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5 inci Birleşim 
11 Ekim 2005 Salı 

İ Ç İ N D E K İ L E R 
Savfa 

I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 4 
II. - GELEN KÂĞITLAR 6 

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 7,38,47 
A) OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI 7 
1.- TBMM Başkanvekili Ali Dinçer'in, Pakistan ve Hindistan'da mey

dana gelen deprem felaketinde hayatlarını kaybedenler için Pakistan ve 
Hindistan Halkına ve Türk edebiyatının, sinema sanatının ve düşün dün
yasının önemli simalarından Attila İlhan'ın vefatı nedeniyle, kendisine Tan
rıdan rahmet, ailesine ve yakınlarına, başsağlığı dileyen konuşması 7 

B) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 7:31 
1.- İstanbul Milletvekili Ömer Zülfü Livaneli'nin, Türk edebiyatına, 

Türk sinemasına ve düşün dünyasına büyük katkıları olan sanatçı ve 
düşünür Attila İlhan'ın vefatı nedeniyle gündemdışı konuşması 7:8 

2.- Erzurum Milletvekili İbrahim Özdoğan'ın, Adalet ve Kalkınma 
Partisi İktidarının, üçüncü yılını doldurduğu bugünlerde Türkiye'yi getir-
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Savfa 

diği noktaya ilişkin gündemdışı konuşması ve Maliye Bakanı Kemal 
Unakıtan' in cevabı g: 15 

3.- Bursa Milletvekili Mustafa Özyurt'un, Mudanya Mütarekesinin 83 
üncü yıldönümü münasebetiyle gündemdışı konuşması ve Millî Eğitim 
Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı 15:24 

4.- Zonguldak Milletvekili Harun Akın'ın, Erdemirin Özelleştirme 
İdaresi Başkanlığının elinde bulunan hissesinin blok satışı sürecinde 
yaşananlara ilişkin gündemdışı konuşması ve Maliye Bakanı Kemal 
Unakıtan'ın cevabı 24:29 

5.- Diyarbakır Milletvekili Mehmet Fehmi Uyanık'm, Türk 
edebiyatına, Türk sinemasına ve düşün dünyasına büyük katkıları olan 
sanatçı ve düşünür Attila İlhan'ın vefatı nedeniyle gündemdışı konuşması 3Q:3 \ 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 38:43,47 
1.- 5387 sayılı Bankacılık Kanununun bazı maddelerinin, bir kez daha 

görüşülmek üzere geri gönderildiğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/900) 38-43 

2.- (10/185) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkan
lığının süre uzatımına ilişkin tezkeresi (3/901) 47 

IV.- AÇIKLAMALAR VE SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞ
MALAR 31 

1.- İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Maliye Bakanı Kemal 
Unakıtan'ın, şahsına, Grubuna ve Genel Başkanına sataşması nedeniyle 
konuşması 31:37 

2.- Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in, İzmir Milletvekili K. Kemal 
Anadol'un, konuşmasında, Avrupa Birliğiyle ilgili müzakerelerde, 
hükümetin, Türkiye'yi taahhüt altına sokan imzalar attığı iddiası nedeniyle 
konuşması 37 

V- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLAR
DAN GELEN DİĞER İŞLER 43,48 

1.- Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez'in yasama dokunulmaz
lığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon Raporu (3/694) (S. 
Sayısı: 981) 43:45 

2.- Kahramanmaraş Milletvekili Hanefi Mahçiçek'in yasama dokunul
mazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon Raporu (3/695) 
(S. Sayısı: 982) 45:47 

3.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan ve 66 milletvekili ile Niğde Mil
letvekili Erdoğan Özegen ve 25 milletvekilinin; patates yetiştiriciliğinin ve 
patates üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla kurulan (10/152, 216) esas numaralı Meclis Araştır
ması Komisyonu Raporu (S.Sayısı: 895) 48:54 
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VI.- ÖNERİLER 
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1.- Gündemdeki sıralama ile çalışma saatlerinin yeniden düzenlen

mesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi 
VII.- SEÇİMLER 
A) KOMİSYONLARDA AÇIK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM 
1.- İçişleri Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 
VIII.- SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEGER'in, Çermik Devlet Has

tanesinin sağlık personeli ve araç gereç ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık 
Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/7745) 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak üç oturum yaptı. 
Konya Milletvekili Nezir Büyükcengiz, Konya Şehir Stadında, Konyaspor-Fenerbahçe takım

ları arasında oynanan futbol müsabakasında yapılan hakem hatalarına, 
Erzurum Milletvekili İbrahim Özdoğan, ilaç sektörü ile eczacıların sorunlarına ve alınması 

gereken tedbirlere, 
İlişkin gündemdışı birer konuşma yaptılar. 
Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, yeni ders yılı başlangıcında üniversitelerin sorunlarına 

ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşmasına, Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik 
cevap verdi. 

5382 sayılı, Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalış
tırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun, Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ve Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun bir maddesinin, 

5394 sayılı, Türkiye İstatistik Kanununun bazı maddelerinin, 
Anayasanın 89 uncu maddesine göre bir kez daha görüşülmek üzere geri gönderildiğine ilişkin 

Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker'in (3/579) (S. Sayısı: 979), 
Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan'ın (3/691) (S. Sayısı: 980), 
Yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasına gerek bulunmadığı hakkında Anayasa ve Adalet 

Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon raporları okundu; 10 gün içerisinde itiraz edil
mediği takdirde raporların kesinleşeceği açıklandı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonunun, Millî Saraylar Daire Baş
kanlığına bağlı saray, köşk ve kasırlarda 1.5.2005-6.5.2005 tarihleri arasında İçtüzüğün 177 ve 
müteakip maddeleri gereğince yaptığı denetimle ilgili raporunun (5/16) (S. Sayısı: 996) bastırılıp 
üyelere dağıtıldığı Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın (6/1032) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına iliş
kin önergesi okundu; sorunun geri verildiği bildirildi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç'ın, İspanya Temsilciler Meclisi ve Senato 
Başkanlarının ortak resmî davetine icabetine ilişkin Başkanlık; 

Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç'un Yunanistan'a, 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın: 
İngiltere'ye, 
Rusya Federasyonuna, 
İtalya'ya, 
Devlet Bakanı Nimet Çubukçu'nun Çin Halk Cumhuriyetine, 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Adem Şahin'in İtalya'ya, 
Yaptığı resmî ziyaretlere katılacak milletvekillerine ilişkin Başbakanlık; 
Tezkereleri 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, 
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2 nci sırasında bulunan, Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hak
kında Kanun Tasarısının (1/950) (S. Sayısı: 920) görüşmeleri, ilgili komisyon yetkilileri Genel 
Kurulda hazır bulunmadığından, 

Ertelendi. 
3 üncü sırasında bulunan, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Ülkeleri Hükümetleri Arasında Doğal 

ve İnsanlardan Kaynaklanan Afetlerde Acil Yardım ve Acil Müdahale Anlaşmasına Katılmamızın 
(1/930) (S. Sayısı: 740), 

4 üncü sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İran İslam Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının (1/886) (S. 
Sayısı: 786), 

5 inci sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Deniz Ticareti Anlaşmasının Onaylanmasının (1/892) (S. Sayısı: 788), 

6 ncı sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İspanya Krallığı 
Turizm ve Ticaret Devlet Sekreterliği Arasında Turizm Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının 
Onaylanmasının (1/893) (S. Sayısı: 789), 

7 nci sırasında bulunan, 9 Mayıs 1980 Tarihli Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Söz
leşme (COTIF)'ye Değişiklik Getiren 3 Haziran 1999 Tarihli Protokolün Onaylanmasının (1/910) 
(S. Sayısı: 790), 

8 inci sırasında bulunan, İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Koruma Sözleşmesine Ek 
Ölüm Cezasının Her Koşulda Kaldırılmasına Dair 13 No.lu Protokolün Onaylanmasının (1/940) (S. 
Sayısı: 793), 

9 uncu sırasında bulunan, Avrupa Orman Enstitüsüne İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının 
(1/838) (S. Sayısı: 795), 

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarılarının, görüşmelerini müteakiben elektronik cihazla 
yapılan açık oylamalardan sonra, kabul edildikleri ve kanunlaştıkları açıklandı. 

11 Ekim 2005 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 17.52'de son verildi. 
Sadık Yakut 

Başkanvekili 
Ahmet Gökhan Sarıçam Ahmet Küçük 

Kırklareli Çanakkale 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

Yaşar Tüzün 
Bilecik 

Kâtip Üye 
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II. - GELEN KÂĞITLAR No.: 6 
7 Ekim 2005 Cuma 

Rapor 
1.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN ve 66 Milletvekili ile Niğde Milletvekili Erdoğan 

ÖZEGEN ve 25 Milletvekilinin; Patates Yetiştiriciliğinin ve Patates Üreticilerinin Sorunlarının 
Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergeleri ve Mec
lis Araştırması Komisyonu Raporu (10/152, 216) (S.Sayısı: 895) (Dağıtma tarihi: 7.10.2005) 
(GÜNDEME) 

10 Ekim 2005 Pazartesi No.: 7 
Tezkere 

1.- İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi (3/899) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komis
yona) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.10.2005) 

Rapor 

1.- 2.7.2005 tarihli ve 5387 sayılı Bankacılık Kanunu ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Mad
deleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ile Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1069) (S. Sayısı: 997) (Dağıtma tarihi: 10.10.2005) (GÜNDEME) 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri 

1.- Zonguldak Milletvekili Harun AKIN'ın, Türkiye Taşkömürü Kurumuna işçi alımına ilişkin 
Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6427) 

2.- Ankara Milletvekili Zekeriya AKINCI'nın, madencilik sektörünün geliştirilmesine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6590) 

3.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, vergi kaçaklarının azaltılması çalışmalarına 
ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6604) 

4.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, uluslararası tahkime götürülen 
davalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6619) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 15.00 

11 Ekim 2005 Salı 

BAŞKAN : Başkanvekili Ali DİNÇER 

KÂTİP ÜYELER : Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Mehmet DANİŞ (Çanakkale) 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 5 inci Birleşimini açıyorum. 

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI 
1.- TBMM Başkanvekili Ali Dinçer'in, Pakistan ve Hindistan'da meydana gelen deprem 

felaketinde hayatlarını kaybedenler için Pakistan ve Hindistan Halkına ve Türk edebiyatının, 
sinema sanatının ve düşün dünyasının önemli simalarından Attila İlhan'ın vefatı nedeniyle, ken
disine Tanrıdan rahmet, ailesine ve yakınlarına, başsağlığı dileyen konuşması 

BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, birkaç gündür üzülerek izliyoruz, dost ve kardeş Pakis
tan'da, Hindistan'da meydana gelen büyük deprem felaketi çok acılı sonuçlar veriyor. Dost ve kar
deş Pakistan'a, Hindistan'a, acılarını paylaştığımızı iletmek istiyorum, kaybettikleri yurttaşları için 
Tanrı'dan rahmet diliyorum, başsağlığı diliyorum. 

Değerli milletvekilleri, ayrıca, bugün, Türk edebiyatının ve sinema sanatının devlerinden, dev 
sanatçılarından, düşünürlerinden Attila İlhan'ı kaybettik. Şair, yazar, senarist olarak olağanüstü 
güzellikteki yapıtlara imza atan, değerli bir düşünür olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün antiem-
peryalist, bağımsızlıkçı, aydınlanmacı modelinin yılmaz savunucusu olan Attila İlhan'a rahmet 
diliyorum, yakınlarına ve milletimize de başsağlığı diliyorum. 

Büyük sanatçı, Türk edebiyatına, Türk sinemasına, düşün dünyasına büyük katkıları olan At
tila İlhan'la ilgili duygulanmızı dile getirmesi amacıyla, İstanbul Milletvekilimiz Zülfü Livaneli'ye 
kısa bir söz veriyorum... 

Değerli milletvekilleri, toplantı yetersayısı vardır; toplantıyı açıyoruz ve görüşmelere baş
lıyoruz. Toplantıyı açmıştık, şimdi görüşmelere başlıyoruz. 

Buyurun Sayın Livaneli. 

B) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 
1.- İstanbul Milletvekili Ömer Zülfü Livaneli'nin, Türk edebiyatına, Türk sinemasına ve düşün 

dünyasına büyük katkıları olan sanatçı ve düşünür Attila İlhan'ın vefatı nedeniyle gündemdışı 
konuşması 

ÖMER ZÜLFÜ LİVANELİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Başkanın 
gösterdiği bu duyarlılığa, hassasiyete teşekkür ederim; çünkü, gündemdışı konuşmalardan bile ön
ce, bugün kaybettiğimiz büyük şairimiz Attila İlhan'la ilgili, yalnız benim değil, Meclisteki değerli 
milletvekillerinin çoğunun, belki de tamamının katıldığı bir üzüntüyü ve bir anma görevini paylaş
mak üzere bana söz verdi; kendisine çok teşekkür ederim. 

Attila İlhan'ı kaybettik. Attila İlhan, hepimizin hayatında büyük yeri olan şairlerimizden birisi. 

Ülkeler, biraz da şiirleriyle yaşıyor, biliyorsunuz. Dilimize hizmet eden, Türk Diline bir kelime 
ekleyen, bir dize ekleyen bütün şairlerimizi büyük bir minnetle anıyoruz. Attila İlhan da onlardan 
birisiydi. Bir ülkenin anadili, aynı zamanda biraz da anayurdudur bence ve şairler, zamanın, 
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ideolojik görüşlerin, siyasetin, gelip geçici unsurların etkisinde anılmamalı ve biz de Anadolu'nun 
büyük şiir geleneğine, Yunus Emrelerden, Karacaoğlanlardan, Pir Sultanlardan, Şeyh Galiplerden 
gelen büyük şiir geleneğine sahip bir ülkeyiz ve zamanında şairlerine çok saygı göstermiş bir hal
kız; ama, ne yazık ki, son zamanlarda bizim halkımızın şiirle ilişkisi giderek kopuyor; şiir, 
hayatımızdan çıkıyor. Bir ara, düşündüğünüz zaman, büyük şair Yahya Kemal'in herhangi bir dizesi 
bir halk deyimi haline dönüşebiliyordu ve halk bunu, o kitabı okumamış, hayatında bir şiir kitabı 
satın almamış insanlar bile, Orhan Veli'nin, Yahya Kemal'in, Nazım Hikmet'in, Necip Fazıl'ın 
dizelerini bir halk deyimi haline dönüştürerek kullanıyorlardı. Şimdi, bunun yerini yavaş yavaş, bir
takım, çikletten çıkan maniler gibi, pop şarkılarının sözleri almaya başladı. Böyle bir dönemde, At-
tila İlhan gibi şairlerimizin ve bizim dilimize çok büyük katkılarda bulunmuş, bizim görüşlerimize, 
dilimize, dil hassasiyetimizin gelişmesine çok büyük katkılarda bulunmuş bir şairi saygıyla an
manın bir borç olduğunu düşünüyorum ve biraz önce söylediğim gibi, şairler o kadar uzun zaman
lara yayılırlar ki, yüzlerce yıl ötesine giderler ki, onları, o dönemin politik düşünceleriyle, politik 
kalıplarıyla değerlendirmek de imkânsız olur. Attila İlhan da, Türk Dili yaşadıkça, Türk Dilini 
okuyan, Türk Dilinde sevdalanan, Türk Dilini iyi konuşmaya gayret eden kuşaklar yaşadıkça hep 
bizimle yaşayacaktır. Anısı önünde saygıyla eğiliyorum. 

Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Gündemdışı söz alacak milletvekillerimizden, ilk söz, Adalet ve Kalkınma Partisi 
İktidarının üçüncü yılının sonunda Türkiye'yi getirdiği noktayla ilgili söz isteyen Erzurum Millet
vekili İbrahim Özdoğan'a aittir. 

Buyurun Sayın Özdoğan. (ANAP sıralarından alkışlar) 

2.- Erzurum Milletvekili İbrahim Özdoğan'ın, Adalet ve Kalkınma Partisi İktidarının, üçüncü 
yılını doldurduğu bugünlerde Türkiye'yi getirdiği noktaya ilişkin gündemdışı konuşması ve Maliye 
Bakanı Kemal Unakıtan'ın cevabı 

İBRAHİM ÖZDOĞAN (Erzurum) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öncelikle Yüce 
Heyetinizi saygıyla selamlıyor ve Güney Asya'da meydana gelen depremde ölen kardeşlerimizi rah
metle yâd ediyorum. Ayrıyeten, dün vefat eden edebiyatçımız, şairimiz Attila İlhan'a da Tanrı'dan 
rahmet diliyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye'yi üç yıldır yöneten bir tek parti iktidarı var. Bu 
iktidar, milletten oy ve destek isterken, milletin önüne çok açık bir taahhüt koydu. Neydi o taahhüt; 
üç yılın sonunda insanlarımızın cebi para görecek. Söylenen ve vaat edilen bu idi. Millet, buna 
bütün kalbiyle inandı. AK Partinin iktidara gelip sorunlarını çözeceğine, sadece Türk seçmeni değil, 
iyi-kötü siyaseti bilen ve bu partide kurucu il başkanlığı yapmış olan ben de inandım; ancak, AK 
Partiyi yönetenler, iktidar koltuğuna oturur oturmaz, kendilerinden öncekilerden hiçbir farkları ol
madığını gösterdiler; verilen sözlerin hiçbiri tutulmadı, milletin şikâyetçi olduğu sorunların hiç
birine çare bulunmadı. 

Şimdi, Türkiye'nin önünde iki tablo var. Bu tablolardan birisi, hükümetin, devlet imkânlarını, 
kendisine bağlı medyayı kullanarak önümüze koyduğu bir tablodur; bu, kelimenin tam anlamıyla 
sanal bir tablodur. Buna göre, her şey mükemmel gidiyor; halk, her şeyden çok memnun, vergiler
den memnun; hükümet, halka, neredeyse yıldızları bile vermiştir, memlekette durumu kötü olan bir 
tek kişi kalmamıştır. 

Bu, tam bir illüzyon ekonomisidir. Bu hükümet tarafından, bir abrakadabra düzeni kurulmuş
tur. Geceyarıları, otel odalarında ihale pazarlığı yapan ve sonra da "babalar gibi satarız" diye bu etik 
dışı davranışı haklı göstermeye çalışan hükümet, cumhuriyet tarihinde hiç görülmedik ölçüde per
vasız davranabilmektedir. 
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Hükümetin, hepimizin görmesini istediği bu sanal tablonun yanında, bir de gerçek tablo vardır. 
Bu tablo, milletin içinde bulunduğu durumu gösteren tablodur. Bu tabloda gördüğümüz şudur: Bu 
hükümet döneminde, Türkiye'nin, neredeyse üçte 2'si açlık ve yoksulluk sınırına dayanmıştır. Türk-
İş gibi kuruluşların yayınladıkları geçim endekslerinde, bu durum açıkça görülmektedir. 

Bu hükümetin en hızlı icraatı, hiç şüphe yok ki, yoksulluk üretmektir. Ekonomiyle ilgili rakam
ların birçoğu yanlıştır. Birtakım istatistik oyunlarıyla millet kandırılmaktadır. Yüzde 9 büyümeden 
söz ediliyor; fakat, işsiz sayısında 1 kişilik bir eksilme bile olmuyor. Nasıl bir büyüme bu?! Biz söy
leyelim; bu, yalan büyüme ve sanal büyümedir. 

Milletin durumu çok perişandır. Bakınız, hayırsever vatandaşlarımız ramazan yardımları 
dağıtıyorlar. Türkiye'de, hiçbir vakit 1 paket un kapabilmek için böylesine izdihamlar yaşanmamış
tır. İnsanlar, o izdiham içinde insanlıktan çıkıyorlar. İnsanlarımızı o hale getiren, işte bu hükümetin, 
kendisine ait olmayan, taşeronluğunu yaptığı politikalardır. (ANAP sıralarından alkışlar, AK Parti 
sıralarından gürültüler) 

MUSTAFA ATAŞ (İstanbul) - Yalan söylüyorsun, yalan! 

İBRAHİM ÖZDOĞAN (Devamla) - Uygarca dinlemeye davet ediyorum seni! 

BAŞKAN - Müdahale etmeyelim arkadaşlar. 

İBRAHİM ÖZDOĞAN (Devamla) - Bir başka önemli konuya da dikkatlerinizi çekmek is
terim. Bir ülkede ekonomik sıkıntılar arttığı zaman, yoksulluk tabana yayıldığı zaman, beraberinde 
birçok sosyal problem de teşekkül eder. 

BAŞKAN - İbrahim Bey, bir dakika... 

Arkadaşlar, konuşma yapan milletvekili arkadaşımıza müdahale etmeyelim; ayrıca, lütfen, 
sükûneti temin edelim, aramızda konuşmayı durduralım, konuşmacıyı rahatlıkla duyabilmek için. 
Sağ olun. 

İBRAHİM ÖZDOĞAN (Devamla) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 

Üzülerek söylüyorum, bugün, toplumsal hastalıklar hızla artmaktadır. Kapkaç bu hükümet 
döneminde hayatımıza girmiştir. Uyuşturucu kullanma yaşı 13'e düşmüştür ve uzmanlar feryat et
mektedir. Çocuk denecek yaşta küçük kız çocukları batakhanelere düşmektedir. Bunlar durup durur
ken mi oluyor, söyler misiniz?! Bu televole kültürü neden bu kadar hayatımızı kuşattı; bunun cevabı 
basit: Bu hükümet, bu hükümetin halkın gerçeklerinden kopması, bu hükümetin ekonomi politikası 
bu tabloyu ortaya çıkarmıştır ve bu tablo gerçek bir tablodur. Eğer bu tablo gerçekse, o zaman, 
Sayın Başbakanın "İcraatın İçinden" programındaki söyledikleri sanal ve doğru değildir. Bu 
hükümetin halkın ekonomik sorunlarına bakışı ciddî değildir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Toparlayalım lütfen İbrahim Bey. 

İBRAHİM ÖZDOĞAN (Devamla) - Bu hükümet, Türkiye'deki hiçbir ekonomik dinamiği kon
trol edebilecek durumda değildir. 

Türkiye'nin Merkez Bankası Başkanı, enflasyonun düşüş nedeni olarak, hükümete kredi aç
mamayı göstermiştir. Bu bakımdan, içeride ve dışarıda teslim alınmış bir hükümetin halka vereceği 
hiçbir şey olamaz. Zaten, durum bu olunca, bir yandan milleti sanal bir tabloyla oyalarken, diğer 
yandan kendini ihale işlerine kaptırmış, Oferlerle, Maktumlarla düşüp kalkan bir hükümet modeli 
çıkmıştır karşımıza. 

Size tavsiyemiz şudur: Allah'ın ve milletin gücüne giden işler yapıyorsunuz; şu mübarek gün
ler yüzü suyu hürmetine, aklınızı başınıza alınız. (ANAP sıralarından alkışlar) Yüzünüzü biraz mil-

- 9 -



TBMM B: 5 11 .10 . 2005 O: 1 

lete çevirin. Yoksulluk, fukaralık çığ gibi büyüyor; toplum ahlakı, çocuklarımızın manevî dünyası, 
sizin başarısızlığınız yüzünden çöküyor. Memurun, dargelirlinin, esnafın, emeklinin durumu 
perişan. Sırça köşklerinizden çıkın. Ramazanda garibanların evlerine gidip, bunlar üzerinden rek
lam yaparak siyaset rantı elde etmeyin. 

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman) - Doğru Yol'dan niye ayrıldın? 

İBRAHİM ÖZDOĞAN (Devamla) - Anavatan, grubuyla geliyor. Bu Mecliste sizin foyanızı 
meydana çıkarmak bizim görevimiz olacaktır. (ANAP sıralarından alkışlar) Dışpolitikada her şeyin 
çivisi çıkmış, tam bir rezalet halini almıştır. 

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman) - Doğru Yol'dan niye ayrıldın? 

İBRAHİM ÖZDOĞAN (Devamla) - Hükümetin halka sunduğu büyüme ve enflasyon rakam
ları tamamen gerçekdışıdır. Bu rakamlar, günü kurtarma aldatmacalarıdır. 

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman) - Doğru Yol'dan niye ayrıldın? 

İBRAHİM ÖZDOĞAN (Devamla) - Ben, sindirim sistemimden bir yere bağlı değilim. Sana 
ne! İstediğim yerden olurum. Sindirim sistemimden bir yere bağlı değilim. 

BAŞKAN - İbrahim Bey, lütfen, Meclise hitap edin ve lütfen toparlayın. 

İBRAHİM ÖZDOĞAN (Devamla) - Başbakan nutuk atmaya, hükümet masal anlatmaya 
devam ediyor. Sayın Tayyip Erdoğan'ın 3 Kasım 2002 seçimi öncesi meydanlarda halka iştahla an
lattığı çay-simit hesabı daha vahim bir hal aldı. 

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman) - Şimdi hangi partidesin? 

İBRAHİM ÖZDOĞAN (Devamla) - Yine, Sayın Tayyip Erdoğan'ın 3 Kasım 2002 seçimi ön
cesi meydanlarda, halka, iktidarımızın üçüncü yılı sonunda cebinize bir şeylerin girdiğini görecek
siniz söylemi en şedit acıya dönüştü. Sayın Tayyip Erdoğan'ın Türkiye için çizdiği pembe tablolar 
kapkara bir hal aldı. , 

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman) - Niye aday oldun partiden? 

İBRAHİM ÖZDOĞAN (Devamla) - Vatandaşın bu hükümetten hiçbir beklentisi kalmamıştır. 
Artık, hükümetin... 

BAŞKAN - Sayın Özdoğan, toparlayalım lütfen... 

İBRAHİM ÖZDOĞAN (Devamla) - Toparlıyorum Sayın Başkanım. 

Hükümetin iktidara geldiği dönemde benzinin fiyatı 1 dolardı, şu anda 2 doları aştı. İşte, Baş
bakanın üç senelik yüz güldüren siyaseti!.. 

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman) - Dolar düştü ama, dolar düştü. 

İBRAHİM ÖZDOĞAN (Devamla) - Hükümetin üç yıl içinde başardıklarına gelince: Yoksul
ları ve iftar çadırlarını çoğalttınız. Bu yoksullara üç somun, bir tas çorba vererek onları oy deposu 
olarak telakki ettiniz. Yüce İslam Dinini siyasete alet ederek, fakirlerin sofralarında iftarlarınızı 
açarak timsah gözyaşları döktünüz; sonra, gelip, zenginlerin sofralarında geğirdiniz. (AK Parti 
sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler) 

BAŞKAN - Dinleyelim arkadaşlar. 

Lütfen, siz de toparlayın Sayın Özdoğan. 

İBRAHİM ÖZDOĞAN (Devamla) - Yüce İslam Dini, şovmenliği ve şirk saydığı riyakârlığı 
şiddetle yasaklamıştır. Allah'tan korkunuz. 
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BAŞKAN - Sayın Özdoğan, lütfen toparlayın; kesmek zorunda kalacağım. 

İBRAHİM ÖZDOĞAN (Devamla) - Hemen toparlıyorum Sayın Başkanım, hemen topar
lıyorum... 

Allah'tan korkunuz. Fakirlerin onurlarıyla oynamayın. Yüce İslam Dinini siyasete alet etmeyin. 
Eğer, gerçekten yoksullara karşı iyi niyetliyseniz, devletin imkânlarını kullanmayın, onlan ev-
lerinizdeki iftar sofralarına davet ediniz. Yüce İslam Dini bunu emrediyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Toparlayın lütfen... Lütfen, son cümlelerinizi söyleyin. 

İBRAHİM ÖZDOĞAN (Devamla) - Bakın beyler, son cümlemi söylüyorum. Allah Kur'an'da 
ne buyuruyor... 

MEHMET EMİN TUTAN (Bursa) - Dini siyasete alet etmeyin!.. 

MUSTAFA ATAŞ (İstanbul) - Dini istismar ediyorsun. 

İBRAHİM ÖZDOĞAN (Devamla) - "Menfaat karşılığı Allah'ın ayetlerini az bir fiyata sat
mayın." Siz, bunları yapıyorsunuz. 

Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (ANAP ve CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Maliye Bakanı Sayın Kemal Unakıtan, yapılan gündemdışı konuşmaya Hükümet 
adına yanıt verecek. 

Buyurun Sayın Bakan. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Sayın Başkan, çok teşekkür ediyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tabiî, muhalefet olmak kolay bir iş değil; Allah hayır
lısını nasip etsin. Şimdi, hele hele 3 Kasımdan bahsediyor Sayın İbrahim Özdoğan. 3 Kasımdan ön
ce kendisi nasıl bir konuşma yapıyordu acaba milletin karşısında, şu partiden milletvekili seçilebil
mek için neler diyordu acaba?! 

REYHAN BALANDI (Afyonkarahisar) - O sizin gibi değil işte... 

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Dinden, diyanetten falan bahsediyor
du. Acaba, hiç o iftar çadırına gitti mi, gitmedi mi kendisi, bir sorayım bakayım... Olmaz... 

İBRAHİM ÖZDOĞAN (Erzurum) - Kapalı kapılar ardında ihanet görüşmesi yapacağınızı bil
seydim, desteklemezdim sizi. 

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Değerli arkadaşlar, şimdi, iktidarı ten
kit edeceksiniz, efendim, onu yüzde yüz başarılı halden başarısız bir hale sokmak isteyeceksiniz, 
ondan sonra buraya çıkacaksınız, böyle, hiçbir mesnede dayanmadan konuşacaksınız. 

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Ofer sofrasına bir dön Sayın Bakan!.. 

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Ekonomi, bir defa bilgi ister, ekonomi 
rakamlar ilmidir, birtakım rakamları konuşturacaksınız. Diyor ki: "Üç senede millet perişan oldu..." 
Adama gülerler... 

HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Sayın Bakan, sokağa çıkıp anlatır mısın!.. 

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Ya, biz geldiğimizde 2 500 dolardı kişi 
başına düşen gayri safî millî hâsıla ...(CHP sıralarından gürültüler) 

Yazın isterseniz; lazım olur, bir yerde lazım olur...Olur, olur, lazım olur. 
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Şimdi, 2 500 dolardı, geçen sene sonu itibariyle kişi başına millî gelir 4 200 dolar. 

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - O senin millî gelirin Sayın Bakan. Halkın öyle bir geliri yok. 

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Seninki ayrı... Ben, Türkiye'den bah
sediyorum, sen başka yerden bahsedebilirsin. 

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - O İstanbul'daki villaların millî geliri!.. 

HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Ranttan da bahsedin Sayın Bakan. 

NECATİ UZDİL (Osmaniye) - Allah'a şükür, paraları koyacak yer kalmadı!.. 

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Şimdi, Türkiye, yıllardan beri, otuz 
yıldan beri bir enflasyon çilesi çekti. 

Değerli arkadaşlar, bunu herkes biliyor. O, geldiği zaman, Sayın Milletvekili buraya millet
vekili olarak geldiği zaman enflasyon kaçtı acaba?! Hatırlayamaz; ben söyleyeyim; yüzde 30'lar 
civarındaydı, şimdi 8'de. 

REYHAN BALANDI (Afyonkarahisar) - Gülüyorlar size Sayın Bakan, çok komik oluyor
sunuz.. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Ofer!.. Ofer!.. 

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Millet faizden eziliyordu, faizden. 

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Bütçe nasıl?! 

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Yüzde 70'lere varmıştı faiz. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Sami Ofer!.. 

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Şimdi, bak, yüzde 14'lere düştü. 

Değerli arkadaşlar, Türkiye nereden nereye geldi. Üç senede insan bu kadar unutkan olabilir 
mi?! Hadi unuttu; bu kadar da tersine söylenilir mi yani?! Biz gelmezden önce millet ne kadar yeis 
içindeydi. Yapılan anketlerde, bu memlekette yüzde 60'ı, yüzde 70'i artık Türkiye'de yaşamak is
temiyordu, gençler dışarı çıkmak istiyordu artık. Türkiye yaşanmaz bir hale gelmişti. Şimdi bakın 
bakalım oradan buraya nasıl gelindi. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Herkes iş sahibi oldu!.. 

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Evet, siz hariç, siz hariç, herkes çok 
şükür iyi. 

Şimdi, tabiî, ben, size bir şey söyleyeyim; kabahat biraz da bizde. Neden; bu kadar hızlı, bu 
kadar başarılı olursa, sonu bu olur. Bir özelleştirme düşünün, yirmi senede yapılan 8 milyar... 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Sami Ofer'le ne konuştunuz?! 

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Otel odalarında konuşmuyor beyler, 
açıkta. 

8 milyar... Dokuz ayda yapmışız 16 milyar, on ayda... (AK Parti sıralarından alkışlar) Hadi 
bakalım!.. 

MUHARREM KILIÇ (Malatya) - Yaptıklarını söyle... Yaptıklarından bahset...Yeni üretim 
alanları yarattınız mı?.. 
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MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Yaptıklarımız bunlar işte. Yaptık
larımız bunlar... Bir bakın, ülkenin durumuna bakın, ondan sonra görün. 

Kırk seneden beri Avrupa kapılarındaydınız, niye yapamadınız, o müzakereyi niye baş
latamadınız kırk seneden beri?! Hadi bakalım... 

K.KEMAL ANADOL (İzmir) - Sizin yüzünüzden başlatamadık. 

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Olmaz. 

Şimdi, alacaksınız ülkeyi, uçurumun kenarına getirilmiş ülkeyi, taa Avrupa kapılarına taşıyacak
sınız ve çatır çatır da müzakereleri başlatacaksınız!.. Böyle başarılı gördüğü zaman ne olacak; ne der
miş kedi; eremediği ete mundar dermiş. (AK Parti sıralarından alkışlar) Mesele bu... Mesele bu... 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Nasıl başlatalım; siz Hıristiyan kulübü diyordunuz, Batı 
kulübü diyordunuz; siz karşı çıkıyordunuz, sizin yüzünüzden başlatamadık. 

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Bırakın onları. Onlar... Çağdışı şeyler
le uğraşmayın artık. (CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar[!]) 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Bravo!.. 

HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - O, ekip arkadaşınızdı ama Sayın Bakan. 

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Bakın, dünya... Global bir dünyada 
yaşıyoruz. Eğer, siz, bu dünyaya kendinizi, ülkenizi entegre edemezseniz, bu ülkeyi yalnız bırakır 
ve yoksulluğa mahkûm edersiniz. Bunu biz... 

MUHARREM İNCE (Yalova) - Oğlunun tavukları nasıl?! 

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Bak, bunu söylüyoruz, sizin gelip söy
lemeniz lazım, biz size söylüyoruz. Ne acı şeyler bunlar. Bunlar ne acı şeyler. 

MUHARREM İNCE (Yalova) - Tavuklar ölüyor... 

HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Tavukları soruyorlar Sayın Bakan. 

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Değerli arkadaşlar, şimdi, ben, cevap 
vermek için çıktım; ama, cevap verecek, önümde bir şey de yok, bir rakam da verilmedi. Boyuna, 
işte şudur da budur da... Yok, bir şey yok. Ne rakam var ne bir istatistik var ne bir gerçekler var. 
Kızmış birisi, boyuna atıyor bize. Böyle şey olur mu?! 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - O zaman Sami Ofer'den bahset Sayın Bakan. 

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Ama, bak, çok fazla bir kimse kız
masın. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Sami Ofer'den bahset. 

ATİLLA KART (Konya) - Sami Ofer'den bahset. 

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Yani, bir yerlerde açık kapılar bırak
sın, lazım olur gene. 

MUHARREM İNCE (Yalova) - Oğlunun tavukları grip oldu mu?! 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Sami Ofer'den bahset Sayın Bakan. 

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Sami Ofer saygın bir işadamıdır. Öy
le, senin gibi, böyle, palavra şeylerle uğraşmazlar. (AK Parti sıralarından alkışlar) Hani, daha dört 
beş tane daha getirebilsek de, şu ülkenin yatırımını artırsak. (CHP sıralarından gürültüler) 
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REYHAN BALANDI (Afyonkarahisar) - Sami Ofer'le görüştüğünüzü niye inkâr ettiniz?! 

HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Sayın Bakan, kimin avukatlığını yapıyorsun?! Mazeretiniz 
suçunuzdan büyük. 

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Şimdi, değerli arkadaşlar, bir ülkede 
hem işsizlikten bahsedeceksin hem yatırım yapmaya gelenlere karşı çıkacaksın! 

HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Niye avukatlık yapıyorsunuz?! 

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Bunu bir millete soralım, kabul ediyor 
mu etmiyor mu acaba. Hem bu milletin işsizliğine çare bulacaksınız hem yatırım yapmak isteyen
lere karşı çıkacaksınız!.. Bu zihniyetle nereye varılır; işte, bir yere varılmaz. 

HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Avukatlık yapmayalım Sayın Bakan. 

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Evet, bir yere varılmaz. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Bir gecede ne kadar para kazandı Sami Ofer?! 

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Vallahi, bu zihniyetle olursa daha çok 
oturursunuz orada. Millet biliyor bunu, biliyor. (AK Parti sıralarından gülüşmeler) 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - İhalesiz, ilansız, nasıl sattınız Sami Ofer'e?! 

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Şimdi, yatırımcıyla konuştun mu 
konuşmadın mı?.. Soracağız, Sayın Anadol, konuşalım mı biz, yatırımcı geliyor; konuşma. Peki, 
gelecek yatırımcı; konuşma... 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Mesut Yılmaz'ı niye yargılıyorsunuz Yüce Divanda?! Mesut 
Yılmaz'ı niye yargılıyorsunuz?! 

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Konuşmayacağız... Medenî insan 
konuşur, kendine güvenen insan konuşur, memleketini seven insan konuşur, bu ülkenin bakanlığını 
yapan adam konuşur. 

REYHAN BALANDI (Afyonkarahisar)- Niye inkâr ettiniz?! Niye yalanladınız, niye kabul et
tiniz?! 

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Sizin gibi değil, medenîce konuşur. 
Sizden de hiç korkumuz yok, herkesle de konuşuruz. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Niye yalanladınız o zaman Sayın Bakan?! 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Niye yargılıyorsunuz Mesut Yılmaz'ı; bunları yaptığı için. 

REYHAN BALANDI (Afyonkarahisar) - Niye inkâr ettiniz, sonra niye kabul etiniz?! 

BAŞKAN - Müdahale etmeyelim arkadaşlar, lütfen... 

Buyurun Sayın Bakan. 

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Evet... Değerli arkadaşlar... 

REYHAN BALANDI (Afyonkarahisar) - Aynı gün içerisinde bir konuşmadım dediniz, bir 
konuştum dediniz. 

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Âyinesi iştir kişinin lafa bakılmaz; bu 
kadar... (AK Parti sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Şimdi, gelirsin, yirmi senede 8 milyar özelleştirme yaparsın, yirmi senede; bir de on ayda 16 
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milyar dolar yaparsın; o, âyinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Sayın Bakan, geçin onları, geçin!.. 

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Laf, dır dır dır laf.. Millet iş istiyor, bu 
işi de yapıyoruz. Millete yüzümüz dönük değil, milletin içindeyiz, taa içindeyiz biz. Milletin 
sesiyiz, milletin nefesiyiz. 

İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Nefesini kestiniz köylünün! 

HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Tavuklardan ne haber?! 

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Onun için, değerli arkadaşlar, bu 
politikalarımıza aynen devam edeceğiz. 

MUHARREM KILIÇ (Malatya) - İşsizlik azaldı mı, arttı mı?! 

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Bu milleti layık olduğu seviyeye ulaş
tıracağız. 

ATİLLA KART (Konya) - Yapmayın, tuluat yapmayı bırakın. 

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Bunun için geldik, bunun için 
çalışıyoruz, bunun için çalışmaya devam edeceğiz. 

ATİLLA KART (Konya) - Tuluat yapıyor. 

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Hepinize saygılar sunuyorum. (AK 
Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın İbrahim Özdoğan'ın, Sayın Bakanın konuşmasında kendisine sataşma yapıl
dığı iddiası var. Tutanaklara bakıp, değerlendireceğiz. 

EMİN ŞİRİN (İstanbul) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Gündemdışı ikinci söz... 

EMİN ŞİRİN (İstanbul) - Sayın Başkan, müsaade ederseniz... 

Sayın Bakan konuşurken, Ofer konusu konuşulduğunda "Ofer saygın bir işadamıdır, sizin gibi 
palavrayla uğraşmaz" diye, buradaki bütün milletvekillerinin manevî şahsiyetine hakaret etmiştir. 
(AK Parti sıralarından gürültüler) 

ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye) - Sen üstüne alındın. 

BAŞKAN - Bir dakika, bir dakika arkadaşlar... 

Sayın İbrahim Özdoğan gibi siz de başvuruda bulunursunuz, bu başvurunuzu tutanakları in
celeyerek değerlendiririz. 

MUHARREM İNCE (Yalova) - Sayın Bakan kendisiyle kıyaslamış Ofer'i, bizimle kıyas
lamamış. 

BAŞKAN - Bir dakika, arkadaşlanm... 

Gündemdışı ikinci söz, Mudanya Mütarekesinin 83 üncü yıldönümü münasebetiyle söz is
teyen, Bursa Milletvekili Mustafa Özyurt'a aittir. 

Buyurun Sayın Özyurt. (CHP sıralarından alkışlar) 

3.- Bursa Milletvekili Mustafa Özyurt'un, Mudanya Mütarekesinin 83 üncü yıldönümü 
münasebetiyle gündemdışı konuşması ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı 
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MUSTAFA ÖZ YURT (Bursa) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım; 19 Mayıs 
1919'da Samsun'da başlayıp, 11 Ekim 1922'de Mudanya'da noktalanan kurtuluş mücadelemizin 83 
üncü yılını kutladığımız Mudanya Mütarekesini sizlerle paylaşmak için söz almış bulunuyorum. 
Sözlerime başlamadan önce hepinizi en içten saygılarımla selamlarım. 

Değerli arkadaşlarım, hepimiz zannederiz ki, Kurtuluş Savaşımız 9 Eylülde İzmir Hükümet 
Konağına bayrağımızın çekilmesiyle son bulmuştur. Aslında öyle değildir, 9 Eylül 1922'den 11 
Ekim 1922'ye kadar geçen uzunca bir dönem vardır. Bu dönem, bizim için hayat memat meselesi 
olmuştur; çünkü, bu dönemde, tarafsız bölge diye kabul edilen Çanakkale bölgesinde ordumuz 
yürümeye başlamış ve İngiltere'yle burun buruna gelmişizdir; ama, bir şansımız olmuştur, İtalya ve 
Fransa Çanakkale'den çekildiği için, İngiltere tek başına kalmıştır ve bizimle savaş, dediğim gibi, 
burun buruna geldiği bir noktaya geldiğinde, İngiltere bu işte geri adım atmış ve mütareke istemiş
tir. Biz de, Mudanya'da olmak koşuluyla mütarekeyi kabul ettiğimizi İstanbul'daki İngiliz komutan
lığına bildirmişiz. Neden Mudanya da başka bir yer değil diyecek olursanız, bana göre, 30 Ekim 
1918'de Limni Adasının Mondros Limanında imzaladığımız Mondros Mütarekesinin rövanşı ol
duğu içindir. Mustafa Kemal ve arkadaşları, yine bir kıyı kasabasında ve isminin baş harfi M harfi 
olan bir kasabada istemişlerdir; onun için de Mudanya'da imzalanmıştır. 

Ne büyük tesadüf, 3 Ekim 1922'de masaya oturmuşuz. Hani, şu Dışişleri Bakanımızın burada 
böyle şov sahneleriyle anlattığı bir 3 Ekim günü, 1922'de; ama, karşımızda, İngiltere, Fransa ve İtal
ya vardır. Bizim de oradaki heyetimizin başında, Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa bulunmaktadır. 
Mücadele bir hayli zor geçmiştir. 3 Ekim 1922'den 11 Ekim 1922'ye kadar geçen dönemde, büyük 
bir diplomatik savaş verilmiştir. Hatta "İsmet Paşa bize burada sanki savaş mağlubu muamelesi yap
tı" derler karşımızdakiler. 

Değerli arkadaşlarım, bu Mudanya Mütarekesindeki başarımızda, savaşımızda, diplomatik 
mücadelemizde, İsmet Paşa'nın çok büyük katkısı olmuştur. Hatta, İngiliz Generali Harrington, İs
met Paşayı tarif ederken der ki: "Görünüşte ufak tefek, kısa boylu ve az konuşan bir adam; ama, in
celeme konusunda üstat, yani, daha doğrusu, ayrıntılar konusunda bir üstat" ve aynen şöyle tarif 
ediyor, onu da söyleyeyim size: "Her satırı gayet dikkatli okur, gizli bir anlam bulunmadığına inan
madıkça da fikrini söylemez; ama, ayrıntılar konusunda bir üstat." 

İşte, Anadolu'da bir laf vardır; "şeytanlıklar hep ayrıntılarda gizlidir" derler. 3 Ekim 2005'te im
zaladığımız ve burada alâyi valâyla, davul zurnayla ortaya döktüğümüz, Avrupa Birliğine imza at
tığımız şeyde ayrıntılar vardır ve İktidar Partisi bu ayrıntıların farkında olmamıştır arkadaşlar. 

MEHMET SOYDAN (Hatay) - Sen öyle zannet... 

MUSTAFA ÖZYURT (Devamla) - İşte, bizim itirazımız budur, ayrıntıları fark etmediniz. 

Sayın Dışişleri Bakanımız, bugünkü tarihimize gelene kadar hiç yaşanmamış bir olayı yaşat
mıştır. Ülkemiz için hayatî önem taşıyan bir dışpolitikada ne Başbakanlıkta ne Dışişleri Bakanlığın
da görüşmeler yapılmıştır; bir partinin genel merkezinde yapılmıştır, bununla tarihe geçecektir 
Dışişleri Bakanı. Yıllar geçtikten sonra, her şeyiyle unutulsa bile Abdullah Gül, "böyle bir anlaş
mayı parti merkezinden yönetmiştir" denilecektir ve tarihe geçecektir. Bu, onun için negatif bir 
puandır arkadaşlar, demokrasi değil. 

Değerli arkadaşlarım, bir de şunu söyleyerek sözlerimi bitirmek istiyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Toparlayalım lütfen. 

MUSTAFA ÖZYURT (Devamla) - Sununla sözlerimi bitirmek istiyorum: Bizi Avrupa Bir
liğine karşı gibi göstermeye çalışıyorsunuz. Bu, tümüyle yalan ve yanlıştır. 
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MEHMET SOYDAN (Hatay) - Biz değil, herkes öyle düşünüyor... 

MUSTAFA ÖZYURT (Devamla) - Hayır, siz yanlış biliyorsunuz çünkü. Biz, Avrupa Birliğine 
karşı değiliz arkadaşlar, sizin imzaladığınız, ayrıntılarını fark etmediğiniz anlaşmaya karşıyız. Eğer, 
bir gün 11 Ekim 1922'de imzaladığımız Mudanya Mütarekesi gibi alnımız açık, dik, ortak şartlarda 
konuştuğumuz bir anlaşma olursa, başta, şurada gördüğünüz Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili 
arkadaşlarım sizi alkışlayacaktır ve tebrik edecektir. 

MEHMET SOYDAN (Hatay) - İşte onu yapmıyorsunuz... 

MUSTAFA ÖZYURT (Devamla) - Bu duygularla, hepinize saygılar sunuyorum. (CHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, Mustafa Özyurt Beyin yaptığı gündemdışı konuşma 
üzerine Sayın Millî Eğitim Bakanı konuşacak; ama, ondan önce -Sayın Bakandan rica ediyorum, 
biraz beklesin- aciliyeti nedeniyle -gündemde biraz atlama yapmamız gerekiyor- Başkanlığın genel 
kurula sunuşları arasında şu sunuşu öncelikle yapmamızda yarar var. 

Sayın milletvekilleri, töre ve namus cinayetleri ile kadınlara ve çocuklara yönelik şiddetin 
sebeplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan (10/148, 182, 
187, 284, 285) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu, daha önceki toplantısında başkan, 
başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimini yapamamıştır. Bu komisyona seçilmiş bulunan sayın üyelerin, 
11.10.2005 Salı günü -yani bugün- saat 16.00'da -yani, hemen biraz sonra- Ana Bina Zemin Kat 
PTT karşısındaki Meclis Araştırma Komisyonu Toplantı Salonunda toplanarak, başkan, başkan
vekili, sözcü ve kâtip seçimini yapmalarını rica ediyorum. 

Komisyonun toplantı yer ve saati ayrıca plazma ekranlarda ilan edilecektir. 

Şimdi, gündemdışı konuşmayla ilgili olarak, Hükümet adına Millî Eğitim Bakanına söz 
veriyorum. 

Buyurun Sayın Bakan. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Bursa Milletvekili Sayın Mustafa Özyurt Beyin, Mudanya Mütarekesinin 83 üncü yıldönümü 
dolayısıyla yapmış olduğu gündemdışı konuşmaya Hükümet adına cevap vermek üzere söz almış 
bulunuyorum; Yüce Heyetinizi saygılarımla selamlıyorum. 

Konuya geçmeden önce, bugün vefat haberini üzüntüyle duyduğumuz, Kemal Tahir mektebinin 
çok önemli simalarından birisi olan, bizim fikir ve kültür dünyamızın gerçekten yıldızlarından birisi 
olan Attila İlhan'ın ahrete irtihal ettiğini öğrendik, vefat haberini aldık. Kendisine Allah'tan rahmet 
diliyorum ve bütün fikir ve edebiyat dünyasına, yakınlarına, sevenlerine de başsağlığı diliyorum. 

Öncelikle, millî mücadelede, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, büyük emekleri 
olan, kanlan olan, yürekleri olan ve bugün aramızda olmayan, öbür dünyaya, öbür âleme göçmüş 
olan bütün şehitlerimizi de rahmetle anmak istiyorum. Millî mücadelenin, gerek cephesinde gerek 
perde arkasında, mutfağında gerekse diplomasisinde bulunan birçok devlet adamı, birçok değerli in
san var, bunları da rahmetle anıyorum. 

Gerçekten, Mudanya Ateşkes Anlaşması, Mudanya Mütarekesi son derece önemlidir; İstiklal 
Savaşımız içerisinde son derece önemli bir kilometre taşıdır. Sayın Özyurt'a da bu konuyu gündeme 
getirdiği için teşekkür etmek istiyorum. 

Bildiğiniz gibi, 19 Mayıs 1919'da başlayan millî mücadelenin, belki, diplomatik en büyük zafer
lerinden birisidir bu; Lozan'dan önce Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurulmasına giden süreçte son 
derece önemli bir anlaşmadır. Bunda tamamen hemfikiriz. Doğrusu, Sayın Özyurt, eğer Mudanya 
Mütarekesinin yıldönümünü anmakla yetinseydi, eğer buradan başlayarak, meseleyi AB sürecine 
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getirerek Hükümetimize ve Dışişleri Bakanımıza yüklenmemiş olsaydı, ben, bu gündemdışı konuş
maya sadece katılır, teşekkürlerimi bildirir, yine rahmet duygularımı dile getirirdim ve bununla 
yetinirdim; ancak, değerli arkadaşlar, Türkiye'de, maalesef, muhalefet anlayışı, iktidar mı yapıyor, 
iyisine de kötüsüne de karşı çıkma, onları mutlaka zemmetme, yerin dibine geçirme, yaptıkları güzel
likleri de görmezlikten gelme anlayışına dayanıyor ve bu da, Türk siyaseti açısından bir talihsizliktir. 

Bakın, hemen şunu söyleyeyim, önce... 

AHMET ERSİN (İzmir) - Hiç öyle bir şey yok Sayın Bakan, hiç öyle bir şey yok! 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Müsaade edin, arkadaşımız fikir
lerini söyledi, ben de fikirlerimi söylüyorum. 

AHMET ERSİN (İzmir) - Gerçek olmayan şeyleri söylüyorsunuz. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Sayın Özyurt, Avrupa Birliği 
müzakere sürecinin öncesinde, yapılan toplantıların, yapılan müzakerelerin Başbakanlıkta, başka 
yerde değil de AK Parti Genel Merkezinde yapıldığını eleştiriyor. 

Herkes şunu biliyor ki, özellikle 3 Ekime gelinceye kadar Bakanlar Kurulunda bu meseleyle il
gili olarak onlarca toplantı yapılmıştır. Bir önceki akşam Dışişleri Bakanımız ve Hazineden sorum
lu Bakanımız -Sayın Başbakanımız sabaha kadar uyumayarak- kendi Bakanlıklarında, Sayın Baş
bakanımız bulunduğu yerde telefonla katılarak o süreci idare etmişlerdir. Bir kriz vardır ve krizi 
başarıyla idare etmişlerdir. 

AHMET ERSİN (İzmir) - Genel Merkezde mi? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Ve daha sonra, Bakanlar Kurulu 
üyeleri... Ayrıca, elbette, bu Bakanlar Kurulu, 59 uncu Hükümet AK Parti içinden çıkmış olan bir 
hükümettir, bunun sorumluluğunu siyasî olarak, değerli arkadaşlarımız, biz üstleniyoruz. 

MUSTAFA ÖZYURT (Bursa) - Buraya karşı sorumlusunuz Sayın Bakan, Parlamentoya karşı 
sorumlusunuz. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Biz bunun sorumluluğunu üstlenen 
bir siyasî ekibiz. 

HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Meclisi dışlamayın, Meclise karşı sorumlusunuz. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Müsaade edin arkadaşlar. 

MUSTAFA ÖZYURT (Bursa) - Buraya karşı sorumlusunuz Sayın Bakan, Parlamentoya karşı 
sorumlusunuz. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Sayın Özyurt, heyecanlanmayın!.. 

BAŞKAN - Müdahale etmeyin arkadaşlar. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Bu Partinin Genel Başkan Yardım
cıları var, Sayın Başbakanın danışmanları; zaman zaman bakın Dışişleri bürokratlarından gelip bil
gi veren, kendisinden bilgi alman insanlar oldu. AK Parti Genel Merkezinde bir resmî toplantı, bir 
Bakanlar Kurulu toplantısı toplanmamıştır ki, burada bir danışma toplantısı Sayın Başbakanla, 
Dışişleri Bakanımızla ve diğerleriyle yapılmıştır. 

Eğer, diyelim ki, biz, Genel Başkan Yardımcılarımızı Başbakanlığa çağırsaydık, Başbakanlık
taki Bakanlar Kurulu toplantı salonunda yapılsaydı, bu sefer, efendim, parti yöneticilerinin orada ne 
işi vardı şeklinde bir söylemle karşımıza çıkardınız. 
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Biz, isterseniz, bir daha böyle bir şey olursa, gelip CHP Genel Merkezinde yapalım bu işi, 
sizinle birlikte yapalım... 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Bizi karıştırmayın... 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Siz zaten... 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Bizi karıştırmayın, istemeyiz. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Sayın Anadol, siz bugüne kadar 
zaten hiçbir olumlu şeyin içinde olmadınız ki, hiç güzel bir şeye karışmadınız ki?! (AK Parti 
sıralarından alkışlar) 

NECATİ UZDİL (Osmaniye) - Helal olsun, bravo!.. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Arkadaşlar, bu istemezükçü zih
niyet, yeniçerilerden beri gelen, her türlü olumlu gelişmeye, her türlü yeniliğe, her türlü değişime, 
her türlü dönüşüme, her türlü özelleştirmeye karşı çıkan zihniyettir; dolayısıyla... 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Şu anda şahsıma ve CHP Grubuna sataşıyor. 

BAŞKAN - Anlaşıldı. 

Sayın Bakan, siz Genel Kurula hitap edin lütfen. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Bakın, aynı anlayış, Vatan Cad
desinin açılmasına karşı çıkmıştır. Ben, İsmet Paşayı büyük bir devlet adamı olarak rahmetle 
anıyorum; ancak, İsmet Paşa, hiç hata yapmamıştır, hiç suçu yoktur, hiç günahı yoktur, hiçbir yan
lış iş yapmamıştır anlamına gelmez. Aynı İsmet Paşa, radyodan "sayın vatandaşlarım, oraya tayyare 
mi inecek, bu kadar geniş yola ne lüzum var" diye Menderes'i topa tutmuştur. Aynı İsmet Paşa bunu 
da yapmıştır. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

AHMET ERSİN (İzmir) - Çok ayıp ettiniz Sayın Bakan. 

HALİL TİRYAKİ (Kırıkkale) - Bırak şu geçmişi; sen, yapacağın işi konuş Bakanım!.. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Bir başka şey, bu zihniyet, Boğaz 
Köprüsünün yapılmasına karşı çıkan zihniyettir. 

HALİL TİRYAKİ (Kırıkkale) - İsmet Paşayı ağzınıza alacak kadar mısınız?! Bırak allahaşkına 
yahu! 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Bu zihniyet, bugüne kadar atılan 
bütün olumlu adımlara karşı çıkmış olan zihniyettir. Bakın, Sayın Özyurt dedi ki: "Meselenin aslı 
ayrıntılarda gizlidir." Buna katılıyorum, yürekten katılıyorum. 

HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Şeytan da detaylardan ibarettir. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Şeytan da detaylarda gizlidir; bu da 
doğru. 

Şimdi, bu ne detaydır ki... Bakın, diyelim ki, hükümet, bu detayları görmedi, farkına varmadı. 
Medya, Türkiye'deki medya, bu detayların farkına varmadı, medya da gafil avlandı, medya da 
uyutuldu. 

NECATİ UZDİL (Osmaniye) - Sayenizde payidar oldu medya. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Bakın, bizim diplomatlarımız var. 
Değerli arkadaşlar, Dışişleri Bakanlığında büyükelçilerimiz var, çok iyi yetişmiş bürokratlarımız 
var. Bunlar da farkına varmadı, onlar da uyudu. 
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HALİL AKYÜZ (İstanbul) - Büyükelçileri dinlemediniz. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - İş dünyası tamamen uyudu, farkın
da olmadı. 

HALİL AKYÜZ (İstanbul) - Onları dinlemediniz Sayın Bakan. 

ORHAN ERASLAN (Niğde) - Hadi canım!.. 

HALİL AKYÜZ (İstanbul) - Siz, imzayı attıktan 3 gün sonra rapor yazdılar. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Bir uyanık olan Cumhuriyet Halk 
Partisiydi, Sayın Deniz Baykal ve arkadaşlarıydı; bir onlar uyanıktı!.. 

HALİL AKYÜZ (İstanbul) - İmzayı attıktan 3 gün sonra nota verdiniz Dışişleri Bakanı olarak. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Şimdi, bakın, size bir şey söy
leyeyim arkadaşlar: Şimdi, Avrupa Birliğinde, hani, bir hazmetme kapasitesi var ya, bu hazmetme 
kapasitesi zannedildi ki, bu sonradan ortaya çıkmış bir şey, halbuki, Kopenhag Kriterlerinden 
birisidir hazmetme kapasitesi. 

NECATİ UZDİL (Osmaniye) - Hadi canım!.. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Sizin, başarılarla ilgili hazmetme 
kapasite sıkıntınız var değerli arkadaşlar, vallahi bu böyle. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

HALİL AKYÜZ (İstanbul) - Dinlediniz mi büyükelçileri, dinlediniz mi? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Şimdi, bakın, Sayın Özyurt, Dışiş
leri Bakanımıza, eski başbakanlarımızdan olan Dışişleri Bakanımıza, bu süreçte, gerçekten usta bir 
diplomasiyle, Sayın Başbakanımızla ve diplomatlarla, yetkili olan herkesle, son derece akıllı bir 
şekilde, yağdan kıl çekercesine bu süreci idare eden, bu krizi idare eden Dışişleri Bakanımıza, 
bakın, hangi ifadeyle hitap ediyor "şov sahnelerinde yapılır gibi anlatması" diyor. Sayın Baş
bakanımız şov sahnesine çıkmadı. O şov sahnesi bunu söyleyenlere yakışıyor. Dışişleri Bakanı, 
burada, bakın, Abdullah Gül Bey tarihî bir karara imza atmış olan insandır ve 25 Avrupa Birliği ül
kesiyle, alnımızın akıyla, onurumuzla, başımız dik olarak oturduk... 

HALİL AKYÜZ (İstanbul) - Tarihî karara değil, Sayın Bakan, tarihî karanlığa imza atmıştır. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - ...ve Türkiye adına... 

HALİL AKYÜZ (İstanbul) - Tarihî karanlığa imza atmıştır. 

BAŞKAN - Müdahale etmeyin arkadaşlar. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Arkadaşlar, bakın, sizin iç dünyanız 
ne ise, dışarıyı öyle görürsünüz. Siz nasıl görürseniz, nasılsanız, o şekilde aynada görünürsünüz. 
(AK Parti sıralarından alkışlar) Abdullah Gül Bey karanlığa değil, tarihî bir karara imza atmıştır. 
Birbirimizi... 

HALİL AKYÜZ (İstanbul) - Anlamıyorsunuz, bilmiyorsunuz, çok yakında, çok kısa zamanda 
göreceksiniz. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Bakın, biz sizden, Cumhuriyet 
Halk Partisinden şunu beklerdik: Avrupa Birliği müzakere sürecinde, başta, Anamuhalefet Par
tisinin Değerli Genel Başkanı, bütün parti grubuyla, ekibiyle beraber, eğer şunu söyleselerdi... 

NECATİ UZDİL (Osmaniye) - Tebrik ederiz deseydik değil mi?! 
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MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Ben, Türkiye Büyük Millet Mec
lisine, geçen hafta, gündemdışı konuşma üzerine, teşekkür ettim, oradan bir arkadaşım dedi ki: 
"Bizi karıştırmayın." 

Şimdi, arkadaşlar, bakın, burada demokratikleşme paketleri çıkarıldı. 

Avrupa Birliği var veya yok. Benim Başbakanım, benim Dışişleri Bakanım, benim 
Hükümetim, benim Partim, hiçbir zaman için, Avrupa Birliğini bir cennet veya cinnet boyutunda 
görmedi; girersek cennet olur, girmezsek cinnet olur veya girersek cinnet olur, girmezsek cennet 
olur boyutunda görmedi. Biz, kendi başımıza, ülkemizi, bakın, tek bırakıp izole edemeyiz. Varsayın 
ki Avrupa Birliği hiç yok. Hep şunu söylediler: "Onlar ortak, biz pazar." İşte... 

MUHARREM İNCE (Yalova) - Siz ne söylüyordunuz; allahaşkına siz de "Hıristiyan kulübü" 
demiyor muydunuz?! Siz ne diyordunuz?! 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Bakın, dışticaretten sorumlu Dev
let Bakanımız burada; bizim yaptığımız ihracatımızın yüzde 60'ı Avrupa Birliği ülkelerine yapılıyor 
arkadaşlar. İthalattan söz etmiyorum, ihracatımızın yüzde 60'ı Avrupa Birliği ülkelerine yapılıyor. 
Avrupa Birliği ülkeleriyle, Avrupa Birliğine biz ortak olsak da olmasak da, bizim onlarla iliş
kilerimiz var, NATO içerisinde münasebetlerimiz var, AGİT içerisinde, Avrupa Konseyi bünyesin
de münasebetlerimiz var. 

Açıkça şunu ifade etmek istiyorum: Son olarak, Sayın Onur Öymen'in Sayın Başbakanla ilgili 
söylediklerini duyduktan sonra, kendi kendime diyorum ki, bunlan birisi kaleme alsa, şöyle on on-
beş sene sonra bunu yayınlasa, o dönemde ben de yetkili olsam, Millî Eğitim Bakanı olsam... 

MUSTAFA ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) - Allah göstermesin!.. Nereden çıktı?! 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - ...bunu, mizah örnekleri olarak, 
komedi örnekleri olarak çocuklara okuturum sizin söylediklerinizi. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlar, bakın, eğer bir şeref varsa, Avrupa Birliğiyle müzakereye oturmuş olan AK 
Parti değil tek başına, Avrupa Birliğiyle müzakereye oturmuş olan Türkiye Cumhuriyeti Devletidir 
ve Türk Milletidir. 

NECATİ UZDİL (Osmaniye) - Tek başınıza iktidarsınız... 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Dolayısıyla, arkadaşlar, eğer, bu iş
te... (CHP sıralarından gürültüler) 

HALİL AKYÜZ (İstanbul) - Zaten bizim orada itirazımız bu noktada; kendi adınıza yaptığınız 
yanlış bizi ilgilendirmez. 

HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Onun için mi AK Parti merkezinde toplanıyorsunuz Sayın 
Bakan?! Yeri gelince Meclis, yeri gelince AK Parti; bu, samimî değil. 

BAŞKAN - Müdahale etmeyin arkadaşlar. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Arkadaşlar, kendi oturduğunuz yer
de niçin kendi kendinizi kahrediyorsunuz. Bakın, bu bir Meclis kürsüsü, buraya gelir... (CHP 
sıralarından gürültüler) 

ZÜHEYİR AMBER (Hatay) - Tahrik ediyorsunuz. 

BAŞKAN - Sayın Bakan, siz Genel Kurula hitap edin lütfen. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Ben, bakın, daha önce hatırlar 
mısınız... 
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BAŞKAN - Müdahale etmeyin arkadaşlar. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Hatırlar mısınız, daha önce, bir 
kanun dolayısıyla, bir arkadaşımız, burada, bizim çıkardığımız son derece masum, son derece fay
dalı bir kanunu eleştirmişti. Ben, burada, bir Karadeniz fıkrasıyla ona cevap vermiştim. Müsaade 
ederseniz, bu ramazan günü sizi de neşelendirsin diye onu anlatmak istiyorum. 

Bakın, Temel ile Dursun suç işliyorlar -bir kez daha duyun- bunlar hapse giriyorlar, idama mah
kûm oluyorlar ve son olarak huzura çağırılıyorlar, diyorlar ki: "Son arzunuz nedir sizin?" Temel'e 
soruyorlar, Temel diyor ki: "Anamı görmek istiyorum." Dursun'a dönüyorlar "sen ne istiyorsun" 
diyorlar. Temel'in gözlerinin içine kin dolu bakışlarla bakıyor, diyor ki: "Temel anasını görmesin." 

MUHARREM İNCE (Yalova) - Kimse gülmedi ama! 

HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Sayın Bakan "burada güleceksiniz" diye hatırlatır mısınız lütfen. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Arkadaşlar, sizin dayandığınız 
muhalefet, bütün mesele "Temel anasını görmesin" muhalefetidir. 

Şunu söyleyeyim arkadaşlar: Siz, eğer bu başarının çeyreği size ait olsaydı, eğer bunun yüzde 
10'unu siz yapmış olsaydınız, siz, şu anda, âdeta, başarıdan başka hallere girmiştiniz. 

NECATİ UZDİL (Osmaniye) - Başarılar sizin olsun... Allah mübarek etsin... 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, biraz önce, 
Sayın Özyurt "davullu zurnalı" vesair dedi. 

Bakın, biz, 3 Kasım seçimlerini ezici bir çoğunlukla kazandık, davul zurna çalmadık. 

MUSTAFA ÖZYURT (Bursa) - 17 Aralığı unuttunuz Sayın Bakan! 

ŞEVKET ARZ (Trabzon) - 17 Aralıkta Kızılay'da yaptığınız neydi, Kızılay'da?! 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - 28 Mart seçimlerini kazandık, davul
lu zurnalı yapmadık. Niçin; biz, sorumluluğumuzun farkındayız. Biz, tevazuu erdem kabul eden, ülke 
adına başarı... Bakın, ülke adına elde ettiğimiz başarılan milletin başarısı kabul eden bir siyasî kad
royuz. Yaptığımız iyiliklerle, elde ettiğimiz başarılarla övünerek yapacaklanmızın gölgelenmesine 
müsaade etmeyiz. Ancak, başaramadığımız şeylerden dolayı da kendimizi kandırıp avunmayız. 

HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Kimse inanmıyor zaten Sayın Bakan. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Bu övünme ve avunmanın dışın
dayız. 

Dolayısıyla, Mudanya Mütarekesinin 83 üncü yıldönümü dolayısıyla burada bir konuşma 
yapılacak ve bu gündemdışı konuşma dolayısıyla, efendim, o gün bir diplomatik başarı elde edil
mişti, o da 3 Ekimdi; çünkü, bu malumunuz Mudanya Mütarekesinin başlaması, özellikle 
müzakerelerin başlaması 3 Ekimdir; 13 Ekimde imzalanmıştır. 11 Ekimde imzalanmıştır, 13 Ekim
de de Yunan tarafı bunu kabul etmiştir. Şimdi, bu, önemli, tarihî bir olay; hepimizin paylaşması 
gereken, hepimizin ders alması gereken, örnek alması gereken bir olay. Bu, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde anlatılırken, meseleyi getirip "Dışişleri Bakanı şov yapıyor, şov sahnelerindeki gibi 
konuşuyor..." Efendim, meseleyi, hükümetin başarısını, ülkenin başarısını tarihî bir olay anlatılarak 
gölgelemeye kalkışmak hiç kimsenin hakkı değildir. 

Ben, Sayın Özyurt'a, böyle bir konuyu gündeme getirdiği için teşekkür ettim; ama, bize eleş
tiri olarak yönelttiği Avrupa Birliği süreciyle ilgili söylediklerini de ben kabul etmiyorum; 
Hükümetimiz adına, şahsım adına, arkadaşlarım adına kabul etmiyorum. 
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Türkiye lig atlamıştır; Türkiye'ye hayırlı olsun. Bakın, sokaktaki vatandaşa sorsanız bunu söy
ler size. Siz halktan o kadar kopuksunuz ki... 

HÜSEYÎN GÜLER (Mersin) - Sokağa çıkabilirseniz, sokağa çıkın! 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Sokağa niye... 

SERPİL YILDIZ (İzmir) - Bunu nasıl açıklayacaksınız?! Ruhban okulunu nasıl açacaksınız?! 

BAŞKAN - Müdahale etmeyin arkadaşlar. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Bakın, ben iki gün önce Siirt'tey
dim, dün İstanbul'daydım, perşembe günü Hakkâri'ye gideceğim. Türkiye'nin dört bir başında, biz, 
halkla beraberiz, çok rahat sokağa çıkıyoruz. 

SERPİL YILDIZ (İzmir) - Ruhban okulunu nasıl açacaksınız?! 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Bakın, başarılara muhalefet etmeye 
devam edin, muhalefet size yakışıyor; hep muhalefette kalın. 

Saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Bir dakika Sayın Bakan, Sayın Bakan bir dakika. Konuşmanızın insicamı bozul
masın diye araya girmedim. Konuşmanız sırasında, genel olarak, muhalefet milletvekillerini, haz
metme, sindirme yeteneğinden yoksun olmakla itham ettiniz. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Başarıları hazmetme konusunda... 

BAŞKAN - Bunu, bütün muhalefet milletvekillerine genel olarak bir itham olarak ortaya koy
dunuz. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Başarıları eleştirme konusunda... 

BAŞKAN - Büyük olasılıkla haddini aşan bir ifadeydi bu. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Hayır... Hayır... 

BAŞKAN - Onu belirtmek istiyorum. 

K.KEMAL ANADOL (İzmir) - Sayın Başkanım... 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Anadol. 

K.KEMAL ANADOL (İzmir) - Sayın Millî Eğitim Bakanı, Hükümet adma yaptığı konuş
mada, gündemdışı konuşmaya yanıt verirken, şahsımdan bahsederek, Partimden bahsederek, Genel 
Başkanımdan bahsederek, ismen sataşmıştır; Grubum adına söz istiyorum, 69 uncu maddeye göre. 

BAŞKAN - Anlaşıldı. Tutanaklara bakacağız, değerlendireceğiz. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Tutanağa lüzum yok... Tutanağa lüzum yok... 

BAŞKAN - Değerlendireceğiz. Siz, ayrıntılı bir şekilde, nasıl bir sataşma olduğunu da söy
lediniz; biz onu değerlendireceğiz, size bilgi vereceğiz. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Yalnız, Sayın Başkan, bana tutanak gelinceye kadar Sayın 
Bakan buradan gidecek. Sayın Bakan beni beklemez; öyle bir sabır içinde değil kendisi. 

BAŞKAN - Gitmez, gitmez; merak etmeyin. 

Gidecek misiniz Sayın Bakanım? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Buradayım. 

- 2 3 -



TBMM B: 5 11 . 10 . 2005 O: 1 

BAŞKAN- Buradaymış. Gitmeyecek; tamam. 

Değerli milletvekilleri, gündemdışı üçüncü söz, Erdemirin Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 
elinde bulunan hissesinin blok satışı sonrası bir değerlendirme amacıyla söz isteyen Zonguldak Mil
letvekili Harun Akın'a aittir. 

Buyurun Sayın Akın. 

Süreniz 5 dakika. 

4.- Zonguldak Milletvekili Harun Akın'in, Erdemirin Özelleştirme idaresi Başkanlığının elinde 
bulunan hissesinin blok satışı sürecinde yaşananlara ilişkin gündemdışı konuşması ve Maliye 
Bakanı Kemal Unakıtan'ın cevabı 

HARUN AKIN (Zonguldak) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; geçtiğimiz hafta yapılan 
Erdemir ihalesi sonrası değerlendirmeleri yapmak üzere gündemdışı söz almış bulunuyorum; Yüce 
Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, hepimizin bildiği gibi, yapılan Erdemir ihalesi sonucu 2 770 000 000 dolar 
bedelle ihaleyi kazanan ulusumuzun güçlü ve güvenilir şirketlerinden OYAK'ı kutluyorum, bu 
sonucun OYAK'a ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. 

Değerli arkadaşlar, bundan bir yıl önce, 7.10.2004 tarihinde, Erdemirin özelleştirilmesiyle il
gili, Sayın Başbakana bir soru önergesi sundum, Erdemir ile ilgili düşüncelerini öğrenmek istedim. 
Niye satıyorsunuz, nasıl satacaksınız, kaça satacaksınız diye sorular yönelttim. Sayın Başbakanın 
Sayın Maliye Bakanının imzasını taşıyan cevabı -işte, burada, yanımda da getirdim- ülkemizin 
sanayiini ve Erdemiri sıkıntıya düşürecek ifadeler içermekteydi. 

Sayın Başbakanın, bu cevabını, daha sonra, kendi yorumlarımı da ilave ederek, halkımızla pay
laştım. Şahsıma gelen cevap da açık ve netti: "Satış şekli blok olacak, kesinlikle yabancı ortak 
bulunacak." Bu cevap, sizin cevabınızdı; yani, Başbakanın cevabıydı. 

Bizim, kamuoyuna, Sayın Başbakanın cevabını referans göstererek yaptığımız bilgilendirmeler 
sonucunda, Zonguldak'ın AK Partili yöneticileri, bizi hayal görmekle suçlayıp "Erdemirin kesinlik
le blok satılmayacağını, bizim popülizm yaptığımızı" söylediler. 

İhale gününe kadar Erdemir konusunda kamuoyunu rahatlatacak, Erdemir işçisinin, ülkemiz 
sanayicisinin huzursuzluğunu giderecek bir tek ciddî açıklama yapmayan AKP'li milletvekili ar
kadaşlarım, ihale biter bitmez, bir gün sonra, Türkiye Büyük Millet Meclisinden, bu kürsüden, Er
demir ihalesinin sonucunu bir zafer edasıyla halkımızla paylaşmışlardır. 

Erdemirin mevcut durumu, geleceğiyle ilgili bugüne kadar tek söz etmeyeler, ihaleyi 
ulusumuzun çok değerli bir firmasının kazanmasından sonra dilleri çözülmüş, ihale sürecinin bu 
şekilde sonuçlanması yolunda verilen mücadeleyi görmeden, Cumhuriyet Halk Partisi olmasa 
yabancı bir şirketle pazarlığı yapılabileceği gerçeğinin üstünü kapatmaya çalışmışlardır ve bu kür
süden, Türkiye Büyük Millet Meclisinden, Cumhuriyet Halk Partisini ve bizleri itham ederek "hani 
yabancıya satılacaktı, yabancılarla pazarlık yapılmıştı; şimdi ne oldu" diyerek, Partimize ve bizlere 
suçlamalarda bulundular. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; AK Partili arkadaşlarımızın bize yönelttiği suçlamalar, bizim 
icadımız değil. Bunları biz uydurmadık. Biz, bu iddiaları, Sayın Başbakanın şahsıma gönderdiği 
soru önergemin cevaplarına dayanarak söyledik. Sayın Başbakan, Erdemir için ne diyor, önce, is
terseniz, ona bakalım, sonra da Cumhuriyet Halk Partisinin Erdemiri nasıl bir tehlikeden kurtarmak 
için verdiği mücadeleyi hep birlikte anlayalım. 

Ne diyor Sayın Başbakan, şahsıma gönderdiği cevapta; aynen okuyorum: "Dünyada çelik dön
güsü, şu anda, tarihinin en üst noktalarındadır ve düşüşe geçecektir. Türkiye'ye coğrafi yakınlığı 

- 2 4 -



TBMM B:5 11.10.2005 0 : 1 

olan çelik üreticilerinin konsolidasyonunu çok hareketlendirir. Mittal; Orta ve Doğu Avrupa'da 
15-18 000 000 ton kapasiteye sahiptir. Rusya ve Ukrayna da 10-15 000 000 tonluk şirketlerle devam 
etmektedir. Bu şirketlerin kendi maden kaynakları olduğundan, bu durum onları bağımsız ve 
rekabetçi bir konuma getirmektedir. Bu firmalar hammaddeleri sadece kendileri için kullanmakta ve 
diğer rakiplerinin erişmelerini engellemekte, onları daha uzaktan hammadde almak zorunda bırak
maktadırlar. Üstelik bu firmalar Erdemirle aynı piyasada rekabet etmektedirler ki, bu durum, uzun 
dönemde, Erdemir bağımsız kalmaya devam ederse zorlaştırıcı bir etken olacaktır. Piyasalarda 
yaşanan çalkantılar sırasında uluslararası çelik üretici gruplarının sahip olduğu firmaların daha iyi 
performans gösterdiği görülmüştür. Dünyada çelik sektöründe yaşanan olumlu gelişmeler özelleş
tirme açısından büyük fırsat olup, güçlü ve stratejik bir ortağın Erdemirin ve Türkiye çelik 
sanayiinin geleceğini garanti altına alacağı düşünülmektedir." 

Evet değerli arkadaşlar, bu okuduğum, Sayın Başbakanın şahsıma verdiği cevap. Kendisi söy
lüyor Sayın Başbakan; hem şirketin ismini veriyor hem de bu şirketle ortaklık yapılmasının uygun 
olacağını söylüyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Toparlayalım lütfen. 

HARUN AKIN (Devamla)- Peki, Sayın Başkanım. 

Daha sonra, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, satışın borsa değeri üzerinden olacağını söylüyor. 
Söylediği zaman da Erdemirin borsa değeri 2,5 milyar dolar. Yarısı ne yapar; 1 250 000 000 dolar. 
Satacağınız da zaten aşağı yukarı yarısı. İki senelik kârına. Yani, bunları siz söylüyorsunuz; 
hükümetiniz söylüyor, Sayın Başbakan söylüyor. Kim bunlara engel oluyor; Cumhuriyet Halk Par
tisi ve onun Genel Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisinin milletvekilleri. 

Değerli arkadaşlar, bu cevabı gören Cumhuriyet Halk Partisinin bu konuda duyarlı olmaması 
mümkün mü?! Nasıl 1 Martta Mehmetçiği Irak'a göndermek için, bu coğrafyada bin yıldır komşu 
olduğumuz, daha uzun yıllar komşu kalacağımız Irak'la sonsuza kadar düşman kalmamıza neden 
olabilecek bir tezkere hazırlayıp gaflet içine giren hükümete "dur" demesini bildiysek, ülkemizin en 
önemli stratejik kuruluşunu bir yabancıya satmak gafletinde bulunanlara da "dur" demek 
görevimizdi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Deniz Baykal'dan milletvekillerine ve 
en alt kademesindeki örgüt üyelerine kadar Erdemir konusunda onurlu bir mücadele verilince, ger
çekler kamuoyuna yansıtılınca tedirgin olan hükümet, kapalı kapılar ardında yabancı sermayeyle 
yaptığı görüşmelerden geri adım atmak zorunda kalmıştır. Hatta Sayın Başbakan Erdemire "pislik 
içinde" diyecek kadar stres içine girmiştir. Bütün bu yaşananlar Cumhuriyet Halk Partisinin ne 
kadar haklı olduğunu gösteriyordu. 

Sayın Başbakanın şahsıma gönderdiği cevaplardaki o meşhur çelik firması, bu iktidarın söy
lediği rakamların çok üstüne çıkılınca ihaleden çekildi, hem de daha ilk turlarda çekildi. 

Aslında, bizim bu şirketlere kızmaya hakkımız yok, bizim bu şirketlerle işimiz yok. Asıl suç
lu, o şirketlere Erdemiri iki senelik kârına satacağız diyenlerdir. Bunu diyenler de, AK Parti İk
tidarıdır, bu iktidarın bürokratlarıdır. 

Değerli arkadaşlar, bütün bu söylediklerimiz ve endişelerimiz bir bir çıktı. Erdemirin hisse 
senetleri, SPK'ya bildirilmeden, küçük yatırımcılar aracılığıyla, yüzde 10'lann üzerinde toplatılmış
tı dedik. Şahsımın da imzası olan birçok açıklamalarda buna yer verdim. İhale bitti, birden, ne ol
du, kimse anlamadı, borsadan "hızlı bir şekilde Erdemir hisselerinin değeri düşüyor" haberi geldi. 
Hisseleri toplayan yabancı güçler, topladıklarını elden çıkarmaya başladılar. Sunî bir panik yaratıl
mak istenildi; ama, Allah'a şükür, ucuz atlatıldı şimdilik. 

- 2 5 -



TBMM B: 5 11 . 10 . 2005 O: 1 

Sonuç olarak, AK Partili yöneticileri çok üzen bir olay daha varmış; ona da değinerek konuş
mamı bitirmek istiyorum. Zonguldak'ta, Ereğli'de, tabiî ki, Erdemirin satışı sürecinde bazı direniş
ler, bazı eylemler yapılmaya çalışıldı ve alanlara "Erdemiri satmak, vatanı satmaktır" afişleri asıldı 
ve miting alanlarında ortaya çıktı. 

Bu afişleri asanlar, değerli arkadaşlar, doğru yapmışlardır. OYAK gibi bu ülkenin güvenilir bir 
şirketi ihaleyi alınca, o afişler, AK Partili yöneticilerin dediği gibi, sessizce değil gönül rahatlığıy
la indirilmiştir. 

Biz de, Zonguldak Milletvikili olarak şahsım Harun Akın, Nadir Saraç ve Grup Başkan-
vekilimiz Sayın Kemal Anadol ihaleyi takip ettik, gittik, sonuna kadar oradaydık ve bu gönül rahat
lığıyla, ihaleyi alan OYAK firmasını tebrik ettik. 

Bu süreçte bir tek kelime etmeden bugüne kadar gelen siyasetçi arkadaşlarım ihale sonucunda 
zeytinyağı gibi suyun üstüne çıkıp "ihale bitti, yerli firma aldı, söylenenler boş çıktı" gibi, içi boş 
laflar etmesinler. Cumhuriyet Halk Partisi olmasa, Erdemir çoktan yabancıya gitmişti. Cumhuriyet 
Halk Partisi görevini yerine getirmiştir, Erdemir işçisi görevini yerine getirmiştir, Erdemir 
yöneticisi görevini yerine getirmiştir, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri görevlerini yerine 
getirmişlerdir, ulusun bağımsızlığını her şeyin üzerinde tutan bu ülkenin onurlu şirketleri görev
lerini yerine getirmişlerdir. 

BAŞKAN - Harun Bey, toparlayalım lütfen. 

HARUN AKIN (Devamla) - Teşekkürler OYAK, yolun açık olsun Erdemir. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Harun Akın'ın gündemdışı konuşması üzerine Hükümet adına söz isteyen 
Maliye Bakanı Sayın Kemal Unakıtan'a söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Bakan. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; Erdemirin özelleştirilmesiyle ilgili Sayın Harun Akın'ın yap
mış olduğu konuşmayı değerlendirmek için, biraz da cevap vermek için huzurunuza gelmiş bulun
maktayım. 

Şimdi, bildiğiniz gibi, özelleştirme, bizim, Hükümetimizin, Partimizin önemli bir politikası, takip 
ettiğimiz ekonomi politikasının da en önemli ayaklarından bir tanesi. Özelleştirme, yapısal reform 
niteliğindedir. Çünkü, bakınız etrafımıza, bütün ülkeler özelleştirme problemlerini halletmişlerdir. Biz 
ise, yirmi seneden beri hep özelleştirmeyi konuşuyoruz; özelleştirmeyi yirmi seneden beri hep 
konuşuyoruz, hâlâ bitiremedik. Çok şükür, bu iktidar geldi de, biraz, özelleştirme neymiş, onu gördüler. 

Erdemir, 1960 yılında kurulmaya başlanıyor, 65 yılında da işletmeye geçiyor. 87 yılında özel
leştirme kararı almıyor, Özelleştirme İdaresi "özelleştirilsin" diyor. 87 yılından, o günden bugüne 
hep özelleştirecekler Erdemiri. Hani biraz önce dedim ya ben; laf bir tarafta, iş bir tarafta. Hep laf 
laf laf, hiçbir şey yok. 

HÜSEYİN BAYINDIR (Kırşehir) - Artı, pazarlamacı olmak lazım... 

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Tabiî, işi bilmek lazım. 

Efendim, 90-94 yıllarında bir bölümü halka arz ediliyor. 94-95 yıllarında iki kez ihaleye 
çıkılıyor, ikisi de başarısızlıkla neticeleniyor ve bu arada, dünya demir ticaretine baktığınız zaman, 
son zamanlarda, bilhassa Çin'in taleplerinin artması dolayısıyla, demir piyasasında, demir fiyat
larında çok büyük bir artış sağlanıyor. Dolayısıyla, demir sektörü, hatta bir iki seneden beri olduk
ça da güzel yıllar yaşıyor, kârlı da yıllar yaşıyor. Şimdi, bu konjonktürü de düşünerek, biz, 
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2005 yılında bunun özelleştirmesine çıktık. Sayın Harun Akın burada birçok bilgiler verdiler; Cum
huriyet Halk Partisi şunu yaptı, Cumhuriyet Halk Partisi görevini yaptı... Bu özelleştirmede Cum
huriyet Halk Partisi bir şey yapmadı, yapamaz; çünkü, iktidar biziz, hükümet biziz, kararı biz 
alıyoruz. Ne görevi yaptı? 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Niyetinizi teşhir etti. 

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Sayın Başbakanımız bir yazı yazmış, 
cevap vermiş Sayın Başbakanımız; konuşmasının en tutarlı kısmı Başbakanımızın yazısını okurken-
ki kısmıydı. O kadar tutarlı, o kadar güzel bir cevap vermiş ki. Yani, en ilgimi çeken ve beğenerek, 
takdir ederek dinlediğim kısım o kısım. Sonra baktım ki, o da Başbakanımızın yazısıymış, cevabıy-
mış. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Yok, yine işine geldi. 

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - "Eğerli Demir-Çelikte işçi görevini yap
tı, diğerleri görevini yaptı, Cumhuriyet Halk Partisi olarak da görevimizi yaptık." Bir göreviniz yoktu 
ki sizin bir görev yapasınız. Yirmi seneden beri iki kere çıkar, ondan sonra ihale iptal. Öyle olmaz. 

MEHMET SEMERCİ (Aydın) - Sayın Bakan, çiftlik mi yönetiyorsun, ülke yönetiyorsun. Lüt
fen, o sözlerinize dikkat edin. Çiftlik yönetmiyorsunuz, ülke yönetiyorsunuz. Bu zihniyet çok kötü. 

BAŞKAN - Müdahale etmeyin arkadaşlar. 

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Evet, ülke yönetmek önemli bir 
mesele değerli arkadaşlar; çünkü, yönetim zafiyeti bu ülkeye çok büyük faturalar ödetmiştir. 
Yönetici olmak için, biraz akıllı olmak lazım. 

MEHMET SEMERCİ (Aydın) - Bırakın bu yolları. 

TUNCAY ERCENK (Antalya) - Naylon fatura ne oldu? 

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Şimdi, değerli arkadaşlar, efendim, 
biz, bir özelleştirme yapmadan önce çok büyük bir hücum karşısında kalıyoruz. Bir defa, ben, şunu 
sormak istiyorum: Muhalefet partileri, özelleştirmeyi istiyor musunuz istemiyor musunuz siz? 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Tam üyelik istiyoruz... 

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - İstiyoruz ama şöyle olmasın, istiyoruz 
ama böyle olmasın... 

İkincisi: Avrupa'yla müzakereye başlıyoruz. Avrupa'yla müzakereye sevindim, sevinemedim... 
İstiyor musunuz istemiyor musunuz?! 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Tam üyelik istiyoruz, tam; imtiyazlı ortaklık değil! 

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - İstiyor musunuz?! 

VEZİR AKDEMİR (İzmir) - Kenarda değil, ortada istiyoruz. 

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Hiç şey etmeyin... Bakın şimdi... Net 
ya, net olun milletin karşısında, açık olun! "Ya, ben özelleştirmeyi istemiyorum" deyin; korkmayın 
ya, deyin... İstiyoruz ama'şöyle olursa, böyle olursa... Yani, sipariş üzerine mi yapacağız! Avrupa 
Birliğini istiyor musunuz istemiyor musunuz? İstiyoruz; ama, böyle... Sevindik, sevinemedik, bil
mem ne... İsterseniz "istiyoruz", istemiyorsanız "istemiyoruz..." Net, açık. Millet anlasın canım, an
lasın millet ya! (AK Parti sıralarından alkışlar) 

V. HAŞİM ORAL (Denizli) - Millet bizi anlıyor Sayın Bakan, sen rahat ol! 
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MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Arkadaş, biz ne dedik, çıktık, arkadaş 
özelleştirmeyi yapacağız dedik; bitti, tamam. Avrupa Birliğinden müzakere tarihi de alacağız, oraya 
da gireceğiz dedik; bitti. Ne var bunda?! 

NECATİ UZDİL (Osmaniye) - Açık açık, AB'yi istiyoruz... AB'yi istiyoruz. 

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Bu kadar net, açık ya, bu kadar basit. 
Bunlar şey değil. 

Erdemiri, efendim, yabancılar alacak... Ya, yabancılar... Bizim kaç milyon insan yaşıyor 
dışarıda, yurt dışında. Onlar her şeylerini alıyorlar, onlar onu alıyorlar, bunlar bunu alıyorlar... 
Yabancı sermaye gelsin diye yıllar yılı çarpışıyorduk, yıllar yılı mücadele ediyorduk. Yabancı ser
maye bu memlekete lazım, gelmesi lazım; değerli arkadaşlar, bundan sonra da lazım. 

Türkiye'nin kalkınması için, Türkiye'deki yatırımların artması için yabancı sermaye şarttır. 

TUNCAY ERCENK (Antalya) - Fabrika yapmaya mı geliyorlar, yatırım yapmaya mı geliyor
lar?! 

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Yabancı sermaye gelsin diye her türlü 
tedbiri alırız, isteriz, arzu ederiz. Yerli sermayemiz de başımızın üstündedir; ama, yetmiyor. Hesap 
yapın, hesap... Yetmiyor bu yerli sermaye, yetmiyor. Onun için.... 

HALİL AKYÜZ (İstanbul) - Biz pazarlamadan anlamayız! 

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Efendime söyleyeyim, biz, özelleştir
meleri, yerli-yabancı herkese eşit şartlar altında yapıyoruz. Sonucunda da, kim kazanırsa da... Mil
letin de gözü önünde yapıyoruz. Kim kazanırsa da onu da tebrik ediyoruz. 

TUNCAY ERCENK (Antalya) - Gece saat 2'de herkesin gözü önünde mi olur?! 

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Falanca kazanırsa yalnız onu tebrik 
edelim, fışmanca kazanırsa onu tebrik etmeyelim; yok böyle numara... Herkesi tebrik edeceğiz, 
herkesi, herkesi tebrik edeceğiz. Kazananlara hayırlı olsun, milletin gözü önünde... 

TUNCAY ERCENK (Antalya) - Ne yapıyorsunuz, onu söyleyin! Yatırım mı yapıyorsunuz, 
fabrika mı yapıyorsunuz?!! 

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Şimdi, geliyordunuz... Erdemiri 
yabancı alacakmış, Başbakan daha önce konuşmuşmuş... Evet efendim, konuşuruz; ama, girerler, 
eğer, herkesin gözü önünde kazanırlarsa eyvallah, kazanamazlarsa ona da teşekkür ederiz. 
Kazanana da, kazanmayana da teşekkür ederiz. Geldiler, Türkiye'ye güvendiler. Bakın arkadaşlar, 
bütün şeyleri Türkiye'ye güvenmek olan bu insanları darıltmayalım, yanlış iş yapmayalım. 

Yabancı yatırımcı için 1950'lerden beri bu millet kanun çıkarıyor, yabancı yatırım kanunu 
çıkarıyor, yatırımı teşvik kanunları çıkarıyor, elli senedir kanun çıkarıyoruz biz. Şimdi, yabancı 
yatırımcılar gelirler, bizim şartlarımıza göre de yarışa girerler, o yarışlarda da kazanırlarsa tamam, 
kazanamazlarsa kendilerine teşekkür edelim. Bunlar Türkiye'ye güvenmişlerdir, Türkiye'nin 
geleceğine güvenmişlerdir, paralarını buraya yatırmaya niyet etmişlerdir. Bundan daha büyük bir 
şey olmaz. Biz, onlara teşekkür borçluyuz. Yabancı sermaye düşmanlığıyla bir yere varılmaz. Tür
kiye'nin hem ihtiyacı var hem düşmanlık yapacaksınız; bu nereye sığar yani?! Onun için, yönetici 
olmak, akıllı olmak demek. Valla, başka çare yok...(AK Parti sıralarından alkışlar) 

ŞEVKET ARZ (Trabzon) - Akıllı olanlar Yüce Divanda... 

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Türk Milletinin iyi yöneticilere çok ih
tiyacı var. Bundan sonra hep böyle devam eder inşallah. 
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HARUN AKIN (Zonguldak) - Sayın Bakanım, Mittal Firması Hindistan'a 9 milyar dolarlık 
yatırım yapıyor. Onu Türkiye'ye getirebilir miyiz? 

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - O adam geldi de, onlara yabancı ser
maye diye siz karşı çıkıyorsunuz be canım!.. 

HARUN AKIN (Zonguldak) - Gidiyor, Hindistan'a yatırım yapıyor. Verin araziyi, Türkiye'ye 
yapsın. 

BAŞKAN - Yerinizde durun Sayın Akın. 

Buyurun Sayın Bakan. 

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Şimdi, tabiî, bunların çok güzel cevap
ları var; ama, burası Meclis kürsüsü. Burada o kadar uzun vaktimiz de yok, sizin değerli vakit
lerinizi de almak istemiyorum. Mesele ayan beyan açıktır, bütün millet bunu görüyor ve seyrediyor; 
buna göre de değerlemesini yapacaktır. 

Hepinize saygılar sunuyorum arkadaşlar. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Bakan?.. 

Millî Eğitim Bakanımız burada olacağını söyledi; ama, yok; biraz bekleriz, herhalde gelir. 

Sayın Kemal Unakıtan'la ilgili, bir milletvekilimizin, Sayın Emin Şirin'in duyurduğu bir konu 
var. 

Değerli arkadaşlar, Sayın Bakan, bir önceki konuşmasında, tutanaklara baktığımız zaman şöy
le bir söz söylüyor: Yerinden, Sayın Kemal Anadol "Sami Ofer'den bahset Sayın Bakan" deyince, 
Sayın Bakan devamla şöyle diyor: "Sami Ofer saygın bir işadamıdır. Evet, senin gibi palavra şey
lerle uğraşmazlar." 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - "Senin gibi" dediğine göre bana sataşmış; söz istiyorum! 

BAŞKAN - Şimdi, Sayın Bakan, zannedersem, bu cümlede, bu sözünüz, özellikle dikkat eder
seniz "Sami Ofer saygın bir işadamıdır" diyorsunuz konuşmanızda ve onunla ilgili yerinden soru 
soran Sayın Kemal Anadol'a da "evet, senin gibi palavra şeylerle uğraşmazlar" diyorsunuz. Büyük 
olasılıkla maksadını aşan bir cümle kullandınız zannedersem. 

HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Sayın Bakan, avukat!.. 

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Sayın Başkan, ben, Kemal Anadol'a... 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - 69'a göre söz istedim Sayın Başkan. 

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - ...kötü niyetle söylediğim bir söz değil
dir. Onu özellikle belirtmek istiyorum. Sayın Anadol'a saygımız vardır her zaman. Yani, kötü niyet
le söylediğim bir söz değildir; ama, Sami Ofer'in de, ciddî, saygın ve milletlerarası camiada yeri 
olan bir işadamı olduğunu da belirtmek istedim. 

BAŞKAN - Olabilir. 

HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Bu size düşmez, avukatlık yapmayın Sayın Bakan! 

BAŞKAN - Bu açıklamaya rağmen, daha önce Millî Eğitim Bakanının konuşmasında söz 
talebiniz vardı; onu sırası gelince değerlendireceğiz, değerlendirdik, söz talebinde haklısınız. 

Şimdi, büyük şair, yazar, sinemacı, bugün kaybettiğimiz Attila İlhan'la ilgili olarak, saygın bir 
milletvekili arkadaşımız Mehmet Fehmi Uyanık, kısa bir konuşma yapacak. 

Buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
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5.- Diyarbakır Milletvekili Mehmet Fehmi Uyanık'ın, Türk edebiyatına, Türk sinemasına ve 
düşün dünyasına büyük katkıları olan sanatçı ve düşünür Attila İlhan'ın vefatı nedeniyle gündem-
dışı konuşması 

MEHMET FEHMİ UYANIK (Diyarbakır) - Çok değerli milletvekili arkadaşlarım, hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. 

Ben, Attila İlhan'ın Hakkın rahmetine kavuştuğunu bugün duydum, bugün muttali oldum. As
lında, Sayın Başkanımız haklı, Bakanlarımız konuşmasalardı, ben, Attila İlhan hakkında konuşan 
milletvekilinden sonra sıra benimdi; fakat, Sayın Bakanlarımız konuşunca bu inkıta peydah oldu, 
bu gecikme peydah oldu. Sayın Başkanımız, Meclis Başkanımız, bu konuda haklılar; kendilerine 
çok teşekkür ediyorum. 

Efendim, Attila İlhan, fikir yönü itibariyle beğenirim beğenmem, sevgi yönü itibariyle severim 
sevmem, bunlar ayrı şeyler; ama, ben, Attila İlhan'ın şiirlerine hayran bir adamım. Attila İlhan, yal
nız büyük bir şair değildi, yalnız herkesin gönlünü okşayan şiirleriyle var değildi; Attila İlhan, ay
nı zamanda, bir fikir adamımızdı. Yani, biz, Attila İlhan için, yalnız "şair" kelimesini kullanırsak 
yanlış yapmış oluruz. Çok cesur bir fikir adamımızdı Attila İlhan; çünkü, Attila İlhan, düşünen bir 
adamdı. Tıpkı, okullarda, sanat tarihinde, bize okuttukları "Düşünen Adam"da gördüğümüz nos
yonu ben onda gördüm, o da düşünen bir adamdı. Rodin'in, hani sanat tarihinde resmi bize gös
terilen, sanat tarihinde hakkında bilgi sahibi olduğumuz meşhur Düşünen Adam Heykelini yapan 
Rodin'in kafasında tahayyül ettiği düşünen adamdı, o da bir düşünen adamdı. Düşünen adam
larımız, çok şükür, Türkiyemizde vardır. Eğer Attila İlhan vefat ettiyse, Hakkın rahmetine kavuş-
tuysa, saygıyla anıyorum kendisini; ama, üzüntüye hiç mahal yok, aramızda hâlâ yaşayan Attila İl
hanlar vardır; doğruyu söyleyebilen, cesur, medenî cesaret sahibi bilim adamlarımız vardır. Severim 
sevmem -demin söylediğim gibi- Profesör Yalçın Küçük de aramızdadır, hâlâ yaşıyor -Allah uzun 
ömür versin- cesurdur, bir fikir şövalyesidir, aynen Attila İlhan gibi. 

Şimdi, eğer Attila İlhan'ı seviyorsak, beğeniyorsak, onun düşüncelerini kabulleniyorsak, mut
laka, onun kitaplarını da okumuş olmamız lazım. Attila İlhan'ın "Hangi Laiklik" adı altında bir 
kitabı vardır. 

FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - "Hangi Batı" da var... 

MEHMET FEHMİ UYANIK (Devamla) - "Hangi Batı" da var "Hangi Laiklik" de var. Doğru 
söylüyorsunuz "Hangi Batı" da var, sizi tasdik ediyorum. Bana sataşmayın, ben size cevap verecek 
şeyde değilim! 

Şimdi, Attila İlhan'ın "Hangi Laiklik" diye bir kitabı vardır. Çıkıp bu kürsüden onun adını anar
ken, mutlaka, kitaplarını da okumamız lazım; yani, yalnız şiirlerini ezberlemekle yetinmeyelim, 
fikir yönünü de hafızamıza nakşedelim. 

BAŞKAN - Toparlayalım lütfen. 

MEHMET FEHMİ UYANIK (Devamla) - O kitabı okuduğumuz zaman -Hangi Laiklik- orada 
anlaşılır. Attila İlhan, medenî bir insan, modern bir insan, Fransa'da tahsilini görmüş, Sorbone'da 
okumuş bir aydınımız. Attila İlhan'ın fikir yönü itibariyle de kitaplarını okuyalım ve eğer seviyor
sak, onun dediklerini Türkiye'de dile getirelim, onun dediklerini yapmaya çalışalım. 

Saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, şimdi tutanaklarla ilgili bir başka konu var, onu da açıklığa 
kavuşturmak gerekiyor. 
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Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili İrfan Gündüz'ün yazılı başvurusunda şöyle 
deniliyor: "Gündemdışı söz alan İbrahim Özdoğan'ın, konuşmasında 'geğirme' tabiri kullanılmıştır. 
Bu ifade milletvekillerine hakaret içermektedir. Sözünü geri almasını ve bu ifadenin tutanaklardan 
çıkarılmasını arz ederim." 

Tutanaklara baktığımız zaman da şunu görüyoruz: Sayın İbrahim Özdoğan'ın konuşmasında 
bir cümle: "... sonra gelip zenginlerin sofralarında geğirdiniz." Bu, uygun kaçan bir tanımlama 
değil. Sayın Özdoğan bu sözünü geri alıyor mu? Açıklık getirmek ister mi? Tutanaklardan çıkar
mamız gerekiyor. 

İBRAHİM ÖZDOĞAN (Erzurum) - İzah edeyim. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Özdoğan, yerinizden lütfen. 

İBRAHİM ÖZDOĞAN (Erzurum) - Sayın Başkan, "geğirme" sözcüğüyle eski partili arkadaş
larıma ben hakarette bulunmak istemedim. Ben bir eczacıyım, sağlıkçıyım; geğirmenin en anlama 
geldiğini çok iyi bildiğim için bu tabiri kullandım. Dolayısıyla, tabiî ki bir rahatlama anlamında kul
landım, yani, sıhhat bakımından kullandım, asla bir hakaret içeriği olarak kullanmadım. Dolayısıyla, 
bu konu hakkında özür dilememi gerektirecek bir durum olduğunu zannetmiyorum. Bu şekilde... 

MEHMET SOYDAN (Hatay) - Çok yakıştı!.. Size iade ediyoruz. 

İBRAHİM ÖZDOĞAN (Erzurum) - Yani, çok yalın bir Türkçedir bu, çok yalın bir Türkçedir. 
Ben, bu şekilde açıklamak istiyorum. 

Saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Sayın Özdoğan, yalnız, hepimiz biliyoruz ki, bu davranış hoş bir davranış, nazik 
bir davranış değildir, geğirmeyle ilgili davranış. O yüzden, bu kelimenin burada kullanılmış olması, 
bu Meclisin nezaketine uygun düşmüyor, çıkarılması gerekiyor tutanaktan. 

Teşekkür ederim, sağ olun. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, Sayın Bakan da geldi. O zaman, Kemal Beyin söz talebi var. 

ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye) - Vazgeçti. 

BAŞKAN - Kendisiyle ilgili, Sayın Bakanın konuşmasında, açık, net sataşma durumları var, 
onları da Sayın Kemal Anadol sözlü başvurusunda dile getirdi. O başvuruda dile getirdiği sataşma 
konularında kendisine söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Kemal Anadol. (CHP sıralarından alkışlar) 

ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye) - Yeni bir sataşmaya meydan vermesin Sayın Başkan. 

IV.- AÇIKLAMALAR VE SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 
/.- İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın, şahsına, 

Grubuna ve Genel Başkanına sataşması nedeniyle konuşması 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri; Sayın Mil

lî Eğitim Bakanının, Bursa Milletvekili arkadaşımızın yaptığı gündemdışı konuşmaya yanıt vermek 
üzere söz aldığı sırada, şahsıma, Cumhuriyet Halk Partisi Grubuna ve CHP Genel Başkanına ismen 
sataşması nedeniyle, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; hepinizi, Yüce 
Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Bakan, Cumhuriyet Halk Partisine ve teker teker -şahsım da bu 
arada söz konusu- tüm Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerine çok büyük haksızlık yapmıştır; 
yani, Cumhuriyet Halk Partilileri, bizi, her yeniliğe karşı çıkan -aynen bu sözcüğü kullanarak-
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yeniçeri ordusu gibi her yeniliğe karşı çıkan her ileri harekete karşı, muhafazakâr, tutucu ve inatla 
bu tutumunu sürdüren bir niteleme yapmıştır, benzetme yapmıştır ve suçlama yapmıştır. 

Hani halk arasında çok ünlü bir deyim vardır "dinime küfreden bari Müslüman olsa" derler. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun, Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerinin, en kompleks duy
mayacakları, en rahat oldukları konuda böyle bir haksız suçlama, gerçekten bizi üzdü. Cumhuriyet 
Halk Partisi, nasıl olur da değişime karşı çıkar, tutucu olur; Cumhuriyet Halk Partisi, nasıl olur da 
reformlara karşı çıkar?! 

Arkadaşlar, biz neyin mirasçısıyız; sağdan sola yazıyı, iki saatte Latin Alfabesine çeviren bir 
partinin mirasçıyız, oradan geliyoruz biz. 

RECEP GARİP (Adana) - Sayın Anadol, konuşulanlarla ne ilgisi var?! 

K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Bir gecede Mecelleyi bir tarafa atıp, İsviçre Medenî 
Kanununu alıp, Türk Medenî Kanunu haline getiren ve Meclisten bir günde geçiren bir partinin 
mensuplarıyız ve onların mirasçıyız. 

ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye) - Kendin yap, niye İsviçre'den alıyorsun?! 

K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Biz, Fransa'dan onbir sene önce, İsviçre'den onbir sene önce... 

FAHRİ KESKİN (Eskişehir) - Muhalefet var mıydı? 

K. KEMAL ANADOL (Devamla) - ... Türk kadınına oy hakkı tanıyan, bugünkü Avrupa Bir
liği üyelerinden önce, Avrupa ülkelerinden önce, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı veren bir 
anlayışın, bir siyasî partinin temsilcileriyiz biz ve aramızda fark var işte; bunu, Sayın Bakan bir tür
lü anlayamıyor herhalde. 

MEHMET SOYDAN (Hatay) - Millet anlıyor! 

K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Bakınız, nasıl bir reform, nasıl bir değişim Cumhuriyet 
Halk Partisinin kadın konusundaki değişimi: Mecelleye göre, ancak 2 kadın şahit 1 erkek şahide 
tekabül edebilir yargının önünde. Kadın, erkek kardeşinin yansı kadar hisse alır. Kadın çarşafın 
içindedir, kadın kapalıdır, kadının seçme, seçilme, hiçbir hakkı yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi, 
hep, kadını özgürleştirmek, erkekle eşit hale getirmek, onun için çaba harcamıştır, hep kadını öz
gürleştirmek; bizim anlayışımız bu. Sizin anlayışınız ne, Sayın Bakan; kadını kapatmak için özgür
lük, kadını kapatmak için özgürlük... (CHP sıralarından alkışlar) Avrupa İnsan Hakları Mah
kemesine, bizim iktidarımızın Dışişleri Bakanının eşi gitmedi. 

MEHMET SOYDAN (Hatay) - Gidebilir... 

K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Yani, sizin savunduğunuz yaşam biçimiyle, deminden beri 
övdüğünüz Avrupa Birliğinin yaşam biçimi nasıl, aynı mı?! Kadınlar farklı mı?! 

MEHMET SOYDAN (Hatay) - Aynı olmasını istemiyoruz biz. 

BAŞKAN - Müdahale etmeyin arkadaşlar. 

K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Haa... İşte bak, Avrupa Birliğine kim karşı; Avrupa Bir
liğine kim karşı, bakın. 

ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye) - Saptırıyorsun... 

K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Bakın karşı çıkanlara, bakın; Avrupa Birliğine kim karşı 
çıkıyor... Kim karşı çıkıyor... 

ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye) - Saptırıyorsun... 
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K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin türban konusunda 
verdiği karara itiraz ediyor musunuz etmiyor musunuz?! 

MEHMET SOYDAN (Hatay) - Ediyoruz. 

K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Ediyorsanız, Avrupa Birliğine karşısınız işte, karşısınız 
Avrupa Birliğine!.. Yakalandınız, suçüstü yakalandınız, suçüstü yakalandınız!.. (AK Parti sıraların
dan gürültüler) 

BAŞKAN - Sayın Anadol, lütfen toparlayın. 

K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Bakın, çok basit bir test... 

MEHMET SOYDAN (Hatay) - Her şeye tamam mı diyelim?! 

K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Bakın arkadaşlar, değerli Cumhuriyet Halk Partililer, CHP 
Grubu, çok basit bir test; iki soruda, Avrupa Birliğine kim karşıymış ortaya çıkıyor. 

V. HAŞİM ORAL (Denizli) - Biz biliyoruz onu, millet de biliyor. 

K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Şimdi, burada, tarih bilgisi de noksan Sayın Bakanın. 

BAŞKAN - Sayın Anadol, söz süreniz bayağı doldu; lütfen toparlayın. 

K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Sayın Başkan, İçtüzüğün 60 inci maddesine göre grup 
adına konuşuyorum, 20 dakika söz sürem var; baktım buraya gelirken. 20 dakika söz sürem var, 60 
inci madde açık... 60 inci madde açık... 

BAŞKAN - Sayın Anadol, sataşmadan söz istediniz, sataşmadan söz verdik. 

K. KEMAL ANADOL (Devamla) - 60 inci maddeye göre, Sayın Başkanım... İsterseniz, usul 
tartışması yapalım. Eğer Danışma Kurulu kararı yoksa, özel bir gündem, süre tespit edilmemişse, 
gruplar adına 20 dakika, şahsı adına 10 dakikadır konuşmalar; 60 inci madde açık. 

BAŞKAN - Neyse, sataşmayla ilgili konular bunun dışında. Siz en deneyimli parlamenterler
den birisiniz. Tartışmaların, görüşmelerin belli bir disiplin içinde, kurallara uygun sürmesini sağ
lamak konusunda titizlik göstereceğinize inanıyorum. Lütfen, derleyin, toparlayın. 

K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Hay hay Sayın Başkan... 

Ancak, Sayın Bakan gündemdışı bir konuşmaya 20 dakika, en az, yanıt verdi, Partimizi suçladı. 

EYÜP FATSA (Ordu) - İçtüzük var Sayın Başkan. 

K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Ben de İçtüzük hakkımızı kullanıyorum Sayın Başkan. 
Niye öyle yapıyorsunuz?! 

EYÜP FATSA (Ordu) - Sen sataşmaya cevap veriyorsun. 

K. KEMAL ANADOL (Devamla) - 60 inci madde açık, bakın. 

EYÜP FATSA (Ordu) - Hayır, sen sataşmaya cevap veriyorsun. 

K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Şimdi, ben, grup adına konuşuyorum. Grup adına sataşma... 

EYÜP FATSA (Ordu) - Hangi sataşma?!. 

K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Şimdi, İsmet Paşayı da karıştırdı tartışmanın içinde; İsmet 
Paşayı, merhum İsmet Paşayı da karıştırdı. Neymiş; İsmet Paşa, Vatan Caddesinin açılışına karşı 
çıkmış! Nereden biliyor, bilmiyorum; ama, benim hatırladığım kadarıyla, o günkü Cumhuriyet Halk 
Partisi... Lise son sınıf öğrencisiydim, olayı biliyorum. O kadar alışmışsınız ki hak etmediğiniz şeyi 
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gasbetmeye, aynı anlayış orada vardı. İstimlak kararı almadan vatandaşın evini yıkarak, parasını 
bankaya yatırmadan, üstünden dozerler geçirerek, mülkiyet hakkını paspas gibi çiğneyen bir zih
niyete o zamanki Cumhuriyet Halk Partisi elbette karşı çıkacaktı. (CHP sıralarından alkışlar) Bir yol 
zorla açılırsa, zorla açılırsa bir yol, parasını ödemeden, kanunlar hiçe sayılarak; o, alkışlanmaz; 
ama, sizin anlayışınız bu, anlayışınız bu. 

FARUK ANBARCIOĞLU (Bursa) - Bu yoldan herkes geçiyor. Siz geçmiyor musunuz?! 

K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Şimdi, Deniz Baykal... Dışişleri Bakanı filan... Çok şey
ler söyledi Sayın Bakan, Genel Başkanımıza sataştı burada, açıkça. Ben, dördüncü dönem par
lamenterim. Benim gibi deneyimli arkadaşlar var burada, CHP Grubunda da. Ben soruyorum Yüce 
Meclise; siz, bırakın bakanı, herhangi bir bakanı; bir milletvekilini, kürsüyü terk edip sıradaki in
sanlarla, hele bir Genel Başkanla tartışıp tekrar gelip konuştuğunu gördünüz mü? Ben görmedim. 

ALİM TUNÇ (Uşak) - Ben gördüm. Sizin milletvekiliniz yaptı onu. 

K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Ben görmedim. 

V. HAŞİM ORAL (Devamla) - Söylediği de yanlışsa!.. Yanlış!.. 

FARUK ANBARCIOĞLU (Bursa) - Kemal Ağabey, dört dönem... Ağzına bant yapıştıranı 
görmedik mi?! Kafasını vuranı görmedik mi? 

K. KEMAL ANADOL (Devamla)- Şimdi, Cumhuriyet Halk Partisi çok açık bir sataşmaya uğ
radı. Cumhuriyet Halk Partisi, Avrupa Birliğinin, aslî sahibidir bu anlayışın. 1963'te Türkiye Cum
huriyeti adına, hükümeti adına atılan imza İsmet İnönü'ye aittir, Cumhuriyet Halk Partisinin ikinci 
genel başkanı ve o günkü Başbakan İsmet İnönü'ye aittir. 

FARUK ANBARCIOĞLU (Bursa) - Çok güzel... 

MUSA SIVACIOĞLU (Kastamonu) - Ecevit ne yaptı, Ecevit?!. 

K. KEMAL ANADOL (Devamla)- Biz, hiçbir zaman Avrupa Birliğine karşı bir tavır içinde ol
madık. Sayın Bakan iyi biliyor, bütün AK Partili milletvekili arkadaşlarım iyi biliyorlar, hangi 
uyum yasasına biz karşı çıktık arkadaşlar?! Beraber oy kullanmadık mı?! Avrupa Birliğine karşı 
olan bir parti bu uyum yasalarına oy verir mi; tam tersine... Ama, biz diyoruz ki, adam gibi üye 
olalım, tam üye olalım. 25 tane Avrupa Birliği üyesi ülkeye girerken ne işlem yapıldıysa, Türkiye 
de o işleme layık olmalıdır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Lütfen toparlayalım Sayın Anadol. 

EYÜP FATSA (Ordu) - Sayın Başkan, nasıl bir sataşmaya cevap veriyor, İçtüzüğün hangi mad
desine göre?!. 

K. KEMAL ANADOL (Devamla)- Sayın Başkanım, toparlayacağım da; ama, Genel Baş
kanıma sataşma yapıldı. 69 uncu maddeye göre hakkımı kullanıyorum, sürem de 60 inci maddeye 
göre belli. 

MUSA SIVACIOĞLU (Kastamonu) - Yanlış yorumluyorsunuz Sayın Anadol. 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANI OSMAN PEPE (Kocaeli) - Hiç örneği yok... 

K. KEMAL ANADOL (Devamla)- Şimdi, efendim... 

Sayın Başkan, Deniz Baykal'ın ve Cumhuriyet Halk Partisinin Avrupa Birliğine karşı olduğu 
ifade edildi mi burada?! Ben aksini söylüyorum. Sataşma değil mi bu?! 

EYÜP FATSA (Ordu) - Bu, sataşmaya cevaptır. 
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MEHMET SOYDAN (Hatay) - Eleştiri ayrı bir şey. 

BAŞKAN - Sayın Anadol, sataşmayla ilgili konulan da dile getirdiniz ve o konuda sataşmay
la ilgili söz istediniz; biz de, İçtüzüğün ilgili maddesi gereği size sataşmayla ilgili söz verdik. O yüz
den, lütfen, konuşmayı derleyelim, toparlayalım. 

K. KEMAL ANADOL (Devamla)- Sayın Başkan, Grubuma sataşma, Genel Başkana sataşma 
diye zabıtlarda var. Genel Başkana sataştı. 

BAŞKAN - Anladım. 

Lütfen toparlayalım. 

K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Şimdi, arkadaşlar, bir test daha yapalım. Bitiriyorum; 
rahatsız olmanıza lüzum yok. 

Avrupa Birliğinin felsefesinin ve uygulamasının 4 esası vardır: 

1 - Sermaye rahat dolaşacak her ülkede. İrlanda sermayesi Yunanistan'a yatırım yapacak; 
tamam mı?! 

ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye) - Tamam. 

K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Anlaştık. 

2 - Mallar rahat dolaşacak. Yunanistan'ın üzümü İskandinavya'da, İsveç'te satılacak; tamam mı, 
anlaştık mı? 

3 - Hizmetler rahat dolaşacak. Danimarka'daki adam, çöpçü şirketi gelecek, Kadıköy 
Belediyesinden ihaleye girip, temizlik yapabilecek; tamam mı? 

SONER AKSOY (Kütahya) - Hepsi var, hepsi... 

K. KEMAL ANADOL (Devamla) - 4 - Emek rahat dolaşacak, insanlar rahat dolaşacak. 

Ne oldu; imzaladığınız belgede -tarihî bir eser diye- serbest dolaşım hakkına kalıcı kısıtlama 
getirdiniz. Bu, yarım üyeliktir, imtiyazlı ortaklıktır. İmtiyazlı ortaklığın adını kaldırdınız, altta tarif 
ettiniz. Adam gibi tam üye olmasını istiyoruz Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz Türkiye'nin; yer
lerde sürünmesini, onurunun zedelenmesini istemiyoruz. Yani, fonlar kullanılmayacak. 

V. HAŞİM ORAL (Denizli) - Nota verildi, nota!.. 

K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Tarım destek fonları, kalkınma fonları ilelebet Türkiye'ye 
yasaklandı. Altına imza attınız; gelin, yalan deyin. Serbest dolaşım hakkı ebedî kısıtlandı mı; kısıt
landı. Fonların Türkiye'ye harcanması ebedî kısıtlandı mı; kısıtlandı. 

FİKRET BADAZLI (Antalya) - Merak etme!.. 

K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Deseler ki bize "beş sene işçileriniz dolaşmasın." Altıncı 
seneye razıyız, bekleriz, olabilir; ama, sonsuza kadar Türk Halkını vize kuyruklarında bekletmeye 
razı olan bir belgeye imza attıysanız, size hayırlı olsun, Türk Milletine değil, bize hiç değil. 

EYÜP FATSA (Ordu) - Sayın Başkan... Sayın Başkan... 

K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, Ahilik konusunda, Ahilik felsefesi konusunda, güncel bir 
konu olduğu için, yerinden söz isteyen, Kırşehir Milletvekili Sayın Hüseyin Bayındır'a söz 
veriyorum; kısa bir söz, yerinden lütfen. 
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EYÜP FATSA (Ordu) - Sayın Başkan, gündeme geçemiyoruz bir türlü; gündemdışı konuş
maları bitiremiyoruz ki. Böyle bir usul yok Sayın Başkan, İçtüzükte böyle bir usul yok. 

FAHRİ KESKİN (Eskişehir) - Böyle yönetilmez! 

BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, yerinden söz isteyen bir milletvekiline, önemli gör
düğümüz bir konu da olduğu zaman, söz veriyorum. 

EYÜP FATSA (Ordu) - Saygı duyarız; ama, böyle bir usul yok. 

BAŞKAN - Şimdi, diğer konulan da, Sayın Hüseyin Bayındır'ın konuşmasının arkasından tekrar 
ele alacağız, İçtüzük hükümleri doğrultusunda verimli bir tartışma ortamı yaratabilmek amacıyla. 

EYÜP FATSA (Ordu) - Böyle keyfiyet olmaz ki Saym Başkan. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Hüseyin Bayındır. 

HÜSEYİN BAYINDIR (Kırşehir) - Sayın Başkanım, saym milletvekili arkadaşlarım; dün, Kır
şehir'de, 13 üncü Yüzyıla damgasını vurmuş Ahilik felsefesi ile altıyüz yıl Osmanlıyı ayakta tutmuş 
Ahi Evran-ı Veli'yi anma günü vardı, 18 inci Ahilik Kültür Haftası ve 41 inci Esnaf Bayramı vardı. 
Ben de diğer AKP'li milletvekili arkadaşlarımla beraber bu programa katıldım; ama, bugüne kadar 
Kırşehir'de bu kutlamalar bayram havasında geçerken, dünkü kutlamada esnafımızın katılmadığı, 
halkımızın çok fazla gelmediği bir buruk bayram yaşandı. 

Elbette bir Kırşehirli olarak, daha önce de bu kültür camiasında çalışmış bir insan olarak neden
lerine şöyle bir baktım, Kırşehir esnafının, o Ahi esnafının ne kadar zorda olduğunu, hükümetin 
genel anlamdaki icraatlarıyla esnafın yok sayıldığını, işsizliğin Kırşehir'de diz boyu olduğunu, Kır
şehir sokaklarından geçen beş vatandaştan bir tanesinin yeşilkarta bağlandığını, Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Fonu olmasa Kırşehir'de açlıktan ölen insanlar olacağını gördüm, gözlemledim. 

ALİM TUNÇ (Uşak) - Devletin büyüklüğü... 

HÜSEYİN BAYINDIR (Kırşehir) - İşin bir başka boyutu da, Ankara'dan, Ahilik gibi önemli 
bir müesseseyi ülkemize kazandırmış olan Ahi Evran-ı Veli Hazretlerinin bu törenine hükümetten 
kimsenin katılmamış olmasıydı. Belli, biraz evvel anlattılar, Sevgili Maliye Bakanımız anlattı, ak
tif pazarlamacı olduğunu söyledi, onun aktif işleri olduğu için gelememiştir. Belki Yahudi işadam
larıyla bir başka toplantısı daha vardır. 

Kültür Bakanımız, bu bir kültür işiydi, gelir diye düşündüm. Daha sonra öğrendim ki, iyi ki 
gelmemiş. Kültür Bakanı Sakalı Şerifi bile ayağına çağırtacak kültürsüz bir Kültür Bakanı olduğunu 
göstermiştir. 

EYÜP FATSA (Ordu) - Sayın Başkan, böyle, Meclisi yönetemezsiniz! Meclisi böyle 
yönetemezsiniz Sayın Başkan! 

BAŞKAN - Sayın Bayındır, lütfen.... 

HÜSEYİN BAYINDIR (Kırşehir) - Sakalı Şerifi ayağına getirten bir zata böyle söylerim ben. 

BAŞKAN - Kısa bir süre için yerinizden Ahilikle ilgili konuda konuşmak istediniz; o konuların 
içinde kalın lütfen. 

EYÜP FATSA (Ordu) - Sayın Başkan, buna hakkınız yok, böyle bir keyfiyet olamaz! 

BAŞKAN - Talebinizin doğrultusunda konuşun ve lütfen derleyip toparlayın. 

HÜSEYİN BAYINDIR (Kırşehir) - Sayın Başkanım, dilim sürçtü, kültürlü Kültür Bakanı. 

EYÜP FATSA (Ordu) - Hayır... 
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BAŞKAN - Tamamlayın artık lütfen. Lütfen, son sözlerinizi söyleyin. 

EYÜP FATSA (Ordu) - Sayın milletvekili eğer Kültür Bakanıyla ilgili konuşmak istiyorsa, 
gündemdışı söz alır, yarın çıkar konuşur. Her isteyene burada söz verme hakkınız yok Sayın Baş
kan; İçtüzük size bu yetkiyi vermez! 

HÜSEYİN BAYINDIR (Kırşehir) - Ahilik Haftası, AKP İktidarının, AKP Hükümetinin 
başansızlığıyla Kırşehir'de sonuçlanmıştır. Kırşehir'e gelme cesaretini de Başbakan da, bakanları da 
gösterememiştir. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Anlaşıldı. 

İRFAN GÜNDÜZ (İstanbul) - Ne alakası var Sayın Başkan!.. 

FARUK ANBARCIOĞLU (Bursa) - Hoşgörüyü istismar ediyorlar! Hükümete çatmak moda 
oldu! 

BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, sözlü olarak Sayın Millî Eğitim Bakanı, Avrupa Birliğiyle 
ilgili çerçevenin dışında herhangi bir müzakere tamamlanıp da herhangi bir konuda hükümetin henüz 
bir taahhütte bulunmadığını, imza atmadığını belirtti. Bu konuda yanlış anlaşılmalara meydan ver
memek için, Kemal Anadol'un konuşması üzerine söz talebinde bulunuyor ve bu açıklamayı yapmak 
istiyor -biraz önce belirttiğim açıklamayı yapmak istiyor- bu konuda Sayın Bakana söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Bakan. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

2.- Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in, izmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, konuşmasın
da, Avrupa Birliğiyle ilgili müzakerelerde, hükümetin, Türkiye'yi taahhüt altına sokan imzalar at
tığı iddiası nedeniyle konuşması 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Başkanvekili Sayın Kemal Anadol Bey, biraz önce yapmış olduğu 
konuşmada, Hükümetimizin birçok şeyin altına imza attığını, Türkiye'yi taahhüt altına sokan, Tür
kiye'yi bağlayan şeylere imza attığını söyledi. Şunun herkes tarafından çok iyi bilinmesi lazım, 
gerek tarım fonlarıyla gerekse diğer birçok konuyla ilgili olarak, Türkiye, tam üyelik müzakeresini 
bitirip, tam üye oluncaya kadar devam eden süreç, bir müzakere sürecidir; bunun adı üzerindedir. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Çerçeve belgesinde var. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Efendim, çerçeve belgesi, bir müzakere 
sürecindeki yol haritasıdır. Efendim, şunun altına imza attınız, şunu taahhüt altına aldınız şeklinde 
iddialarda bulunuyorsunuz. 

Biz tam üye olduğumuz zaman hangi anlaşmanın altına imza atacaksak, Türkiye'yi bağlayacak 
olan, bizim taahhüdümüz olarak Türkiye'yi taahhüt altma sokacak olan şey budur, bunu açıklamak 
istiyorum. 

Teşekkür ederim. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Çerçevede serbest dolaşımı kısıtlamıyor mu? 

ATİLLA KART (Konya) - Sınırlıyor, sınırlıyor... 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Kalıcı derogasyon değil mi Sayın Bakan?! 

BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır, (a) bendindeki 
sunuşu daha önce yapmıştık. Şimdi, (b) bendindeki sunuşa geçiyoruz. 

Cumhurbaşkanlığının bir tezkeresi vardır, okutup, bilgilerinize sunacağım. 
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III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1.- 5387 sayılı Bankacılık Kanununun bazı maddelerinin, bir kez daha görüşülmek üzere geri 

gönderildiğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/900) 
22.7.2005 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 7.7.2005 günlü, A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-10376/31448 sayılı yazınız. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca 2.7.2005 gününde kabul edilen 5387 sayılı 
"Bankacılık Kanunu" incelenmiştir: 

1- İncelenen yasanın, 

a- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuruluna ilişkin kurallar içeren onuncu kısmında yer 
verilen "Kurum personeli" başlıklı 92 nci maddesinde, 

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna verilen görevlerin gerektirdiği sürekli görev 
ve hizmetlerin, bankalar yeminli murakıpları ve yardımcıları, bankacılık uzman ve yardımcıları, 
hukuk uzman ve yardımcıları ile bilişim uzman ve yardımcılarından oluşan meslek personeli ve 
yönetim personeli eliyle yürütüleceği, 

- Kurumun her türlü personelinin, yasanın 84 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi 
dışında, diğer bentlerindeki nitelikleri taşımalarının zorunlu olduğu, 

- Başkan yardımcıları, daire başkanları, müdürler, başkanlık müşavirleri ve meslek per
sonelinin kadro karşılığı sözleşmeli statüde çalıştırılacağı, 

- Kadro karşılığı sözleşmeli çalışan Kurum personelinin ücret, malî ve sosyal haklar dışında, 
diğer personelin ise, her türlü hak ve yükümlülükleri yönünden 657 sayılı Devlet Memurları 
Yasasına bağlı bulunduğu, 

-Kurumun anahizmet birimlerinde uzmanlık gerektiren işlerde meslek personeli çalıştırıl
masının esas olduğu, 

-Anahizmet, danışma ve yardımcı hizmet birimlerinde çalıştırılacak personelin niteliklerinin 
başkanın önerisi üzerine kurulca belirleneceği, 

-Bankacılık, hukuk ve bilişim uzman yardımcılığı ile bankalar yeminli murakıp yardımcılığına 
atanacakların merkezî yarışma sınavıyla belirlenenler arasından seçileceği, 

-Kurumun meslek ve yönetim personelinin yeterlik ve yarışma sınavları, nitelikleri, çalışma 
yöntem ve ilkeleri ile ilgili diğer konuların kurumca çıkarılacak bir yönetmelikle belirleneceği, 

b-Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna ilişkin kurallar içeren onikinci kısmında yer verilen "Fon 
personeli" başlıklı 121 inci maddesinde de, 

-Bu yasayla fona verilen görevlerin gerektirdiği hizmetlerin, fon avukatları, fon denetçisi ve 
denetçi yardımcıları, fon uzmanı ve uzman yardımcılarından oluşan meslek personeli ile yönetim 
personeli eliyle yürütüleceği, 

-Fonun her türlü personelinin bu yasanın 113 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi 
dışında, diğer bentlerindeki nitelikleri taşımalarının zorunlu olduğu, 

-Başkan yardımcıları, daire başkanları, müdürler, başkanlık müşavirleri ve meslek personelinin 
kadro karşılığı sözleşmeli statüde çalıştırılacağı, 
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-Fonun kadro karşılığı sözleşmeli çalışan meslek personelinin ücret, malî ve sosyal haklar 
dışında her türlü hak ve yükümlülükleri yönünden 657 sayılı Devlet Memurları Yasasına bağlı 
bulunduğu, 

-Fonun anahizmet birimlerinde uzmanlık gerektiren işlerde meslek personeli çalıştırılmasının 
esas olduğu, 

-Fon denetçi yardımcılığı ile fon uzman yardımcılığına atanacakların merkezî yarışma sınavıy
la belirlenenler arasından seçileceği, 

-Fonun meslek ve yönetim personelinin yeterlik ve yarışma sınavları, nitelikleri, çalışma yön
tem ve ilkeleriyle ilgili diğer konuların fon tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle düzenleneceği, 

belirtilmiştir. 

Görüldüğü gibi, incelenen yasanın 92 ve 121 inci maddelerinde, kurumun ve fonun sürekli 
görev ve hizmetlerinin meslek ve yönetim personeli eliyle yürütüleceği vurgulanmış; tüm per
sonelin, yasanın 84 ve 113 üncü maddelerinin birinci fıkralarının (d) bentleri dışında, diğer bent
lerindeki nitelikleri taşımalarının zorunlu olduğu kurala bağlanmıştır. 

Söz konusu 84 ve 113 üncü maddelerin birinci fıkralarında kurul üyeliklerine atanacaklarda 
aranacak koşullara yer verilmiştir. Aynı fıkraların ayrık tutulan (d) bentlerinde ise, kurul üyelerinin 
hangi öğrenim dallarında eğitim görenler arasından atanabileceği açıklanmaktadır. 

Buna göre, incelenen yasanın 92 ve 121 inci maddeleri uyarınca, kurumun ve fonun meslek ve 
yönetim personelinin, öğrenim durumuna ilişkin olanlar dışında, kurul üyeleri için aranan koşullan 
taşıması gerekmektedir. 

Böylece, yasada, kurum ve fonun meslek personelinin hangi öğrenim düzeyinde ve hangi alan
larda eğitim görenler arasından seçileceği konusu açıkta bırakılmıştır. 

Yasanın 92 ve 121 inci maddelerinin son fıkralarında ise, kurumun ve fonun meslek ve yönetim 
personelinin niteliklerinin kurum ve fon tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenleneceği ön
görülmüştür. 

Ayrıca, 92 nci maddenin dördüncü fıkrasında, anahizmet, danışma ve yardımcı hizmet birim
lerinde çalıştırılacak personelin niteliklerinin başkanın önerisi üzerine Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurulunca belirleneceği açıklanmıştır. 

Yasanın 82 ve 111 inci maddelerinde, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Tasar
ruf Mevduatı Sigorta Fonunun kamu tüzelkişiliğini haiz kurumlar olduğu belirtilmiş; 92 ve 121 in
ci maddelerinde de meslek personelinin ücret, malî ve sosyal haklar dışında 657 sayılı Yasa kural
larına bağlı bulunduğu vurgulanmıştır. 

Bu durumda, kurum ve fon personelinin, Anayasanın 128 inci maddesi bağlamında kamu 
görevlisi olduğunda kuşku bulunmamaktadır. 

Anayasanın 128 inci maddesinin ikinci fıkrasında, kamu görevlilerinin niteliklerinin yasayla 
düzenleneceği öngörülmüştür. 

Bu nedenle, kurum ve fonun meslek personelinin, görevlerinin önemi ve özelliği de gözetilerek, 
yükseköğretimin hangi dallannı bitirenler arasından seçileceğine yasada yer verilmesi gerekirken, bu 
konunun yönetmeliğe bırakılması Anayasanın 128 inci maddesiyle bağdaşmamaktadır. 

2- Yasanın geçici 23 üncü maddesinde, 

"506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki bankalar, sigorta ve reasürans şirket
leri, ticaret odalan, sanayi odalan, borsalar veya bunlann teşkil ettikleri birlikler personeli için kurul-
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muş bulunan sandıkların iştirakçileri ile malullük, yaşlılık ve ölüm sigortasından aylık veya gelir bağ
lanmış olanlar ile bunların hak sahipleri herhangi bir işleme gerek kalmaksızın bu maddenin yayımı 
tarihinden itibaren üç yıl içinde Sosyal Sigortalar Kurumuna devredilerek 506 sayılı Kanun kapsamına 
alınır. Devir tarihi itibarıyla sandık iştirakçileri 506 sayılı Kanun kapsamında sigortalı sayılırlar. 

Devre esas olmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Hazine Müs
teşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, 
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Sosyal Sigortalar Kurumu, Sandık iştirakçilerini istihdam eden 
kuruluş ve sandığı temsilen birer üyenin katılımıyla oluşturulacak komisyonca her bir sandık için san
dıktan ayrılan iştirakçiler de dahil olmak üzere, devir tarihi itibarıyla devredilen kişilerle ilgili olarak, 
sandıkların 506 sayılı Kanun kapsamındaki gelir ve giderleri dikkate alınarak yükümlülüğünün peşin 
değeri hesaplanır. Peşin değerin aktüeryal hesabında kullanılacak teknik faiz oranı olarak 30.6.2005 
tarihi itibarıyla en uzun vadeli iskontolu Yeni Türk Lirası cinsinden ihraç edilmiş Devlet iç borçlanma 
senedinin ihraç anındaki nominal faiz oranının Orta Vadeli Programda açıklanan tüketici fiyat indek
si yıl sonu enflasyon hedefi kullanılarak reel hale getirilen faiz oranı esas alınarak belirlenir. 

Belirlenen peşin değer, onbeş yıldan fazla olmamak üzere, yıllık eşit taksitlerle her yıl için ay
rı ayrı Hazine Müsteşarlığınca açıklanacak Yeni Türk Lirası cinsinden iskontolu ihraç edilen Dev
let iç borçlanma senetlerinin yıllık ortalama nominal faizi üzerinden sandıklardan ve bu sandık iş
tirakçilerini istihdam eden kuruluşlardan müteselsilen Sosyal Sigortalar Kurumunca 506 sayılı 
Kanun hükümlerine göre tahsil edilir. 

Devir işlemi tamamlanıncaya kadar, sandık iştirakçilerine sağlanan sosyal sigorta yardımları ile 
iştirakçilerin primlerinin tahsiline ilgili sandık mevzuat hükümlerine göre sandıklarca devam edilir. 

Bu madde kapsamındaki yükümlülüklerin devrinden sonra sandıklar, 506 sayılı Kanunun ön
gördüğü sosyal haklarının ve ödemelerinin üzerinde sağladıkları sosyal sigorta haklarına ve 
ödemelerine devam edebilirler. 

Devralınan iştirakçilerin hizmet yılları ve primleri ödemek veya ödemiş olmak suretiyle 506 
sayılı Kanuna göre emsallerine uygun olarak intibaklarının yapılması da dahil olmak üzere, bu mad
denin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Komisyonun önerisi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile 
belirlenir. 

Söz konusu sandıklar ve sandık iştirakçilerini istihdam eden kuruluşlar ile kurum bu madde 
uygulamasına ilişkin tüm işlemler nedeniyle doğacak her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır." 

düzenlemesine yer verilmiştir. 

Düzenlemede, 

- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Yasasının geçici 20 nci maddesi kapsamındaki kurumların per
soneli için kurulmuş bulunan özel sosyal güvenlik sandıkları iştirakçileri ile bu sandıkların malul
lük, yaşlılık, ölüm sigortalarından aylık alanların ve bunların hak sahiplerinin, herhangi bir işleme 
gerek kalmaksızın, üç yıl içinde Sosyal Sigortalar Kurumuna devredilerek 506 sayılı Yasa kap
samına alınacakları, 

- Özel sandık iştirakçilerinin, devir günü itibariyle 506 sayılı Yasa kapsamında sigortalı 
sayılacakları, 

- Devredilecek her bir sandığın yükümlülüğünün hesaplanacak peşin değerinin, onbeş yıl için
de, yıllık eşit taksitlerle sandıklardan ve bu sandıkların iştirakçilerini çalıştıran kuruluşlardan 
"müteselsilen" tahsil edileceği, 

- Sosyal Sigortalar Yasası kapsamına alınan özel sandık iştirakçilerinin 506 sayılı Yasa kap
samındaki emsallerine uygun olarak intibaklarının yapılacağı, 
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- Devir işlemleri tamamlanıncaya kadar, iştirakçilere özel sandıktan sağlanan sosyal sigorta 
yardımlarının sürdürüleceği, 

- Devirden sonra, özel sandıkların 506 sayılı Yasada öngörülenin üzerinde sağladıkları sosyal 
sigorta haklarını ve ödemelerini sürdürebilecekleri, 

öngörülmüştür. 

Böylece, geçici 23 üncü madde düzenlemesiyle, 

- 506 sayılı Yasa kapsamında bulunmayan özel sosyal güvenlik sandıklarının iştirakçilerinin, 
bu kuruluşlardan aylık alanlarla gelir bağlanmış olanların ve bunların hak sahiplerinin özel hukuk
tan doğan sigorta ilişkileri sona erdirilmekte, 

- Bu gibiler 506 sayılı Yasa kapsamına alınarak özel hukuk kurallarına göre elde ettikleri aylık 
ve diğer sosyal haklan kısmen de olsa ellerinden alınmakta, 

- Buna karşılık özel sosyal güvenlik sandıkları ve bu gibileri çalıştıran kuruluşlar Sosyal Sigor
talar Kurumuna borçlandırılmakta, 

- Özel sandıkların malî güçleri kalmayacağı için, sosyal sigorta yardımlarını sürdürmeleri ey
lemli olarak olanaksız kılınmaktadır. 

11.5.1976 günlü, 1992 sayılı Yasayla 506 sayılı Yasaya eklenen, 

- 506 sayılı Yasanın geçici 20 nci maddesi kapsamındaki bankalar, sigorta ve reasürans şirket
leri, ticaret ve sanayi odaları, borsalar ya da bunların oluşturdukları birliklerde yeni işe girecek per
soneli 506 sayılı Yasa kapsamına alan, 

- Çalışmakta olanların, özel sandıkların ve bu sandıklardan aylık alan ya da gelir elde edenlerin 
Sosyal Sigortalar Kurumuna devrini öngören, 

Ek 1 inci maddesi, Anayasa Mahkemesinin 25.1.1977 günlü, E.1976/36, K.1977/2 sayılı 
kararıyla iptal edilmiştir. Anayasa Mahkemesinin bu kararı 1961 Anayasası döneminde alınmıştır; 
ancak, karara dayanak oluşturan kurallara 1982 Anayasasında da yer verilmiştir. 

Gerçekten, 1961 Anayasasının 2 nci maddesindeki sosyal hukuk devleti ilkesine, 42 nci mad
desindeki çalışma hakkı ve ödevine, 48 inci maddesindeki sosyal güvenlik hakkına ilişkin düzen
lemelere, 1982 Anayasasının sırasıyla 2,49 ve 60 inci maddelerinde yer verildiği görülmektedir. Bu 
nedenle, kararın gerekçeleri geçerliliğini sürdürmektedir. 

Anayasa Mahkemesi kararında da belirtildiği gibi; 

Anayasanın 2 nci maddesinde, Türkiye Cumhuriyetinin bir "sosyal hukuk devleti" olduğu 
belirtilmiş; 49 uncu maddesinde, devletin, çalışanların yaşam düzeyini yükseltmek, çalışma 
yaşamını geliştirmek için çalışanları korumak, çalışmayı desteklemek ve çalışma barışını sağlamak 
için gerekli önlemleri alacağı vurgulanmış; 60 inci maddesinde, herkesin sosyal güvenlik hakkına 
sahip olduğu, devletin, bu güvenliği sağlayacak gerekli önlemleri alacağı ve örgütü kuracağı kurala 
bağlanmış; 65 inci maddesinde de, devletin, sosyal ve ekonomik alanlarda Anayasayla belirlenen 
görevlerini, bu görevlerin amaçlarına uygun öncelikleri gözeterek malî kaynaklarının yeterliliği öl
çüsünde yerine getireceği açıklanmıştır. 

Anayasanın 49 ve 60 inci maddelerindeki kurallar, 2 nci maddesinde vurgulanan "sosyal hukuk 
devleti" ilkesini pekiştiren ve bunun gerçekleşmesini sağlayan düzenlemelerdir. 

Kalkınma ve çağdaş uygarlığa ulaşma çabası içinde olan ülkemizde, sosyal güvenlik örgüt
lerinin tümünün devletçe kurulamayacağı gerçeğini göz önüne alan anayasa koyucu, ekonomik ve 
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sosyal amaçlara ulaşma ödevi yönünden devleti, ancak malî kaynaklarının yeterliği ölçüsünde 
yükümlü saymıştır. 

Anayasanın anılan kuralları uyarınca, devlet, malî kaynaklarının gücüne göre sosyal sigortalar ve 
sosyal yardım örgütlerini ya kendisi kurmak ya da kaynaklan yeterlilik göstermiyor yahut güvenliğin 
daha elverişli olarak sağlanacağı anlaşılıyorsa, kurdurmak ve onu gözetip denetlemek ödevindedir. 

Sosyal hukuk devletinin temel amacı, sosyal hakların ve bu bağlamda sosyal güvenliğin en iyi, 
en güvenilir ve en etkin biçimde sağlanmasıdır. Bunun için devlet ya kendisi bu işi üstlenerek sos
yal güvenlik hakkını sağlayacak ya da kendi dışında bu hakkın sağlanmasına olanak yaratarak 
kurulan örgütü denetleyecektir. 

506 sayılı Yasanın geçici 20 nci maddesinde, bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret ve 
sanayi odaları, borsalar ve bunların oluşturdukları birliklerin personeli, maddede saptanan koşul
ların belirtilen süre içinde yerine getirilmesi durumunda Sosyal Sigortalar Yasası kapsamı dışında 
tutulmuş ve bu kuruluşlar personeli için özel sosyal güvenlik sandıklarını kurmuşlardır. 

Yasa koyucu, yine geçici 20 nci maddeyle, özel sosyal güvenlik sandıklarını Çalışma, Maliye, 
Sanayi ve Ticaret Bakanlıklarının birlikte denetimine bağlı kılmış ve özel sandıklarla ilgili kuruluş
ları, bu bakanlıklarca alınması gerekli görülen önlemleri yerine getirmekle yükümlü tutmuştur. 

Böylece, geçici 20 nci madde kapsamındaki personelin sosyal güvenlik hakkı, genel sosyal 
güvenlikten daha iyi durumda olacak biçimde sağlanmış ve güvenceye alınmıştır. 

Özel sosyal güvenlik sandıkları ile bunlardan yararlananların genel sosyal sigortalar kapsamına 
alınmaları için, önemli ve haklı nedenlerin olması ve bunların ortaya konulması gerekir. Yapılan 
denetimler sonunda bu kuruluşların sosyal güvenliği sağlayamayacak duruma düştüğünün saptan
ması, alınacak önlemlere karşın aktüeryal açıklarının giderilemeyecek düzeye ulaştığının anlaşıl
ması ya da devletin malî gücünün bu alana da el atacak düzeye yükselmesi gibi nedenler, böyle bir 
işlemin haklı dayanağını oluşturabilecektir. 

Oysa, 506 sayılı Yasanın yürürlüğe girmesinden bu yana, geçici 20 nci maddede denetimle 
görevlendirilen bakanlıklarca, özel sosyal güvenlik sandıklarının, mensuplarının sosyal güvenlik 
haklarını sağlayamayacak duruma düşmüş oldukları saptanmamıştır. 

Başka bir anlatımla, özel statüde kurulan sosyal sigorta örgütlerinin, mensuplarının haklarını 
karşılayamayacak biçimde kötü yönetildiği ve ilgililerin sosyal güvenlik haklarını tehlikeye düşür
düğü ortaya konulmamıştır. 

Tersine, özel sosyal güvenlik kuruluşlarının, mensuplarına, devletin kurduğu sosyal sigorta ör
gütünden daha üstün yararlar sağladığı bilinen bir gerçektir. 

Açıklarının kapatılması için bundan böyle banka kaynaklarından yararlanamayacak olan özel 
sosyal güvenlik sandıklarının malî durumlarının zayıflayabileceği, dolayısıyla bu sandıkların men
suplarının sosyal güvenlik haklarını yeterince karşılayamayacakları ve bu sandıklardan yararlanan
ların zarar göreceği gibi varsayımların haklı neden oluşturmayacağı ortadadır. 

Çünkü, ilgili kuruluşa hiçbir malî yükü olmayan, kendi geliriyle, mensuplarının sosyal güven
lik haklarını üst düzeyde sağlamayı sürdüren pek çok özel sosyal güvenlik sandığının bulunması, 
yukarıda öne sürülen savı çürütmeye yeterlidir. 

Üstelik, incelenen yasa kuralında, yalnız bankaların değil, sigorta ve reasürans şirketlerinin, 
ticaret ve sanayi odalarının, borsaların ya da bunların oluşturduğu birliklerin personeli için kurul
muş bulunan özel sosyal güvenlik sandıklarının iştirakçileri ile bu sandıklardan aylık alanların ve 
gelir elde edenlerin de Sosyal Sigortalar Kurumuna devredilerek 506 sayılı Yasa kapsamına alın
maları öngörülmektedir ki, bu da, yine yukarıdaki savı geçersiz kılan bir başka göstergedir. 
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Sonuç olarak, ilgili kuruluşlara hiçbir malî yükü olmayan, kendi gelirleriyle mensuplarının sos
yal güvenlik haklarını en iyi biçimde karşılamayı sürdüren özel sandıkları Sosyal Sigortalar 
Kurumu bünyesine aktaran, incelenen yasanın geçici 23 üncü maddesinin haklı bir gerekçesinin ol
madığı açıktır. 

Haklı bir neden ortaya konulmaksızın, devletin kurduğu örgütten daha üstün sosyal güvenlik 
hakkı sağlayan özel sosyal güvenlik sandıklarına el atılması, Anayasanın 2 nci maddesindeki sos
yal hukuk devleti ilkesi ve 60 inci maddesiyle bağdaşmamaktadır. 

Her ne kadar, geçici 23 üncü maddenin beşinci fıkrasında, 

"Bu madde kapsamındaki yükümlülüklerin devrinden sonra sandıklar, 506 sayılı Kanunun ön
gördüğü sosyal haklarının ve ödemelerinin üzerinde sağladıkları sosyal sigorta haklarına ve 
ödemelerine devam edebilirler." 

Düzenlemesine yer verilmiş ise de; devir nedeniyle hesaplanacak borç sonucu kaynakları 
büyük ölçüde Sosyal Sigortalar Kurumuna aktarılan, iştirakçisi kalmayacağı için prim gelirinden de 
yoksun kalacak olan özel sandıkların ek ödeme yapma ya da diğer sosyal hakları sürdürme olanağı 
bulamayacakları için, bu kural da yukarıda varılan sonucu etkileyici nitelikte değildir. 

Bu nedenlerle, incelenen yasanın, 506 sayılı Yasanın geçici 20 nci maddesi uyarınca oluş
turulan özel sosyal güvenlik sandıkları iştirakçilerinin, bu sandıklardan aylık alan ve gelir elde 
edenlerin ve bunların hak sahiplerinin özel hukuk ilişkisinden kaynaklanan sosyal güvenlik hak
larını büyük ölçüde kaybetmelerine yol açacak olan geçici 23 üncü maddesi, Anayasanın 2 nci mad
desindeki sosyal hukuk devleti ilkesi ve 60 inci maddesine uygun düşmemektedir. 

Yayımlanması yukarıda açıklanan gerekçelerle uygun görülmeyen 5387 sayılı Bankacılık 
Kanunu, 92, 121 ve geçici 23 üncü maddelerinin Türkiye Büyük Millet Meclisince bir kez daha 
görüşülmesi için, Anayasanın değişik 89 ve 104 üncü maddeleri uyarınca ilişikte geri gönderilmiştir. 

Ahmet Necdet Sezer 

Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu karma komisyonun bazı sayın millet
vekillerinin yasama dokunulmazlıkları hakkında 2 adet raporu vardır; sırasıyla okutup bilgilerinize 
sunacağım. 

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

/.- Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon 
Raporu (3/694) (S. Sayısı: 981) (x) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Müessir fiil ve tehdit suçlarını işlediği iddia olunan Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez 
hakkında düzenlenen yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve eki 
dosya hakkındaki hazırlık komisyonu raporu, Karma Komisyonumuzun 22 Haziran 2005 tarihli 
toplantısında görüşülmüştür. 

(x) 981 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Karma Komisyonumuz isnat olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Mardin Milletvekili 
Süleyman Bölünmez hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar er
telenmesine karar vermiştir. 

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

Burhan Kuzu 

İstanbul 

Komisyon Başkanı ve üyeler 

Karşı Oy Yazısı 

Anayasamızın 83 üncü maddesinde yasama dokunulmazlığı başlığı altında mutlak ve geçici 
anlamda iki tür dokunulmazlık düzenlenmiştir. Mutlak dokunulmazlık, milletvekillerinin Meclis 
çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkan
lık Divanının teklifi üzerine Meclisçe başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrar
lamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulmamalarını sağlamaktadır. Mutlak dokunulmazlık adı 
verilen ve kaldırılması söz konusu olmayan bu dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin düşün
celerini serbestçe ifade etmelerine imkân tanımaktır. 

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

Geçici dokunulmazlık TBMM kararıyla kaldırılabilmektedir. 

Geçici dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin yasama çalışmalarına katılımının tutuklan
ma, sorguya çekilme, yargılanma veya tutulma gibi nedenlerle engellenmemesi ve siyasî iktidarın 
keyfîleşebilecek suç isnatları veya ceza kovuşturmalarına karşı korunmasıdır. 

Günümüzde pek çok ülkede geçici dokunulmazlığın kapsamının daraltıldığı görülmektedir. 

Türkiye ise bu gelişimin dışında kalmıştır. 

Bu durum, geçici dokunulmazlığın toplum tarafından giderek bir ayrıcalık olarak görülmesine 
yol açmıştır. 

Son zamanlarda kimi vatandaşlarımızda yolsuzluk olaylarının bir bölümünün siyasetçiyle bağlan
tılı olduğu ve dokunulmazlık nedeniyle bu yolsuzlukların takibinin güçleştiği yolunda bir kanı oluş
maya başlamıştır. Bu kanı, Parlamentonun saygınlığının olumsuzca etkilenmesine ve dokunulmazlık
ların hukuk devletinin gerçekleşmesinin önündeki bir engel olarak görülmesine neden olmaktadır. 

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

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

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

Ancak şu ana kadar böyle bir Anayasa değişikliği gerçekleştirilmemiştir. 
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Bu durumda, milletvekili dokunulmazlığının hukuk devleti ilkesinin gerçekleşmesini güçleş-
tirici bir husus haline dönüşmemesi, TBMM'nin saygınlığını zedeleyecek eleştirilere neden ol
maması ve milletvekillerinin yargılanarak aklanma hakkından yararlanmalarını engellememesi için 
bir tek çözüm kalmıştır; o da, hakkında dokunulmazlığının kaldırılması istemi bulunan milletvekil
lerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilmesidir. 

Bu nedenlerle, Komisyonun, kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar er
telenmesi konusundaki kararma katılmıyoruz. 

Feridun Baloğlu Tuncay Ercenk Mehmet Küçükaşık 

Antalya Antalya Bursa 

Halil Ünlütepe Feridun Ayvazoğlu Uğur Aksöz 

Afyonkarahisar Çorum Adana 

Oya Araslı Atilla Kart 

Ankara Konya 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

Diğer raporu okutuyorum: 

2.- Kahramanmaraş Milletvekili Hanefi Mahçiçek'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/695) (S. Sayısı: 982) (x) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Seçim Kanununa muhalefet suçunu işlediği iddia olunan Kahramanmaraş Milletvekili Hanefi 
Mahçiçek hakkında düzenlenen yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Başbakanlık tez
keresi ve eki dosya hakkındaki hazırlık komisyonu raporu, Karma Komisyonumuzun 22 Haziran 
2005 tarihli toplantısında görüşülmüştür. 

Karma Komisyonumuz isnat olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Kahramanmaraş Millet
vekili Hanefi Mahçiçek hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar er
telenmesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Burhan Kuzu 

İstanbul 

Komisyon Başkanı ve üyeler 

Karşı Oy Yazısı 

Anayasamızın 83 üncü maddesinde yasama dokunulmazlığı başlığı altında mutlak ve geçici 
anlamda iki tür dokunulmazlık düzenlenmiştir. Mutlak dokunulmazlık, milletvekillerinin Meclis 
çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkan
lık Divanının teklifi üzerine Meclisçe başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrar
lamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulmamalarını sağlamaktadır. Mutlak dokunulmazlık adı 
verilen ve kaldırılması söz konusu olmayan bu dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin düşün
celerini serbestçe ifade etmelerine imkân tanımaktır. 

(x) 982 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Geçici dokunulmazlık ise, seçimden önce veya sonra suç işlediği ileri sürülen bir millet
vekilinin Meclisin kararı olmadıkça tutulamamasını, sorguya çekilememesini, tutuklanamamasını 
ve yargılanamamasını; hakkında verilmiş olan ceza hükmünün üyelik sıfatı sona erinceye kadar 
yerine getirilmemesini sağlamaktadır. 

Geçici dokunulmazlık TBMM kararıyla kaldırabilmektedir. 

Geçici dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin yasama çalışmalarına katılımının tutuklan
ma, sorguya çekilme, yargılanma veya tutulma gibi nedenlerle engellenmemesi ve siyasî iktidarın 
keyfileşebilecek suç isnatları veya ceza kovuşturmalarına karşı korunmasıdır. 

Günümüzde pek çok ülkede geçici dokunulmazlığın kapsamının daraltıldığı görülmektedir. 

Türkiye ise bu gelişimin dışında kalmıştır. 

Bu durum, geçici dokunulmazlığın toplum tarafından giderek bir ayrıcalık olarak görülmesine 
yol açmıştır. 

Son zamanlarda kimi vatandaşlarımızda yolsuzluk olaylarının bir bölümünün siyasetçiyle bağlan
tılı olduğu ve dokunulmazlık nedeniyle bu yolsuzlukların takibinin güçleştiği yolunda bir kanı oluş
maya başlamıştır. Bu kanı, Parlamentonun saygınlığının olumsuzca etkilenmesine ve dokunulmazlık
ların hukuk devletinin gerçekleşmesinin önündeki bir engel olarak görülmesine neden olmaktadır. 

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

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

Milletvekiline isnat edilen suçun, milletvekili seçilmeye engel bir nitelik taşıması halinde, 
dokunulmazlığın kaldırılmaması, bu suçtan milletvekilliği düşebilecek konumdakilerin milletvekil
liğinin sürdürülmesine de imkân tanımaktadır. Bu durumun ise, Anayasa'nın 76 ncı maddesi ile 
uyumsuz sonuçlara yol açacağı açıktır. 

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

Ancak şu ana kadar böyle bir anayasa değişikliği gerçekleştirilmemiştir. 

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

Bu nedenlerle, Komisyonun, kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar er
telenmesi konusundaki kararına katılmıyoruz. 

Feridun Baloğlu Tuncay Ercenk Mehmet Küçükaşık 

Antalya Antalya Bursa 

Halil Ünlütepe Feridun Ayvazoğlu Uğur Aksöz 

Afyonkarahisar Çorum Adana 
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Oya Araslı Atilla Kart 

Ankara Konya 

BAŞKAN - İkinci rapor da bilgilerinize sunulmuştur. 

Milletvekilleri Lojmanlannda Mustafa Güngör'ün öldürülmesinin aydınlatılması ve sorum
luların belirlenmesi amacıyla kurulan (10/185) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Baş
kanlığının, Komisyonun görev süresinin uzatılmasına dair bir tezkeresi vardır; okutuyorum: 

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
2.- (10/185) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının süre uzatımına ilişkin 

tezkeresi (3/901) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Milletvekili Lojmanlannda Mustafa Güngör'ün öldürülmesinin aydınlatılması ve sorum
lularının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca 
20.4.2005 tarihinde kurulmuş olan ve söz konusu araştırmayı Meclis adına yapmakla görevlen
dirilen (10/185) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonumuza; çalışmalarını ve raporunu 
tamamlayabilmesi için İçtüzüğün 105 inci maddesi uyarınca; ekli kararda talep edilen bir aylık ek-
sürenin verilmesi hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Ahmet Çağlayan 

Uşak Milletvekili 

Komisyon Başkanı 

BAŞKAN - İçtüzüğün 105 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "araştırmasını üç ay için
de bitiremeyen komisyona bir aylık kesin süre verilir" hükmü gereğince komisyona bir aylık eksüre 
verilmiştir. 

Danışma Kurulunun bir önerisi vardır; okutup, oylarınıza sunacağım. 

VI.- ÖNERİLER 
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1.- Gündemdeki sıralama ile çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin Danışma Ku

rulu Önerisi 
Danışma Kurulu Önerisi 

No.: 163 Tarih: 10.10.2005 

10.10.2005 tarihli gelen kâğıtlarda yayımlanan 997 sıra sayılı 5387 Sayılı Bankacılık Kanunu 
ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü maddeleri gereğince Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek 
üzere geri gönderme tezkeresinin, 48 saat geçmeden, gündemin "Kanun Tasan ve Teklifleri ile 
Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 3 üncü sırasına, gündemin 278 inci sırasında yer alan 
960 sıra sayılı Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasansının 4 üncü sırasına alınmasının; 6.10.2005 tarihinde dağıtılan ve aynı tarihli 
gelen kâğıtlarda yayımlanan patates yetiştiriciliğinin ve patates üreticilerinin sorunları konusundaki 
(10/152,216) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun 895 sıra sayılı raporunun gündemin 
"Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmında yer almasının ve görüşmelerinin 11.10.2005 Salı gün
kü birleşimde yapılmasının; Genel Kurulun 11.10.2005 Salı günü 15.00-18.00,12.10.2005 Çarşam-
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ba ve 13.10.2005 Perşembe günleri de 13.00-17.00 saatleri arasında çalışmalarını sürdürmesinin 
Genel Kurulun onayına sunulması Danışma Kurulunca uygun görülmüştür. 

Bülent Arınç 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

İrfan Gündüz Kemal Anadol 

AK Parti Grubu Başkanvekili CHP Grubu Başkanvekili 

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Gündemin "Seçim" kısmına geçiyoruz. 

VII.- SEÇİMLER 
A) KOMİSYONLARDA AÇIK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM 
1.- İçişleri Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 
BAŞKAN - İçişleri Komisyonunda boş bulunan ve Adalet ve Kalkınma Partisi Grubuna düşen 

1 üyelik için, Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy aday gösterilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmına geçiyoruz. 

Biraz önce alınan karar gereğince, patates yetiştiriciliğinin ve patates üreticilerinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca kurulmuş bulunan (10/152, 216) esas numaralı Meclis Araştır
ması Komisyonunun 895 sıra sayılı raporu üzerindeki genel görüşmeye başlıyoruz. 

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

3.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan ve 66 milletvekili ile Niğde Milletvekili Erdoğan Özegen 
ve 25 milletvekilinin; patates yetiştiriciliğinin ve patates üreticilerinin sorunlarının araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan (10/152, 216) esas numaralı Meclis 
Araştırması Komisyonu Raporu (S.Sayısı: 895) (x) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Burada. 

Hükümet?.. Burada. 

İçtüzüğümüze göre, Meclis araştırması komisyonunun raporu üzerindeki genel görüşmede ilk 
söz hakkı önerge sahibine aittir. Daha sonra, İçtüzüğümüzün 72 nci maddesine göre, siyasî parti 
grupları adına birer üyeye, şahısları adına iki üyeye söz verilecektir. Ayrıca, istemleri halinde, 
komisyon ve hükümete de söz verilecek, bu suretle, Meclis araştırması komisyonu raporu üzerin
deki genel görüşme tamamlanmış olacaktır. 

Konuşma süreleri, komisyon, hükümet ve siyasî parti grupları için 20'şer dakika, önerge sahip
leri ve şahıslar için 10'ar dakikadır. 

Komisyon raporu 895 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 

Rapor üzerinde söz alan sayın milletvekillerinin isimlerini okuyorum: 

(x) 895 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Önerge sahibi olarak, önce, Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe, daha sonra Bayburt 
Milletvekili Fetani Battal. 

Hükümet adına?.. Şu an bildirilmedi. 

Komisyon adına?.. Şu an bildirilmedi. 

Gruplar adına, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına Nevşehir Milletvekili Rıtvan Köybaşı, 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Niğde Milletvekili Orhan Eraslan; şahısları adına, Afyon
karahisar Milletvekili Ahmet Koca, Osmaniye Milletvekili Necati Uzdil. 

İlk söz, önerge sahiplerinden Afyonkarahisar Milletvekili Sayın Halil Ünlütepe'de. 

Buyurun Sayın Ünlütepe.(CHP sıralarından alkışlar) 

Konuşma süreniz 10 dakika. 

HALÎL ÜNLÜTEPE (Afyonkarahisar) - Sayın Başkan, değerli üyeler; patates üreticilerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla, önerge, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 3 Kasım 2004 günlü oturumunda görüşülmüş ve patates 
yetiştiriciliğinin ve patates üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla komisyon kurulmasına karar verilmiştir. 9 Aralık 2004 günü fiilen göreve 
başlayan komisyonun hazırlamış olduğu 895 sıra sayılı rapor üzerinde, önerge sahipleri adına söz 
almış bulunuyorum; öncelikle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Patatesin anayurdu Güney Amerika'dır. Ülkemize girmesi ve yetiştirilmesi 1850'li yıllara uzan
maktadır. Patates ekim alanı, ülkemizde, 200 000 hektar civarında olup, yıllık tohumluk ihtiyacı da 
yaklaşık 300 000 ton civarındadır. Yıllık üretimimiz 5 000 000 tondur. Üretilen patatesin 500 000 
tonu sanayide, yaklaşık 300 000 tonu tohumlukta, geri kalanı da yemeklik olarak kullanılmaktadır. 

Türkiye, bu üretimiyle, ekim alanı bakımından dünyada 7 nci sırada, üretim miktarı bakımın
dan da 10 uncu sırada yer almaktadır. Ekiliş alanları itibariyle, Niğde, Nevşehir, İzmir, Afyon, Bolu, 
Erzurum, Ordu ve Konya olarak sıralanmaktadır. 

Ülkemizde kişi başına tüketilen patates miktarı da 60 ilâ 70 kilogram arasındadır. Üretimdeki 
ağırlığı, geleneksel üretim tipiyle, küçük çiftçiler oluşturmaktadır. Patatesin yüzde 80'i sudur. 

Araştırma Komisyonu, yaptığı ilk toplantıda, ülkemizde patates üretiminin yoğun olarak yapıl
dığı bölgelerde patates üreticilerinin sorunlarını yerinde incelemek, üreticilerin sorunlarını ilk elden 
dinlemek üzere saha çalışması yapılması yönünde karar almıştır. Bu karar doğrultusunda, saha çalış
ması yapılacak olan iller olarak, Niğde, Nevşehir, Afyonkarahisar ve Erzurum İlleri belirlenmiştir. 
Bu doğrultuda, saha çalışmaları için, Niğde ve Nevşehir İllerinde çalışmalar komisyonca yerine 
getirilmiştir. Daha sonra gidilecek olan Afyonkarahisar ve Erzurum İllerinde saha çalışması yapıl
madan, üreticiler dinlenmeden çalışmalara devam edilerek huzurunuzdaki rapor hazırlanmıştır. 

Komisyon, aldığı karan, gerekçe göstermeden kaldırmıştır. Bu kaldırma işlemine, hem ben hem 
de ilimizin diğer milletvekili Sayın Ahmet Koca tarafından tepki gösterilmiştir. Sayın Komisyon Baş
kanına sorduğumuzda, Afyonkarahisar'a gidilmeme gerekçesi olarak şunu gösterdi: Adalet ve Kalkın
ma Partisinin Kızılcahamam toplantısı olması nedeniyle çalışmanın iptal edildiği belirtilmiştir. Bu 
tutum ve davranış, patatesin sorununa, siyasî iktidarın bir bakışını da göstermektedir. Başka bir deyiş
le, ilimizdeki patates üreticileri Adalet ve Kalkınma Partisi toplantısına feda edilmiştir. Bu bölgelerde 
de saha çalışması yapılsaydı daha sağlıklı bir rapor tanzim edilebilirdi diye de düşünüyorum. 

Komisyon üyelerinin büyük çoğunluğunun katılımıyla, Niğde ve Nevşehir İlleri, ilçeleri ve köy
lerinde patates ekicilerinin sorunlarının tespiti amacıyla toplantılar yapılmıştır. Bu toplantılara, 
patates üreticilerinin ilgisi yoğun olmuştur. Bu ilgiyi uyandıran en önemli sebeplerden birisi de, Niğ-
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de ve Nevşehir İllerimizin bazı bölgelerinin patates ekimi sonucu ortaya çıkan hastalık nedeniyle 
karantina altına alınmasıydı. Bu hastalığa patates siğili veya patates kanseri ismi verilmektedir. Bu 
hastalık Niğde ve Nevşehir İllerimizin belirli bölgelerinde 2001 yılından beri görülmeye başlamıştır. 

Aslında, hastalığın insana bulaşması ve zarar vermesi de söz konusu değildir. Bu hastalığın, it
hal edilen tohumlarla geldiğinden en ufak bir şüphe yoktur. Kalitesiz ve yanlış ithal edilen tohumun, 
denetimsiz olarak üreticilere satılmasından, ilgili kurumların kusurları gözardı edilemez. Üretici, bu 
konuda, tamamen sahipsiz bırakılmıştır. Hastalığın yaygınlaşmasında, elbette, çiftçiden çiftçiye 
tohumluk aktarımı, kaynağı belirsiz tohumluk kullanımı da etkili olmuştur. 

Hastalık, toprak, hastalıklı yumru, tarım aletleriyle taşınabilmekte ve toprakta kalan siğil spor
ları 35 ilâ 38 yıla kadar canlılıklarını koruyabilmektedir. Bu bölgede yaşayan insanlar yönünden 
karantina uygulamasının ekonomik, hukukî ve toplumsal sorunlar yaratacağı bilenen bir gerçektir. 

Bu insanlara, yirmibeş yıl süreyle patates ekmeyeceksin, ilave olarak, bazı masraflar yapacak
sın diyoruz. Üretici, patates üretimine uygun olarak temin etmiş olduğu ziraî araç ve gereçlerini bel
ki bir daha kullanamama durumuyla karşı karşıya kalmaktadır. Bu hastalık nedeniyle, üretici, üret
tiği patatesini pazarlayamamıştır, ürününü pazarlayamaması nedeniyle de üretim giderlerini kar
şılayamamıştır. Zaten patates değerinin altında pazarlandığından üretici zarar etmektedir. Bir de, 
tarlaları karantina altına alınan üreticilerin daha fazla zarar edecekleri de tartışmasızdır. 

Gittiğimiz yörede çiftçilerimizin ve bilgisine başvurduğumuz uzmanların anlatımına göre, 
patates yetiştiriciliğinin önemli sorunlarını şöyle sıralayabiliriz. 

Birincisi, ithale dayalı patates tohumu. Patates tohumluğunda ülkemiz dışa bağımlı bir durum
dadır. Tohumun yüzde 99'u yurt dışından ithal edilmektedir. Tohumluğun kilogram fiyatı ise 2 000 
000 lira civarındadır. Sertifikalı patates yetersizliği nedeniyle yemeklik patatesler tohumluk olarak 
kullanılmakta; yani, sertifikasız ürün tohum diye satılmaktadır. Denetimsiz ithal tohumun başımıza 
açtığı sıkıntıyı biraz önce bilginize sunmuştum. Bazı özel sektör kuruluşlarının doku kültürü yoluy
la elit tohumluk veya mini yumru üretimine başladıkları da bilinen bir gerçektir. 

İkinci sorunları, tohumda olduğu gibi, mazot fiyatlarındaki yükseklik. Ülkemiz, tohumda ol
duğu gibi, mazotta da dışa bağımlıdır. Mazot fiyatlarında sürekli artış olmasına rağmen, patates 
fiyatlarında herhangi bir artış görülmemektedir. 2002 yılında mazotun litresi 1114 000 lira civarın
da iken, patates 270 000 liraydı. 2004 yılında mazot 1 825 000 TL iken, patates 90 000 liraya düş
müştür. Üretim girdilerindeki yükseliş satış esnasında fiyatlara yansımamaktadır. 

Patates üreticilerinin diğer bir önemli sorunu ise, sulama sonucu elektrik fiyatlarındaki yüksek
liktir. Üreticilerin büyük çoğunluğu, sulamada kullandıkları elektrik borcundan yakınmışlardır. Bu 
bölgelerde su derinden temin edilmekte ve bölgede yaygınlaşan yağmurlama sulama sisteminde 
enerji gideri de çok yükselmektedir. Örneğin, bir üretici "üç dönüm patates ektim, 23 milyar lira 
elektrik parası geldi; patatesin kilogramı 80 000 lira. Ben bu borcu nasıl öderim" diyor. 

Suyu ve gübreyi daha etkin kullanmak amacıyla, damla sulama yönteminin uygulanması teş
vik edilmelidir diye düşünüyorum. Damla sulama sistemi, aynı anda enerji tasarrufunu da sağ
layacaktır. 

Ayrıca, ziraî üretimde kullanılan elektrik birim fiyatı sanayide kullanılan elektrik birim fiyatın
dan da pahalıdır. Avrupa Birliği ülkelerinde tarıma çok büyük oranda destek verilmektedir. Öncelik
le, elektrik birim fiyatı sanayide kullanılan elektrik fiyatıyla eşitlenmeli, hatta, daha da aşağıya 
çekilerek çiftçinin bu konudaki mağduriyeti giderilmelidir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

HALİL ÜNLÜTEPE (Devamla) - Bilinçsiz tarım ilaçlan kullanımı konusunda da üretici 
yeterince bilinçlendirilmemekte, üretici, ilaç firma ve eksperlerinin insafına bırakılmaktadır. 
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BAŞKAN - Halil Bey, toparlayalım lütfen. 

HALİL ÜNLÜTEPE (Devamla) - Bağlayacağım. 

Diğer bir sorun ise gübre kullanımıdır. Patates üretiminde tohumdan sonra en önemli girdi 
kalemini gübre oluşturmaktadır. Patates tarımı yapılan bölgelerde üreticiler, yanlış uygulamalar 
nedeniyle gereğinden fazla sunî gübre kullanmaktadırlar. Halbuki, normalde, 1 ton patates üret
tiğinizde topraktan 5 kilogram azot eksilmektedir. Dekara 50 kilogram gübre kullanılması yeterli 
olacakken, bu, 70, 80 ve hatta 90 kilograma kadar çıkarılmaktadır. 

Toprağın laboratuvarda analizi yapılmalı, topraktaki azot, fosfat veya potasyum gibi eksik 
mineraller tespit edilmeli ve bunları giderici oranda gübre kullanılmalıdır. Yani, toprak tahlil edil
meli, hangi çeşit gübreye ihtiyaç varsa, o gübre, belirtilen oranda kullanılmalıdır. Aşırı gübre kul
lanımı, hem üreticiye ekonomik yönden hem de ürüne kalite yönünden zarar vermektedir. 

Patates yetiştiricileri ve üreticileri geçen yıl çok zor bir dönem geçirmişlerdir. Üretici, evinin 
zarurî ihtiyaçlarını karşılayamamıştır, dilenci durumuna düşürülmüştür. 

Üretimde ve pazarlamadaki tıkanıklık, çiftçinin elektrik borcu TEDAŞ'a, aldığı krediyi tarım 
kredi kooperatifine ve Ziraat Bankasına, tarıma dayalı sosyal güvenlik kurumuna bağlıysa, SSK ve 
Bağ-Kura primini ödeyemez bir duruma düşmüştür; aracı ve tefecinin eline düşmüştür; üretici 
sahipsiz bırakılmıştır, kendi kaderine terk edilmiştir. 

Maliyet biriminin altında fiyatlarla üretici patatesini satabilmiştir. Maliyeti 150-160 000 lira 
civarında olan patates geçen yıl 80 ilâ 100 000 lira arasında alıcı bulmuştur. Tarım girdileri yükselir
ken çiftçinin ürettikleri para etmemeye başlamıştır. 

Sorunların çözümünü de kısaca belirtmek istersem, ana maddeler halinde; bunlardan birisi 
şudur: Türkiye'de bir üretim planlaması yoktur. Çiftçi nereden ne kadar ürün yetiştireceğini bil
memektedir. Bunu bilebilecek bir duruma gelmelidir. Açıkçası, üretim, Türkiye'nin ihtiyaçlarına 
göre planlanmalıdır. 

İkinci husus; pazar bulma yönünden, pazarlama yönünden ciddî sıkıntılar vardır. Burada da 
patates fiyatları yıldan yıla büyük dalgalanmalar göstermektedir. Patateslerin tamamına yakını 
komisyoncu veya tüccarlar vasıtasıyla üreticilerden doğrudan alınarak pazarlanmaktadır. 

Üretici patatesini düşük fiyatla satmak durumunda kaldığı gibi, ürününün parasını tahsil et
mekte zaman zaman sıkıntılara düşmektedir. Açıkçası, bugünkü sistem, aracıları zenginleştirirken 
üreticiyi sıkıntı içine düşürmektedir. Üreticinin 100 000 liraya verdiği patates tüketicinin eline 400 
000 liraya geçmektedir. 

Çıkarılan Hal Yasasının ne üreticiye faydası olmuştur ne tüketiciye faydası olmuştur. Hal 
Yasasının getirdiği sıkıntı maliyetlerde yüzde 30-40 daha fazla fiyatla satışa sebep olmaktadır. Bu 
da tüketimi olumsuz etkilemektedir. 

BAŞKAN - Halil Bey, lütfen toparlayalım; süre aştı. 

HALİL ÜNLÜTEPE (Devamla) - Bağlıyorum. 

Bir çıkış yolu da üretici birliklerinin kurulmasıdır. Tarımsal işletmelerin küçük ve dağınık ol
ması, pazarlama kanallarında aracı kademelerin çokluğu, üretici birliklerinin önemini artırmaktadır. 

Türkiye'de üretici örgütlenmeleri, üretimden pazarlamaya kadar her aşamada yetersizdir. 

Fiyatlar arz ve talep dengesi yerine aracılar tarafından dengelenmektedir. 
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Bir husus da patatesin sanayide kullanılması. Bugün Türkiye'de sanayide kullanılan patates 
miktarımız 350 000 ton civarındadır. Bunu rahatlıkla 800 000 tona çıkarabilecek bir kapasiteye 
sahibiz. Açıkçası, patates işleyen sanayimiz geliştirilmeli ve sanayi teşvik edilmelidir. 

Bir çıkış noktası daha, patatesin ihracatı teşvik olunmalıdır. Son yıllarda patates ihracatına, ton 
başına 20 dolar teşvik uygulaması yapılmaktadır. Verilen bu rakam çok küçüktür. Ayrıca, teşvik primi 
uygulamasına zaman sınırının getirilmesi, uygulama dönemlerinin zamanında açıklanmaması gibi fak
törler de beklenen yaran getirmemektedir. Bu nedenle, patates ihracatının prim ödemesindeki zaman 
sının kaldınlmalı, prim miktan ton başına 80 dolara çıkanlmah ve bu da bir gelişme sebebi olacaktır. 

Ayrıca, ekmek üretiminde de patates unu kullanılması bir yerde patates üreticilerinin 
sorununun çözümünde bir sebep olabilir diye düşünüyorum. 

BAŞKAN - Tamamlayın lütfen. 

HALİL ÜNLÜTEPE (Devamla) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; patates ürününün sorun
larının çözümüyle ilgili olan rapor üzerinde söyleyeceklerim bunlardır. Bu konudaki düşüncelerimi 
Sayın Genel Kurulla paylaşmak ihtiyacını duydum. 

Hepinizi, saygıyla, önerge sahipleri adına selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Bayburt Milletvekili Fetani Battal; buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Süreniz 10 dakika Fetani Bey. 

FETANİ BATTAL (Bayburt) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yaklaşık bir yıl önce, yine 
tesadüfen, geçen yıl ramazan ayında, Erdoğan Özegen başkanlığında 25 milletvekili arkadaşımız 
olarak bir önerge vermiştik. Aynı zamanda Orhan Eraslan ve 66 milletvekilinin de bir önergesi var
dı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi, yaklaşık olarak bir yıl önce bu oturumunda verilen bu araştır
ma önergesini kabul etti ve Meclisimiz bir komisyon oluşturdu. Bu komisyonumuz, patates 
üreticilerinin sorunlarının tespiti ve onların çözümüne ait öneriler üzerinde ciddî bir çalışma yaptı 
ve bir yıllık süreçten sonra komisyonumuz bir rapor sundu; bugün bu raporu Meclisimizde görüş
müş oluyoruz. 

Ben, çok ciddî bir çalışma yapan komisyonumuza, onun Sayın Başkanına ve komisyonda görev 
alan bütün milletvekili arkadaşlanmıza en içten duygulanmla teşekkür ediyorum; çünkü, patates ve 
patates üreticisi adına, geçtiğimiz dönemlerde Meclise birkaç kere önerge verilmiş; ama, hiçbir zaman 
Meclis Genel Kurulu bu önergeleri kabul etmemiş ve bir araştırma önergesi hayata geçmemiş. Bu çer
çevede Meclisimiz de, önemli bir görevini icra etmiş oldu. Böyle bir ciddî raporun da, bundan sonra 
patates ve patates ürünü adına politika üreten her türlü kuruma ve kuruluşa ciddî bir katkı getireceğine 
inanıyorum. Bu çerçeveden hareketle, rapordan, altını çizdiğim birkaç hususu sizlerle paylaşmak is
tiyorum ve bu altını çizdiğim birkaç hususa ait birkaç önerimi de sizlerle paylaşmak istiyorum: 

Altını çizmek istediğim önemli hususlar şunlardır: 

1- Ülkemizdeki en önemli tarım ürünlerinden birisi de patatestir; bunu öğrenmiş bulunuyorum; 
buğdaydan sonra ikinci sırada yer alıyormuş. 

2- Ülkemizde ortalama 200 000 hektar alanda ekim yapılmakta ve yaklaşık olarak ortalama 5,5 
milyon ton ürün elde edilmektedir. 

3- Ülkemiz, ekim alanı bakımından, dünyada 7 nci sırada, üretim miktarı bakımından da dün
yada 10 uncu sıradadır. 

4- Üretimimizin yüzde 65'ini, biz, içtüketimde kullanıyoruz; yüzde 13'ünü tohumluk olarak 
kullanıyoruz, yüzde l'ini sanayide kullanıyoruz, yüzde 3'ü hayvan besini olarak kullanılıyor ve 
üretimimizin sadece yüzde 2,5'i ihraç edilmek durumunda ve geriye kalan yüzde 25'lik kısım da 
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telef olmaktadır. Bu benim önemsediğim hususların altını çizmemdeki inceliği az sonra sizlere arz 
etmeye çalışacağım. 

5- Ülkemizde üretilen tohumluk patates miktarı yetersizdir ve tükettiğimiz tohumun yüzde 
90'ını ithal etmek zorunda kalıyoruz. 

Ben, bu raporda belirtilen bu tespitlerin altını çizerken, bu temel hususlarda birkaç önerimi de 
sizlerle paylaşmak istiyorum; çünkü, bu rapordaki tespitlerin hepsini önemsiyorum; ama, vaktim 
gereğince, kendi önemsediğim birkaç hususu sizlere arz etmek istiyorum. 

Bir kere, patateste tohumculuk çok ciddî bir önem arz ediyor. Kaliteli patatesin temel anah
tarının kaliteli tohum olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla, dünya piyasasına çıkarken ve toplumumuza 
hizmet olarak sunarken, kaliteyi yakalamanın ilk adımı kaliteli tohumun kullanılmasıdır ve bizim 
bu hususta ciddî problemlerimiz vardır. 

Tohumculuk, aynı zamanda stratejik bir olaydır ve böyle stratejik bir olayda, Türkiye gibi bir 
ülkenin patates tohumu hususunda yüzde 90 oranında dışa bağımlı olmak zorunda kalması çok cid
dî bir problemdir ve behemehal, acilen, kısa vadeli, orta vadeli, uzun vadeli çözüm önerileriyle bu 
problemin çözülmesi gerekmektedir. 

Bu hususta, patates tohumu üzerindeki çözüme ait birkaç önerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. 

1- Ülkemize giren tohumluk patates mutlaka çok ciddî bir şekilde denetlenmeli ve ülkemiz 
şartlarına uygun olmayan patatesler ülkeye tohumluk olarak kesinlikle sokulmamalıdır. 

2 - Zaman zaman, ülkemize yemeklik patates olarak sokulan patatesler tohumluk olarak da kul
lanılmaktadır ve piyasaya sürülen bu tohumluk olmayan, ama, yemeklik patates olup da tohumluk 
patates olarak piyasaya sürülen patates, ciddî bir şekilde verim kaybı oluşturmaktadır ve buna kesin
likle fırsat verilmemelidir. 

3 - Tohumluk üretim alanları ile yemeklik patates üretim alanları kesinlikle birbiriden ayrıl
malıdır. Bu, Türkiye'de henüz uygulanmayan bir husustur ve raporun da altını çizdiği gibi, dünyada 
patates üzerinde çalışma yapan bütün kuruluşların özellikle son yıllarda önemsediği bir hadise, 
patates üretiminde tohumluk üretim alanları ile yemeklik üretim alanlarının kesinlikle birbirinden 
ayırt edilmesi gerekiyor. Bu hususta, ülkemizde, çeşitli bölgeler tespit edilmeli. Özellikle, yüksek 
rakımlı ve kuzey rüzgârlarının estiği bölgelerde çok verimli tohumluk patatesin yetiştirildiği bir 
hadise. Bence, Türkiye'de birkaç il, özellikle yüksek rakıma sahip ve kuzey rüzgârları alan birkaç 
il, bu hususta tahsis edilmeli ve bu illerde, özellikle, ısrarla ve ciddî bir denetlemeyle tohumluk 
patates üretimi teşvik edilmelidir diye düşünüyorum. Bu hususta kendi ilimden de örnek vermek is
tiyorum: Bayburt, çok miktarda patates yetiştirilen bir ilimiz değildi; fakat, yapılan araştırmalar 
şunu gösterdi: İklimi, esen kuzey rüzgârları açısından tohumculuğa çok müsait bir alan olabilir 
düşüncesiyle, bu yıl, bir kuruluşumuz, orada bir patates tohumu ekimi gerçekleştirdi ve henüz, 
patatesin tohumlarının topraktan sökülmesine yeni başlandı; elde edilen veriler son derece sevin
dirici ve güzel. Bu gibi illerimizde patates tohumculuğunun teşvik edilmesi, bunun önünün açıl
ması, ülkemize çok ciddî bir ufuk olacaktır diye düşünüyorum. 

4- Sözleşmeli üretim modeline geçilmeli ve tohumluk üretimi yapan çiftçilerimiz özellikle des
teklenmelidir. Artık, dünya, sözleşmeli üretime doğru, ciddî bir adım atıyor. Bunun örneklerini de, 
biz, yaşamaya başladık ülkemizde. Bu açıdan, Yüce Meclis de, tarım alanında müthiş bir ufuk 
olabilecek tarzda, geçen yıl, organik tarım yasasını çıkardı ve o çerçevede, geçen yıl çıkan bu 
yasanın uzantısı olarak, bu yıl, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının organizesiyle, mesela 
Halk Ekmek, organik ekmek üretmeye başladı ve İstanbullu, isteyen insanlar, şimdi, organik ekmek 
yeme şansına sahip oldular ve atılan adımlar... Halk Ekmek, 13 tane ilimizde çiftçilerimizle anlaş
malar yaptı, sözleşmeler yaptı; bu, benim Bayburtumda da gerçekleşti. Halk Ekmek, İstanbul'da or
ganik ekmeği üretip piyasaya sunarken, taa, geliyor, benim Bayburtumda, çiftçimle oturuyor, söz-
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leşme yapıyor ve ekimi yapacak köylüm de, buğdayını ektiği zaman, nasıl alacağını, kaça 
satacağını, nereye vereceğini bildiği için, çok rahat bir şekilde sözleşme masasına oturuyor ve rahat 
bir şekilde imzasını atıyor. Bu yapının, patateste de hayata geçmesini çok önemsiyorum ve bunu, 
bir an önce, sistemli, planlı, programlı bir şekilde hayata geçirmek gerekir diye düşünüyorum. 

Diğer taraftan, Türkiye gibi bir ülkenin, ürettiği patatesin sadece yüzde 2,5-3'ünü ihraç edebil
miş olması da çok ciddî bir dezavantaj. Ülkemizde, birçok alanda, bu üretimi artırmamız mümkün
ken, pazar problemi ve fiyat istikrarsızlığı sebebiyle istenilen hedefe ulaşılamadı maalesef... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Toparlayalım lütfen. Lütfen toparlayalım, süreniz doldu. 

FETANİ BATTAL (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan, toparlıyorum. 

...ve pazar problemi, üretimde çok ciddî bir problem. Bunun yolunun da, girdi maliyetlerinin 
aşağı çekilmesinden geçtiğini hepimiz biliyoruz. Bu, çok aşikâr bir mesele; ama, bunun kadar aşikâr 
olan bir mesele de şudur: Eğer, ürettiğiniz malın kalitesi piyasaya giren diğer mallardan daha ön-
deyse, sizin malınızın pazarlanması hususundaki avantajınız çok daha bir önem kazanıyor. Buna bir 
öneri olabilecek tarzda, özellikle patates gibi bir üründe kalitenin çok çok önemli olduğu kanaatiy
le, organik patates üretiminin acilen planlanması ve hayata geçirilmesi hususunda her türlü altyapı 
hazır. Bu hususta ciddî adımların atılmasını Sayın Tarım Bakanlığımızdan bekliyorum. 

Hepinize saygılarımı sunuyorum, teşekkür ediyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, çalışma süremiz, alınan karar gereğince, 18.00'de bitiyor. 

Şimdi gruplar adına konuşmalara geçme durumundayız; fakat, söz verdiğimiz ilk konuş
macının bile sözünü tamamlaması pek mümkün olmayacağından, yarın devam etmek üzere, şu 
şekilde toplantıyı kapatacağım. 

Sayın milletvekilleri, patates yetiştiriciliğinin ve patates üreticilerinin sorunlarıyla ilgili Mec
lis Araştırması Komisyonu raporunun görüşmelerine kaldığımız yerden devam etmek, sözlü soru 
önergeleri ile kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 12 Ekim 2005 Çarşamba günü, 
alman karar gereğince, saat 13.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 17.41 
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VIII.- SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

/ .- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEGER'in, Çermik Devlet Hastanesinin sağlık personeli ve 
araç gereç ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/7745) 

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

A ş a ğ ı d a k i s o r u l a r ı m ı n Sağ l ık Bakan ı Sayın P r o f . D r . R e c e p A K D A Ğ 
ta ra f ından yazı l ı o l a r a k cevap land ı r ı lmas ın ı a r z e d e r i m . 

fes u t D E Ğ E ! 
C H P D i y a r b a k ı r Mil le tveki l i 

Ç e r m i k Devlet H a s t a n e s i n i n so run la r ı k a n g r e n o l m u ş t u r . 

1- Ç e r m i k Devlet H a s t a n e s i n i n tam kapas i t e l i o l a r a k h izmete 
aç ı lmas ı için Bakan l ığ ın ı z ne gibi işlemler y a p m a k t a d ı r ? 

2- D o k t o r , E b e , H e m ş i r e , A r a ç , G e r e ç eksikl ikler in g ider i lmes i için ne 
gibi ç a l ı ş m a l a r y a p ı l m a k t a d ı r ? 

&c? €T_: 
T.C. 

SAĞLIK BAKANLIĞI 
Personel Genel Müdürlüğü 

Sayı : B1OOPERO100025 „ R - « f, t 1Q?0Q5 
Konu: Yazılı Soru Önereesi 1 5 7 » / O U%.««-*»«•» 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ: 19.07.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-13069 sayılı yazınız. 

Diyarbakır Milletvekili Sayın Mesut DEĞER tarafından, taranma yöneltilen " Çermik 
Devlet Hastanesinin Personel ihtiyacına ilişkin " 7/7745 esas sayılı yazılı soru önergesinin 
cevabı ekte sunulmuştur. 

Arz ederim. 

Prof.Dr. Recep AKDAĞ 
Bakan 

EKLER: 

EK-1 Soru Önergesi Cevabı 
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Diyarbakır Milletvekili Sayın Mesut DEĞER tarafından verilen, "Çermik Devlet 
Hastanesinin Personel ihtiyacına ilişkin" 7/7745 sayılı yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

SORULAR: 

1- Çermik Devlet Hastanesinin tam kapasiteli olarak hizmete açılması için Bakanlığınız ne 
gibi işlemler yapmaktadır. 

2- Doktor, Ebe, Hemşire ve Araç-Gereç eksikliklerinin giderilmesi için ne gibi çalışmalar 
yapılmaktadır? 

CEVAPLAR: 

1) Çermik Devlet Hastanesinin inşaatı % 99 oranında tamamlanmış olup, 2005 yılı 
sonunda bitirilmesi planlanmaktadır. Makine-techizat ihtiyacı kısa sürede tamamlanıp 
hastanemiz hizmete açılacaktır. 

2) Söz konusu Devlet Hastanesi hizmete açıldığında personel ihtiyacı Atama ve Nakil 
Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine bağlı kalınarak talep olması halinde eş tayini, alt bölge tayini 
ve geçici görevlendirme yoluyla veya ilk defa ve kurumlararası naklen atama kuralannda yer 
verilerek karşılanmaya çalışılacaktır. 

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederim. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

GÜNDEMİ 
DÖNEM: 22 YASAMA YILI: 4 

5 İNCİ BİRLEŞİM 
11 EKİM 2005 SALI 

SAAT: 15.00 

KISIMLAR 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

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 

S Ö Z L Ü SORULAR 

K A N U N TASARI ve TEKLİFLERI İ L E 
KOMİSYONLARDAN GELEN D İ Ğ E R İŞLER 

E G E M E N L I K K A Y I T S I Z Ş A R T S I Z M I L L E T I N D I R 



DANIŞMA KURULU ÖNERİSİ 
1.- Genel Kurulun toplantı günlerinden Salı gününün Denetim konularına (Anayasanın süreye 

bağladığı konular hariç), Çarşamba ve Perşembe günlerinin de Kanun Tasarı ve Teklifleri ile 
Komisyonlardan Gelen Diğer İşlerin görüşülmesine ayrılması, Salı ve Çarşamba günlerinde Bir
leşimin başında bir saat süre ile Sözlü 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.) 

KOMİSYON TOPLANTILARI 

* Plan ve Bütçe Komisyonu * (10/16, 262) Esas Numaralı 
11.10.2005 Salı - Saat: 14.30 Meclis Araştırması Komisyonu 
12.10.2005 Çarşamba - Saat: 13.30 11.10.2005 Salı - Saat: 13.30 

* İçişleri Komisyonu 
12.10.2005 Çarşamba - Saat: 13.00 

* Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu 
13.10.2005 Perşembe - Saat: 13.00 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
5 İNCİ BİRLEŞİM 11 EKİM 2005 SALI SAAT: 15.00 

0 1 - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1.- Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/694) (S. Sayısı: 981) (Dağıtma tarihi: 3.10.2005) 

2.- Kahramanmaraş Milletvekili Hanefi Mahçiçek'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/695) (S. Sayısı: 982) (Dağıtma tarihi: 3.10.2005) 

02 - ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

>q5< 

03 - SEÇIM 

0 4 - OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

0 5 - MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 



06 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER 

1. - Erzurum Milletvekili Ömer Özyılmaz ve 30 Milletvekilinin, sekiz yıllık kesintisiz 
zorunlu eğitim uygulamasının getirdiği sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/15) (1) 

2. - Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer ve 34 Milletvekilinin, Diyarbakır Emniyet Müdürü 
Gaffar Okkan ve polis memurları cinayetinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/17) 

3. - Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer ve 32 Milletvekilinin, Doçent Doktor Necip 
Hablemitoğlu cinayetinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

4. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 79 Milletvekilinin, İlkokul Öğretmenleri Sağlık 
ve Sosyal Yardım Sandığı'nın (İLKSAN) kuruluş amacından uzaklaştığı, yönetiminde 
usulsüzlükler ve yolsuzluklar yapıldığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/21) 

5. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman ve 34 Milletvekilinin, İzmir'in Karşıyaka İlçesinde 
otopark olarak düzenlenen bir alanla ilgili mahkeme kararlarının uygulanmadığı iddialarının 
araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/25) 

6. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli ve 28 Milletvekilinin, Ankara-Mamak çöplüğünün 
yol açtığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/27) 

7. - Zonguldak Milletvekili Harun Akın ve 115 Milletvekilinin, kuruluşundan bugüne 
Atatürk Orman Çiftliğinin durumunun araştırılarak içinde bulunduğu sorunların çözümü için 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/30) 

8. - Kars Milletvekili Selami Yiğit ve 21 Milletvekilinin, Ermenistan'daki bir nükleer 
santralın ülkemiz için oluşturduğu tehlikenin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/32) 

9. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 22 Milletvekilinin, sosyal güvenlik kurum
larının sorunlarının araştırılarak sosyal güvenlik sisteminin sağlıklı bir yapı ve işleyişe kavuştu
rulması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/33) 

10. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 28 Milletvekilinin, ülkemizdeki ulaşım 
sistemlerinin mevcut durumunun ve yol açtığı sorunların araştırılarak öncelikli, ekonomik ve 
güvenli ulaşım politikalarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/34) 

(1) Hükümet bulunamadığından öngörüşmesi bir defaya mahsus ertelenmiştir. 
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06 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER 
11. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 19 Milletvekilinin, TEKEL'in özelleştirilmesinin 

doğuracağı sonuçların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/35) 

12. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 73 Milletvekilinin, tütün üreticilerinin 
sorunlarının ve tütün piyasasını düzenleyen 4733 sayılı Kanunun uygulamalarının 
araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/40) 

13. - Edirne Milletvekili Necdet Budak ve 45 Milletvekilinin, yağ bitkileri tarımı ile bitkisel 
yağ üretimindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/41) 

14. - Antalya Milletvekili Nail Kamacı ve 22 Milletvekilinin, doğal afetlerin yol açtığı 
zararların araştırılarak en aza indirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/42) 

15. - Adana Milletvekili Tacidar Seyhan ve 19 Milletvekilinin, özel kurs ve dersaneler ile etüt 
eğitim merkezlerinin sorunlarının araştırılarak düzenli, verimli bir yapı ve işleyişe kavuşturulması 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/43) 

16. - Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 19 Milletvekilinin, Trakya'da tarım ve 
sanayi sektörlerinin yer seçiminden ve çarpık gelişmeden kaynaklanan sorunların araştırılarak dengeli 
ve sağlıklı gelişmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/45) 

17. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman ve 24 Milletvekilinin, İzmir'in Konak İlçesinde 
ticaret merkezi olarak projelendirilen bir alanla ilgili iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/46) 

18. - Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 27 Milletvekilinin, Tekirdağ İli başta 
olmak üzere Marmara Bölgesindeki balıkçıların sorunlarının ve çözüm yollarının araştırılması 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/47) 

19. - İstanbul Milletvekili Onur Öymen ve 25 Milletvekilinin, askerî üs ve tesisler ile 
limanların modernizasyonu amacıyla, ABD teknik ve askerî personelinin ülkemizde bulunmasına 
izin verilmesine ilişkin TBMM kararına dayanan uygulamaların ve aykırılık iddialarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/49) 

20. - Zonguldak Milletvekili Harun Akın ve 42 Milletvekilinin, ERDEMİR'in mevcut 
durumunun ve sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/50) 

21. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 27 Milletvekilinin, Adlî Tıp Kurumu ve ruh ve sinir 
hastalıkları hastaneleriyle ilgili çeşitli iddiaların ve bu kurumların sorunlarının araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/52) 
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06 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER 
22. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay ve 25 Milletvekilinin, Ankara'nın Gölbaşı 

İlçesindeki Mogan ve Eymir Göllerindeki ekolojik sorunların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 

23. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay ve 34 Milletvekilinin, son ekonomik krizlerin 
nedenlerinin ve sonuçlarının araştırılarak istikrarlı ve sürdürülebilir ekonomi politikalarının 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/54) 

24. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 74 Milletvekilinin, 58 inci Hükümet 
döneminde Millî Eğitim Bakanlığındaki atamalar ve kadrolaşma iddialarının araştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/55) 

25. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 33 Milletvekilinin, Kamu İktisadî 
Teşebbüslerinin özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/57) 

26. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber ve 42 Milletvekilinin, Asi Nehrinin taşmasının 
nedenlerinin ve yol açtığı zararların araştırılarak tazmini ve önlenmesi için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/58) 

27. - Edirne Milletvekili Rasim Çakır ve 20 Milletvekilinin, Trakya Bölgesindeki çeltik 
üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/59) 

28. - Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 24 Milletvekilinin, tarım sektöründe tohum 
üretimi ve tohumculuğun sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/60) 

29. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan ve 65 Milletvekilinin kamyoncuların ve diğer 
nakliyeci esnafın sorunlarının araştırılarak çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/61) 

30. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen ve 23 Milletvekilinin, İzmit Körfezindeki 
liman ve iskelelerin mevcut durumları ile yol açtıkları zararların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/62) 

31. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay ve 25 Milletvekilinin, Hasanoğlan 
Beldesindeki Millî Eğitim Bakanlığı yatırımlarının mevcut durumunun araştırılarak tamamlanması 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/64) 

32. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir ve 42 Milletvekilinin, İzmir-Harmandalı Çöplüğünün 
yol açtığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/65) 

- 6 - 5 İNCİ BİRLEŞİM 



06 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER 
33. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 25 Milletvekilinin, çöken tünel nedeniyle 

Malatya-Adana demiryolunda ulaşım yapılamamasının yol açtığı zararların ve onarımın 
bitirilememesinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/66) 

34. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler ve 32 Milletvekilinin, Mersin Serbest Bölgesinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/67) 

35. - Van Milletvekili Mehmet Kartal ve 29 Milletvekilinin, Van Gölündeki kirlenmenin 
önlenmesi ve Van İlinde turizmin geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/68) 

36. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen ve 31 milletvekilinin, gemi kaynaklı deniz 
kirliliği ile atık toplama ve arıtma hizmetleri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/71) 

37. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan ve 44 Milletvekilinin, özelleştirilme uygulamaları 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/72) 

38. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan ve 24 Milletvekilinin, Akhisar Sigara Fabrikasının 
faaliyete geçmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/73) 

39. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 25 Milletvekilinin, taksicilerin ve diğer şoför esnafın 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/74) 

40. - İzmir Milletvekili Oğuz Oyan ve 33 Milletvekilinin, Bingöl'de meydana gelen deprem 
felaketinin bütün yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/75) 

41. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik ve 37 Milletvekilinin, Şanlıurfa İlinde 
elektrik enerjisi dağıtımında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/76) 

42. - Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler ve 28 Milletvekilinin, Bingöl'de meydana gelen 
deprem felâketinin bütün yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/77) 

43. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 26 Milletvekilinin, eğitimli gençlerin yurt 
dışına göç etme isteğinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/78) 

44. - İzmir Milletvekili Oğuz Oyan ve 32 Milletvekilinin, konut edindirme yardımı hesapları 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/79) 
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45. - Eskişehir Milletvekili Fahri Keskin ve 21 Milletvekilinin, Tıpta Uzmanlık Sınavı 

(TUS) konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/80) 

46. - Mersin Milletvekili Mustafa Eyiceoğlu ve 23 Milletvekilinin, yaş sebze ve meyve 
üretimindeki ve ihracatındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/81) 

47. - Aksaray Milletvekili Ramazan Toprak ve 31 Milletvekilinin, 57 nci Hükümet 
dönemindeki ekonomik krizlerde bazı kamu bankaları yöneticilerinin sorumluluğu ile ilgili 
iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/83) 

48. - Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ve 24 Milletvekilinin, Bitlis İlinin ekonomik ve sosyal 
sorunlarının araştırılarak kalkınması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/84) 

49. - Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgül ve 26 Milletvekilinin, KOBİ'lerin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/85) 

50. - Ağrı Milletvekili Halil Özyolcu ve 21 Milletvekilinin, Ağrı İlinin ekonomik ve sosyal 
açılardan yeterince gelişememesinin nedenlerinin araştırılarak kalkınması için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/86) 

51. - Erzurum Milletvekili Ömer Özyılmaz ve 31 Milletvekilinin, Erzurum İlinin ekonomik, 
sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/87) 

52. - Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgül ve 19 Milletvekilinin, kamu yönetiminin yeniden 
yapılandırılması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/88) 

53. - Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgül ve 19 Milletvekilinin, kamu yönetiminde bilgi 
teknolojilerinin kullanılması ve e-devlet konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/89) 

54. - Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün ve 19 Milletvekilinin, Manyas Kuş Gölü'nün çevre 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/90) 

55. - Tokat Milletvekili Mehmet Ergün Dağcıoğlu ve 21 Milletvekilinin, Tokat İlinin 
ekonomik, sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/91) 

56. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu ve 21 Milletvekilinin, Adıyaman İli Besni 
İlçesinin tarihi ve kültürel değerlerinin korunması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/93) 
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57. - İstanbul Milletvekili Emin Şirin ve 21 Milletvekilinin, Türk basınının sorunlarının 

araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/94) 

58. - Kars Milletvekili Yusuf Selahattin Beyribey ve 58 Milletvekilinin, kamu yatırımları 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/97) 

59. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu ve 21 Milletvekilinin, Adıyaman İlinin 
ekonomik ve sosyal sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/98) 

60. - Malatya Milletvekili Ahmet Münir Erkal ve 31 Milletvekilinin, kayısı ürününün 
ekonomik değerinin artırılması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/99) 

61. - Karaman Milletvekili Mevlüt Akgün ve 42 Milletvekilinin, kamuda bürokrasinin 
azaltılarak hizmetlerde etkinlik ve verimliliğin sağlanması için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/100) 

62. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 21 Milletvekilinin, üniversite kurulacak 
illerin ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/101) 

63. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 22 Milletvekilinin, kamuda geçici işçi statüsünde 
çalışanların durumu konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/102) 

64. - Tunceli Milletvekili V. Sinan Yerlikaya ve 25 Milletvekilinin, Munzur Vadisi Projesi 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/103) 

65. - Manisa Milletvekili Hasan Ören ve 21 Milletvekilinin, Gediz Nehrindeki kirliliğin ve 
tarımsal üretime etkilerinin araştırılarak havzadaki tarımın geliştirilmesi için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/104) 

66. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 27 Milletvekilinin, İzmir Aliağa Nemrut Körfezi 
Liman Projesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/105) 

67. - Hatay Milletvekili Abdülaziz Yazar ve 34 Milletvekilinin, eczacıların sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/106) 

68. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 22 Milletvekilinin, Sovyetler Birliğinin dağılmasıyla 
bağımsızlığını kazanan Avrasya ülkeleriyle ilişkiler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/107) 

69. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 24 Milletvekilinin, Marmara depremi 
sonrasında, yapılan yardımlar ve kamu ihaleleri ile ilgili iddiaların araştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/108) 
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70. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 23 Milletvekilinin, doğalgaz politikası 

konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/109) 

71. - Ankara Milletvekili Eşref Erdem ve 22 Milletvekilinin, doğalgaz politikası konusunda ve 
Mavi Akım Projesi ile ilgili çeşitli iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/110) 

72. - Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı ve 42 Milletvekilinin, bürokratik engellerin 
azaltılarak hizmetlerde etkinlik ve verimliliğin sağlanması için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/112) 

73. - Mersin Milletvekili Hüseyin Özcan ve 33 Milletvekilinin, Mersin İlinin ekonomik ve 
sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/114) 

74. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 25 Milletvekilinin, Tekel'in, 
özelleştirilmesinin sigara sektöründe ortaya çıkaracağı sorunların araştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/115) 

75. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 21 Milletvekilinin, emeklilerin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/117) 

76. - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oğuz 
Oyan, Mersin Milletvekili Mustafa Özyürek ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, ABD 
askerlerinin Kuzey Irak'ta bir grup Türk Silahlı Kuvvetleri personelini gözaltına alması olayında 
Hükümetin yürüttüğü politika konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/3) 

77. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 21 Milletvekilinin, elektrik üretim 
politikası ve Bölgesel Elektrik Tarifesi uygulaması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/119) 

78. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 21 Milletvekilinin, Millî Piyango İdaresinin 
özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/120) 

79. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli ve 25 Milletvekilinin, LPG ve akaryakıt 
istasyonlarının yer seçiminden kaynaklanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/121) 

80. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 25 Milletvekilinin, beyin göçünün nedenlerinin, 
boyutlarının ve etkilerinin araştırılarak, önlenmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/122) 

81. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber ve 36 Milletvekilinin, İskenderun Gümrük 
Başmüdürlüğünde pirinç ithalatındaki yolsuzluk ve kaçakçılık iddialarının araştırılarak alınması 
gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/124) 
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82. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 25 Milletvekilinin, Trabzon-Çaykara-Uzungöl 

Beldesinin çevre kirliliği ve çarpık yapılaşma sorunlarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/126) 

83. - Konya Milletvekili Atilla Kart ve 69 Milletvekilinin, Seydişehir Eti Alüminyum 
Tesislerinin modernizasyonu ve özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/129) 

84. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit ve 30 Milletvekilinin, Hazar Gölündeki çevre 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/130) 

85. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 27 Milletvekilinin, araştırma ve geliştirme 
faaliyetlerinin incelenerek bilimsel ve teknolojik ilerleme için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/131) 

86. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 24 Milletvekilinin, muhtarların sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/132) 

87. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 24 Milletvekilinin, bireysel silahlanmanın 
nedenlerinin ve boyutlarının ortaya konularak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/133) 

88. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 22 Milletvekilinin, vergi kayıp ve kaçaklarının 
araştırılarak etkin vergilendirmenin sağlanması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/134) 

89. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 24 Milletvekilinin, organize sanayi 
bölgelerinin sorunlarının araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/135) 

90. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan ve 66 Milletvekilinin, işsizlik sorunu konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/136) 

91. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan ve 65 Milletvekilinin, elma yetiştiriciliğindeki sorunların 
araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/137) 

92. - İstanbul Milletvekili Ahmet Sırrı Özbek ve 20 Milletvekilinin, Diyarbakır Cezaeviyle 
ilgili bazı iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/139) 

93. - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri, İstanbul Milletvekili Ali 
Topuz, İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, Hükümetin 
Irak politikasıyla ilgili Anayasanın 92 nci maddesi gereğince talepleri ve sonuçları konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/4) 
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94. - Çorum Milletvekili Murat Yıldırım ve 25 Milletvekilinin, Çorum İlinin turizm 

potansiyelinin değerlendirilerek, Hitit Uygarlığının tanıtımı için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/140) 

95. - Samsun Milletvekili Mehmet Kurt ve 20 Milletvekilinin, Samsun İlinin ekonomik, 
sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/141) 

96. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 20 Milletvekilinin, mülkî amirlerin aslî 
görevlerine yeterli zaman ayıramamalarının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/142) 

97. - Bursa Milletvekili Zafer Hıdıroğlu ve 26 Milletvekilinin, bedelsiz tahsis edilen kamuya 
ait gayrimenkullerin tespiti, tahsis şartlan ve tahsis amaçlarına uygun kullanılıp kullanılmadığının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/143) 

98. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 21 Milletvekilinin, Devlet iç borçlanma 
senetlerinin halka arzıyla ilgili bazı iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/144) 

99. - Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl ve 27 Milletvekilinin, TÜBİTAK'la ilgili malî ve 
idarî konulardaki bazı iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/145) 

100. - Sinop Milletvekili Engin Altay ve 29 Milletvekilinin, kıyı balıkçılığındaki sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/146) 

101. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 64 Milletvekilinin, Millî Eğitim 
Bakanlığındaki atama, yer değiştirme ve görevde yükselme uygulamalarıyla ilgili iddiaların 
araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/147) 

102. - Denizli Milletvekili Mehmet U. Neşşar ve 27 Milletvekilinin, temel ve koruyucu sağlık 
hizmetlerinin mevcut durumunun araştırılarak düzeltilmesi için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/149) 

103. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 22 Milletvekilinin, Irak'la yapılan petrol ve 
fueloil karşılığı akaryakıt ticaretiyle ilgili bazı iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/150) 

104. - Samsun Milletvekili Mehmet Kurt ve 20 Milletvekilinin, kapkaç olaylarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/151) 

105. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 23 Milletvekilinin, Gediz Nehrindeki kirliliğin ve çevreye 
etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/153) 
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106. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 20 Milletvekilinin, polislerin meslekî ve sosyal 

sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/154) 

107. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 29 Milletvekilinin, Sözleşmeli Sağlık 
Personeli Seçme ve Yerleştirme Sınavının sonuçlarıyla ilgili iddiaların araştırılması amacıyla 
Anayasının 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/155) 

108. - Tokat Milletvekili İbrahim Çakmak ve 26 Milletvekilinin, Kelkit Havzasının ekonomik, 
sosyal ve çevresel sorunlarının araştırılarak bölgenin kalkınması ve potansiyelinin değerlendirilmesi 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/156) 

109.- Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 21 Milletvekilinin, katı atıklardan 
kaynaklanan sorunların araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/157) 

110.- İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil ve 23 Milletvekilinin, TMSF'ye devredilen 
bankalar ile kamu bankalarından kaynaklanan zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/158) 

111. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 22 Milletvekilinin, Millî Saraylardaki eserlerin 
sahteleriyle değiştirilerek yurt dışına kaçırıldığı iddialarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/159) 

112. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 23 Milletvekilinin, Başbakanlık Müsteşarının 
bazı görüş ve uygulamaları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/5) 

113. - Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer ve 24 Milletvekilinin, OHAL uygulamasının 
sonuçlarının incelenerek alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/161) 

114. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 23 Milletvekilinin, Başbakanın ticarî 
ortaklığıyla ilgili iddiaların araştırılarak siyasetçilerin ticarî faaliyetleri konusundaki ilkelerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/162) 

115. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 23 Milletvekilinin, BDDK ve TÜBİTAK 
üyeliklerine atamalar konusundaki iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/163) 

116. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 23 Milletvekilinin, uyuşturucu kullanımının 
nedenleri ve boyutlarının araştırılarak etkin mücadele için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/164) 

117. - Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgül ve 26 Milletvekilinin, uyuşturucu madde 
kullanımının aileler ve gençler üzerindeki etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/165) 
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118. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 22 Milletvekilinin, kamudaki araştırma ve 

geliştirme birimleri ve faaliyetleri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/6) 

119. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir ve 22 Milletvekilinin, kuru üzüm ticaretindeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/166) 

120. - Aydın Milletvekili Ahmet Ertürk ve 23 Milletvekilinin, Büyük Menderes 
Havzasındaki çevre sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/167) 

121. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 22 Milletvekilinin, ABD ile ekonomik ilişkiler 
alanındaki bazı konular hakkında Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/8) 

122. - İstanbul Milletvekili Birgen Keleş ve 22 Milletvekilinin, TÜPRAŞ'ın özelleştirilmesi 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi (8/9) 

123. - Van Milletvekili Cüneyit Karabıyık ve 83 Milletvekilinin, Van Gölündeki kirlenmenin 
önlenmesi ve yöredeki turizmin geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/168) 

124. - Samsun Milletvekili Haluk Koç ve 48 Milletvekilinin, Konya'da çöken bina özelinde 
yapı güvenliğindeki sorunların araştırılarak etkin imar denetiminin ve sağlıklı yapılaşmanın 
sağlanması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/169) 

125. - Aydın Milletvekili Ahmet Ertürk ve 29 Milletvekilinin, zeytin ve zeytinyağı üretiminde 
karşılaşılan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/170) 

126. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 44 Milletvekilinin, 2004 Yılı Özelleştirme 
Programı konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/10) 

127. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber ve 65 Milletvekilinin, Karadeniz'e bırakılan zehirli 
atık dolu variller konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/171) 

128.- Balıkesir Milletvekili Orhan Sür ve 60 Milletvekilinin, TEKEL'in alkollü içkiler 
kısmının özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/172) 

129. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 27 Milletvekilinin, Malatya Pamuklu Sanayi 
İşletmesinin özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/174) 

130.- CHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri, İstanbul Milletvekili Ali Topuz, İzmir 
Milletvekili K. Kemal Anadol ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, bilgilenme hakkı ve basının 
sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/11) 
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131.- Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin ve 25 Milletvekilinin, Seka Balıkesir İşletmesinin 
özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/175) 

132.- Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 21 Milletvekilinin, misyonerlik faaliyetleri 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/176) 

133.- Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün ve 20 Milletvekilinin, zeytin ve zeytinyağı 
üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/177) 

134. - İzmir Milletvekili Türkan Miçooğulları ve 23 Milletvekilinin, İstanbul'da Önder Babat 
isimli öğrencinin öldürülmesi olayının açıklığa kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/178) 

135.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 23 Milletvekilinin, TÜBİTAK Marmara 
Araştırma Merkezi Başkanının istifası konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/12) 

136.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 45 Milletvekilinin, Bingöl depremi 
sonrasında yaşanan olumsuzlukların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/181) 

137. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber ve 29 Milletvekilinin, kadının toplumdaki yerinin 
belirlenmesi, haklarının çağdaş medeniyetler düzeyine çıkarılabilmesi için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/183) 

138.- Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 37 Milletvekilinin, don olayları nedeniyle 
kayısı üreticilerinin uğradığı zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/184) 

139. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir ve 20 Milletvekilinin, ekonomik krizden etkilenen 
gençlerimizin sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/13) 

140.- Ankara Milletvekili Salih Kapusuz ve 42 Milletvekilinin, Atatürk Orman Çiftliğinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/186) 

141.- Çankırı Milletvekili Hikmet Özdemir ve 20 Milletvekilinin, Çankırı İli içerisindeki 
maden rezervlerinin araştırılıp ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/188) 

142. - Ordu Milletvekili İdris Sami Tandoğdu ve 24 Milletvekilinin, Çernobil Faciasının 
neden olduğu sağlık sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/189) 
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143.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 21 Milletvekilinin, TMSF ve RTÜK'ün 

bazı uygulamalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/190) 

144. - İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil ve 24 Milletvekilinin gençlerimizin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/191) 

145. - Tunceli Milletvekili V. Sinan Yerlikaya ve 29 Milletvekilinin, Tunceli İlinin turizm 
imkânlarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/192) 

146.- Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 23 Milletvekilinin, Türkiye'deki işsizliğin ve 
yoksulluğun boyutlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/193) 

147. - İstanbul Milletvekili Azmi Ateş ve 93 Milletvekilinin, Çernobil Faciasının bütün 
boyutlarıyla araştırılarak benzer olayların tekrarlanmaması için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/194) 

148. - Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 21 Milletvekilinin, oto tamirciliği ile 
uğraşan küçük esnaf ve sanatkârların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/195) 

149.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 20 Milletvekilinin, Türk Hava 
Yollarında son günlerde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/196) 

150.- Kahramanmaraş Milletvekili Hanefi Mahçiçek ve 20 Milletvekilinin, Avrupa Birliği 
uyum sürecinde esnaf ve sanatkârların sorunlarının araştırılarak, alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/197) 

151.- Mersin Milletvekili Hüseyin Özcan ve 29 Milletvekilinin, cezaevlerinde yaşanan 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/198) 

152. - İstanbul Milletvekili Birgen Keleş ve 24 Milletvekilinin, yabancıların Türkiye'de mülk 
edinmelerinin tüm yönleriyle araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/199) 

153.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 22 Milletvekilinin, tarımsal destekleme 
politikalarının amaç ve ilkeleri ile tarımsal sorunların tespit edilmesi ve alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/16) 

154.- İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 22 Milletvekilinin, Gediz Nehrindeki kirlenmenin 
sebeplerinin ve sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/200) 
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155. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 22 Milletvekilinin, Türkiye Kızılay 

Derneğinin içinde bulunduğu durumun saptanması ve sorunlarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/201) 

156. - Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 31 Milletvekilinin, işsizlik düzeyi ile istihdam 
hacmindeki olumsuzlukların boyutlarının araştırılarak gerekli politikaların belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/202) 

157. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 49 Milletvekilinin, orta ve yükseköğrenimin 
sorunları ile üniversite sınavlarına girişte yaşanan olumsuzlukların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/203) 

158. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 24 Milletvekilinin, medyanın sorunlarının 
çağdaş demokrasi çerçevesinde araştırılarak bağımsız ve tarafsız bir medya için gerekli yasal 
düzenlemelere zemin hazırlanması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/204) 

159. - Bursa Milletvekili Şerif Birinç ve 27 Milletvekilinin, Susurluk ve Nilüfer çaylarındaki 
kirliliğin nedenlerinin ve sorumlularının araştırılarak zararlı ve tehlikeli atıklardan arındırılması 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/205) 

160. - Trabzon Milletvekili M. Akif Hamzaçebi ve 22 Milletvekilinin, don olayının yarattığı 
zararın ekonomik boyutlarının araştırılarak fındık üreticilerinin sorunlarının çözümlenmesi için 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/206) 

161.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 19 Milletvekilinin, kadınların işgücüne 
katılımının önündeki engellerin ve olumsuzlukların saptanarak katılımın ve üretkenliğin artırılması 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca Bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/207) 

162. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 23 Milletvekilinin, ülkemizde tarım sektörünün 
yapısal sorunlarının dış ticaret açısından araştırılarak, ABD ve AB ülkelerinin uygulamalarına 
koşut tarımsal destekleme politikalarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca Bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/208) 

163. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 25 Milletvekilinin, kütüphanelerin durumunun 
ve eksikliklerinin saptanması ve sorunlara çözüm yollarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca Bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/209) 

164.- Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe ve 21 Milletvekilinin, Eber Gölünde 
meydana gelen kirliliğin ve çevresel etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca Bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/210) 

165.- İstanbul Milletvekili Ali Topuz ve 22 Milletvekilinin, Türk Hava Yollarındaki yeni 
atamaların, bunun yol açtığı idarî ve teknik zafiyetlerin, yeni yönetimin uçuş güvenliğini tehdit 
eden uygulamalarının ve kâr eden kurumun daha sonra zarar etmesinin nedenlerinin araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/211) 
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166. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 19 Milletvekilinin, ilaç sektörünün içinde 

bulunduğu durumun tespit edilip, Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumlarının izledikleri 
politikalar ile bu politikaların sonuçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/212) 

167.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 21 Milletvekilinin, Demiryollarında son 
zamanlarda meydana gelen tren kazalarının nedenlerinin, teknik personel ve aksaklıkların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerisi (10/213) 

168.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 20 Milletvekilinin Bursa-Orhaneli Termik 
Santralinin çevreyi kirletip kirletmediğinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/214) 

169.- Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 21 Milletvekilinin, 4916 Sayılı Kanunla 
yabancılara taşınmaz mal ve ayni hak edinme hakkının tanınmasının ekonomik-sosyal ve siyasal 
boyutlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/215) 

170. - Hatay Milletvekili Abdülaziz Yazar ve 22 Milletvekilinin, İskenderun limanında batan 
MV IJlla gemisinin batma nedenlerinin ve sorumlularının tespiti ile çevreye ve yöre halkına 
verebileceği zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/217) 

171.- Konya Milletvekili Atilla Kart ve 23 Milletvekilinin, yasa dışı örgütler ile emniyet, 
MİT ve yargı kuruluşları arasındaki ilişkiler konusunda ileri sürülen iddiaların araştırılarak sorum
lularının ve alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/218) 

172. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 23 Milletvekilinin, ilköğretim müfredatındaki 
köklü değişikliğin millî eğitimin temel hedefleri açısından araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/219) 

173. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 24 Milletvekilinin, Millî Eğitim Bakanlığınca 
ilköğretim okullarına dağıtılan ders kitaplarının maddî kaynağına ilişkin iddiaların araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/220) 

174. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 39 Milletvekilinin, şeker pancarı ve 
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. ile ilgili sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/221) 

175.- İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 37 Milletvekilinin, Küçük Menderes Irmağındaki 
kirliliğin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/222) 
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176. - İstanbul Milletvekili Birgen Keleş ve 25 Milletvekilinin, Türkiye AB ilişkileri ile AB 

Komisyonu ilerleme raporunun geleceğe etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/223) 

177.- İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 40 Milletvekilinin, Ege Bölgesindeki tarım 
üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/224) 

178. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 36 Milletvekilinin, TRT yönetimi hakkında ileri sürülen 
iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/225) 

179. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 36 Milletvekilinin, bazı ilçelerin adliye 
teşkilatlarının kapatılması nedeniyle ortaya çıkan sorunların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/226) 

180.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım ve 23 Milletvekilinin, Kastamonu-Küre 
İlçesi-Aşıköy yer altı bakır ocağında meydana gelen kazanın nedenlerinin ve sorumlularının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/227) 

181. - Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ve 20 Milletvekilinin, Bitlis'te balcılık ve arıcılığın 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/229) 

182.- Denizli Milletvekili Mehmet U. Neşşar ve 33 Milletvekilinin Millî Emlak Genel 
Müdürlüğü ve diğer kamu kurumlarınca yapılan arsa tahsislerinin usulüne uygun olup olmadığının 
ve tahsislerin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/230) 

183. - Aydın Milletvekili Mehmet Mesut Özakcan ve 36 Milletvekilinin, pamuk üretimi ve 
üreticisinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/231) 

184.- Kastamonu Milletvekili Musa Sıvacıoğlu ve 24 Milletvekilinin, Kastamonu-Küre-
Aşıköy maden ocağında meydana gelen iş kazası ile ülkemizdeki iş kazalarının nedenlerinin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/232) 

185. - Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır ve 50 Milletvekilinin, Kızılırmak Havzasındaki 
kirliliğin nedenlerinin ve çevreye verdiği zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/233) 

186. - Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 48 Milletvekilinin, narenciye üreticilerinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/234) 

187. - Aydın Milletvekili Ahmet Ertürk ve 34 Milletvekilinin, pamuk üreticilerinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/235) 
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188.- Bursa Milletvekili Mustafa Özyurt ve 26 Milletvekilinin, Uluabat Gölü çevresine 

kurulacak organize sanayi bölgesinin doğuracağı muhtemel zararların araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/236) 

189. - Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Ateş ve 25 Milletvekilinin, Ziraat Bankasının çöken 
bilgi işlem ağı ile yeni kurulan sistemin neden olduğu sorunların ve iddiaların araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/237) 

190. - Aydın Milletvekili Mehmet Boztaş ve 23 Milletvekilinin, Büyük Menderes Nehri ve 
Havzasındaki kirliliğin, çevreye ve insan sağlığına verdiği zararların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/239) 

191. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 22 Milletvekilinin, yapılması planlanan nükleer 
santrallerin ülkemiz şartlarına uygunluğunun ve çevreye etkilerinin araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/240) 

192. - İstanbul Milletvekili İrfan Gündüz ve 22 Milletvekilinin, kamuya ait gayrimenkullerin 
tahsisinin ve tahsis amacına uygun kullanılıp kullanılmadığının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/241) 

193.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 47 Milletvekilinin, Uludağ'ın doğal ve tarihi 
zenginliklerinin araştırılarak daha iyi değerlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/242) 

194. - Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur ve 24 Milletvekilinin, Çukobirlik'in sorunlarının 
araştırılarak sorumluların tespiti ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/243) 

195.- Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 26 Milletvekilinin, Muğla'da SİT alanı, Tabiat ve 
Kültür Varlıkları ile Özel Çevre Koruma Bölgesindeki vatandaşların sorunlarının araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/244) 

196.- İzmir Milletvekili Vezir Akdemir ve 20 Milletvekilinin, esnaf ve sanatkârların 
mağduriyetine yol açan 253 Nolu Gelir Vergisi Tebliğinin yol açtığı sorunların araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/245) 

197. - Çankırı Milletvekili Hikmet Özdemir ve 19 Milletvekilinin Çankırı İlinin ekonomik, 
sosyal ve kültürel sorunlarının araştırılarak kamu ve özel sektör yatırımlarının artırılması için 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/246) 

198. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 29 Milletvekilinin, sigara sanayiinin durumu ile 
sigara kaçakçılığının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/247) 
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199. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel ve 43 Milletvekilinin, Sosyal Hizmetler ve Çocuk 

Esirgeme Kurumunun mevcut hizmetlerinin araştırılarak sorunların tespiti ve alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/248) 

200. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 43 Milletvekilinin, şarapçılık sektörünün araştırılarak 
sorunların tespiti ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/249) 

201. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik ve 44 Milletvekilinin, GAP kapsamındaki 
Şanlıurfa Akçakale ve Harran ovalarındaki tuzlanmanın ve alkalik sorunlarının nedenlerinin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/250) 

202. - İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 27 Milletvekilinin, LPG'li araç sektörünün 
sorunlarının araştırılarak sektörün etkin denetiminin sağlanması ve eğitimli uzman ihtiyacının 
giderilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/252) 

203. - Kırklareli Milletvekili Mehmet S. Kesimoğlu ve 35 Milletvekilinin, Şeker Kurumunun 
kapatılmasının neden olduğu düzenleme, denetleme ve uygulama sorunlarının araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/253) 

204. - Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin ve 30 Milletvekilinin, Kocaeli Dilovası Beldesindeki 
kansere bağlı ölümlerle sanayi atık bağlantısının araştırılarak sorumluların tespiti ve alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/254) 

205. - Erzurum Milletvekili Mustafa Nuri Akbulut ve 23 Milletvekilinin, Doğu Anadolu 
Bölgesinde ağır kış şartlarının sebep olduğu sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/255) 

206. - Sakarya Milletvekili Hasan Ali Çelik ve 20 Milletvekilinin, meslek yüksek okullarının 
ve mezunlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/256) 

207. - İstanbul Milletvekili Yahya Baş ve 48 Milletvekilinin, milli ve manevi değerlerimize ve 
Türk aile yapısına aykırı televizyon programlarının toplum hayatımıza etkilerinin araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/257) 

208. - Kocaeli Milletvekili Eyüp Ayar ve 30 Milletvekilinin, Kocaeli-Gebze İlçesi Dilovası 
Beldesindeki sanayi kuruluşlarının atıklarının çevreye ve insan sağlığına olumsuz etkilerinin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/258) 

209. - Denizli Milletvekili Mehmet U. Neşşar ve 30 Milletvekilinin, ilaç sektöründeki 
sorunların, yolsuzlukların ve usulsüzlüklerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/259) 

210. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 69 Milletvekilinin, kamuoyunda Fethullah 
Gülen okulları olarak bilinen okulların, dershanelerin ve yurtların durumlarının araştırılması 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/260) 

- 2 1 - 5 İNCİ BİRLEŞİM 



06 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER 
211.- İstanbul Milletvekili Bülent Tanla ve 30 Milletvekilinin, kamu kuruluşlarının alacak 

stokunu saptayarak borç yükünü azaltmak ve kamu harcamalarına kaynak sağlamak amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/261) 

212.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 31 Milletvekilinin, zeytin yetiştiricilerinin 
sorunlarının araştırılarak üretimin ve tüketimin artırılması için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/263) 

213. - Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu ve 23 Milletvekilinin, Çorum İlinde sulu tarıma 
geçilebilmesi ve tarım üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/264) 

214. - İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 25 Milletvekilinin, Başbakanın Dolmabahçe 
Sarayındaki tarihi binaya yerleşmesiyle ilgili amaçların araştırılması ve bu uygulamanın 
İstanbul'un tarihi ve kültürel mirasını tehlikeye atmaması için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/265) 

215. - İzmir Milletvekili Oğuz Oyan ve 30 Milletvekilinin, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna 
devredilen bankalarla ilgili kamu paralarının tahsili için izlenmesi gerekli olan yolların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/266) 

216. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 19 Milletvekilinin, internet ortamında oynanan 
kumarın zararlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/267) 

217. - Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez ve 77 Milletvekilinin, bal üretimi ve pazarlanmasıyla 
ilgili sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/268) 

218.- Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 42 Milletvekilinin, arıcılıkta ve bal üretiminin 
pazarlanmasında yaşanan sıkıntıların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/269) 

219. - İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek ve 41 Milletvekilinin, yurt dışında öğrenimlerini 
sürdüren öğrencilere danışmanlık yapan firmaların araştırılması ve hizmetlerinin denetlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/270) 

220. - İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 41 Milletvekilinin, ilköğretim ve ortaöğretim 
okullarında eğitim gören çocukların ve gençlerin karşı karşıya bulunduğu tehlikeler ile bunlardan 
korunma yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/271) 

221. - Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar ve 34 Milletvekilinin, terör nedeniyle göç eden 
yurttaşlarımızın sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/272) 
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222.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 31 Milletvekilinin, su ürünleri yetiştiriciliği 

tesislerinin denizlerde oluşturduğu kirlilik ile bu durumun ülke turizmine olumsuz etkilerinin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/273) 

223. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman ve 23 Milletvekilinin, suç ve suçluluk oranlarındaki 
artışların araştırılarak nedenlerinin tespiti ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/274) 

224. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 32 Milletvekilinin, sanayi kirliliğinin tarım 
alanlarına etkisinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/275) 

225. - Ordu Milletvekili İdris Sami Tandoğdu ve 21 Milletvekilinin, zirai mücadele ilaçlarının 
doğru biçimde kullanımının sağlanması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/276) 

226. - Aydın Milletvekili Mehmet Mesut Özakcan ve 31 Milletvekilinin, Aydın İlinde artan 
nüfusla birlikte meydana gelecek olası su sıkıntısının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/277) 

227. - Erzurum Milletvekili Mustafa Nuri Akbulut ve 22 Milletvekilinin, Doğu Anadolu 
Bölgesinde bulunan belediyelerin ekonomik koşullarının tespiti ve yaşanan olumsuzlukların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/278) 

228. - İzmir Milletvekili Türkan Miçooğulları ve 25 Milletvekilinin, köy enstitülerinin 
yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/279) 

229. - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Adına, Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili K. Kemal 
Anadol, İstanbul Milletvekili Ali Topuz ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, Ereğli Demir ve 
Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'nin özelleştirilme süreci konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/21) 

230.- Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 33 Milletvekilinin, 1 Mayıs 1977 tarihinde 
İstanbul Taksim'de yaşanan olayların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/280) 

231. - Konya Milletvekili Orhan Erdem ve 24 Milletvekilinin, Akşehir Gölünün kirliliğinin 
önlenmesi ve korunmasıyla ilgili alınması gereken önlemlerin araştırılması ve yasal düzenlemelerin 
oluşturulması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/281) 

232. - Afyonkarahisar Milletvekili Reyhan Balandı ve 23 Milletvekilinin, kadınların eğitim 
düzeyinin yükseltilmesi ve kadına yönelik şiddetin durdurulması için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/282) 

233. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 21 Milletvekilinin, toplumdaki sosyal çöküntünün 
nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/283) 
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234. - Antalya Milletvekili Osman Kaptan ve 24 Milletvekilinin, yaş sebze-meyve ve kesme 

çiçek ihracatında karşılaşılan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/286) 

235. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 20 Milletvekilinin, kaçak işçi çalıştırılmasıyla 
ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/287) 

236. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 22 Milletvekilinin, Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru 
Hattının geçtiği illerde yaşayan vatandaşların sorunlarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/289) 

237. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu ve 40 Milletvekilinin, muz üreticilerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/290) 

238. - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Adına, Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ali 
Topuz, İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, Avrupa Birliği 
müzakerelerine başlamadan önce imzalanacak uyum protokolü konusunda Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/22) 

239. - Van Milletvekili Hacı Biner ve 51 Milletvekilinin, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesindeki 
yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/291) 

240. - Konya Milletvekili Atilla Kart ve 25 Milletvekilinin, Mercedes Benz Türk A.Ş.'nin 
"Travego" adıyla ürettiği yolcu otobüslerinde teknik kusurların bulunup bulunmadığı konularının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/288) 

241. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 22 Milletvekilinin, ülkemizdeki su kaynaklarının 
tespiti ile etkin idare ve koruma yöntemlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/292) 

242. - Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı ve 22 Milletvekilinin, Erzurum Atatürk 
Üniversitesi 2004-2005 öğretim yılı mezuniyet töreninde bir velinin salona alınmaması olayının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/293) 

243. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman ve 22 Milletvekilinin, GAP bölgesinde aşırı ve 
bilinçsiz sulamadan kaynaklanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/294) 

244.- Bursa Milletvekili Mehmet Altan Karapaşaoğlu ve 19 Milletvekilinin, zeytincilik 
sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/295) 
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245. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 27 Milletvekilinin, kamu kurum ve 

kuruluşlarına verilen danışmanlık hizmetlerinin araştırılarak çözüm önerileri oluşturulması 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/296) 

246. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 27 Milletvekilinin, seracılık sektörünün sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/297) 

247. - Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy ve 21 Milletvekilinin, Adıyaman ve Bingöl 
illerinde yaşanabilecek depremden doğabilecek kayıpları asgariye indirmek için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/298) 

248. - Van Milletvekili Cüneyit Karabıyık ve 44 Milletvekilinin, Van Kedisinin neslinin 
korunması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/299) 

249. - Diyarbakır Milletvekili İrfan Riza Yazıcıoğlu ve 20 Milletvekilinin, uyuşturucu ve 
bağımlılık yapıcı madde kullanımının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/300) 

250. - Malatya Milletvekili Ahmet Münir Erkal ve 37 Milletvekilinin, İnönü Üniversitesi 
Rektörlüğü hakkındaki yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/301) 

251. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu ve 36 Milletvekilinin, Antalya-Kaleiçi'nin 
korunmasına yönelik sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/302) 

252. - Adana Milletvekili Kemal Sağ ve 25 Milletvekilinin, buğday ve şeker satışlarından 
doğacak görev zararlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/303) 

253. - Kütahya Milletvekili Abdullah Erdem Cantimur ve 27 Milletvekilinin, dahilde işleme 
rejimi kapsamında yapılan buğday ve şeker satışlarıyla ilgili sorunların araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/304) 
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1. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, orman yangınlarını ve erozyonu önleme 
çalışmalarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/774) (1) 

2. - Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun'un, ABD Ankara Büyükelçisiyle ilgili basında 
yer alan iddiaya ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/779) (1) 

3. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa-Mardin-Cizre-Habur sınır 
kapısı yönünde duble yol yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/780) (1) 

4. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa'yı ilçelerine bağlayan 
karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/784) (1) 

5. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya İlindeki Gündoğmuş-Topraktepe 
yolunun genişletilmesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/792) 

6. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, Konut Edindirme Yardımı Fonunun tasfiye sürecine 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/796) 

7. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Bandırma Limanının özelleştirileceği iddialarına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/809) 

8. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, İmar Bankası mudilerine yapılacak ödemelere 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/815) 

9. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, engellilerin sorunlarının çözümünde kurumlar arası 
koordinasyon ile coğrafî ve sosyal farklılıklara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/816) 

10. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya'nın Manavgat İlçesinin iki köyü 
arasındaki yolun yapımına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/817) 

11. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya-Manavgat-Uzunlar Köyünün köprü 
ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/818) 

12. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya-Manavgat-Gebece Köyü yollarının 
asfalt ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/819) 

13. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun Antalya Limanına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/824) 

14. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Devlet Demiryollarına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/827) 

15. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, baz istasyonlarına ilişkin Çevre ve Orman 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/828) 

16. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın enerji nakil hatlarından kaynaklanan orman 
yangınlarına ve tarımsal alanlardaki yangınlara müdahaleye ilişkin Çevre ve Orman Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/829) 

17. - Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu'nun, Barzani ve Talabani'nin Türkiye'deki 
statüsüne ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/842) 

18. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Kamu İhale Kanunu kapsamına alınmayan 
orman köylerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/846) 

19. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, Malatya'da doğrudan gelir ve mazot desteği 
ödemelerinin ne zaman yapılacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/847) 

(1) Bir birleşimde cevaplandırılmamıştır. 
(2) İki birleşimde cevaplandırılmamıştır. 
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20. - İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek'in, İstanbul Bölge Müdür Yardımcılığına yapılan 

atamaya ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/848) 
21. - Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan'ın, töre cinayetlerine karşı alınacak 

tedbirlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/850) 
22. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, özel sağlık ve eğitim kuruluşlarının kullandıkları 

binaların yapı denetimlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/852) 
23. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, doğrudan gelir desteği ödemelerine ilişkin 

Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/861) 
24. - Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır'ın, doğrudan gelir desteği ödemelerine ilişkin 

Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/862) 
25. - Hatay Milletvekili İnal Batu'nun, Batılı bazı ülkelerin Türk vatandaşlarına vize 

işlemlerinde çıkardığı güçlüklere ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/865) 

26. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Yeşil Gölcük Kasabasının sulama 
kuyularının enerji trafosu ve panolarının Tedaş'ça sökülmesine ilişkin Maliye Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/867) 

27. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, Malatya'da Türk Telekom Bölge Müdürlüğü 
kurulup kurulmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/868) 

28. - Balıkesir Milletvekili Ali Kemal Deveciler'in, Balıkesir-Balya'da bulunan maden 
bölgesindeki atıkların çevre sağlığına etkilerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru 
önergesi(6/873) 

29. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, TMO'ya eleman alımında erkek olma koşulu 
aranmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/876) 

30. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın bir televizyon kanalında reklam adı altındaki 
bir yayına ve frekans tahsisi ihalesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/878) 

31. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Anamur'dan Mersin ve Antalya'ya deniz otobüsü 
ile ulaşım sağlanıp sağlanmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/884) 

32. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, palm yağı ithalatına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/892) 

33. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, Malezya'dan palm yağı ithalatına ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/893) 

34. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, Malezya'dan ithal edilen palm yağının kullanım 
alanlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/894) 

35. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, et ithalatının hayvancılığa etkilerine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/897) 

36. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Elazığ'ın Alacakaya İlçesinin ulaşım 
sorunlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/901) 

37. - Samsun Milletvekili İlyas Sezai Önder'in, Bafra Devlet Hastanesi ek inşaatına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/905) 

38. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, sözleşmeli sağlık personeli sınavına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/909) 
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39. - Antalya Milletvekili Osman Kaptan'ın, sözleşmeli sağlık personeli sınavına ilişkin 

Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/911) 
40. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Alanya ve Gazipaşa yat limanı inşaatlarının ne 

zaman tamamlanacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/912) 
41. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya'nın Gazipaşa İlçesindeki bir köprü 

yapımına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/913) 
42. - Aydın Milletvekili Mehmet Mesut Özakcan'ın, sözleşmeli sağlık personeli sınavı 

sonuçlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/914) 
43. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, Türkiye'ye girişlerinde ABD vatandaşlarının 

parmak izi ve fotoğraf kaydının alınıp alınmayacağına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/920) 

44. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlindeki Dikilitaş Göletine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/930) 

45. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, gıda maddelerinin kamusal denetimine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/931) 

46. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, bazı ithal gıda ürünlerinin genetik yapılarının 
kontrolüne ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/934) 

47. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Çankırı-Şabanözü-Gümerdinli Beldesi sağlık 
ocağının personel ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/937) 

48. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Ankara-Şabanözü karayolundaki çalışmalara 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/938) 

49. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, termik santralların olumsuz etkilediği 
yörelerdeki insanlara bazı avantajlar sağlanıp sağlanmayacağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/942) 

50. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, Devlet Planlama Teşkilâtının planlamadaki 
rolüne ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/944) 

51. - Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın, Şanlıurfa Devlet Hastanesi Başhekimiyle 
ilgili soruşturmanın sonucuna ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/945) 

52. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, çiftçi borçlarının ertelenmesine ve mağdur 
çiftçilere yönelik çalışmalara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/946) 

53. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne gönderilen 
yangınla mücadele ödeneğine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (9/947) 

54. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur İli Çavdır İlçesi Söğüt 
Kasabasının Acil Servis ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (9/948) 

55. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur İlindeki bir karayolu güzergahının 
değiştirilmesi projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/949) 

56. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur İlindeki bir karayolu güzergahının 
değiştirilmesi projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/950) 

57. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur'un Bucak İlçesindeki bazı 
yerleşim birimleri arasındaki yolun asfalt ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/953) 
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58. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, Hatay İlinde doğrudan gelir desteği ödemelerinin 
ne zaman yapılacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/955) 

59. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur'un Bucak İlçesindeki bir yolun 
asfaltlanmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/956) 

60. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Çin'den yapılan ithalatın etkilerine ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/959) 

61. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, özelleştirme sonucu işsiz kalanların kamuda 
istihdamına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/961) 

62. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay'ın, Mısırlı bir gazeteciye türbanlı fotoğrafıyla 
basın kartı verilmesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/965) 

63. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Mısırlı bir gazeteciye türbanlı fotoğrafıyla 
basın kartı verilmesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/967) 

64. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa'da bazı evlerde elektrik 
sayaçlarının yerinin değiştirilmesine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/968) 

65. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, genetik tohumlarla ilgili tarım politikasına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/969) 

66. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Bursa Büyükşehir Belediyesi mücavir alanından 
bazı köylerin çıkarılmasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/971) 

67. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Çin mallarına karşı alınacak tedbirlere ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/973) 

68. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya'da şeker hastalığının teşhis 
ve tedavisine yönelik çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/976) 

69. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, pirinç ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/980) 

70. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/992) 

71. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/993) 

72. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/996) 

73. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/997) 

74. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, hayvancılığın geliştirilmesine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1001) 

75. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, avcılık belgelerinden her yıl harç alınmasına 
ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1008) 

76. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Çevre ve Orman 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1009) 

77. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1010) 

78. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1011) 
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79. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/1013) 
80. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Kültür ve Turizm 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1017) 
81. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Sağlık Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/1019) 
82. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, İğdır ilçe ve belde belediyelerinin SSK ve 

Emekli Sandığı borçlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1021) 
83. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, hayvancılık kredisine ilişkin Tarım ve Köyişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1024) 
84. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, zirai ilaç kullanımının denetlenmesine ilişkin 

Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1036) 
85. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, kaçak et kesimlerinden kaynaklanan ekonomik 

kayıplara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1040) 
86. - Gümüşhane Milletvekili Sabri Varan'ın, bazı ilaçların uyuşturucu olarak kullanımının 

önlenmesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1043) 
87. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, çocuk yuvalarında ve huzurevlerinde yapılan 

atamalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1047) 
88. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, bir hastalığın tedavisi çalışmalarına ilişkin Sağlık 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1048) 
89. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, kayısı üreticilerinin uğradığı zarara ilişkin Tarım 

ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1050) 
90. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, Manisa-Salihli İlçesine müze açılıp 

açılmayacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1051) 
91. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Elazığ İlinin turizm varlıklarına sahip 

çıkılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1057) 
92. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, gümrük çıkış beyannamelerine ilişkin Devlet 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1060) 
93. - Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu'nun, Çorum havaalanı ve demiryolu yapımına 

ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1061) 
94. - Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu'nun, Çorum'u bazı illere bağlayan yol yapım 

projelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1063) 
95. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, belediyelerin sokak aydınlatmasına 

ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1066) 
96. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, köy merkezli tarımsal danışmanlık merkezlerine 

sözleşmeli personel alımında yaş sınırına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1068) 

97. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Ulukışla-Altay Köyüne bir alt geçit 
yapılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1070) 

98. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, patates stoğuna ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1072) 
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99. - Muğla Milletvekili Ali Cumhur Yaka'nın, Muğla İline bağlı köylerdeki inşaat yasağına 

ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1073) 
100. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Nevşehir Havalimanının kullanılmamasına 

ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1076) 
101. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, bazı köy topraklarında asbest ve içme 

sularında arsenik bulunduğu iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1079) 
102. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, sağlık personeline yönelik şiddet olaylarına karşı 

alınacak önlemlere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1080) 
103.- Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, Atatürk Baraj Gölünün kirlenmesinin 

önlenmesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1091) 
104. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, eğitim hastanelerindeki bazı atamalara ilişkin 

Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1095) 
105. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, basında yer alan kendisiyle ilgili bir iddiaya ilişkin 

Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1099) 
106. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Dış Ticaret Müsteşarlığının uluslararası zeytinyağı 

kodeksi uygulamasından doğacak mağduriyete ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1100) 
107.- Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, hemzemin geçitlerdeki sinyalizasyon eksikliğine 

ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1102) 
108.- Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un, TBMM'deki güvenlik çalışanlarına ilişkin 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/1106) 
109.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, doğal afetlerde zarar gören çiftçilere ilişkin 

Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1111) 
110. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, son günlerde ekonomide yaşanan dalgalanmalara 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1114) 
111.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, jeotermal enerji kullanımına ilişkin Enerji ve 

Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1115) 
112.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, bazı ilaçlarla ilgili "biyoeşdeğerlilik raporu"na 

ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1116) 
113. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, bir ilaçla ilgili iddialara ilişkin Sağlık Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/1117) 
114.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, yurt dışındaki işçilerimizin yurda gelişlerinde 

güvenliklerinin sağlanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1118) 
115.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, İstanbul'daki bazı hastanelerde çalışan 

doktorların ücretlerindeki eşitsizliğe ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1119) 
116. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1120) 
117.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, uyuşturucu sorunu hakkında TRT'nin yayın 

yapmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1123) 
118.- Balıkesir Milletvekili Orhan Sür'ün, bazı vakıflara ve bunlardan yüksek miktarda 

emekli ikramiyesi alan yöneticilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1125) 
119.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Mersin-Tarsus İlçesinde doğal afetlerden zarar 

gören buğday ve bağ üreticilerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1126) 
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120. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 

çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1132) 
121. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 

çalışmalara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1136) 
122. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 

çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1137) 
123.- Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 

çalışmalara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1138) 
124. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 

çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1141) 
125. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 

çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1144) 
126. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 

çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1145) 
127. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Kamu İktisadî Kuruluşlarının özelleştirilmesine 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1149) 
128. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, Manisa-Salihli İlçesindeki tarihi bölgenin 

korunmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1150) 
129. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 

soruşturmasında görev yapmış bir mülkiye başmüfettişinin görevinden alınmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1151) 

130. - Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, TPAO'da iş akdi feshedilenlere ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1154) 

131.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Elazığ İlinin TOKİ projeleri kapsamına 
alınmama nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1156) 

132. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Elazığ İlinin doğalgaz lisansı ihalesine çıkacak iller 
kapsamına alınmamasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1157) 

133.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Elazığ İline yapılan uçak seferlerinin iptaline 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1158) 

134. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Çamlıdere Barajı civarında bulunan orman fosil 
kalıntılarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1159) 

135. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı yurtlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1160) 

136. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, TRT İstanbul Radyosu binasındaki çalışanların 
sorgulandığı iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1164) 

137. - Antalya Milletvekili Mehmet Dülger'in, tarihî eserlerin restorasyonu ihalelerine ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1165) 

138. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, Ergani Barajı yapım çalışmalarına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1169) 

139. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Balıkesir-Erdek-Tatlısu köyündeki kamuya ait bir 
arazide yapılan tersaneye ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1170) 
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140.- Hatay Milletvekili Abdulaziz Yazar'ın, İskenderun Körfezi'nde demirli bulunan 

tehlikeli madde yüklü bir gemiye ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1171) 
141.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Ulaştırma Bakanlığında bir müsteşar 

yardımcısı ile ilgili iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1172) 
142. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, elma ve patates ihracatında uygulanan teşvik 

primine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1173) 
143.- Mardin Milletvekili Muharrem Doğan'ın, GAP Kalkınma İdaresi Teşkilâtının 

yatırımlarına ve görev süresine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1175) 
144. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, eczacı yardımcılarının meslekî eğitimlerine ilişkin 

Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1176) 
145. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, tarımsal desteğin artırılması için yapılacak 

çalışmalara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1177) 
146. - Muğla Milletvekili Ali Cumhur Yaka'nın, Muğla-Fethiye'de çevre kirliliğine neden 

olan batık bir gemiye ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1183) 
147. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, sağlık çalışanlarının özlük hakları ve çalışma 

koşullarının iyileştirilmesi konusunda ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1185) 

148.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, ilaç sektöründeki bazı sorunlara ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1189) 

149. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Bandırma sahil bandı ve balıkçı barınağı 
projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1190) 

150. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, S.S. Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin 
DFİF'e olan borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1194) 

151. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'in, Kastamonu'nun bazı ilçelerindeki adliye 
teşkilâtlarının kaldırılma gerekçelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1195) 

152.- Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Antalya'ya bağlı İbradı ve Akseki İlçeleri 
arasındaki karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1198) 

153. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, doğal afetlerin tespitine yönelik radar 
sistemlerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1199) 

154. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, EPDK yönetmeliğine göre teminat 
olarak kabul edilecek değerlere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/1200) 

155. - Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, Atatürk Barajı ve Çamgazi Barajı göletleri 
için yapılan kamulaştırmadaki ödemelere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1201) 

156. - Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler 
Piyasası Düzenleme Kurumu Personeline ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/1202) 

157. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Gönen-Bandırma karayoluna ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1203) 

158.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Türk Hava Yolları personelinin 
çalışma koşullarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1205) 
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159.- Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Emet-Orhaneli Projesi kapsamındaki 

Çınarcık Barajı ve Hidroelektrik Santraline ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1208) 

160.- Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Emet-Orhaneli Projesi kapsamındaki iki 
baraja ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1209) 

161. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, İlköğretim Genel Müdür Yardımcılığına yapılan 
atamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1212) 

162.- Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, köy yollarının alt yapılarının iyileştirilmesine 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1213) 

163. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1220) 

164.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1221) 

165.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1222) 

166.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1227) 

167. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1228) 

168.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1229) 

169.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1234) 

170. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Balıkesir'de bir fakülte ve yüksekokulun bina ve 
derslik ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1235) 

171. - Balıkesir Milletvekili Orhan Sür'ün, bir fabrikanın çevreyi kirlettiği iddialarına ilişkin 
Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1236) 

172. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, hızlı tren seferlerine ve güzergahına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1239) 

173. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Akkaya Barajındaki kirlenmeye ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1240) 

174. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, TRT'deki sağlık programlarına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1241) 

175. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Karacabey-Mustafakemalpaşa-Susurluk yol 
projesine ayrılan ödeneğe ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü'soru önergesi (6/1242) 

176.- Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Balıkesir-Susurluk-Karacabey-Bölünmüş 
Yol Projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1243) 

177. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Bursa'daki Miletepolis Antik Kentinde bilimsel 
kazılara ne zaman başlanacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1244) 

178.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Balıkesir SEKA Kâğıt Fabrikasının satışı ve 
işçilerin mağduriyetine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1245) 
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179. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Başbakanlık Vakfı ve bir seyahat 

acentesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1246) 
180. - Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır'ın, çiftçilerin kredi borçlarına ve mağduriyetlerine 

ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1248) 
181. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Telekom'un telefon konuşma ücretlerinde yaptığı 

indirime ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1249) 
182.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, KPSS sınavında çıkan bir soruya ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1250) 
183.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Aksaray İli Camiliören Köyünde 

kanser hastalığının yaygınlaştığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1252) 
184. - Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır'ın, kızının İran seyahatine katılmasına ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1253) 
185. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya Minicity Minyatür Parkına 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1254) 
186.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Bingöl'ün Yedisu İlçesindeki sağlık 

ocağının doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1258) 
187.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, DTÖ'nün son Cenevre toplantısına ilişkin 

Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1259) 
188.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, MTA Doğa Tarihi Müzesinin açılışının 

ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1260) 
189.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, orman mühendisleri oda seçimlerine ve 

bakanlıkta çalışan işçilere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1261) 
190. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, çiftçilere dağıtılan düvelerin vasıflarına ilişkin 

Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1262) 
191. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, TİGEM'de bulunan işletmelerin ihalesine ilişkin 

Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1263) 
192.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, İstanbul ve çevre illerde şarbon hastalığının 

çıkıp çıkmadığına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1264) 
193.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, at yarışlarındaki görevlendirmelere ilişkin 

Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1265) 
194. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, bazı illerimizde görülen ve Kırım Kongo Ateşli 

Humması adıyla bilinen hastalığa karşı ne gibi önlemler alındığına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1266) 

195. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, bazı illerimizde görülen ve Kırım Kongo Ateşli 
Humması adıyla bilinen hastalığa karşı ne gibi önlemler alındığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1267) 

196.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Ankara-Çamlıdere'de bulunan fosil ormana 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1270) 

197.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Irak'ta kutsal mekanların bombalanmasını 
önlemeye dönük girişimlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1272) 

198. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, KKTC'de yabancıların gayrimenkul alımına ve 
bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1273) 
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199.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, hızlandırılmış tren kazasına ilişkin Başbakandan 

sözlü soru önergesi (6/1275) 
200. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, üniversite mezunu işsiz gençlerin istihdamına 

yönelik çalışma ve politikalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1276) 
201. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, tarım ilacı kullanımına ve kuru üzüm destekleme 

alımına yönelik çalışmalara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1277) 
202. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, Irak'la ticari ilişkilerimize ve öldürülen 

vatandaşlarımıza ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1281) 
203. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, ülkemizde çeltik üretiminin geliştirilmesine ve 

pirinçte uygulanan gümrük vergisinin düşürülüp düşürülmeyeceğine ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1285) 

204. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, hayvancılığın geliştirilmesine ve et ithalatına 
uygulanan sınırlamaların kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1286) 

205. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, basına yansıyan bazı demeçlerine ve bunların 
ekonomi üzerindeki etkilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1287) 

206. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, Diyarbakır-Ergani'de "Ağır Ceza 
Mahkemesi" kurulup kurulmayacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1291) 

207. - Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır'ın, borsada hisse senedi alıp almadığına ve 
bunların hareketlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1293) 

208. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, basına yaptığı bir açıklamaya ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1294) 

209.- Muğla Milletvekili Ali Cumhur Yaka'nın, Türk Ceza Kanununun 181 ve 182 nci 
maddelerinin yürürlüğüne ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1299) 

210.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun Antalya'daki tahsis arazilerin 
satışından elde edilen gelire ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1300) 

211.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, İngiltere'ye kaçırılan bir tarihî esere ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1301) 

212.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, gıda denetimine ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1302) 

213.- Balıkesir Milletvekili Ali Kemal Deveciler'in, Zonguldak-Çaycuma İlçesi Filyos 
Limanı Projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1304) 

214. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, haklarında dava açılan sağlık personeline ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1305) 

215.- Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın, Tunceli-Ovacık-Bilgeç bölgesinde meydana 
gelen yangına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1310) 

216. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Türkiye'de kara taşımacılığı yapan lojistik 
firmalara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1313) 

217. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Türkiye'de kara taşımacılığı yapmak isteyen 
firmalarda aranan şartlara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1314) 

218. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Türkiye'de kara taşımacılığı yapmak isteyen 
kamyoncu esnafında aranan şartlara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1315) 
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219.- Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, yeni Karayolları Taşıma Yönetmeliğine 

ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1316) 
220. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, Ege Bölgesindeki demiryolu ağının iyileştirilmesi 

ve yaygınlaştırılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1317) 
221. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir ve çevresindeki demiryolu ağının onarımına 

ve tren seferlerinin artırılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1318) 
222. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya içme suyundaki klor 

miktarına ve bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1321) 
223. - Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır'ın, bandrol yetersizliği nedeniyle yayıncıların 

yaşadığı mağduriyete ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1325) 
224. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, bir Fransız milletvekilinin Diyarbakır'ı ziyareti 

sırasında yaptığı açıklamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1326) 
225. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Türkiye Denizcilik İşletmeleri Genel Müdür 

Yardımcılığına yapılan atamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1327) 
226. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, çocukların korunmasıyla ilgili olarak 

yapılan çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1329) 
227. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu gereği 

çıkarılan iki genelgeye ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1330) 
228. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, SSK Hastanelerinin Sağlık Bakanlığına devri 

projesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1333) 
229. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, tütüne uygulanan kotalara ilişkin Tarım ve 

Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1334) 
230. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, Bornova-Belkave yolunda tünel geçit ihtiyacına 

ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1335) 
231.- İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, pamuk, incir ve üzüm üreticilerinin prim 

ödemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1336) 
232. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, müzelerde yer alan yazma eserlerin envanterine 

ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1339) 
233. - Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu'nun, araçların taşıma kapasitesiyle ilgili farklı 

uygulamalara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1340) 
234. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, organ nakline ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/1343) 
235. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Mersin-Gülnar-Bereket Köyü Sağlık Ocağına 

ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1344) 
236. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, kayısı üreticisinin tabiî afet kapsa

mına alınıp alınmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1345) 
237. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, çocuk sağlığı ve annelik eğitimi konusundaki 

çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1347) 
238. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, Bozüyük-Bilecik-Sakarya karayolu için sağlanan 

dış kaynaklı krediye ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1349) 
239. - Muğla Milletvekili Ali Cumhur Yaka'nm, Muğla-Fethiye'de Hazineden Toplu Konut 

İdaresine devredilen alana ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1351) 
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240. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, Ankara-İzmir karayolu Salihli transit geçişine 

ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1353) 
241. - Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır'ın, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün iptal 

edilen Stajyer Sanatçı Sınavına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1354) 
242. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Bolu Dağı Geçiş Projesine ilişkin 

Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1358) 
243. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Elmalı-Finike karayolunun 

Yakaçiftlik Köyü mevkiinde meydana gelen kazalara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1359) 

244. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, doğalgaza yapılan zamma ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1360) 

245. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, doğal afet nedeniyle zarar gören 
çiftçilere yapılan yardıma ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1361) 

246. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Balıkesir ve diğer illerde verem aşısı sorununa 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1364) 

247. - İzmir Milletvekili Sedat Uzunbay'ın, emeklilerin yaşam standartlarının yükseltilmesine 
yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1366) 

248. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, genel bütçe vergi gelirlerinden 
belediyelere verilen paylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1367) 

249. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Eğitim-Sen'in kapatılma davasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1368) 

250. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, Antalya-Korkuteli çevre yolunun ne 
zaman yapılacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1373) 

251. - Mersin Milletvekili Şefik Zengin'in, Sakarya Valisinin basına yansıyan bir davranışına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1374) 

252. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, Bilecik'e TOKİ Başkanlığı tarafından ilave konut 
yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1375) 

253. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Erzurum İlinde hava kirliliği sonucu 
artan hastalıklara ve tedaviye ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1377) 

254. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Karabük-Yenice Devlet Hastanesinin 
sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1379) 

255. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Finike Devlet Hastanesinin 
check-up ünitesinin kapatıldığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1381) 

256. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, THY tarafından, VIP uçağı alınacağı iddialarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1382) 

257. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Türk Telekomun ADLS hizmetine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1383) 

258. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, 2004 ve 2005 mali yılı bütçelerinden İğdır İline 
ayrılan ödenek miktarı ve kullanımına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1391) 

259. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, 2004 ve 2005 mali yılı bütçelerinden İğdır İline 
ayrılan ödenek miktarı ve kullanımına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1392) 

260. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, 2004 ve 2005 mali yılı bütçelerinden İğdır İline ayrılan 
ödenek miktarı ve kullanımına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1393) 
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261. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, 2004 ve 2005 mali yılı bütçelerinden İğdır İline 

ayrılan ödenek miktarı ve kullanımına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1398) 
262. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, 2004 ve 2005 mali yılı bütçelerinden İğdır İline 

ayrılan ödenek miktarı ve kullanımına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1399) 
263. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, 2004 ve 2005 mali yılı bütçelerinden İğdır İline 

ayrılan ödenek miktarı ve kullanımına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/1404) 

264. - Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın, Ağrı'da yaşanan soğuk, fakirlik ve sefaletten ötürü 
olağanüstü hal ilan edilip edilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1407) 

265. - Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın, Ağrı İlinde dağıtılan kömüre ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1408) 

266. - Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın, Ağrı İlindeki Yazıcı Barajının bitirilmesi için ek ödenek 
ayrılıp ayrılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1409) 

267. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, Antalya'dan ilçelere ve KKTC'ye feribot 
seferleri başlatılıp başlatılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1410) 

268. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Türkiye 
aleyhindeki kararlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1411) 

269. - Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın, Ağrı Havaalanının eksikliklerinin giderilmesine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1415) 

270. - Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın, Doğu Anadoluda kış şartlarıyla mücadeleye ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1416) 

271. - Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın, tasfiye halindeki İhlas Finansa ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1417) 

272. - Eskişehir Milletvekili Mehmet Vedat Yücesan'ın, İzmir Limanı konteyner yükleme, 
boşaltma ve nakliye işleri ihalesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1418) 

273. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, bazı şirketlerin aldıkları ihalelere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1419) 

274. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, ücretlilerin vergi yüküne ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1420) 

275. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, 4207 sayılı Kanuna aykırı uygulamalara ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1423) 

276. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, kamuya ait inşaat ihalelerinin tümünün 
TOKİ tarafından koordine edilip edilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1424) 

277. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Ziraat Bankasının kârı ile çiftçilerin kredi 
borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1426) 

278. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, personel atamalarına ve geçici personele döner 
sermayeden ödenen paya ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1430) 

279. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, personel atamalarına ve geçici personele 
döner sermayeden ödenen paya ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1434) 

280. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, personel atamalarına ve geçici personele 
döner sermayeden ödenen paya ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1435) 

281. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, personel atamalarına ve geçici personele döner 
sermayeden ödenen paya ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1436) 
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282. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, personel atamalarına ve geçici personele 

döner sermayeden ödenen paya ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1443) 
283. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, personel atamalarına ve geçici personele 

döner sermayeden ödenen paya ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/1448) 

284. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, personel atamalarına ve geçici personele 
döner sermayeden ödenen paya ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/1449) 

285. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, Antalya-Elmalı Devlet Hastanesinin 
uzman doktor ihtiyacının giderilmesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1452) 

286. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, hükümetin sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesini 
amaçlayıp amaçlamadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1453) 

287. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Güney Asya'daki felaketzedeler için yardım 
toplanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1454) 

288. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu 
bünyesindeki yuvalar ve yetiştirme yurtlarının sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1455) 

289. - Balıkesir Milletvekili Ali Kemal Deveciler'in, Balıkesir İli Körfez Havaalanına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1457) 

290. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, ilaçta sahte kupürlerle yapılan yolsuzluğa ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1458) 

291. - Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, Adıyaman İli için tütün kotasının ne zaman 
arttırılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1462) 

292. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, Antalya'nın yatırım teşvik uygulamasına 
dahil edilmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1463) 

293. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, ABD'nin diplomatik pasaportlu vatandaşlarımıza 
yönelik uygulamasına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1464) 

294. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Karabük-Yenice ile Zonguldak-
Devrek arasındaki karayolunun ne zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1466) 

295. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Pamukbank'ın Halkbank'a devredilmesinden 
sonra yapılan yönetici atamalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1470) 

296. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, Zile-Alaca-Sungurlu karayolu projesine ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1471) 

297.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, 1990-2004 yılları arasındaki canlı hayvan 
ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1474) 

298. - Balıkesir Milletvekili Ali Kemal Deveciler'in, bazı DLH bölge müdürlüklerinin 
kapatılma nedenlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1476) 

299. - Afyonkarahisar Milletvekili Reyhan Balandı'nın, cezaevlerinin yerleşim yerleri dışına 
taşınıp taşınmayacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1477) 

300. - Afyonkarahisar Milletvekili Reyhan Balandı'nın, denizlerimizdeki kirliliğe ve alınacak 
önlemlere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1478) 
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301.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Türk Telekom A.Ş.' nin borçlu 

abonelere "sulh sözleşmesi" imzalanmasını talep etmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1480) 

302.- Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, TEKEL'in özelleştirilmesi çalışmalarına ve tütün 
üreticilerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1482) 

303.- Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, tütün piyasasına ve üreticilerine ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1483) 

304.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Türkiye Demir Çelik İşletmelerindeki atamalara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1485) 

305.- Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın, eğitim kurumlarındaki sorunlara ve alınacak 
önlemlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1487) 

306.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Irak'ta Türk şoförlerinin can güvenliğinin 
sağlanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1488) 

307.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, polisin aşırı güç kullanmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1489) 

308.- Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, bazı tarım ürünlerine destekleme primi 
ödenmesi şartlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1490) 

309. - Amasya Milletvekili Mustafa Sayar'ın, Amasya-Taşova-Gölbeyli Beldesi Borabay 
Gölünün Turizm alanından çıkarılma gerekçesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1491) 

310. - Amasya Milletvekili Mustafa Sayar'ın, Tokat Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro 
Salonuyla ilgili bir iddiaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1492) 

311 . - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'daki sınır ticaretine ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1493) 

312. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan-Ardanuç Karayolu yapımı için gerekli 
harcamanın yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/1494) 

313. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan Hükümet Konağı yapımına ilişkin 
Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/1495) 

314. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan İl merkezi, ilçeleri ve bağlı köylerinde 
kapalı bulunan sağlık ocaklarının açılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1496) 

315. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, deneme üretimi yapılan sigaraların piyasaya ne 
zaman sürüleceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1497) 

316. - Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın, Elazığ-Pertek arasında yeni bir köprü yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1498) 

317.- Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın, sahte rakı sorununa yönelik TAPDK'nın 
denetimine ve yöneticileri hakkındaki adlî soruşturmaya ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1499) 

318.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Kemer duble yolunun alt 
yapı eksikliklerine ve trafik kazalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1500) 

319.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Kale İlçesindeki Devlet 
Hastanesinin sağlık personeli eksikliğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1502) 

320. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Bartın-Ulus İlçesi Devlet 
Hastanesinin uzman doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1504) 

321. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, Tokat Güzelce Barajı inşaatına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1505) 
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322. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, toplam iç ve dış borçlara ilişkin Devlet 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1506) 
323. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, Bilecik İlinin sağlık personeli ihtiyacına ilişkin 

Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1507) 
324. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, ABD Büyükelçiliği görevlilerinin milletvekilleriyle 

yaptıkları görüşmelere ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1508) 
325. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, Tokat Sigara Fabrikasına ilişkin Maliye 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1509) 
326. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Karabük-Eskipazar İlçesindeki 

pansiyonlu ilköğretim okulunun eğitime ne zaman açılacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1510) 

327. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Cumhurbaşkanının Suriye ziyaretine yönelik 
olarak ABD Büyükelçisinin değerlendirmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1511) 

328. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, YÖK mevzuatından disiplin suçunun kaldırılması 
için çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1512) 

329. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, kura ile yapılan sağlık personeli atamalarında 
Bilecik İlinin kuraya tâbi tutulmamasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1513) 

330. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Bingöl-Yedisu İlçesindeki binaların 
depreme dayanıklı hale getirilmesi için alınacak önlemlere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1516) 

331. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, olası bir depreme karşı Bingöl-Yedisu 
Pansiyonlu İlköğretim Okulunda alınacak tedbirlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1517) 

332. - Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Kocatepe Üniversitesi 400 yataklı 
hastane projesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1518) 

333. - Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez'in, bazı Avrupa Birliği ülke vatandaşlarının canlı 
kalkan olarak ülkemize geldikleri iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1519) 

334. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Gündoğmuş İlçesinde ormancılıkla 
ilgili bir yüksekokul açılmasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1520) 

335. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Gündoğmuş İlçesinin devlet 
hastanesi ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1521) 

336. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Bingöl İli Kiğı-Yedisu yolunun 
onarımına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1524) 

337. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Bingöl-Karlıova-Yedisu karayoluna 
iyileştirme çalışması yapılmasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1525) 

338. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Kütahya-Emet İlçesi öğretmenevinde bir 
gazetenin alımının yasaklandığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1526) 

339. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, Tokat Bölge Cezaevi inşaatına ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1527) 

340. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, Tokat-Turhal İlçesine adliye binası yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1528) 

341. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Bakanlık müsteşarının atanma şekline ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1529) 

342. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığına devriyle 
yaşanan sorunlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1531) 
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343. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, sözleşmeli personel alımına ilişkin Sağlık 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1532) 
344.- Hatay Milletvekili Abdulaziz Yazar'ın, İskenderun Körfezinde batan MV UUa adlı 

gemiye ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1533) 
345.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Almanya'daki bir eyalette yapılacak seçimlerde 

çifte vatandaş statüsündeki Türklerin oy kullanamamasına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1536) 

346.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, SSK'lıların özel sağlık hizmetlerinden 
yararlanmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1537) 

347.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Nevşehir İlindeki karayolu 
istasyonuna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1538) 

348. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir TEKEL İşletme Müdürlüğünden Bandırma Tütün 
İşletme Müdürlüğüne tayin edilen personele ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1540) 

349. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, kamulaştırma bedellerine ilişkin Maliye Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1541) 

350. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Ankara Defterdar Vekilinin KESK'e bağlı 
BES ile çatışma içinde olduğu iddialarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1542) 

351.- İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, kızamık hastalığıyla mücadelede yapılan 
çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1543) 

352. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir Çimento Fabrikasının çevreye verdiği zarara 
ve alınacak önlemlere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1544) 

353. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir'deki Demir Çelik Fabrikasının çevreye verdiği 
zarara ve alınacak önlemlere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1545) 

354.- Eskişehir Milletvekili Mehmet Vedat Yücesan'ın, deniz yoluyla yapılan akaryakıt 
kaçakçılığını önlemeye yönelik tedbirlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1546) 

355.- Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, muz üreticisinin mağduriyetine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1547) 

356.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Nevşehir-Kozaklı İlçesindeki SSK 
Fizik Tedavi Rehabilitasyon ve Kür Merkezi binasının inşaatına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1548) 

357.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Kemer Devlet Hastanesi ek 
bina inşaatına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1549) 

358.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Finike Devlet Hastanesi 
Başhekiminin görevinden ayrılma nedenine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1550) 

359.- İstanbul Milletvekili Onur Öymen'in, AİHM'de görülen türban meselesi ile ilgili davada 
Türkiye'nin izlediği yaklaşıma ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi(6/1551) 

360.- İstanbul Milletvekili Onur Öymen'in, Onur Air Şirketine ait uçakların bazı ülkeler 
tarafından uçuştan men edilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1552) 

361.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Kemer Devlet Hastanesi ek 
bina inşaatına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1554) 

362.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, bir diyaliz hastasının ölümüne ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1556) 

363.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Mersin eski Millî Eğitim Müdürünün mahkeme 
kararına rağmen görevine iade edilmeyiş nedenine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1557) 
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364.- Muğla Milletvekili Ali Cumhur Yaka'nın, Muğla-Milas İlçesinde bir öğrencinin 

gözaltına alınmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1558) 
365.- Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Afyonkarahisar Çevre Yolu Projesine 

ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1559) 
366. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, icra-iflas dairelerince tahsil olunan paraların özel 

bir bankaya yatırılmasına dair genelgeye ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1560) 
367. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, halıcılık sektörü hakkındaki açıklamalarına ilişkin 

Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1561) 
368.- Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın, Ağrı-Patnos Kaymakamı hakkındaki bir şikâyete 

ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1563) 
369.- İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz Ketenci'nin, İstanbul tüpgeçit projesi ve Boğaz 

köprülerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1564) 
370.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, kira artışlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 

önergesi (6/1565) 
371.- Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın, Erzurum Atatürk Üniversitesince düzenlenen 

mezuniyet töreninde bir velinin salona alınmamasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1566) 

372.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, okullarda rehberlik ve psikolojik danışma 
hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1567) 

373.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Bitlis-Güroymak İlçesinde bir tiyatro 
oyununun sahnelenmesinin engellendiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1568) 

374. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, teşvik uygulaması kapsamındaki illerde 
yapılan yatırımlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1569) 

375.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, 58 ve 59 uncu Hükümetler dönemindeki 
öğrenim kredilerinin miktarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1570) 

376.- Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, cumhurbaşkanları tarafından affedilen 
mahkumlara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1571) 

377.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, TMO tarafından dahilde işleme rejimi 
kapsamında satılan buğdaylara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1572) 

378. - İsparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner'in, Beyşehir Gölünde yaşanan toprak erozyonuna 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1573) 
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1. - Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin; Gelibolu Yarımadası 

Tarihi Milli 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 - 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) 

3. 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) 

4. 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) 

5. 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) 

6. 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) 

7. 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) 

8. 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) 

9. 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) 

10. 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) 

11. 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) 

12. 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) 

13. 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) 

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

15. 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) 

16. 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) 

17. 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) 

18. 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) 

19. 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) 

20. 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) 

21. 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) 

22. 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) 

23. 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) 

24. 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) 

25. 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) 

26. 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) 
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27. 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) 

28. 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) 

29. 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) 

30. 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) 

31. 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) 

32. 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) 

33. 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) 

34. 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) 

35. 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) 

36. 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) 

37. 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) 

38. 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) 
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39. 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) 

40. 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) 

41. 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) 

42. 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) 

43. 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) 

44. 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) 

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

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

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

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

49. X - Asya Karayolları Ağı Hükümetlerarası Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/1016) (S. Sayısı: 937) (Dağıtma tarihi: 20.6.2005) 

50. X - Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Eğitim Enstitüsü Kurucu Belgesinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/1026) (S. Sayısı: 965) (Dağıtma tarihi: 29.6.2005) 

51. X - WIPO İcralar ve Fonogramlar Andlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/1021) (S. Sayısı: 964) (Dağıtma tarihi: 30.6.2005) 
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52. X - WIPO Telif Hakları Andlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğu Hakkında 

Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/1027) (S. Sayısı: 966) (Dağıtma tarihi: 30.6.2005) 

53. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Etyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 
ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1037) (S. Sayısı: 967) (Dağıtma tarihi: 30.6.2005) 

54. X - Avrupa Sosyal Şartına Değişiklik Getiren Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/967) (S. Sayısı: 976) (Dağıtma tarihi: 13.7.2005) 

55. X - (Gözden Geçirilmiş) Avrupa Sosyal Şartının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/968) (S. Sayısı: 977) (Dağıtma tarihi: 13.7.2005) 

56. - Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/997) (S. Sayısı: 945) 
(Dağıtma tarihi: 21.6.2005) 

57. - Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında 
Kanun Tasarısı ve İğdır Milletvekili Dursun Akdemir ile Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan ve 
Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ile 12 Milletvekilinin, Memurlar ile Diğer Kamu 
Görevlilerinin Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun Teklifleri ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/994, 2/321, 2/474) (S. Sayısı: 952) (Dağıtma tarihi: 22.6.2005) 

58. - Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Çevre Komisyonu 
Raporu (1/322) (S. Sayısı: 871) (Dağıtma tarihi: 20.4.2005) 

59. 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) 

60. - 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) 

61. X - Tohumculuk Kanunu Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 
(1/822) (S. Sayısı: 662) (Dağıtma tarihi: 14.9.2004) 

62. - 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) 

63. - 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) 

64. - Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/621) (S. Sayısı: 633) (Dağıtma tarihi: 2.7.2004) 

65. - 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) 

66. - 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) 
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67. - 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) 

68. - 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) 

69. - 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) (*) 

70. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 53 Milletvekilinin; 3 Mart'ın Her Yıl "Laiklik 
ve Öğretim Birliği Bayramı" Olarak Kutlanması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/93) (S. Sayısı: 139) (Dağıtma tarihi: 
20.5.2003) (*) 

71. - 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) (*) 

72. - 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) 

73. - 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) 

74. - 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) 

75. - 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) 

76. - 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) 

77. - 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) 

78. - 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) 

79. - 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) 

80. - 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) 
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81. - 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) 

82. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/137) (S. Sayısı: 483'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

83. - 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) 

84. - Artvin Milletvekili Orhan Yıldız'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/168) (S. Sayısı: 488'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

85. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Konya Milletvekili Atilla Kart'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/176) (S. Sayısı: 489'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

86. - 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) 

87. - 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) 

88. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/187) (S. Sayısı: 492'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

89. - 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) 

90. - Çorum Milletvekili Muzaffer Külcü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/222) (S. Sayısı: 499'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

91. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/91) (S. Sayısı: 468'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

92. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/92) (S. Sayısı: 469'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

93. - 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) 

94. - 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) 

95. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/95) (S. Sayısı: 472'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

96. - 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) 

97. - 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 I inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

98. - 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) 

99. - 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) 
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100.- Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 14 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/100) (S. Sayısı: 477'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

101.- 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) 

102.- 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) 

103.- 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) 

104. - 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: 48l'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

105.- 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) 

106. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/138) (S. Sayısı: 484'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

107. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/146) (S. Sayısı: 485'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

108.- 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) 

109. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
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Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/211) (S. Sayısı: 494'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

110.- 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) 

111.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/214) (S. Sayısı: 497'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

112.- 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) 

113. - 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) 

114.- 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) 

115.- 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) 

116.- 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) 

117.- 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) 

118.- 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) 

119. - 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) 

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 (3/247) (S. Sayısı: 507'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

121. - 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) 

122. - 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) 

123.- 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) 

124. - 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) 

125. - 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) 

126. - 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) 

127. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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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) 

128. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/270) (S. Sayısı: 518'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

129. - Karaman Milletvekili Fikret Ünlü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Karaman Milletvekili Fikret Ünlü'nün İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/271) (S. Sayısı: 519'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

130. - 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) 

131. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/273) (S. Sayısı: 521'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

132. - 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) 

133. - 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) 

134. - 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) 

135. - 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) 

136. - Kocaeli Milletvekilleri Nevzat Doğan ve Nihat Ergün'ün Yasama Dokunulmaz
lıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine 
Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 
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15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/286) (S. Sayısı: 533'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

137. - 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) 

138. - 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) 

139. - 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) 

140. - 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) 

141.- 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) 

142.- 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) 

143. - 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) 

144. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/260) (S. Sayısı: 514*e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 
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145. - 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) 

146. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/276) (S. Sayısı: 523'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

147. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/277) (S. Sayısı: 524'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

148. - 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) 

149. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/279) (S. Sayısı: 526'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

150. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/280) (S. Sayısı: 527'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

151. - 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) 

152.- 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) 

153. - 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) 

154.- 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 
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Raporu ve Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/307) (S. Sayısı: 541'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

155.- 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) 

156.- 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) 

157. - 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) 

158.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/312) (S.Sayısı: 546'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

159.- 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) 

160.- 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) 

161. - 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) 

162.- 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) 

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 
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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) 

164. - 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) 

165. - 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) 

166.- 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) 

167.- 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) 

168. - 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) 

169. - 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) 

170. - 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) 

171. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/345) (S.Sayısı: 559'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

172. - 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 
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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) 

173. - 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) 

174. - 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) 

175. - İstanbul Milletvekilleri Mehmet Mustafa Açıkalın, İdris Naim Şahin, Kayseri 
Milletvekili Adem Baştürk, Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Sivas Milletvekili Selami Uzun 
ve Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı'nın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporları ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/351) (S.Sayısı: 564*e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

176. - 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) 

177. - 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) 

178. - 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) 

179. - 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) 

180. - 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) 

181. - Kayseri Milletvekili Adem Baştürk'ün 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 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) 

182. - 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) 

183. - 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) 

184. - 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) 

185. - 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) 

186. - 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) 

187.- 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) 

188. - 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) 

189. - 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) 

190. - 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 
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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) 

191. - 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) 

192. - 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) 

193. - 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) 

194. - 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) 

195. - 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) 

196. - 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) 

197.- 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) 

198.- 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) 

199. - 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 
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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) 

200. - 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) 

201. - 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) 

202. - 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) 

203. - 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) 

204. - 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) 

205. - 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) 

206. - Yozgat Milletvekili Mehmet Erdemir'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/480) (S.Sayısı: 599'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

207. - 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) 

208. - 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 
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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) 

209. - 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) 

210.- 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) 

211.- 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) 

212.- 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) 

213. - 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) 

214.- 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) 

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

216.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) 

217. - Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in; Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Ek ve 
Geçici Maddeler Eklenmesi ve 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma Önergesi (2/269) (S. Sayısı: 792) (Dağıtma tarihi: 16.2.2005) 
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218. - 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) 

219.- 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) 

220. - 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) 

221.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) 

222. - 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) 

223. - 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) 

224. - 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) 

225. - 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) 

226. - 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) 

227.- 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) 

228. - Polis Yüksek Öğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/932) (S. Sayısı: 844) (Dağıtma tarihi: 29.3.2005) 

229. - 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) 

230. - 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) 
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231. - 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) 

232. - 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) 

233. - 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) 

234. - 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) 

235. - İstanbul Milletvekili Memduh Hacıoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İstanbul Milletvekili Memduh Hacıoğlu'nun İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/549) (S. Sayısı: 746'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

236. - 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) 

237. - 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) 

238. - 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) 

239. - Konya Milletvekilleri Hasan Anğı, Remzi Çetin, Kerim Özkul, Mehmet Kılıç ve 
Muharrem Candan'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 
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) 
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240. - 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) 

241.- 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) 

242. - 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) 

243. - 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) 

244. - Afyonkarahisar Milletvekilleri Ahmet Koca ve Sait Açba'nın Yasama Dokunul
mazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine 
Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/627) (S. Sayısı: 770'e 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

245. - 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) 

246. - 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) 

247. - 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) 

248. - 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) 
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249. - 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) 

250. - 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) 

251.- 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) 

252. - 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) 

253. - Kütahya Milletvekili Soner Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/638) (S. Sayısı: 779'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

254. - 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) 

255. - 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) 

256. - 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) 

257. - 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) 

258. - İzmir Milletvekili Muharrem Toprak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
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Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve 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) 

259. - 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) 

260. - 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) 

261. - 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) 

262. - 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) 

263. - 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) 

264. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/213) (S. Sayısı: 496'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 16.5.2005) 

265. - 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) 

266. - Bilgi Edinme Hakkı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu (1/955) (S. Sayısı: 914) (Dağıtma tarihi: 26.5.2005) 

267. - 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) 

268. 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) 

269. - 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) 

270. - 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) 

271. - Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (1/985) (S. Sayısı: 925) (Dağıtma tarihi: 7.6.2005) 

272. - 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) 

273. - 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) 
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274. X - Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı; 

Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı; Manisa Milletvekili 
Hasan Ören'in 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi; Yalova Milletvekili Şükrü Önder'in, Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi; Tekirdağ Milletvekili Tevfık Ziyaeddin Akbulut'un, Karayolları Trafik 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi; İzmir Milletvekili Erdal Karademir ile 18 
Milletvekilinin, 13.10.1983 Tarihli ve 2918 Sayılı Karayolları 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) 

275. X - Denizli Milletvekili Osman Nuri Filiz ile Balıkesir Milletvekili Ali Osman Sali'nin; 
Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/499) (S. Sayısı: 949) 
(Dağıtma tarihi: 21.6.2005) 

276. - Maden Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/1025) (S. Sayısı: 950) (Dağıtma tarihi: 21.6.2005) 

277. - Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/1047) (S. Sayısı: 954) 
(Dağıtmatarihi: 24.6.2005) 

278. - Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/1056) (S. Sayısı: 960) (Dağıtma tarihi: 
28.6.2005) 

279. - Karaman Milletvekili Mevlüt Akgün ile 10 Milletvekilinin ve Samsun Milletvekili İlyas 
Sezai Önder ile 6 Milletvekilinin; Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifleri ile Adalet Komisyonu Raporu (2/480, 2/483) (S. Sayısı: 968) (Dağıtma tarihi: 29.6.2005) 

280. - Bursa Milletvekili Şevket Orhan ile Balıkesir Milletvekili Ali Osman Sali'nin; 2863 sayılı 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Geçici Madde 
Eklenmesi Hakkında kanun Teklifi ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu 
(2/461) (S. Sayısı: 970) (Dağıtma tarihi: 29.6.2005) 

(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: 981) 

Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez'in Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık 
Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 

Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/694) 

T.C. 
Başbakanlık 

Personel ve Prensipler 
Genel Müdürlüğü 1.11.2004 

Sayı: B.02.0.PPG.0.12-310-14720 
Konu: Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez'in Yasama Dokunulmazlığı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi: Adalet Bakanlığının 18.10.2004 tarih ve B.03.0.CİG.0.00.00.02-1.128.59.2004-44504 

sayılı yazısı. 
Müessir fiil ve tehdit suçlarını işlediği iddia olunan Mardin Milletvekili Süleyman Bölün

mez hakkında tanzim edilen soruşturma dosyası ile Adalet Bakanlığının ilgi yazısının sureti 
ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 
T.C. 

Adalet Bakanlığı 
Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 18.10.2004 

Sayı: B.03.0.CÎG.0.00.00.02-1.128.59.2004-44504 
Konu: Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez'in Yasama Dokunulmazlığı 

BAŞBAKANLIĞA 
Müessir fiil ve tehdit suçlarını işlediği iddia olunan Süleyman Bölünmez hakkında yapılan 

hazırlık soruşturması sırasında adı geçenin, Mardin İlinden milletvekili seçildiğinin anlaşılması 
üzerine, yasama dokunulmazlığının kaldırılması için hakkında düzenlenen fezlekeli evrak Ankara 
Cumhuriyet Başsavcılığının 19.8.2004 gün ve Hazırlık No.: 2004/61986 sayılı yazısı ekinde alın
makla birlikte takdim kılınmıştır. 

Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez hakkında soruşturmaya devam olunabilmesi için 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca yasama dokunulmazlığının kaldırılıp 
kaldırılmaması konusunda gereğini delaletlerine arz ederim. 

Cemil Çiçek 
Bakan 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 27.6.2005 

Esas No.: 3/694 
Karar No.: 54 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Müessir fiil ve tehdit suçlarını işlediği iddia olunan Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez 

hakkında düzenlenen Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair Başbakanlık Tezkeresi ve eki 
dosya hakkındaki Hazırlık Komisyonu Raporu, Karma Komisyonumuzun 22 Haziran 2005 tarihli 
toplantısında görüşülmüştür. 

Karma Komisyonumuz isnat olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Mardin Milletvekili 
Süleyman Bölünmez hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar er
telenmesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Burhan Kuzu 

İstanbul 
Kâtip 

Ayhan Sefer Üstün 
Sakarya 

Üye 
Mehmet Ziya Yergök 

Adana 
(Karşı oyum var) 

Üye 
Ersönmez Yarbay 

Ankara 

Üye 
Güldal Akşit 

İstanbul 

Başkanvekili 
Semiha Öyüş 

Aydın 
Üye 

Uğur Aksöz 
Adana 

(Karşıyım, 
Muhalefet şerhi ektedir) 

Üye 
İbrahim Hakkı Aşkar 

Afyonkarahisar 

Üye 
Tuncay Ercenk 

Antalya 
(Karşı oy, 

muhalefet şerhi ektedir) 
Üye 

Mevlüt Akgün 
Karaman 

Sözcü 
Mehmet Ali Bulut 
Kahramanmaraş 

Üye 
Abdullah Torun 

Adana 

Üye 
Oya Araslı 

Ankara 
(Muhalifim, 

muhalefet şerhi ektedir) 
Üye 

Mehmet Salih Erdoğan 
Denizli 

Üye 
Atilla Kart 

Konya 
(Muhalefet şerhi ektedir) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 981) 
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Üye 
Kerim Özkul 

Konya 
Üye 

Ömer Kulaksız 
Sivas 
Üye 

Fehmi Hüsrev Kutlu 
Adıyaman 

Üye 
Haluk İpek 

Ankara 

Üye 
Feridun Ayvazoğlu 

Çorum 
(Karşıyım, 

muhalefet şerhi ektedir.) 
Üye 

Muharrem Kılıç 
Malatya 

Üye 
Suat Kılıç 
Samsun 

Üye 
Koksal Toptan 

Zonguldak 
Üye 

Halil Ünlütepe 
Afyonkarahisar 

(Muhalifim, 
muhalefet şerhi ektedir) 

Üye 
Feridun Fikret Baloğlu 

Antalya 
(Karşıyım, 

muhalefet şerhi ektedir.) 
Üye 

Muzaffer Külcü 
Çorum 

Üye 
Orhan Eraslan 

Niğde 

Üye 
Mehmet Kurt 

Samsun 
Üye 

Ramazan Can 
Kırıkkale 

Üye 
Halil Özyolcu 

Ağn 

Üye 
Mehmet Küçükaşık 

Bursa 
(Karşıyım, 

muhalefet şerhi ektedir.) 
Üye 

Mustafa Nuri Akbulut 
Erzurum 

Üye 
Ahmet Çağlayan 

Uşak 
(Karşı oy) 

Üye 
Bekir Bozdağ 

Yozgat 
KARŞI OY YAZISI 

Anayasamızın 83 üncü maddesinde yasama dokunulmazlığı başlığı altında mutlak ve geçici 
anlamda iki tür dokunulmazlık düzenlenmiştir. Mutlak dokunulmazlık, milletvekillerinin Meclis 
çalışmalanndaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkan
lık Divanının teklifi üzerine Meclisçe başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrar
lamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulmamalarını sağlamaktadır. Mutlak dokunulmazlık adı 
verilen ve kaldınlması söz konusu olmayan bu dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin düşün
celerini serbestçe ifade etmelerine imkân tanımaktır. 

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

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 981) 
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Geçici dokunulmazlık TBMM kararı ile kaldırabilmektedir. 
Geçici dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin yasama çalışmalarına katılımının tutuklan

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

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

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

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

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

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

Milletvekiline isnat edilen suçun, milletvekili seçilmeye engel bir nitelik taşıması halinde, 
dokunulmazlığın kaldırılmaması, bu suçtan milletvekilliği düşebilecek konumdakilerin milletvekil
liğinin sürdürülmesine de imkân tanımaktadır. Bu durumun ise, Anayasanın 76 ncı maddesi ile 
uyumsuz sonuçlara yol açacağı açıktır. 

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

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

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

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

Feridun Baloğlu Tuncay Ercenk Mehmet Küçükaşık 
Antalya Antalya Bursa 

Halil Ünlütepe Feridun Ayvazoğlu Uğur Aksöz 
Afyonkarahisar Çorum Adana 

Oya Araslı Atilla Kart 
Ankara Konya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 981) 



Dönem: 22 Yasama Yılı: 3 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 982) 

Kahramanmaraş Milletvekili Hanefi Mahçiçek'in Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık 
Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 

Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/695) 

T.C. 
Başbakanlık 

Personel ve Prensipler 
Genel Müdürlüğü 1.11.2004 

Sayı: B. 02.0.PPG. 0.12-310-14721 
Konu: Kahramanmaraş Milletvekili Hanefi Mahçiçek'in Yasama Dokunulmazlığı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi: Adalet Bakanlığının 18.10.2004 tarih ve B.03.0.CİG.0.00.00.02-1.128.47.2004-44471 

sayılı yazısı. 
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'a ay

kırılık suçunu işlediği iddia olunan Kahramanmaraş Milletvekili Hanefî Mahçiçek hakkında 
tanzim edilen soruşturma dosyası ile Adalet Bakanlığının ilgi yazısının sureti ekte gönderil
miştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 
T.C. 

Adalet Bakanlığı 
Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 18.10.2004 

Sayı: B.03.0.CİG.0.00.00.02-1.128.47.2004-44471 
Konu: Kahramanmaraş Milletvekili Hanefi Mahçiçek'in Yasama Dokunulmazlığı 

BAŞBAKANLIĞA 
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna aykırılık 

suçunu işlediği iddia olunan Hanefi Mahçiçek hakkında yapılan hazırlık soruşturması sırasında adı 
geçenin, Kahramanmaraş İlinden Milletvekili seçildiğinin anlaşılması üzerine yasama dokunulmaz
lığının kaldırılması için hakkında düzenlenen fezlekeli evrak Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsav
cılığının 20.8.2004 gün ve 2/1997-B sayılı yazısı ekinde alınmakla birlikte takdim kılınmıştır. 

Kahramanmaraş Milletvekili Hanefi Mahçiçek hakkında soruşturmaya devam olunabilmesi 
için Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca yasama dokunulmazlığının kal
dırılıp kaldırılmaması konusunda gereğini delaletlerine arz ederim. 

Cemil Çiçek 
Bakan 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 27.6.2005 

Esas No.: 3/695 
Karar No.: 55 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Seçim Kanununa Muhalefet suçunu işlediği iddia olunan Kahramanmaraş Milletvekili Hanefi 

Mahçiçek hakkında düzenlenen Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair Başbakanlık Tez
keresi ve eki dosya hakkındaki Hazırlık Komisyonu Raporu, Karma Komisyonumuzun 22 Haziran 
2005 tarihli toplantısında görüşülmüştür. 

Karma Komisyonumuz isnat olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Kahramanmaraş Milletvekili 
Hanefi Mahçiçek hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelen
mesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Burhan Kuzu 

İstanbul 
Kâtip 

Ayhan Sefer Üstün 
Sakarya 

Üye 
Mehmet Ziya Yergök 

Adana 
(Karşı oyum var) 

Üye 
Er sönmez Yarbay 

Ankara 

Üye 
Güldal Akşit 

İstanbul 

Başkanvekili 
Semiha Öyüs 

Aydın 
Üye 

Uğur Aks öz 
Adana 

(Karşıyım, 
muhalefet şerhi ektedir) 

Üye 
İbrahim Hakkı Aşkar 

Afyonkarahisar 

Üye 
Tuncay Ercenk 

Antalya 
(Karşı oy, 

muhalefet şerhi ektedir) 
Üye 

Mevlüt Akgün 
Karaman 

Sözcü 
Mehmet Ali Bulut 
Kahramanmaraş 

Üye 
Abdullah Torun 

Adana 

Üye 
Oya Araslı 

Ankara 
(Muhalifim, 

muhalefet şerhi ektedir) 
Üye 

Mehmet Salih Erdoğan 
Denizli 

Üye 
Atilla Kart 

Konya 
(Muhalefet şerhi ektedir) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 982) 



- 3 -

Üye 
Kerim Özkul 

Konya 
Üye 

Ömer Kulaksız 
Sivas 
Üye 

Fehmi Hüsrev Kutlu 
Adıyaman 

Üye 
Haluk İpek 

Ankara 

Üye 
Feridun Ayvazoğlu 

Çorum 
(Karşıyım, 

muhalefet şerhi ektedir.) 
Üye 

Muharrem Kılıç 
Malatya 

Üye 
Suat Kılıç 
Samsun 

Üye 
Koksal Toptan 

Zonguldak 
Üye 

Halil Ünlütepe 
Afyonkarahisar 

(Muhalifim, 
muhalefet şerhi ektedir) 

Üye 
Feridun Fikret Baloğlu 

Antalya 
(Karşıyım, 

muhalefet şerhi ektedir.) 
Üye 

Muzaffer Külcü 
Çorum 

Üye 
Orhan Eraslan 

Niğde 

Uye 
Mehmet Kurt 

Samsun 
Üye 

Ramazan Can 
Kırıkkale 

Üye 
Halil Özyolcu 

Ağrı 

Üye 
Mehmet Küçükaşık 

Bursa 
(Karşıyım, 

muhalefet şerhi ektedir.) 
Üye 

Mustafa Nuri Akbulut 
Erzurum 

Üye 
Ahmet Çağlayan 

Uşak 
(Karşı oy) 

Üye 
Bekir Bozdağ 

Yozgat 
KARŞI OY YAZISI 

Anayasamızın 83 üncü maddesinde yasama dokunulmazlığı başlığı altında mutlak ve geçici 
anlamda iki tür dokunulmazlık düzenlenmiştir. Mutlak dokunulmazlık, milletvekillerinin Meclis 
çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkan
lık Divanının teklifi üzerine Meclisçe başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrar
lamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulmamalannı sağlamaktadır. Mutlak dokunulmazlık adı 
verilen ve kaldırılması söz konusu olmayan bu dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin düşün
celerini serbestçe ifade etmelerine imkân tanımaktır. 

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

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 982) 
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Geçici dokunulmazlık TBMM karan ile kaldırabilmektedir. 
Geçici dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin yasama çalışmalarına katılımının tutuklan

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

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

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

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

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

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

Milletvekiline isnat edilen suçun, milletvekili seçilmeye engel bir nitelik taşıması halinde, 
dokunulmazlığın kaldırılmaması, bu suçtan milletvekilliği düşebilecek konumdakilerin milletvekil
liğinin sürdürülmesine de imkan tanımaktadır. Bu durumun ise, Anayasanın 76 ncı maddesi ile 
uyumsuz sonuçlara yol açacağı açıktır. 

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

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

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

Bu nedenlerle, Komisyonun, kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar er
telenmesi yolundaki kararma katılmıyoruz. 

Feridun Baloğlu Tuncay Ercenk Mehmet Küçükaşık 
Antalya Antalya Bursa 

Halil Ünlütepe Feridun Ayvazoğlu Uğur Aksöz 
Afyonkarahisar Çorum Adana 

Oya Araslı Atilla Kart 
Ankara Konya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 982) 
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Niğde Milletvekili Orhan Eraslan ve 66 Milletvekili ile Niğde 
Milletvekili Erdoğan Özegen ve 25 Milletvekilinin; Patates 
Yetiştiriciliğinin ve Patates Üreticilerinin Sorunlarının 
Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi 
Amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Araştırması Açılmasına 
İlişkin Önergeleri ve (10/152, 216) Esas Numaralı 

Meclis Araştırması Komisyonu Raporu 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Ülkemizdeki en önemli tarım ürünlerinden birisi de patatestir. Ülke genelinde 200 bin hektar 
alanda ekim yapılmakta ve yılda ortalama 5.5 milyon ton ürün elde edilmektedir. 

Türkiye bu üretimi ile ekim alanı bakımından dünyada 7. sırada; üretim miktarı bakımından da 
10. sırada gelmektedir. 

Ülkemizdeki tarım ürünleri arasında patates, üretim miktarı bakımından buğdaydan sonra ikin
ci sıradadır. 

Ekiliş alanları itibariyle Niğde ve Nevşehir illeri ilk sıralarda olup bu illeri İzmir, Bolu, Er
zurum, Ordu, Afyon ve Konya izlemektedir. Niğde ve Nevşehir'in dikim alanındaki payı yüzde 28; 
üretimdeki paylan ise yüzde 43 düzeyindedir. 

Üretimin yüzde 65'i iç tüketimde, yüzde 13'ü tohumluk olarak, yüzde 1 'i sanayide, yüzde 3'ü 
hayvan besini olarak kullanılırken, yüzde 2.5 kadarı da ihraç edilmektedir. 

Patates yetiştiriciliğinin, üretim, stoklama, pazarlama gibi her aşamasında çözüm bekleyen 
sorunları bulunmaktadır: 

Üretimin kalitesi, sanayide kullanımı ve ihracat miktarı dikkate alındığında, ülkemizin patates 
potansiyelini yeterince değerlendiremediği olgusu ortaya çıkmaktadır. 

Üretimin büyük kısmı, küçük aile işletmeleri olan çiftçilerimiz tarafından gerçekleştirilmek
tedir. 

Birim alandan alınan verim düşüktür. 
Modern tekniklere göre üretim yapılamamaktadır. 
Gübre, ilaç ve enerji fiyatları yüksektir. 
Modern sulama yöntemleri kullanılamamaktadır. 
Gereğinden fazla gübreleme, sulamada yapılan yanlışlıklar ve damlama sulama yönteminin 

yetersizliği verimi düşürmektedir. 
Üretilen tohumluk miktarı yetersizdir. Kullanılan tohumluğun yüzde 90'ı ithal edilmektedir. 
Maliyetinin yüksekliği ve tüketim alışkanlıklarından ötürü patates sanayii gelişememektedir. 
Ürünün yaklaşık 1/4'ü tarlada satılırken, kalan kısmı depolara kaldırılmaktadır. Yetersiz 

depolama koşulları ve pazarlama sorunları nedeniyle her yıl üretimin yaklaşık yüzde 20'si telef ol
maktadır. 
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Toplam üretimimizin en fazla yüzde 2.5'i ihraç edilebilmektedir. Standardizasyon eksikliği, 
ambalajlama ve nakliye sorunlarının çözülememiş olması ihracat artışını engellemektedir. 

Üretici, ürününü komisyoncu ve tüccarlara satmakta ve bu alımlarda da ürüne bağlı herhangi 
bir fiyat standardı söz konusu değildir. Henüz Patates Borsası gibi bir kuruluş da bulunmamaktadır. 

Üretimin nispeten az olduğu yıllarda ürünü tüccar ve komisyoncular kapatmakta; bol olduğu 
yıllarda ise üretici ürünüyle baş başa kalmaktadır. 

Üreticiler alıcılar karşısında ezilmektedir. Üretici Birliklerinin olmaması, çiticilerin pazar
lamadaki çözüm bekleyen en önemli sorunudur. 

Tüm bu olgulara karşın, patates yetiştiricileri ciddi anlamda bir devlet desteğinden de yoksun
dur. 

Bazı yıllarda, yaptığı masrafın karşılığını dahi alamayan onbinlerce çiftçi ailesi, acımasız 
piyasa koşulları karşısında çaresizdir. Örneğin şu anda üretici köylülerimiz, 150 bin liraya mal et
tiği ürününü ancak 120-130 bin liradan satabilmektedir. 

Üreticilerimiz, sorunlarına çözüm bulunmasını beklemekte, emeklerinin karşılığını almak is
temektedir. 

Sayılan bu nedenlerle, ülkemizdeki patates yetiştiriciliğinin ve patates üreticilerinin sorun
larının ve çözüm yollarının belirlenmesi için, Anayasanın 98 inci ve TBMM İçtüzüğünün 104 üncü 
ve 105 üncü maddeleri gereğince Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz. 

Orhan Eraslan 
Niğde 

Hasan Aydın 
İstanbul 

Yavuz Altınorak 
Kırklareli 

Ahmet Sırrı Özbek 
İstanbul 

Ali Oksal 
Mersin 

Kazım Türkmen 
Ordu 

Mehmet Yıldırım 
Kastamonu 
Ali Arslan 

Muğla 
Kemal Demirel 

Bursa 
Şefik Zengin 

Mersin 
Vezir Akdemir 

İzmir 

Rasim Çakır 
Edirne 

Mehmet Ali Özpolat 
İstanbul 

Nejat Gencan 
Edirne 

Hüseyin Güler 
Mersin 

Osman Kaptan 
Antalya 

Orhan Ziya Diren 
Tokat 

İdris Sami Tandoğdu 
Ordu 

Mustafa Sayar 
Amasya 

Sedat Pekel 
Balıkesir 

Mustafa Özyürek 
Mersin 

Atilla Kart 
Konya 

Ali Kemal Kumkumoğlu 
İstanbul 

Ali Kemal Deveciler 
Balıkesir 

A.İsmet Çanakçı 
Ankara 

Ersoy Bulut 
Mersin 

Tuncay Ercenk 
Antalya 

Nezir Büyükcengiz 
Konya 

Gürol Ergin 
Muğla 

Türkan Miçooğulları 
İzmir 

Yakup Kepenek 
Ankara 

Nuri Çilingir 
Manisa 

Muharrem Kılıç 
Malatya 
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Ahmet Küçük 
Çanakkale 

Hüseyin Ekmekçioğlu 
Antalya 

Selamı Yiğit 
Kars 

Ferit Mevlüt Aslanoğlu 
Malatya 

Mevlüt Coşkuner 
İsparta 

Bayram Ali Meral 
Ankara 

Hakkı Ülkü 
İzmir 

Özlem Çerçioğlu 
Aydın 

Halil Tiryaki 
Kırıkkale 

Mahmut Yıldız 
Şanlıurfa 

Sedat Uzunbay 
İzmir 

Yılmaz Kaya 
İzmir 

Atila Emek 
Antalya 

Yüksel Çorbacıoğlu 
Artvin 

İlyas Sezai Önder 
Samsun 

Erdal Karademir 
İzmir 

Mehmet Küçükaşık 
Bursa 

Mehmet Şerif Ertuğrul 
Muş 

Halil Ünlütepe 
Afyon 

Erdoğan Kaplan 
Tekirdağ 

Mehmet Ziya Yergök 
Adana 

Bihlun Tamaylıgil 
İstanbul 

Abdurrezzak Erten 
İzmir 

Mehmet Nuri Saygun 
Tekirdağ 

Osman Özcan 
Antalya 

Muzaffer R. Kurtulmuşoğlu 
Ankara 

Mustafa Gazalcı 
Denizli 

Feramus Şahin 
Tokat 

Mehmet. S. Kesimoğlu 
Kırklareli 

Yaşar Tüzün 
Bilecik 

Atilla Baş oğlu 
Adana 

Mahmut Duyan 
Mardin 

Ali Cumhur Yaka 
Muğla 

Enver Öktem 
İzmir 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 895) 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İnsan beslenmesinde önemli bir yeri olan patates bitkisi; çeşitli avantajları sebebiyle ülkemizin 

hemen her bölgesinde üretilmektedir. Ancak, milyonlarca patates üreticimiz; üretim maliyeti, 
tohumluk temini, depolama, pazarlama vb. konularda yıllardır ciddi sorunlarla mücadele etmek
tedir. Patates üreticilerimizin kronikleşen sorunlarının detaylıca incelenerek, çözüm yollarının or
taya konulması amacıyla; Anayasa'nın 98, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz. 

Erdoğan Özegen 
Niğde 

Mehmet Ali Bulut 
Kahramanmaraş 
Mehmet Eraslan 

Hatay 
Recep Garip 

Adana 
Abdullah Çalışkan 

Adana 
Halil Aydoğan 

Afyon 
Yüksel Coşkunyürek 

Bolu 
İsmail Soylu 

Hatay 

Rıtvan Köybaşı 
Nevşehir 

Fuat Geçen 
Hatay 

Mahmut Uğur Çetin 
Niğde 

Ruhi Açıkgöz 
Aksaray 

Sedat Kızılcıktı 
Bursa 

Mehmet Emin Tutan 
Bursa 

Mehmet Asım Kulak 
Bartın 

Ali Rıza Alaboyun 
Aksaray 

İbrahim Hakkı Aşkar 
Afyon 

Vahit Kirişçi 
Adana 

Ömer İnan 
Mersin 

Muharrem Candan 
Konya 

Fetani Battal 
Bayburt 

Mehmet Güner 
Bolu 

Hasan Ali Çelik 
Sakarya 

Mehmet Faruk Bayrak 
Şanlıurfa 

Ahmet Yaşar 
Aksaray 

Hanefi Mahçiçek 
Kahramanmaraş 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 895) 
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GEREKÇE 

Tahıllardan sonra insan beslenmesinde önemli bir paya sahip olan patates bitkisi, ucuzluğu, 
birim alandan fazla verim sağlanması, besin değerinin yüksek oluşu, sindirim kolaylığı, çeşitli şekil
lerde kullanılması ve her çeşit iklimde yetiştiği için, bugün ülkemizin hemen her bölgesinde üretil
mektedir. Doğu Anadolu ve özellikle İç Anadolu'da önemli bir geçim kaynağıdır. 

FAO'nun verilerine göre, 2003 yılı dünya patates üretimi, 310 milyon ton, dekara verim 1 645 
kilogramdır. En büyük patates üreticisi ülkeler ise; Çin, Rusya, Hindistan, Polonya ve ABD'dir. Ül
kemizde 2003 yılı patates ekim alanı 200 000 ha olup, toplam üretim ise 5 300 000 ton, dekara 
verim de 2 650 kilogramdır. Ülkemiz, dünya ölçeğinde, üretim alanında 8 inci, üretimde 11 inci, 
dekara verimde ise 7 nci sıradadır. 

Ülkemiz patates üretiminin yaklaşık % 60'ı, sırasıyla, Niğde, Nevşehir, İzmir, Bolu'da yapıl
maktadır. Patates üreten işletmeler çoğunlukla "küçük işletmeler" şeklindedir. 

Ülkemizde patates üretiminde verimi etkileyen en önemli faktör tohumluktur. Genel olarak 
tohumluğun verime etkisi % 15-20 civarında kabul edilmektedir. Tohumluğun kaliteli ve sağlıklı ol
ması esastır. Tohumluk vasfı taşımayan patateslerin tohumluk olarak satışa sunulması, bu alanda 
önemli bir sorun olarak görünmektedir. Yine, ihtiyaç duyulan anaç kademedeki tohumluğun yurt 
dışından ithali, patatesin üretim maliyeti üzerinde olumsuz etki yapmaktadır. Sertifikalı patates 
tohumluklarının yemeklik olarak tüketilmesi de başlı başına bir sorundur. 

Ayrıca, patateste üretimi ve verimi artırabilmek için her üç yılda bir tohumluğun değiştirilmesi 
ve virüsten arındırılmış tohumluk kullanılması gereklidir. Yine, topraktaki besin maddelerinin tek 
yönlü tüketiminin önlenmesi, hastalık ve zararlı popülasyonlarının artışının engellenmesi, verimde 
düşüşlerin yaşanmaması ve üretimde dengenin sağlanması bakımından patates tarımının yoğun 
olarak yapıldığı alanlarda münavebeye gereken önem verilmesi gerektiği, uzmanlarca ortaya kon
maktadır. Ancak, bu konularda patates üreticilerimizin, ilgili kurum ve kuruluşlardan yeterli desteği 
gördüğünü söylemek mümkün değildir. 

Üretim yapılan bölgelerde, yöreye uygun çeşitlerin tespiti ve bu çeşitlerin çiftçimize ulaştırıl
ması konusunda önemli sorunlar vardır. Diğer yandan, ülkemizde tohumluk üretimi ve çeşit geliş
tirme konusundaki çalışmaların yeterli düzeyde olmaması, üreticimizin kaliteli ve yüksek verimli 
ürün yetiştirmesini engellemektedir. Bunlara ilave olarak; pazarlama, ambalaj ve nakliyeye ilişkin 
bazı sorunlar, dış pazarlara ürün satma ve rekabet gücümüzü önemli ölçüde zayıflatmaktadır. 

Yine üreticilerimiz açısından önemli bir sorun, üretim maliyetlerinin yüksekliğidir. Patates 
üretim maliyetini artıran önemli unsurlardan biri, sulamada kullanılan elektriğin fiyatının yüksek 
olmasıdır. Bu konuya kalıcı çözüm henüz getirilememiştir. 

Depolama konusu da, üreticimiz açısından önemli bir sorun olmaya devam etmektedir. Ül
kemizde Eylül-Ekim aylannda ürün miktarı en üst seviyeye ulaşmaktadır. Bünyesinde % 70-80 
oranında su ihtiva eden patatesin özel koşullarda depolanması gerekmektedir. Yetersiz ve ilkel şart
larda patatesini depolamak istemeyen üretici ise, ürününü düşük fiyatla elden çıkarmak zorunda kal
maktadır. Üreticinin bu konudaki mağduriyeti artarak devam etmektedir. 

Günümüzde işlenerek ihraç edilen patatese teşvik verilmektedir. Taze patates ihracının teşvik 
alamaması, artan patates üretiminin ihracata yönelmesinin önünde önemli bir engel olmaya devam 
etmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 895) 
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Patates Yetiştiriciliğinin ve Patates Üreticilerinin Sorunlarının Araştırılarak Alınması 
Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan (10/152, 216) Esas Numaralı Meclis 

Araştırması Komisyonu 

Esas No.: A.01.1.GEÇ.(10/152, 216)-62 11.4.2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci Maddeleri uyarınca; Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Genel Kurulunun, 3.11.2004 tarihli, 13 üncü Birleşiminde 826 Sayılı Kararıyla kurulan ve 
9.12.2004 tarihinde çalışmalarına başlayan (10/152, 216) Esas Numaralı Meclis Araştırması 
Komisyonunun yaptığı çalışma sonucunda düzenlenen rapor, ilişikte sunulmuştur. 

Yüce Meclisin takdirlerine saygıyla arz olunur. 

Erdoğan Özegen 
Niğde 

Komisyon Başkanı 

Ek: 1 adet rapor 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 895) 
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PATATES YETİŞTİRİCİLİĞİNİN VE PATATES 
ÜRETİCİLERİNİN SORUNLARININ ARAŞTIRILARAK 
ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ 
AMACIYLA KURULAN (10/152, 216) ESAS NUMARALI 

MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU RAPORU 
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GİRİŞ 
KOMİSYONUMUZUN KURULUŞU : 

Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN ve 66 Milletvekilinin (10/152) ve Niğde Milletvekili Er
doğan ÖZEGEN ve 25 Milletvekilinin (10/216) Patates Yetiştiriciliğinin ve Patates Üreticilerinin 
Sorunlarının Araştırılarak, Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Anayasanın 98 in
ci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Öner
geleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 3.11.2004 tarihli 13 üncü Birleşiminde bir
leştirilerek görüşülmüş ve bu konuda inceleme yapmak üzere 12 kişilik bir Meclis Araştırması 
Komisyonu kurulması kabul edilmiştir. 

Siyasi Parti Gruplarının bu Komisyona verecekleri üyelerin bildirilmesini takiben 9.12.2004 
tarihinde Komisyonun Başkanlık Divanını seçmesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 
Kurulunun 9.12.2004 tarihli ve 830 sayılı kararı ile 10/152, 216 Esas Numaralı "Patates Yetiş
tiriciliğinin ve Patates Üreticilerinin Sorunlarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belir
lenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu" faaliyete geçmiştir. 

KOMİSYONUN BAŞKANLIK DİVANI VE ÜYELERİ 

UNVANI 
Başkan 
Başkanvekili 
Katip 
Sözcü 
Üye 
Üye 
Üye 
Üye 

Üye 

Üye 
Üye 
Üye 

ADI VE SOYADI 
Erdoğan ÖZEGEN 
Orhan ERASLAN 
Mücahit DALOĞLU 

Rıtvan KÖYBAŞI 
Abdullah ÇALIŞKAN 
Halil ÜNLÜTEPE 

Ahmet KOCA 
Ahmet YAŞAR 

Ali Rıza BODUR 

Muharrem CANDAN 
Necati UZDİL 

Hasan Ali ÇELİK 

SECİM BÖLGESİ 
NİĞDE 
NİĞDE 
ERZURUM 
NEVŞEHİR 
ADANA 
AFYON 
AFYON 
AKSARAY 
İZMİR 
KONYA 
OSMANİYE 
SAKARYA 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

A) MECLİS ARAŞTIRMA KOMİSYONUNUN GÖREV VE YETKİLERİ: 
KOMİSYONUN HUKUKİ DAYANAĞI 
1. T. C. Anayasası Madde 98.- Üçüncü ve Dördüncü Fıkralar: 

"Meclis araştırması, belli bir konuda bilgi edinmek için yapılan incelemeden ibarettir." 

"Soru, Meclis Araştırması ve genel görüşme ile ilgili önergelerin verilme şekli, içeriği ve kap
samı ile cevaplandırılma, görüşme ve araştırma yöntemleri Meclis İçtüzüğü ile düzenlenir." 

2. TBMM İçtüzüğü Madde 104 (Tanım): 
"Meclis araştırması, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Anayasanın 98 inci maddesinin üçüncü 

fıkrası gereğince yapacağı incelemedir. 

Araştırma istemi önergesi beşyüz kelimeden fazla ise önerge sahipleri beşyüz kelimeyi geç
memek üzere özetini eklemek zorundadır. 

Meclis araştırmasının açılmasında genel görüşme açılmasındaki hükümler uygulanır. 

Meclis araştırma komisyonunun raporu hakkında Genel Kurulda, genel görüşme açılır" 

3. TBMM İçtüzüğü Madde 105 (Kuruluşu ve Yetkileri): 
"Meclis araştırmasının yürütülmesi görev, genel hükümlere göre seçilecek bir özel komisyona 

verilir. 

Bu komisyonun üye adedi, çalışma süresi ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışabileceği 
hususu Meclis Başkanının teklifi ile Genel Kurulca tespit edilir. Araştırmasını üç ay içinde 
bitiremeyen komisyona bir aylık kesin süre verilir. Komisyon bu süre içinde de çalışmasını tamam-
layamadığı takdirde süre bitiminden itibaren onbeş gün içinde araştırmanın tamamlanmaması 
nedenleri veya o ana kadar varılan sonuçlar üzerinde genel görüşme açılır. Genel Kurul bu görüş
me ile yetinebileceği gibi yeni bir komisyon da kurabilir. 

Meclis araştırma komisyonu bakanlıklarla genel ve katma bütçeli dairelerden, muhtarlıklar
dan, üniversitelerden, Türkiye Radyo-Televizyon kurumundan, kamu iktisadi teşebbüslerinden, 
özel kanun ile veya özel kanunun verdiği yetkiye dayanılarak kurulmuş banka ve kuruluşlardan, 
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından ve kamu yararına çalışan derneklerden bilgi is
temek ve buralarda inceleme yapmak, ilgililerini çağırıp bilgi almak yetkisine sahiptir. 

Komisyon, gerekli gördüğünde uygun bulacağı uzmanların bilgilerine başvurabilir. 

Devlet sırları ile ticari sırlar, Meclis araştırması kapsamının dışında kalır." 

4. TBMM Genel Kurulunda Komisyonumuz Raporunun Görüşülmesi: 
Meclis Araştırma Komisyonu raporunun Genel Kurulda Genel görüşme ile ilgili içtüzük 

hükümleri uygulanır. (İçtüzük Madde 101 - 103) 

5. TBMM Genel Kurulunun Komisyonumuzun Kuruluşuna Dair Kararı 
Meclis Araştırma Komisyonumuz TBMM Genel Kurulunun 3.11.2004 tarihinde yaptığı 13 ün

cü Birleşiminde alınan 826 No'lu Karar ile kurulmuştur. 

Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğünce önergelere verilen esas no.ları birleştirilerek Komis
yonumuza (10/ 152, 216) esas numarası verilmiştir. 
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TBMM'de grubu bulunan Siyasi Parti Gruplarının Komisyonumuza üye olarak bildirdiği isim
lerin (Toplam 12 üye) TBMM Genel Kurulunun 9.12.2004 tarihli 30 uncu birleşiminde okunup oy
lanmasını takiben yapılmış olan Komisyon Başkanlık Divanı seçimi ile Komisyonumuz fiilen 
göreve başlamıştır. 

B) KOMİSYONUMUZUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI 
1.- Komisyon Başkanlık Divanı Seçimi: 
a) Seçim için Toplantı ve Karar Yeter Sayıları: Komisyonun üye sayısı 12 olup seçim için 

üye tamsayısının salt çoğunluğu olan 7 üye ve 4 oy gereklidir. (îçtüzük Madde 24 ) 
b) Seçimi Takiben Başlayan Komisyon Görev Süresi ve Uzatma Talebi: Komisyonun görev 

süresi Komisyon Başkanlık Divanının seçimi ile başlar ve üç aydır. (Komisyon 9.12.2004 tarihinde 
seçim yaparsa görev süresi 9.3.2004 tarihinde son bulacaktır ve bir aylık uzatma talebi halinde ise 
görev süresi 9.4.2004 tarihinde sona erecektir.) 

c) Komisyon Kararları: Komisyon işleyişi ile ilgili içsel kararlar alabileceği gibi İçtüzük 
Madde 33'e göre tam tutanak tutulması gibi kararlar da alabilir. 

d) Komisyon Toplantı ve Karar Yeter Sayıları: Komisyon toplantı yeter sayısı üye tam
sayısının üçte biri olan 4, karar yeter sayısı da 3'tür. (İçtüzük Madde 27) 

e) Komisyonumuzun Bilgi ve Belge Talep Edebileceği Kişi ve Kuruluşlar: Bakanlıklar, 
Genel ve Katma Bütçeli İdareler, Muhtarlıklar, TRT, KİT'ler, Özel Kanunla veya özel kanunun ver
diği yetkiyle kurulmuş banka ve kuruluşlar, Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, 
Kamu Yararına Çalışan Dernekler, bunların ilgilileri ve uygun bulacağı uzmanlar. 

f) Komisyonun Yetki Sınırları: Devlet sırları ile Ticari sırlar Meclis araştırması kapsamı dışın
da kalır. (İçtüzük Madde 105) Ancak bir çok araştırma komisyonu bu sınırlamalar nedeniyle olay
ların ekonomik boyutu, parasal ve kişisel ilişkilerin yönü ve derinliğine ulaşmakta güçlüklerle kar
şılaşmıştır. (İSKİ, Petrol Ofisi, Sait Halim Paşa Yalısı, Susurluk, Turban ve YÖK Araştırma Komis
yonları) Bununla birlikte birçok araştırma komisyonunun yaptıklan çalışmalar sırasında rastladıkları 
suç niteliğindeki faaliyetleri adli ve idari birimlere bildirdikleri ve harekete geçirdikleri görülmüştür. 

Ekonomik ve sosyal konularda çalışma yapan araştırma komisyonlannın ise akademik, bürok
ratik ve sosyal çevreleri harekete geçirecek kapsamlı ve değerli raporlar ürettikleri ve çözüm 
önerilerinde bulundukları da görülmüştür. (Boğazlar Trafiği, Bor Madenleri, Gurbetçi Vatandaşların 
Sorunlan vb araştırma komisyonlan) 

g) Diğer Hususlar: TBMM Başkanlığı ve TBMM Genel Sekreterliği çeşitli tarihli genelge ve 
yazılarında; 

Anayasa ve İçtüzüğün genel hükümleri içerdiğini belirterek İncelemelerin Komisyon karar
larına dayanılarak yapılmasına özen gösterilmesi, 

Bilgi toplamanın Komisyon, alt komisyon veya komisyonun görevlendireceği bir üye tarafın
dan ve komisyon kararına dayalı olarak yapılması, 

İnceleme tamamlanana kadar mümkün olduğunca toplanan bilgilerin gizli tutulması ve böylece 
saptırmalara meydan verilmemesi gerektiği ve inceleme konulan ile ilgili olarak ancak komisyon 
karar verdiğinde kamuoyuna açıklama yapılması, 

Komisyon kurulmasına dayanak teşkil eden önerge ve önergelerin kapsamı içinde kalınarak 
komisyon raporlarının yazılması, 

Şeklindeki hususlara dikkat çekmişlerdir. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
A) TBMM GÜNDEMİNDE TARIM VE PATATES YETİŞTİRİCİLİĞİ SORUN

LARININ TARİHÇESİ: 
17 nci Dönem: Bu dönemde Tütün Üreticilerinin Sorunlarının Araştırılmasına Yönelik olarak 

10/19, 10/55 ve 10/59 Esas Numaralı Meclis Araştırması önergeleri verilmiştir. 
18 inci Dönem: Bu dönemde 8/15 Tarım Politikaları ve 8/23 Tütün Üreticilerinin Sorunları üzerine 

Genel Görüşme önergeleri, 10/118, 10/149 Tütün Politikası Meclis Araştırma önergeleri verilmiştir. 

19 uncu Dönem: Bu dönemde 10/170 Ülkemizin Su Kaynaklarının Araştırılması ve Manav
gat Projesi ile 10/226 Tütün Üreticilerinin Sorunlarının Araştırılması konularında Meclis Araştırma 
önergeleri verilmiştir. 

20 nci Dönem: Bu dönemde 10/15 Su Kaynaklarının Değerlendirilmesi ve Manavgat Projesi 
(10.4.1996 Genel Kurulda reddedilmiştir.) 

10/33 Tarım ve Hayvancılık Sektörünün Sorunları, 
10/47 Çay Üreticilerinin Sorunları, 
10/76 Tütün Üreticilerinin Sorunları, 
10/111 Çiftçilerin Sorunları, 
10/146 Şeker Üretimi ve Şeker Fabrikaları ile Şeker Pancarı Üreticilerinin Sorunları, 
10/213 Zarar Gören Çiftçilerin Desteklenmesi, 
10/256 Zeytinyağı Üreticilerinin Sorunları; 
10/265 Elma Üreticilerinin Sorunları 
10/279 Su Kaynaklarının Etkin Kullanımı, 
10/282 Zeytinyağı Üreticilerinin Sorunları, 
10/295 Elma Üreticilerinin Sorunları, 
10/296 Şeker Pancarı Üreticilerinin Sorunları, 
konularında Meclis Araştırma önergeleri verilmiştir. 
21 inci Dönem: Bu dönemde Tarım Sektörü ve Çiftçilerin Sorunlarının araştırılmasına yönelik 

olarak 10/22, 10/83, 10/277 Esas Numaralı Meclis Araştırması önergeleri ile Tarımda İlaç, Gübre 
ve Hormon Kullanımına yönelik olarak 10/284 ve 10/289 Esas Numaralı Meclis Araştırması öner
geleri verilmiştir. 

Yine bu dönemde Niğde Milletvekili Merhum Sayın Doğan BARAN ve 24 arkadaşı tarafından 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 22.2.2000 tarihinde "Patates Üretimi Konusundaki 
Sorunların Araştırılarak Alınacak Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Meclis Araştırması Açıl
masına İlişkin Önergesi 10/121)" sunulmuşsa da bu önerge görüşülmemiştir. 

Yukarıda sayılan Yasama Dönemlerinde verilen Meclis Araştırma Önergeleri de görüşüleme
miş ve kadük olmuşlardır. 

21 inci yasama döneminde; Edirne Milletvekili Evren BULUT'un patates üreticilerinin sorun
ları ve alınması gereken tedbirlere ilişkin 15.12.1999 tarihinde 34 üncü Birleşimde yaptığı gündem 
dışı konuşması ve Tarım ve Köyişleri Eski Bakanı Sayın Hüsnü Yusuf GOKALP'in cevabı da 
patates üreticilerinin sorunlarının uzun zamandır sürmekte olduğunu göstermektedir. 
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22 nci Dönem: Bu dönemde tarım sektörüne yönelik olarak; 

10/60 Tarım Sektöründe Tohum Üretimi ve Tohumculuk Sorunları, 

10/208 Tarım Sektöründe Yaşanan Sorunlar, 

10/224 Ege'deki Tarım Üreticilerinin Sorunlarının Araştırılmasına yönelik olarak Meclis Araş
tırması önergeleri, 

verilmiştir. 

B) PATATES BİTKİSİNİN DÜNYADAKİ YERİ VE TARİHÇESİ: 
Patates isim olarak Amerika yerli dillerinden alınma İspanyolca ve Portekizce batata, patata 

kelimelerinden türetilerek dilimize yerleşmiştir. Bilimsel adı ise "Solanum tuberosum"dur. 
Botanik açıdan patates'in anayurdu And dağlarının Şili ve Peru kesimidir. Patates Avrupa'ya 

1534 yılında İspanya üzerinden gelmiştir. Botanik bilgini Clasius bu bitkiyi 1588 de Avusturya'ya 
ve oradan da Almanya'ya götürmüştür. Buradan Fransa ve İsviçre'ye geçen patates bitkisi 1585 
yılında İngiltere ve 1620 yılında Belçika'ya girmiştir. 18 inci yüzyılın sonunda da hemen hemen 
bütün Avrupa Ülkelerinde bir yiyecek ve besin maddesi olarak yaygınlaşmıştır. 

Patates önceleri daha çok hayvan yemi olarak kullanılmaktaydı. Çiğ olarak yendiğinde şiddet
li hazım sorunlarına yol açan patates yeşil kısımlarında ve renksiz filizlerinde solanin denilen zehir
li bir alkaloit içermesi nedeniyle de hastalık kaynağı bir bitki olarak kabul edilmiştir. 

Daha sonraları hızla nüfusu artan Avrupa Ülkelerinde yiyecek ve yem bitkisi olarak patates 
üretimi teşvik edilmiştir. 

Fransa Kralı 16. Louis ve eşi Kraliçe Marie Antoniette'nin başlattığı patates teşvikleri artan kıt
lık nedeniyle ihtilal sonrası Cumhuriyetçiler tarafından da sürdürülmüştür. 

Prusya Kralı Büyük Frederick de halkına gıda ve yem bitkisi olarak patates yetiştirmeyi emret
miş ve 18. yüzyıl sonunda patates Avrupa'da temel bir tarım ürünü haline gelmiştir. 

Bu yıllarda aynı zamanda İrlanda'da büyük bir patates kıtlığı yaşanmıştır. İrlanda toprakların
da kolayca ve bolca yetiştirilen patates İrlanda halkının hemen hemen temel besin kaynağı haline 
gelmişti. 1845 -1846 yıllarında İrlanda patates hasadı bir tür mantar hastalığı nedeniyle gerçekleş
tirilememiştir. 1852 yılına kadar süren bu mantar hastalığı nedeniyle milyonlarca İrlandalı hayatını 
kaybederken milyonlarcası da yeni bir hayat kurmak için A.B.D.ne göç etmek zorunda kaldı. (Kimi 
kaynaklara göre ülke nüfusu 8 milyondan 3 milyona kadar düşmüştür.) Bugün A.B.D.de çok sayıda 
İrlanda kökenli vatandaş bulunması da bu nedenledir. 

Bu kıtlık sırasında Osmanlı Padişahı Abdülmecit açlıktan ölümler yaşayan İrlanda'ya beş gemi 
dolusu gıda yardımı gönderir ve para yardımında da bulunur. Bu gemilerin yanaştığı limanda hâlâ 
buna ilişkin bir plaket bulunmaktadır. (Kültür ve Turizm Bakanlığı İnternet Sitesi) 

(Kaynak : Büyük Larousse. Meydan Larousse) 
C) TÜRKİYE'DE PATATESİN YERİ VE TARİHÇESİ: 
Patates Türkiye'ye 18. yüzyılın ikinci yarısında Avrupa ve Rusya'dan getirilmiş ve kısa zaman

da her tarafta yetiştirilmeye başlanmıştır. Ruslardan alınarak Erzurum ovasında tarımı yapılan 
patatese bu nedenle yörede "kartol" adı verilmiştir ve halihazırda da bu ismin kullanıldığı görülmek
tedir. 
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Diğer taraftan Avrupa üzerinden 1853 yılında gelen patatesin üretilmesine de Sakarya ovasın
da başlanmıştır. 1845 yılında Alman Uzman Hemann'ın 9 çeşit yemeklik patates için deneme 
üretimine başlamıştır. 

II. Abdulhamit döneminde patates ziraatının yaygınlaşması için beş yıl vergiden muaf tutulan 
çiftçilerin patates ekimine yönelmeleri sağlanmıştır. (Enis BATUR, Patates, Sel Yay. 2003) 

Cumhuriyet Döneminde Devletin resmi çalışmaları ise 1926 yılında Sakarya Araştırma Ens
titüsünde başlamış, tohumluk üretim çalışmaları da 1940'lı yıllarda Bolu'da sürdürülmüştür. Ancak 
bu çalışmalar 2. Dünya Savaşı yılları ortamında tamamlanamamıştır. 

1960 - 1966 yıllarında Ödemiş Gölcük'te Hollanda'dan ithal edilen çeşitler üretilmiş, ancak 
devam edilememiştir. 

1970'li yıllarda ise Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. ile Alman KWS Şirketinin kuruluşu Tohum 
Islah ve Üretme A.Ş. Yeni Alman patates çeşitlerinin anaç tohumluklarını getirerek üretmeye baş
lamış ve özel depolar kurulmuştur. 

1972 yılında Şeker Şirketi ortaklığı ile Türkiye'nin ilk entegre fabrikası olan SATÜDAŞ kurul
muş ve patates cipsi, püre, un, nişasta, çorba ve köfte üretmeye başlamıştır. 

1971 yılında Peru'nun başkenti Lima'da Uluslar arası Patates Araştırma Merkezi (CİP) kurul
muştur. 

1972 yılında Bolu Dörtdivan Cemaller Köyü Kalkınma Kooperatifi kurulmuş, patates 
depolama ve ambalajlama tesislerinin temeli atılmış ancak bu girişim devam ettirilememiştir. 

1973 yılında Tarım Bakanlığınca Bolu'da patates deneme ve üretme istasyonu kuruluşu baş
latılmış ancak bu girişim de devam ettirilememiştir. 

1976 yılında Bolu patates üreticileri bir araya gelerek Bolu Tohumluk Patates Üreticileri Der
neğini kurarak ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmışlardır. 

1976 yılında Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Ülkesel Patates Araştırma ve Eğitim Projesi ile 
görevlendirilmiş ve Uluslar arası Patates Merkezi (CİP) ile koordinasyona girilmiştir. 

1981 yılında Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ile Tekfen Holding'in kurduğu TAREKS A.Ş. 
ithal tohumluk çalışmalarına başlamış ve 1983'ten sonra bunu hızlandırmıştır. 

1985 yılında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 15.1.1985 tarih ve Pro-toh 12449 sayılı yazılarıyla 
tohumluk ithalatı ve yerli üretim programını belirlemiştir. 

1985 yılında İzmir'de Simplot-Beşikçioğlu Patates entegre tesisleri kurarak parmak patates 
üretmeye başlamıştır. 

1986 yılında Bolu tohumluk üreticileri 4 adet daha tohumluk kooperatifi kurmuşlardır. Aynı yıl 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı olan Niğde elma fidanlığı, Niğde Patates Araştırma Enstitüsü 
adı altında patatesle ilgilenmeye başlamıştır. 

1987 yılında Niğde'de üretici birlikleri ve Valilikçe kalibrasyon ve ambalaj ağırlıklı PATAŞ 
kurulmuştur. Aynı yıl İstanbul'da uzay patates cipsi üretimine geçmiştir. 

1988 yılında TAREKS A.Ş. tamamen Tarım Kredi Kooperatifleri bünyesine geçmiş ve Tekfen, 
Ar tarım, Gömeç Tohumluk gibi özel şirketler tohumluk, deneme, ithalat ve yerli üretime başlamış
lardır. 
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1989 yılında İstanbul'da parmak patates üreten Avico-Starhing kurulmuştur. 
1990 yılında Bolu Patates Üreticileri Üretim ve Pazarlama Kooperatifleri kurulmuştur. 

1992 yılında Bolu'da dış pazara yönelik parmak patates üreten Bol-Pat A.Ş., Nevşehir Kaymak-
lı'da üreticiler tarafından tohumluk üretimine yönelik KAPAŞ ve diğer bazı firmalar kurulmuştur. 

1994 yılında Bolu'da ULAŞ Tanm Ltd. Şti. kurulmuştur. 
(Kaynak : Ulaş Tarım Ltd.Şti. Sayın Halit ULAŞ Bilgi Dosyası) 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
A) KOMİSYONUMUZUN ÇALIŞMA YÖNTEMİ: 
Komisyonumuz 9.12.2004 tarihli 1 inci toplantısını Başkanlık Divanı Seçiminin hemen sonrasında 

gerçekleştirerek Komisyonun çalışma yöntemine ilişkin usul ve esaslan karara bağlamıştır. (Karar No.: 1) 
Karar No.: 1 Karar Tarihi 

9.12.2004 
KARAR 

Komisyonumuzca; 9.12.2004 Perşembe Günü Saat: 16.30 -17.45 arasında yapılan 1 inci 
toplantıda; 

1- Patates üreticilerinin sorunları hakkında dile getirilen hususlar için ilgili Kurum ve Kuruluş
lara yazı yazılarak Komisyon üyeleri için bir bilgi dosyası hazırlanması ve bu dosyanın üyelere 
dağıtılmasına, 

2- Komisyonumuza çalışmalarında yardımcı olmak üzere Tarım Bakanlığı ile belirlenecek bir 
üniversiteden (tercihen Ankara Üniversitesi) İçtüzük Madde 105'e göre komisyon görev süresince 
birer uzman /görevli çağrılmasına, 

3- Komisyonumuzun mutad toplantılarını her Çarşamba günü Saat 14.00'de yapması, bunun 
dışında da iş yoğunluğu ve bilgisine başvurmak üzere Komisyona davet edilenlerin programına 
bağlı olarak toplantı yapılacağı ve bütün toplantıların Gündem ile ilgililere duyulmasına, 

4- Komisyonumuzun tüm toplantılarında İçtüzük Madde 33'e göre tam tutanak tutulması ve bu 
hususun Tutanak ve Seslendirme Müdürlüklerine bildirilmesine, 

Karar verilmiştir. 
Başkan 

Erdoğan Özegen 
Niğde 
Kâtip 

Mücahit Daloğlu 
Erzurum 

Üye 
Ahmet Koca 

Afyon 
Üye 

Muharrem Candan 
Konya 

Başkanvekili 
Orhan Eraslan 

Niğde 
Üye 

Abdullah Çalışkan 
Adana 
Üye 

Ahmet Yaşar 
Aksaray 

Üye 
Necati Uzdil 

Osmaniye 

Sözcü 
Rıtvan Köybaşı 

Nevşehir 
Üye 

Halil Ünlütepe 
Afyon 
Üye 

Ali Rıza Bodur 
İzmir 
Uye 

Hasan Ali Çelik 
Sakarya 
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Alınan bu karara bağlı olarak Komisyonumuzun çalışma yöntemi uygulamalara da bağlı olarak 
aşağıdaki şekilde oluşmuştur: 

i) Ofis Çalışması: Bu çalışmada Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Üniversiteler ve Sivil Toplum 
Kuruluşları (Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Ziraatçiler Derneği, Türk-Ted gibi) ile temas kurulması, 
bu kurumlardan bilgi ve belge temin edilmesi ve bu kuruluşlarda görev yapan uzman kişilerin 
Komisyonumuza davet edilerek kendilerinden bilgi ve görüşlerinin alınması yoluna gidilmiştir. 

ii) Saha Çalışması: Bu çalışmada Ülkemizde patates üretiminin yoğun olarak yapıldığı ve 
dolayısıyla Komisyonumuzun çalışma konusu olan Patates Yetiştiriciliği ile Patates Üreticilerinin 
yaşadıkları sorunların yerinde görülmesi ve üreticilerin dilek ve şikayetlerinin ilk elden alınması 
amaçlanmıştır. 

iii) Sanayi Uygulamaları: Bu çalışma ile Ülkemizde patatesin sanayi kuruluşlarınca işlen
mesinde yaşanan sıkıntılar, bu tür firmaların yaşadıkları darboğazlar gibi sorunlar ele alınarak geliş
miş ülkelerdeki sanayi tipi patates üretimi ve işlenmesi şeklindeki bilgilerin elde edilmesi amaçlan
mıştır. 

iv) Rapor Yazımı: Komisyonumuzun çalışma konusuna paralel olarak raporun yazılmasına 
yönelik Komisyon çalışmalarının yapılması amaçlanmıştır. 

B) KOMİSYONUN FAALİYETLERİ: 

1- Komisyonumuz kuruluşunu takiben süratle Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Üniversiteler, 
Sivil Toplum Kuruluşları ve Türkiye Ziraaat Odaları Birliği gibi kurum ve kuruluşlardan bilgi ve 
belge talebi yoluna gitmiştir. Komisyonun ofis çalışmasına esas olacak dosyalar oluşturulmuştur. 

2- Komisyon çalışmalarında teknik ve bürokratik destek sağlanması amacıyla Tarım ve Köyiş
leri Bakanlığından Komisyonumuzda uzman görevlendirilmesi talep edilmiştir. Bunun üzerine 
Bakanlıkça Korgem Genel Müdür Yardımcısı Sayın Ramazan Can HİLAL, Tagem Genel Müdür 
Yardımcısı Sayın Talat ŞENTÜRK ve Tügem Genel Müdür Yardımcısı Sayın Mesut GEZER görev
lendirilmiştir. Bu uzmanlar diğer bürokratik görevlerinin elverdiği ölçüde Komisyonumuzun top
lantılarına katılarak çalışmalara katkıda bulunmuşlardır. 

3- Komisyonumuz görev süresi boyunca 9 adet toplantı yapmıştır. Bu toplantılarda 18 adet 
akademisyen, bürokrat, sivil toplum kuruluşu temsilcisi, tüccar ve sanayici Komisyonumuza davet 
edilerek bilgilerine başvurulmuştur. 

4- Komisyonumuz Niğde ve Nevşehir illerine yaptığı inceleme gezileri ile patates 
üreticilerinin, bölge tarım kuruluşlarının patates yetiştiriciliği ve patates üreticileri ile ilgili sorun
larını ve çözüm önerilerini yerinde dinlemiştir. 

Komisyonumuzun özellikle bölge ziyaretleri çok faydalı olmuş ve heyete katılan milletvekil
leri ve bürokratlar bu ziyaretlerde önemli gözlemler ve tespitler yapmışlardır. 

C) KOMİSYONUMUZDA BİLGİSİNE BAŞVURULAN ŞAHISLAR: 
Komisyonumuzun 22.12.2004 tarihli 3 üncü toplantısına katılan Türkiye Ziraatçiler Derneği 

Genel başkanı Sayın İbrahim YETKİN; 
Patates ve patates üreticilerinin sorunlarının toplum tarafından yeterince algılanamadığını ve 

üretim planlaması olmayışından en fazla mağdur olan kesimin patates üreticileri olduğunu, 
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Her yıl yaklaşık 850.000 ton üretim fazlası bulunan patatesin ihracatı konusunda ciddi sıkın
tıların olduğunu, üretim fazlası bu miktarın bir kısmının kamu kuruluşlarınca tüketilebileceğini an
cak bunun da geçici bir tedbir olacağını, 

Genel anlamda tarım üreticilerinin sorunlarından ayrı düşünülemeyecek patates üreticilerinin; 

• Tonu 1100 Euro olan ithal tohuma bağlı olduklarını, 

• Elektrikle yapılan sulama suyu maliyetinin yüksek olduğunu, 

• Gübre, ilaç ve benzeri girdilerin de maliyeti arttırdığım, 

• Birikmiş borçlar nedeniyle üreticilerin Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatifleri, TEDAŞ 
ve Bağ-Kur ile olan sorunlarının giderek büyüdüğü, 

Türkiye'de 1980 sonrasında uygulanmaya başlayan neoliberal politikalardan dolayı patateste 
çok büyük ölçü ve çeşitlilikte tohum ithalatı yapıldığını, üreticilerin çok yüksek verimliliği olan bu 
tohumlan cazip bulduğunu, 

Tarımdaki kamusal düzenlemenin küçültülmesi ve daraltılması sonucunda Ülkemizde yerli 
tohum üretimi konusundaki çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu, genel anlamda Türkiye'nin tohum it
halatına yıllık 110 - 120 milyon dolar harcadığını, 

Özellikle Niğde - Nevşehir bölgelerinde patates üreticilerini alternatif ürün desenlerine yönelt
mek durumunda olduğumuzu, 

Rahatsızlık yaratan 850.000 tonluk üretim fazlalığının ihracat olanak ve tedbirlerinin araştırıl
ması gerektiğini, 

Patates ürününün kilogram maliyetinin harcanılan emek gücü hesaba katılmaksızın 180.000 
TL.si, satış fiyatının ise 110.000 TL.si (2003 yılı) olduğunu, 

Patates üreticilerinin bu maliyetlerle caydırılarak bu işten uzaklaştırılmalarının bölgede 
onarılamayacak, ciddi sıkıntılara yol açacağını, bu anlayışın insanlarımıza reva görülemeyeceğini, 

Niğde - Nevşehir bölgesinin her türlü tarımsal üretimi yapabilecek bir altyapıya sahip ol
duğunu ancak ithal tohumla birlikte inanılmaz bir ürün fazlası elde eden üreticilerin ilk başlardaki 
hızlı zenginleşme nedeniyle şimdi hâlâ patates merkezli bir duruş sergilediklerini, bu üreticilerin al
ternatif ürünlere yöneltilmesi, hayvancılığın desteklenmesi bu amaçla Dünya Bankasının Sosyal 
Riski Azaltma Projesinden (SRAP) faydalanılabileceğini, 

dile getirmiştir. 

Aynı toplantıda söz alan Niğde Milletvekili Sayın Orhan ERASLAN; 
Bu araştırma önergelerinin verildiği tarihte patates siğili hastalığı ve Niğde Nevşehir bölgesin

de karantina hastalığının bulunmadığını, oysa şimdi bir de karantina probleminin çıkmasıyla patates 
üreticisinin sorununun sanki karantinadan ibaretmiş gibi algılandığını, 

Patates siğili hastalığından önce yine ithal tohumla patates böceğinin de yöreye geldiğini, ithal 
edilen 65 çeşit patatesin bölgeye uyumlu olup olmadığına bakılmadan ekildiğini, 

Bölgede çok çeşitli alternatif ürünün denendiğini ve çoğunda başarılı olunamadığını, 
Hayvancılıkla desteklenmeyen çiftçiliğin eksik bir çiftçilik olduğunu ve hayvancılıkla destek

lenen çiftçiliğin ekonomik, sosyal ve kültürel faydalar sağladığını, bu hususa raporda da yer veril
mesi gerektiğini, 
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Avrupa'da patatesten 106 çeşit ürün elde edilebildiğini, fakat bunların diğer tarımsal ürünler
den elde edilmeleri halinde daha ekonomik olması yüzünden patatesin maliyet açısından bu ürün
lerle rekabet edemediğini, 

2002 yılı rakamlarına göre; tonu 71 dolardan ihraç edilen patateslerden dolayı 3.549.000 dolar 
gelir elde ederken tonu 623 Dolardan alınan tohumlar nedeniyle 8.652.000 Dolar ödediğimizi, ithal 
tohumun şimdiki maliyetinin 1150 Euro/ton, yerli tohumun ise 500 - 600 bin TL/Kg olduğunu, 

Belirtmiştir. 

Komisyonumuzun 22.12.2004 tarihli 3 üncü toplantısında bilgisine başvurulan Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığı Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Yüksek Ziraat Mühendisi Sayın 
Hüseyin ONARAN aşağıdaki sunuşu yapmıştır: 

PATATESİN ÜLKEMİZ İÇİN ÖNEMİ: 
GİRİŞ 
Patates (Solanum tuberosum L.) orijini Türkiye olmayan nadir bitkilerden biridir. 

Yeni Dünya bitkisi olan patates, Avrupa'ya ilk defa süs bitkisi olarak Güney Amerika'nın And 
dağlarından gelmiştir. 

Dünyamızın giderek büyüyen açlık sorununa cevap verebilecek önemli bitkilerin başında gel
mektedir. 

Türkiye için mazisi pek eski olmayan patates, ülkemize 150 yıl kadar önce Rusya ve Kafkaslar 
üzerinden doğu bölgelerimize, bir asır kadar önce de Avrupa üzerinden batı yörelerimize girmiştir. 

Bugün yurdun hemen her yerinde yetiştirilebilmekle beraber, özellikle Orta Anadolu'da önem
li durumdadır. 

Ülkemizin genel ihracat değerleri göz önüne alındığında, patates üretim potansiyelinin iyi kul
lanılmadığı görülmektedir. 

İhracatımız büyük oranda Ortadoğu'da Arap ve İslam ülkelerine (Ürdün, Irak, Lübnan, Suudi 
Arabistan ve Kuveyt) yönelik olarak yapılmaktadır. 

Genelde ithalatımızın ağırlıklı olarak Hollanda ve Almanya'dan yapılan anaç kademede tohum
luk ithalatına dayanmaktadır. 

PATATESİN DÜNYADAKİ DURUMU 
A) DÜNYA PATATES ÜRETİM VE TÜKETİMİ 
Dünyada 2003 yılında 18.896.832 hektar alanda patates üretimi yapılmış ve 310.810.336 ton 

patates üretilmiş olup, dekara verim 1645 kg' dır. 

Dünyada son 20 yılda gelişmiş ülkelerin patates ekiliş ve üretiminde bir azalma, gelişmekte 
olan ülkelerde ise artış olduğu tespit edilmiştir. 

Dünyada en fazla patates üretim alanı ve miktarına sahip olan ülkeler sıralamasında ilk sıraları 
Rusya, Çin, Hindistan, Polonya ve A.B.D. almaktadır. 

Birim alandan en fazla verim elde eden ülkeleri ise sırasıyla Hollanda, İngiltere, Almanya, 
A.B.D., Fransa ve Kanada oluşturmaktadır. 

Dünyada kişi başına patates tüketimi en yüksek ülke 106 kg ile İngiltere'dir. 
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DÜNYA PATATES İHRACAT VE İTHALATI 
Dünyada patates üretim alanlarının genişliğine karşın, ürün dış ticareti oldukça yavaş seyret

mektedir. 

• Son yirmi yılda gelişmiş ülkelerin patates ekiliş ve üretiminde bir azalma, gelişmekte olan ül
kelerde ise artış vardır. 

• Dünyada üretilen patatesin her yıl 6-8 milyon tonu (%2.5-3.0) dış ticarete arz edilmektedir ki, 
bu miktar diğer endüstri bitkileri ve tahıllara göre son derece düşük bir seviyededir. 

• Yıllara göre patates ithalatının %64-71'i, ihracatın ise %72.0-78.1'i Avrupa ülkeleri tarafın
dan gerçekleştirilmektedir. Gerçekte patatesin salt insan beslenmesinde kullanılmaması nedeniyle, 
fazlalığın yemeklik, sanayi yada hayvan besleme sınıfı mı olduğu tam olarak belirlenememektedir. 

İthalat ve İhracat Esas İtibariyle Üç Noktada Yoğunlaşmaktadır: 

1. Çoğunlukla birbirine yakın ülkeler arasında gerçekleşen normal patates ticareti, 
2. Akdeniz ülkelerinden Avrupa ülkelerine yapılan turfanda patates ticareti, 
3. Avrupa ve Amerika'nın gelişmiş ülkelerinden diğer ülkelere yapılan tohumluk ihracatı. 

Belçika-Lüksemburg, genelde erkenci patates ithali yapmaktadır. Kalite ve standart normları 
olarak AT kuralları uygulanır. 

Hollanda dünyanın en önemli patates merkezi olup, ihracat bakımından Avrupa'da ilk sırayı al
maktadır. Fiyatların uygun olması halinde bir miktar da ithalat yapmaktadır. İthalatın %40 kadarı 
yemeklik patates olup Belçika, Almanya ve diğer AT ülkelerinden yapılmaktadır. 

Mayıs-Haziran aylarında gerçekleşen ilk erkenci patates ithalatında İtalya, Malta ve İsrail 
önemli görülmektedir. Hollanda'nın önemli bir patates ihracatçısı olması nedeniyle, herhangi bir 
kontrol tedbirinin alınması veya fiyat desteklemeleri söz konusu değildir. 

• Fransa Ocak-Mayıs aylan arasında Fas, İtalya ve İspanya'dan erkenci patates ithalatı gerçek
leştirmektedir. Daha sonraki dönemlerde ise Belçika, Hollanda, İtalya ve Tunus'tan ithalat yapıl
maktadır. 

• İspanya fiyatların düşük olduğu sonbaharda yaptığı ithalatın yarısını İngiltere'den diğer 
yansını ise İrlanda, Hollanda ve Fransa'dan karşılamaktadır. 

• İtalya dünyanın en büyük erkenci patates üreticisi olup, aynı zamanda büyük bir patates it-
halatçısıdır. İtalya erkenci patates üretimini artırmak için ana üretim alanlarını daraltmış, erkenci 
üretim alanlannı genişletmiştir. Bu nedenle Temmuz, Şubat aylarındaki 8 aylık dönemde iç 
tüketime sunulmak üzere patates satın almaktadır. 

• İngiltere AT ülkeleri içerisinde üçüncü önemli İthalatçı ülkedir. 
• Almanya Avrupa'nın önemli patates üreticisi ülkelerinden biri olup, bir miktar patates de satın 

almaktadır. Türkiye'den aldığı patateslere çok yüksek vergi oranları uygulamasından dolayı diğer 
AT ülkeleriyle kalite ve mesafede farkı bulunmamasına rağmen rekabet etmemiz güçleşmektedir. 

PATATESİN TÜRKİYE'DEKİ DURUMU 

TÜRKİYE PATATES ÜRETİM VE TÜKETİMİ: 
Erkenci patates üretimi; Akdeniz, Ege ve Karadeniz bölgelerinde uygulanmaktadır. Ana ürün 

üretim alanı; temel olarak Orta ve Doğu Anadolu bölgelerini içermektedir. 
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Ana patates üretim merkezlerinin hemen yanında tohumluk teminine elverişli yüksek yaylalar 
mevcuttur. İzmir çevresinde Bozdağ ve Gündalan yaylaları, Orta Anadolu'da Kayseri, Niğde ve 
Nevşehir'in yüksek rakımlı yerleri, Çukurova'da Toroslar, Antalya'da Korkuteli Yaylası, Bolu ve 
Adapazarı Ovası, Gerede'de Dörtdivan Yaylası, Erzurum-Pasinler Ovası, Trabzon ve Kars Yaylaları 
bunlar arasında sayılabilir. 

Ülkemiz patateste 2003 yılı verilerine göre 200 000 hektarlık üretim alanı ile dünyada 8., 5 300 000 
tonluk üretimi ile 11. ve 2650 kg/da' lık verimi ile 7. sırada yer almaktadır. 

Tablo 1. Türkiye'de Patates Ekiliş Durumu, Üretim Miktarı ve Verimi. 
Yıllar 

1971-75 
1976-80 
1981-85 
1986-90 
1991-95 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 

Dikim 
Alanı 

(1000 Ha) 
177.6 
179.8 
188.4 
193.0 
195.5 
210.0 
211.0 
203.0 
220.0 
205.0 
200.0 
198.0 
200.0 

Alan Artışı 
(%) 

100.0 
101.0 
106.0 
108.7 
110.0 
118.2 
118.8 
114.3 
123.8 
115.4 
112.6 
111.5 
112.6 

üretim 
(lOOOTon) 

2 253 
2 854 
3 270 
4 202 
4 590 
4 950 
5 100 
5 250 
6.000 
5.370 
5.000 
5.200 
5.300 

Üretim 
Artışı 
(%) 
100.0 
126.7 
145.1 
185.5 
203.7 
219.7 
226.4 
233.0 
266.3 
238.3 
221.9 
230.8 
235.2 

Verim 
(kg/da) 

1268.6 
1589.0 
1729.4 
2176.3 
2347.8 
2357.1 
2417.1 
2586.2 
2727.3 
2619.5 
2500.0 
2626.3 
2650.0 

Verim 
Artışı 

(%) 
100.0 
125.3 
136.3 
171.5 
185.0 
185.8 
190.5 
203.7 
214.9 
206.5 
197.1 
207.0 
208.9 

Patatesin Niğde ekonomisine katkısı ile yıllara göre üretim alanları ve üretim miktarları 
irdelenecek olursa; 

Tablo 2- Patatesin Niğde Ekonomisine Katkısı. 

YIL 

1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 

TOPLAM GSMH 
(TL) 

72.319.496.500.000 
184.828.760.867.000 
204.115.232.750.000 
310.961.229.535.000 
319.235.625.700.000 
617.954.390.750.000 
700.319.346.775.000 

PATATESİN DEĞERİ 
(TL) 

28.697.750.000.000 
100.328.700.000.000 
54.973.730.000.000 
97.023.450.000.000 

109.524.900.000.000 
155.640.625.000.000 
180.229.420.000.000 

GSMH PAYI 
(%) 

39.68 
54.28 
26.93 
31.20 
34.33 
25.19 
25.73 

Kaynak: Niğde Tarım İl Müdürlüğü 
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Patatesin Niğde ilinde tanmdan sağlanan Toplam Gayri Safı hasıla içinde payı yıllara 
göre %25,7-54,3 arasında değişim göstermiştir. 

Tablo 3- Niğde ilinde Yıllara Göre Patates Dikim Alanları ve Verim Durumları 
Yıllar 

1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 

Patates Dikim Alanı 
(ha) 
31.879 
39.114 
35.162 
32.709 
34.997 
34.450 
27.199 

Verim 
(kg/ha) 
41.962 
40.156 
36.791 
33.484 
35.578 
37.368 
34.124 

Üretim Miktarı 
(Ton) 
1.337.716 
1.570.687 
1.293.646 
1.095.249 
1.245.125 
1.287.353 
928.131 

Kaynak: Niğde Tarım İl Müdürlüğü 

Tablo 4. Patatesin Son On Yıldaki İhracat ve İthalat Değerleri 

Yıllar 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 

ihracat 
Miktar (Ton) 

238 122 
108 979 
255 296 
223 614 
56 374 
64 607 
128 000 
105 000 
34 000 
177 000 

Değer (Dolar) 
36 864 985 
23 871 145 
29 857 078 
47 360 419 
22 174 523 
14 510 000 
23 078 000 
12 831 000 
2 472 000 
16 621 000 

ithalat 
Miktar (Ton) 

8 668 
8 349 
12 200 
14 504 
15 080 
18 691 
10 730 
2 107 
11 821 
9 255 

Değer (Dolar) 
3 294 042 
3 598 260 
7 304 531 
7 807 518 
8 642 296 
10 712 091 
4 727 177 
820 665 
5 764 874 
5 220 831 

Tablo 5. Patates Tohumluğu Üretimi, İthalatı ve Dağıtımı 
Yıllar 

1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 

Tohumluk ihtiyacı 
(1000 Ton) 

475.0 
500.0 
525.0 
527.5 
525.0 
550.0 
527.5 
527.5 
307.5 
252.5 

Yerli 
Üretim 
6746 
11353 
15313 
29150 
24686 
23336 
37141 
15284 
16251 
25739 

Temin Edilen Tohumluk (T 
İthal 

4461 
5646 
9846 
9060 
15080 
18810 
15524 
3126 
9835 
-

Toplam 

11207 
17099 
25159 
38190 
39766 
42146 
52665 
18410 
26086 
-

on) 
Dağıtım 

10939 
15158 
23843 
38190 
39766 
42146 
52665 
18410 
26086 
-

• Bölgeler arasında en fazla üretim Niğde, Nevşehir, Afyon, Kayseri, Konya, Aksaray ve 
Karaman illerinin yer aldığı orta güney bölgesindedir. 

• Dikim alanı yönünden Niğde ve Nevşehir illeri başta olup, bunları İzmir, Bolu, Erzurum, Or
du, Afyon ve Konya illeri takip etmektedir. 
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• Niğde ve Nevşehir illerinin ülkemiz patates dikim alanlarındaki payı %28, üretimdeki paylan 
ise %43 'tür. Bu iki ilin birim alana verimleri, ülke ortalamasının çok üzerindedir. 

• Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nca, tarımda verim ve kalitenin artırılması, standartlara uygun 
ürünlerin üretilmesi, planlı ve istikrarlı üretim yapılması ve yeni teknolojilerin ve bilgilerin tarım 
kesimine aktarılarak imkan sağlanması amacıyla 30 Haziran 1996'da "Sözleşmeli Tarımsal Ürün 
Yetiştiriciliği İle İlgili Usûl ve Esaslar Hakkında Tebliğ" yayınlanmıştır. Bu Tebliğ' de 1 Ağustos 
1998'de yapılan yeni düzenlemelerle, firmaların konu ile ilgili önemli sorunları çözümlenmiş ve bu 
düzenlemelerin uygulanabilirliği artırılmıştır. 

• Yapılan araştırmalara göre toplam üretimin %65'i doğrudan tüketime, %13'ü tohumluğa ,%1'i 
sanayiye ve %1-2'si ihracata ayrılmaktadır. Ayrıca depo yetersizlikleri ve pazarlama sorunları 
nedeniyle, %20'ye yaklaşan rakamlarda bir kayıp bulunmaktadır. 

• Yemeklik patateste %12-16, sanayi ye işlenecek patateste ise % 16-25 nişasta oranı istenir. 
• Üretilen patatesler esas itibariyle yurt içinde tüketilmektedir. Kişi başına patates tüketimimiz 

60-75 kg' dır. 
• Patates sanayide un, parmak patates ve dondurulmuş olarak Nevşehir, Yozgat, Afyon, Bursa, 

Adapazarı, İzmir ve İstanbul illerinde işlenmekte ve özellikle dondurulmuş olarak dışarı pazarlan-
maktadır. Gerek maliyetin yüksek oluşu ve gerekse halkın tüketim alışkanlıkları nedeniyle patates 
sanayisi önem kazanamamıştır. 

TÜRKİYE PATATES İHRACAT VE İTHALATI 
Genelde ithalat tohumlukla sınırlıdır. 
Patatesin son yıllardaki dikim alanı 200 000-220 000 hektardır. 
Bir dekarda kullanılan tohumluk miktarı kullanım amacına, çeşide, ekolojik şartlara göre az 

çok değişmekle birlikte ortalama 250 kg/da' dır Bu durumda ülkemizde ortalama 525 bin ton 
civarında bir tohumluğa ihtiyaç duyulmaktadır. 

Fizyolojik yaşlanmayı ve tohumluk dejenerasyonunu önlemek için üç yılda bir tohumluğun 
yenilenmesi söz konusu olduğundan, yıllık tohumluk ihtiyacı 175 000 ton civarındadır. Türkiye'de 
üretilen tohumluk ancak ihtiyacın %8-10'u kadardır. Yani kullanılan tohumluğun büyük bir kısmı 
sertifikalı değildir. İthalat tohumluk ile sınırlıdır. 

Ülkemizde sertifikalı tohumluk üretimi ithalat yoluyla daha ziyade Hollanda ve Almanya'dan 
getirilen çoğunlukla anaç kademedeki tohumluklara dayalı olarak yapılmaktadır. 

Türkiye'nin patates ihracatı yıllar itibariyle değişmekle birlikte toplam üretim % 0.6 - 5 oranın
dadır. Bu veriler patates ihracatının yurtiçindeki üretimden etkilenmediğini ve bu yaklaşımda 
üretimdeki artışın ihracatı desteklemediğini göstermektedir. Ayrıca ülkemizin patates ihracatında is
tikrarlı ve düzenli bir pazarı bulunmamaktadır. 

İhracat büyük oranda Ortadoğu'da Arap ve İslam ülkelerine yönelik olarak yapılmaktadır. Tür
kiye'den sürekli olarak patates satın alan ülkeler Ürdün, Irak, Lübnan, Suudi Arabistan ve 
Kuveyt'tir. Avusturya, Almanya ve Hollanda gibi dünyanın en önemli patates ihracatçısı ülkeleri ile 
de bir miktar patates ticareti yapılmaktadır. 

TÜRKİYE'DE PATATES ÜRETİMİNDEKİ SORUNLAR 
Üretim Sorunları ve Verimi Sınırlayan Etkenler: 
Türkiye'de patates araştırmalarına 1930'lu yıllarda başlanmış olup, üretim sorunları ve verimi 

sınırlayan etkenlerin bilinmesine rağmen, organize çalışmalar 1976 yılında Ülkesel Patates Araştır
ma ve Eğitim Projesi'nin yürürlüğe girmesiyle başlamıştır. 
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Türkiye patates üretiminde iyi bir üretici konumuna girmiş ve bugüne kadar Beş Yıllık Kalkın
ma Planlarındaki hedefler aşılmıştır. 

Araştırma çalışmalarında farklı ekolojik bölgeler için çeşit performansları ve en uygun yetiş
tirme teknikleri belirlenmiştir. 

Son yıllarda verim ve üretim artışlanndaki en önemli etken, yetersiz olmakla beraber sağlıklı 
ve kaliteli tohumluk kullanımındaki artış olmuştur. 

Ayrıca gübre kullanımının artması, hastalık ve zararlılarla daha etkin mücadele yapılması ve 
yetiştirme tekniklerinin üretici tarafından daha etkin kullanılması bu artıştaki önemli olan diğer et
kenlerdir. 

Ancak, ülkemizde birim alan veriminin tarımı gelişmiş ülkelere göre, düşük olduğu da göz ar
dı edilemez bir gerçektir. 

Üretim artışlarına paralel olarak, bazı yeni sorunlar ortaya çıkmıştır. Elde edilen ürün fazlasının 
muhafazası büyük sorun olmuştur. 

Patates muhafazası pazarlamada önemli bir halkadır. Aksi takdirde fiyatlardaki dalgalanmalar 
üreticiyi önemli ölçüde etkilemektedir. 

Standartlara uygun depo kapasitesinin yetersizliği, üretim sektörünün bütün öğelerini olumsuz 
etkileyen bir durumdur. 

Patates muhafaza depolarının yüksek maliyetlerinin yanı sıra, tohumluk, yemeklik ve sanayilik 
patates depolarının da ayrı ayrı planlanması gerekmektedir. 

Depo yatırımlarına olabilecek destek ve teşvik tedbirlerinin, patates üretimi ve pazarlamasın-
daki önemi ve etkisi büyük olacaktır. 

Çeşit Geliştirme ve Islahı: 
Ülkemizde 59 adet patates çeşidi tescillidir. Bunlardan üçü ülkemize ait olup, 56 adeti yurt dışı 

menşelidir. 
Ülkemiz adına tescilli olan üç adet çeşit de üretim programında yer almamaktadır. 
Bu durum kendimize ait yeterli sayıda ve üretim programlarına giren tescilli çeşitlerimizin 

bulunmaması çok önemli bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Çeşit geliştirme yönünden gerek Araştırma Enstitülerimizdeki alt yapı ve yetişmiş eleman eksikliği, 
Üniversitelerimizde patateste çeşit geliştirme yönünde alt yapı yetersizlikleri gibi sebepler, 

çeşit geliştirme faaliyetlerinin minimum seviyede kalmasına neden olmuştur. 
Tohumluk Üretimi, Dağıtımı ve Yayımı: 
Ülkemizde verimi etkileyen en önemli etken tohumluktur. Tohumluğun kalitesi, fizyolojik 

yaşa, kaynağına, yumru iriliğine, tohumluğun saflığına, virüs, bakteri, fungus ve benzeri has
talık etmenleriyle bulaşık olup olmamasına bağlıdır. 

Tohumluk kalitesini belirleyen bu faktörler arasında özellikle patojenlerle bulaşık olması, 
tohumluğun yozlaşmasında rol oynayan unsurların başında yer almaktadır. 

Patateste hastalık oluşturan bu etmenlerden özellikle virüslere karşı gerekli önlemler alın
madığında tohumluk yumrular 1-2 yıl gibi çok kısa bir süre içerisinde dejenere olmakta ve tohum
luk değerini kaybetmektedir. 
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Patates bitkisinde verimi artırmak veya en azından aynı seviyede tutabilmek için, en fazla üç 
yılda bir tohumluğun değiştirilmesi ve virüsten ari tohumluk kullanılması esastır. 

Yapılan çalışmalarda, virüs hastalıklarının kontrolünde kimyasal mücadelenin direkt etkili ol
madığı belirlenmiştir. 

Patatesin başlangıç materyalinden itibaren hastalıksız olarak yetiştirilebilmesinde meristem ve 
doku kültürleri metodunun rutin olarak kullanılması önemlidir. 

Meristem ve doku kültürü ile elde edilen edilen tohumlukların tarlaya aktarılması, bu yaklaşım
da tarla üretiminin süresini kısaltarak çok daha sağlıklı tohumluk üretimi yapılabilmesi mümkün 
olabilmektedir. 

Özellikle son yıllarda patates üretim alanlarında patates siğili (Synchytrium endobioticum) has
talığının lokal alanlarda (Aybastı/ORDU, Kaymaklı, Derinkuyu/NEVŞEHİR, Ağcaşar/NİĞDE ve 
GİRESUN) görülmesi patates üretimini önemli ölçüde tehdit etmektedir. 

Konuyla ilgili çalışmalar başlatılmış olup, gerekli sörvey çalışmaları Tarım İl Müdürlüklerin
ce yürütülerek hastalığın yaygınlık durumu belirlenmiştir. 

Patates üreten dünya ülkelerinin hemen hepsinde patates siğili hastalığı tespit edilmiştir. Bu 
hastalıkla bütün ülkeler değişik şekillerde mücadele etmektedirler. 

Özellikle Kanada da patates siğili hastalığına karşı son üç yılda 6 milyar kanada doları harcan
masına rağmen somut bir sonuca ulaşılamamıştır. 

Patates siğili hastalığının bugüne kadar insan sağlığını tehdit ettiğine dair bilimsel herhangi bir 
veriye rastlanılmamıştır. 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı hastalıklı alanları 6968 sayılı Zirai Karantina ve Zirai Mücadele 
Kanunu ve Patates Siğili ile Mücadele Tebliği gereği karantinaya alarak, bu alanlarda patates ve 
yumrulu bitkiler ile fidan ve fide üretimine yasaklamıştır. 

Patates siğili hastalığı ile bulaşık alanlarda patates üretimi yapmakta olan çiftçilerin yasa gereği 
mücadelesi şu anda mümkün olamayan bu hastalıktan dolayı mağdur durumdadır. 

Niğde, Nevşehir ve Ordu illerinde tohumluk patates üretimi yasaklanmış, hastalıkla bulaşık ol
duğu tespit edilen Niğde iline bağlı Ağcaşar kasabası, Nevşehir iline bağlı Derinkuyu ilçesi ve Kay
maklı kasabası ve Ordu iline bağlı Aybastı ilçesinde patates üretimi tamamen yasaklanmıştır. 

Kararın uygulanabilmesi ve patates üretimi yasaklanan yerlerdeki çiftçilerin mağduriyetlerinin 
ve gelir kayıplarının giderilmesi gerekmektedir. 

Eğer mağduriyet ve gelir kayıpları giderilemez ise, yasaklama kararının uygulanması ve has
talığın yayılmasını önlemek pratikte mümkün olamayacaktır. 

Patates üretiminin yasaklandığı yerlerde, özellikle hayvancılık, bodur meyvecilik, yem bit
kileri, mısır ve ayçiçeği vb. ürünlerin alternatif olarak düşünülmesi uygun olacaktır. 

Sürdürülebilir tarım açısından en az dört yılda bir aynı alana patatesin geleceği düşünülerek, 
yetiştirilecek üründen elde edilecek gelir ile patatesten elde edilen gelir farkının üreticiye bir şekil
de ödenmesi halinde hem çiftçi mağduriyeti giderilmiş, hemde hastalığın yayılmasının önüne geçil
mesi mümkün olabilecektir. 

Sertifikalı tohumluk üretiminin teşviki ve tohumluk denetimlerinin tekniğine uygun şekilde 
yapılarak, fazla üretimin ve tohumluğun ihracat imkanlarının geliştirilmesi, patatesin yurdumuzdaki 
geleceğini garantileyecektir. 
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Tohumluk birim alan verimini artıran en önemli faktörler arasında yer almaktadır. 

Genel olarak tohumluğun verime etkisi % 10-20 arasında değişen oranlarda gösterilirse de, bu 
ürüne ve kullanılan tohumluğun kalitesine göre çok daha fazla veya az olabilir. 

İyi bir tohumluk kullanılmadığı sürece, en iyi yetiştirme teknikleri uygulansa bile tohumluğun 
o ürünün verimine ve kalitesine olan etkisi elemine edilemez. 

Gelişmiş ülkelerde çeşit geliştirmeye ve tohumluk üretimine özel bir önem verilmektedir. 
Yetiştirilecek çeşit seçimi kullanım amacına, pazarın isteklerine uygun, yüksek verimli, has

talık ve zararlılara dayanıklı olmalıdır. 

Ülkemizde sertifikalı tohumluk üretimi ithalat yoluyla daha ziyade Hollanda ve Almanya'dan 
getirilen çoğunlukla anaç kademedeki tohumluklara dayalı olarak yapılmaktadır. 

Destekleme Politikaları: 
Avrupa ülkelerinde tarıma çok büyük oranda destekleme uygulandığı için bu ülkelerde yapılan 

üretim maliyeti ülkemize göre çok düşüktür. 
Onlarla rekabet edebilmemiz ancak üretim maliyetini düşürecek önlemler almakla mümkündür. 
Rekabet şartları; birim alanda ürünü artırmak, depo ve nakliye kayıplarını azaltmak yanında, 

üreticiye araştırma, organizasyon, üretim teknikleri eğitimi, tohumluk temini yada dağıtımının 
denetleme aşamalarında devlet destek vermelidir. 

Destekleme sadece nakitle ürünü satın almak olmamalıdır. Özellikle patates ihracatına yeterin
ce destek verilmeli ve bu desteğin uygulama zamanı çok iyi ayarlanmalıdır. 

TÜRKİYE'DE PATATES TÜKETİMİNDEKİ SORUNLAR 
Artan nüfus ile gelişmekte olan sanayimiz karşılaştırıldığında,Türkiye kişi başına patates 

tüketiminde gelişmemiş ülkeler arasında yer almaktadır. 
Ülkelerin sanayi, sosyo-ekonomik yapısı ile patates üretimi ve tüketimi arasında büyük bağ 

vardır. Gelişmemiş ülkelerde patates çok üretilip çok tüketilmektedir. 
Dünyada kişi başına patates tüketimi en yüksek ülke 106 kg ile İngiltere'dir. 
Ürün standardizasyonu mutlaka gerçek temeller üzerine oturtulmalıdır. Ürünü işleyen tesisler 

ve tüketici tercihlerine göre gerçek bir sınıflandırma yapılarak, stadard'a göre bir fıyatlandırma 
yapılmalıdır. 

Patateste taban fiyatı uygulaması olmadığı gibi, fiyatların belirlendiği bir borsa da yoktur. Bu 
nedenle üreticiler alıcılar karşısında ezilmektedir. 

Sözleşmeli üretim modeli, üreticiyi alıcının istediği çeşit ve standarttaki ürünü yetiştirmeye 
teşvik edeceği gibi, patates üretiminin daha bilinçli yapılmasını da sağlayacaktır. 

Sanayi tip ürünlerin gelişmesiyle pazarlama problemi aşılabilecektir. 
Üretici birliklerinin kurulması, üreticilere tohumluk temini veya diğer girdilerin temininde 

avantajlar sağlayacak, ayrıca aracı ve satıcılar karşısında da daha güçlü bir konuma geçirecektir. 
Kurulacak birlikler, bir şirket mantığı içerisinde çalıştıklarından, ürünün sadece üretilmesinden 

değil pazarlamasından da kazanacaklardır. 
Birliklerin meydana getireceği organize güç, geniş kapasitede modern depoların yapımını sağ

layacak, bu sayede ürünlerin az kayıpla uzun süre depolanması mümkün olabilecektir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 895) 



— 28 — 

Kaliteli, standart, göze ve damak zevklerine hitap eden yeni ürünlerin oluşturulması, 
tüketicileri bu ürünlere yöneltecek ve bilinçli tüketim de artacaktır. 

Bu kaliteli ürünlerimiz, yurtdışında da patatesin ihraç imkanını ve dolayısıyla rekabet şansını 
artıracaktır. 

TÜRKİYE'DEKİ PATATES PAZARLAMASI VE SORUNLARI 

Türkiye, Ortadoğu'nun en önemli patates üreticisi olmasına karşın, aynı oranda dış satım yapan 
bir ülke değildir. 

Ülkemizde ağırlıklı olarak yetiştirilen patates çeşitlerinin dış ülkelerde tercih edilmeyen çeşit
ler olması, pazarlama, ambalaj ve nakliyeye ilişkin bazı sorunlar, patates ihracatımızı olumsuz 
olarak etkilemekte ve yıllar arasında dalgalanmalara yol açmaktadır. 

Artan üretimin ihracata yöneltilmesinde teknik ve politik tedbirlerin alınması gerekmektedir. 
Taze patates ihracatında her an çıkması muhtemel sorunlar düşünülerek ihracata yönelik mamul ve 
yarı mamul işleme sanayii planlanmalı ve teşvik edilmelidir. 

Özellikle AT ülkelerine ihracatı geliştirmek için, turfanda patates üretimi üzerinde durularak 
üretimin Avrupa pazarlarında bulunmadığı zamana aktarılması gerekmektedir. 

Diğer taraftan Ortadoğu ülkelerinin ekolojileri tohumluk yetiştirmeye uygun olmadığından, bu 
ülkelere tohumluk ve yemeklik patates ihracatı, depolama ve ulaşım imkanları geliştirildiği takdir
de muhtemel ve önemli görülmektedir. Bu ülkelere gerçek patates tohumlarının (GPT'nin) bile ih
raç edilebileceği belirlenmiştir. 

Patates üretimi genelde iç pazarlarda tüketilmekte, bir miktar yemeklik patates de Orta Doğu 
ülkelerine ihraç edilmektedir. Yalnız zaman zaman, kuraklık veya başka nedenlerle bazı ülkeler ül
kemizden turfanda patates talep etmektedirler. Fakat istenilen çeşit ve miktarlarda patates üretil
mediğinden bu talep fırsatlarından yararlanılamamaktadır. 

Patatesin iç ve dış satım problemlerinin halledilmesi için en uygun yol, bu ürünle ilgili yurt 
çapında bir örgütün kurulması olacaktır. Üretilecek patatesi her yıl belli bir programa alabil
mek ve üretim değeri fiyatına satabilmek ve değerlendirebilmek için bütün pazarlama aşamaları 
kurulacak bu örgütçe organize edilmelidir. 

Patates üretiminin fazla olduğu yıllarda ihracat sorunları daha da artmakta ve sektörle ilgili 
olan bütün yetkilileri çareler aramaya yöneltmektedir. 

Ürünün belli miktarı üreticinin elinden çıktıktan sonra, böyle yıllarda patates fiyatları genellik
le pazarda sezon sonuna kadar yükselir. 

Üretimin bol olduğu yıllarda ise piyasada tüccar ve komisyoncu kontrolü genellikle ortadan 
kalkmakta, fiyatlar her gün düşmekte ve üretici büyük zararlara uğramaktadır. 

Ülkemizde büyük bir üretim potansiyeli olan patatesin fazla üretildiği zamanlarda dayanıksız 
olması, depolarda muhafazasının güç ve masraflı olması nedeniyle sanayi mamullerinin üretil
mesine gerek duyulmaktadır. 

Bu konuda öncülüğü Nevşehir/Kaymaklı' da kurulan bir özel sektör fabrikası yapmaktadır. Bu 
fabrikada patates püresi, unu ve nişastası üretilmektedir. Toplumumuzun patates mamullerine alış
kanlığı olmaması nedeniyle özellikle patates püresinin satışında güçlükler doğmaktadır. 
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Türkiye püre kalitesinin A.B.D ve diğer Avrupa ülkelerinden yüksek olmasına karşın, fiyat 
rekabeti yüzünden ihracatı güçleşmektedir. Çünkü A.B.D. pome frite artığı patateslerden püre imal 
etmekte ve hammadde olarak püreye bedelsiz girmektedir. Kalite düşüklüğüne rağmen ucuz fiyatla 
Avrupa piyasalarında satış imkanı bulmaktadır. 

Çerez türü cips çeşitlerinin ülkemizde tüketim eğilimi daha fazladır. Bu mamulün pazarlan-
masındaki en önemli sorun rafta kalma süresidir. Kaliteli patatesler asitliği ve değerleri uygun yağ
da kızartılarak istenilen ambalajlara konulan mamul madde 2.5 ay tazeliğini sürdürmektedir. Özel
likle uzak noktalara dağıtım ve pazarlamada problemler çıkmaktadır 

Türkiye'de bugüne kadar nişasta sanayiinde en fazla buğday kullanılmış ve halen de kullanıl
maktadır. 

İç piyasada nişasta açığı yoktur, dış piyasaya açılmak ise son derece zordur. Çünkü, bizim 
maliyetlerimiz dünya piyasalarının üzerinde oluşmaktadır. 

Patatesten nişasta elde edilmesinde kârlılık entegre tesislerinde söz konusudur. Patates işleme 
tesislerinde diğer kalemlerde arta kalanlar nişastaya işlendiğinde ekonomik olmaktadır. 

Çerezlik patates sanayi mamulü olarak pome frite ve cips üretimi yapılmaktadır. 

Cips yapımında çok fazla vinterize bitkisel yağa ihtiyaç vardır. Ülkemizdeki hazır yemek 
üreten tesisler halen mama ve çorbalarda patates ununu kullanmaktadırlar. Pürelik patatesin VVlük 
kısmı bu yolla tüketilmektedir. 

Patatesten alkol elde edilmesi laboratuar çalışmalarının dışına çıkamamıştır. Patates nişastasın
dan dolaylı olarak elde edilen alkol ekonomik olmamakta, pancar küspesi melası daha uygun ol
maktadır. 

Yem sanayiinde girdi olarak kullanıldığında kuşkusuz gıda değeri yüksek bir rasyon elde 
edilebilecektir. Ancak normal patatesin asla ekonomik olmayacağı bir gerçektir. 

Bu da gene entegre tesislerde üretildiğinde hem atıklar değerlendirilmiş ve hem de iyi kaliteli 
yem elde edilmiş olacaktır. 

Patates fiyatlarındaki yıllık dalgalanma, pazara arz edilen patates miktarına olduğu kadar, 
patatesin üreticiden tüketiciye ulaşıncaya kadar izlediği pazarlama kanalına da bağlı olmaktadır. 

Pazarlama kanalının uzunluğu veya ürün çeşitlendirme faaliyetleri, pazarlama hizmetinin etkin 
bir şekilde yapılamaması gibi nedenler, patates fiyatını dolayısıyla pazarlama marjını artırıcı bir rol 
oynarlar. 
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2004 YILI SERTİFİKALI TOHUMLUK PATATES MALİYETİ 

1.000.TL 

Sıra No 

1 
2 
3 

4 
5 

6 
7 

8 

9 
10 
11 

Maliyet Unsurları 

Tohumluk(Anaç) 

Toprak İşleme 

Tohum Yat.Haz. 

Dikim 

Gübre ve Gübreleme 

Sulama 

Çapa ve Boğaz Doldurma 

Has.Zar.Mûcadclc 

Hasat 

Tasnif ve Ambalaj 

İşçilik 

TOPLAM 

12 
13 

Gen İd.Mas(%3) 

Mas.Top.Faizi(%l4) 

GENEL TOPLAM 

Dekara Verim(Kg/Da): 

1 Kg Tohumluk Maliyeti(TI): 

TL/DA 

803.880 

8.400 

1.680 

3.360 

47.000 

23.338 

2.016 

20.012 

2.856 

20.100 

150.000 

1.082.642 

32.470 

151.560 

1.266.672 

3.000 

422.000 

%si 

63,46 

0,66 

0,13 

0,27 

3,71 

1,84 

0,16 

1,58 

0,23 

1,59 

11,84 

85,47 

2,56 

11,97 

100,00 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 895) 



— 31 — 

2004 YÎLT KONTROLLÜ PATATES MALÎYETt 

1.000.TL 

Sıra No 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Maliyet Unsurları 

Tohum luk(Scrtifikalı) 

Toprak İşleme 

Tohum Yat.Haz. 

Dikim 

Gübre ve Gübreleme 

Sulama 

Çapa ve Boğaz Doldurma 

Has.Zar.Miicadele 

Hasat 

Tasnif ve Ambalaj 

İşçilik 

TOPLAM 

12 

13 

Genİd.Mas(%3) 

Mas.Top.Faizi(%14) 

GENEL TOPLAM 

Dekara Verim(Kg/Da): 

1 Kg Tohumluk Maliyeti(Tl): 

TL/DA 

175.000 

8.400 

1.680 

3.360 

47.000 

23.338 

2.016 

20.012 

2.856 

20.100 

130.000 

433.762 

13.010 

60.720 

507.492 

3.446 

147.000 

%si 

34,48 

1,66 

0,33 

0,66 

9,26 

4,60 

0,40 

3,94 

0,56 

3,96 

25,62 

85,47 

2,56 

11,96 

100,00 

Dekara Verim Tarım İl Müdürlüğünün verdiği tahmini değer 
üzerinden hesaplanmıştır. 
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2004 YILI YEMEKLİK PATATES MALİYETİ 

1.000.TL 

Sıra No 

1 
2 

3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 

IÜ 
11 

Maliyet Unsurları 

Tohumluk(Kademesiz) 

Toprak İşleme 

Tohum Yat.Haz. 

Dikim 

Gübre ve Gübreleme 

Sulama 

Çapa ve Boğaz Doldurma 

Has.Zar.Mücadelc 

Hasal 

Tasnif ve Ambalaj 

tşçilik 

TOPLAM 

12 

13 

Gen İd.Mas(%3) 

Mas.Top.Faizi(%14) 

GENEL TOPLAM 

Dekara Verim(Kg/Da): 

1 Kg Yemeklik Patates Maliyeti(Tl): 

TL/DA 

52.500 

8.400 

1.680 

3.360 

47.000 

23.338 

2.016 

20.012 

2.856 

20.100 

130.000 

311.262 

9.330 

43.570 

364.162 

3.446 

105.000 

%si 

14,42 

2,31 

0,46 

0,92 

12,91 

6,41 

0,55 

5,50 

0,78 

5,52 

35,70 

85,47 

2,56 

11,96 

100,00 

Dekara Verim Tarım İl Müdürlüğünün verdiği tahmini değer 
üzerinden hesaplanmıştır. 

Bu sunuş üzerine Komisyonumuzda yapılan görüşmelerde; 

Niğde Milletvekili Sayın Orhan ERASLAN; sunuştaki verilerin Tarım ve Köyişleri Bakan
lığı, Ahmet Kaymaz Patates Raporu 2002 verilerinden faydalanılarak hazırlandığını, Ülkemizin 
dönem dönem yemeklik patates ithalatı da yaptığını, bu ithalatın tohumluk ithalatı ile karıştırıl
maması gerektiğini, 

Türkiye'de GDO (transgenetik) tohumluk patates kullanılıp kullanılmadığını, 
Tohumluk, sertifikalı ve yemeklik patates maliyetlerinin çok değişik şekillerde hesaplanabil

diğin!, yine aynı şekilde çok sayıda değişik rakam ve veriler içeren patates raporları bulunduğunu, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 895) 



- 3 3 — 

bu nedenle bilimsel ve amprik bulgulara ihtiyaç duyulduğunu, üreticilerin hesaplarına göre patates 
maliyetinin 180.000 TL.sı civarında olduğunu, bu hesapların da üreticinin kendi işçiliğini ve tarla 
kirası gibi unsurları kapsamadığını, 

Dekar başına verimlilik rakamlarının da aynı şekilde yüksek veya alçak gösterilebildiğini, 

Patates siğili hastalığı için bazı şahısların ilaç sattığına dair duyumlar aldığını, 

Niğde Milletvekili Sayın Erdoğan ÖZEGEN; 

Virüsten ari hastalıksız tohumluk laboratuvarları bakımından, yumrulu bitkilerin hepsi için kul
lanılabilecek doku kültürü laboratuvarlarından ülkemizde bulunup bulunmadığına, 

İlişkin görüş ve sorular yöneltmişlerdir. 

Sayın Hüseyin ONARAN cevaben; 

Sunuşta kullandıkları verilerin Tarım ve Köyişleri Bakanlığının verileri olduğunu, 

Kendisinin son üç yıldır yeni patates türlerinin ıslahı ve üretimi konusunda bazı çalışmaları ol
duğunu ancak bunun doku kültürü laboratuvannın desteklenmesiyle gerçekleşebileceğini, % 80'i 
sudan oluşan patatesin mantar, virüs ve hastalıklara açık olduğunu bu yüzden yeni çeşit üretilse bile 
bunun doku kültürü yoluyla sürekli olarak her yıl yeniden tohumluk olarak üretilmesi gerektiğini, 
patateste hastalık oluşturan etmenlere karşı gerekli önlemler alınmadığında tohumluk yumruların 
iki yıl gibi çok kısa bir süre içerisinde dejenere olarak tohumluk değerini kaybettiğini ve bu anlam
da ülkemizde doku kültürü laboratuvarı bulunmadığını, 

Son yıllarda lokal alanlara bulaştığı tespit edilen patates siğili hastalığına karşı gerekli sürvey 
çalışmalarının yapıldığını, bu alanlarda patates yetiştiriciliğinin yasaklandığını ve henüz dünyada 
da bu hastalığa karşı bir mücadele yöntemi bulunamadığını, 

Etmeni bir çeşit mantar olan bu hastalığa karşı eldeki fungusitlerin etkili olmadığını, bu has
talığa karşı Kanada'da son üç yılda 6 milyar dolar harcandığı halde somut bir gelişme elde 
edemediklerini, 

Şu andaki en büyük yanlışlardan bir tanesinin bu hastalıklı patatesleri tüketen insanlarda siğil 
oluşabileceği yönündeki kaygılar olduğunu, genetik yapısı farklı olan bitki kökenli hastalıkların 
kesinlikle insanlara bulaşmadığı ve bunun medyada bu şekilde vurgulanması gerektiğini, 

Karantina altına alman veya bulaşık alanlarda yumrulu bitkiler hariç her türlü ürün tarımının 
rahatlıkla yapılabileceği, 

Ülkemizde GDO (transgenetik) tohumluk patates girişi veya üretiminin yapılmadığını, 

İfade etmişlerdir. 

Komisyonumuzun, 29.12.2004 tarihli 4 üncü toplantısına katılan TAREKS Genel Müdürü 
Sayın İsmail TAŞDELEN; 

Ülkemizin patates ekim alanı yıldan yıla değişmekle beraber 195 000 hektar civarında, yıllık 
tohumluk ihtiyacının da -yaklaşık rakamlarla 300 000 ton olduğunu, 

2003 yılında üretilen sertifikalı patates tohumluğu miktannın 25 394 ton, 2004 yılı ithalatının 
ise 8 580 ton olduğunu, 2004 yılı yurtiçi tohumluk dağıtım rakamının 33 974 ton mertebesinde oluş
tuğunu, geri kalan kısmının ise çiftçiden çiftçiye nakillerden oluştuğunu, 
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Sertifikalı patates tohumluğuna çiftçilerimizin fazla rağbet etmediğini, sertifikalı patates 
tohumluğunun dışındaki tohumluğun kalitesinin, veriminin, menşeinin ne olduğunun çok iyi kon
trol edilemediğinden, izlenemediğini, 

Yıllık patates üretimimizin yaklaşık 5 milyon ton olduğu, patatesin yaklaşık 500 000 tonunun 
sanayide kullanıldığı, 300 000 tonunun tohumluk olarak ayrıldığı, kalanının da yemeklik olarak 
tüketildiği, maalesef, ülkemizde yerli patates tohumu üretilemediğini, yüzde 99 gibi yüksek bir 
oranda yurtdışından ithal edildiğini, yada çok mevzi halde, çok küçük imkânla üretildiğini, 

Bakanlıklarının, özellikle iki yıldan bu tarafa, üreticilere sertifikalı patates tohumu ne kadar 
üretirlerse, o miktara paralel ithalat kotası tahsisi yönünde teşviki olduğunu, 

Patates siğilinin kaynağı olarak ithal tohumlukların gösterildiğini, bu yaklaşımın tam olarak 
doğru olmadığını, ağırlıklı olarak Hollanda, Almanya vb. Avrupa ülkelerinden ithal edilen tohum
lukların, ülkemize girişte karantina analizlerine tabi tutulduğunu, 

Tohumluk üretimi yapılan bölgelerle yemeklik üretimi yapılan bölgelerin birbirinden ayrılarak 
sıkı bir denetlemeye tabi tutulmasını, 

Üreticinin sertifikalı tohumluk kullanımı için destekleme uygulanmasıyla sertifikalı tohumluk 
ve sertifikasız/vasıfsız tohumluk arasındaki haksız rekabetin önlenebileceğini, 

En az 3 yıllık münavebe uygulanmasını, 

Nevşehir-Niğde-Ordu İllerine anaç patates tohumluğu satışının önlenmesini, 
Sertifikalı patates tohumluğu üretiminin ehil ellere bırakılmasını, 

Patates üretim bölgelerinde patates siğili analizlerinin yapılabilmesi için gerekli eleman ve 
alet-ekipmanı sağlanmış laboratuvarların acilen kurularak rutin kontrollerin, toprak ve yumru 
açısından yapılması gerektiğini, 

Patates siğili bulaşık olduğu Bakanlıkça deklare edilen üretim yerlerinde hali hazırda bulunan 
riskli stokların bölge dışına çıkışına engel olunmasını, 

Dışarıdan gelen patatesin anaç kademede olduğu, anaç kademedeki patatesten alarak bir alt 
kademe olan sertifikalı kademede üretildiğini, yani, başka türlü üretme şanslarının olmadığını, 
dolayısıyla da ithal etmek zorunda kalındığını, 

Anacın daha üst bir kademesi, daha küçük yumrular olduğu, bu yumrular anlamında alınırsa 
bunun da yapılabileceğini, ama, sertifikalı patates tohumluğunun çiftçiyle sözleşmeli olarak 
ekiminin yapıldığını, 

İthalin, kesinlikle bir avantaj olmadığını ama, vatandaşın ya da üreticinin o talebini kar
şılamak için başka argüman olmadığını, üreticinin iki türlü ektiğini, anaç ve anaçtan ikinci 
kademede üretilen sertifikalı istediklerini, 

Sertifikalı üretmenin, hastalık riskini biraz daha azalttığını, döviz gitmesini önlediğini, 
Türkiye'de patateste genel anlamda bir gerileme olduğunu, üreticinin sertifikalı tohum üretmek 

için anacı talep ettiğini, aynı zamanda tüccarlık yaptığını yani, sertifikalı kademede üreterek diğer 
çiftçilere o şekilde pazarladıklarını, 

İfade etmiştir. 

Komisyonumuzun 29.12.2004 tarihli 4 üncü toplantısına katılan TÜRKTED 
(Türkiye Tohumcular Derneği) Derneği Temsilcisi Sayın Yekta TEZEL; 
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Patates konusunda, yerli çeşitlerimiz olmadığı için, yüzde 99 dışa bağımlı olduğumuzu, 
Türkiye'nin, belgeli sertifikalı tohumlukta, 300 000 tonluk rakamın, ancak yüzde 10-15'ini ger

çekleştirebilmekte olduğunu, hem çiftçiyi kayıt altında tutamamakta hem de sertifikalı tohumluğun 
büyük bir çoğunluğunun kontrol edilmeden ülke topraklarına dağıldığını, 

İthal edilen tohumluğun büyük bir kısmı, Nevşehir, Niğde, Afyon gibi yüksek yayla bölgelerin
de yetiştirilmekte ve bu şekilde de erkenci bölgelere sertifikalı olarak satıldığını, 

(hepsi kayıt altında ve sertifika işlemlerinden geçmiş tohumluk olarak değil), sertifıkasyon ve 
özellikle tohumculuk bölgelerinde laboratuvar konusunda, toprak hastalıklan ve bitkisel hastalıklar 
konusunda da yetersiz kaldığımızı, 

Patates toprağın altında yetişen bir ürün olduğu için, birçok hastalıkların da fazla olduğunu, 
yetişme dönemi içinde kontrol altında tutulması gerektiğini, 

Tohumculukla ilgili birçok yasaların yeni çıktığını, tohum üretilen bölgeyle, yemeklik patates 
yetiştiren bölgenin aynı alanda yapıldığını, bunun son derece sakıncalı olduğunu, 

Yemeklik üretilen bölgelerde, 1990'lı ve 2000'li yıllarda, patates sektörünün çok hızlı bir geliş
me gösterdiğini, Üretimin çok hızlı artmasına karşılık, pazar payının bu kadar hızlı gelişmediğini; 
dışarıya ürünün fazlasıyla satılamadığım, iç piyasanın hepsini tüketemez duruma geldiğini ve 
kaliteli çeşit konusunda da problemlerimizin ortaya çıktığını, 

Patatesin getirdiği birim alandaki geliri, Türkiye'de başka hiçbir tarım ürünü getirmediğinden, en 
büyük sıkıntının da buradan ortaya çıktığını, Türkiye üretiminin yaklaşık yüzde 43'lük kısmının Niğ
de ve Nevşehir'de yetiştirildiğini, bu bölgeye, ciddî istasyonlar kurulup, pazarla ilgili araştırma yapan 
ve çeşitler bazında da, bir öneri paketi hazırlanıp bir üretim planlaması ortaya konması gerektiği, 

Münavebenin en az üç yıl olmak kaydıyla mutlaka şart olduğunu (büyük bir patates açığı or
taya çıkmayacak şekilde alternatifi hazırlanarak), bir çok yemeklik bölgeye üst üste dikim yapıl
dığından hastalık yoğunluğunun da çok fazla görüldüğünü, Avrupa'da münavebenin 4-5 yılın 
üzerinde yapıldığını, 

Söyleyerek sunumunu yapmıştır. 
Osmaniye Milletvekili Sayın Necati UZDİL; 
Ülkemizde 300 000 ton tohumluğa ihtiyaç olduğunu, ancak, 150 000 tonunu şirketlerin, çift

çilerin kendi kendilerine düzensiz bir şekilde yetiştirdiklerini, tohum ihtiyacının yüzde 50'sini bu 
insanlar üretmeyi ve kullanmayı becerebiliyorlarsa, bu işin çözülmemesinin nedeninin organizas
yon eksikliğinden kaynaklandığını, bunun sorumlusunun da devlet olduğunu, 

Üretim planlamasının demokratik ülkelerde bir tek yolunun prim olduğunu, 
Geçmişte tohum ithal etmek için bir sürü bürokratik engeller olduğunu, serbest bırakılınca da 

canı isteyenin istediği tohumluğu ülkeye getirdiğini, bugün, gelişmiş ülkelerde, bir bölgeden bir 
bölgeye tohumluğu veyahut da ürünü götürmenin müsaade gerektirdiğini, bunun serbest piyasa 
ekonomisiyle kesinlikle ilgisinin olmadığı, bilimsel davranmayla ilgisinin olduğunu, 

Devlet üretme çiftliklerinde de, getirdiğimiz anaç tohumları sertifikalı tohum olarak üretme 
şansımızın var olduğunu, 

Patateste, eğer belli bir otorite işbaşına geçer çiftçilerimizin üretimini, ihracatını planlarsa 
patates çiftçilerimizin sorununun yüzde 90 çözüleceği, 

yönünde görüşlerini belirtmiştir. 
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Sakarya Milletvekili Sayın Hasan Ali ÇELİK; 
Alınan bilgilerden, çiftçinin kendi tohumunu kendi üretime sevk etmesinin ürün verimliliğini 

düşürdüğünü, 

Özellikle Tarım Bakanlığının biraz daha aktif olarak sahada bilgilendirme faaliyetine gir
mesini, tohumluk üretimi için prim desteği verilmesini, beraberinde sözleşmeli çiftçi boyutu getiril
mek suretiyle, entegre sistemler kurularak, planlı bir üretim oluşturulması için çiftçinin hakkını 
koruyacak yeterli desteği sağlayacağız diyen bir kurumumuzun olması gerektiği, 

Yönünde görüşlerini belirtmişlerdir. 
Adana Milletvekili Sayın Abdullah ÇALIŞKAN; 

Türkiye'nin 5 000 000 ton yıllık üretimi için 300 000 ton tohumluk ihtiyacı olduğunu, dolayısıy
la, l'e 17 oranındaki ortalama üretim yanında tohumdan alınan verim oranının gerçekte ne olduğu, 

Turfanda dönemde, ortalama üretimin genelde 2 ile 3 ton/dekar arasında olduğunu, toplam 
5 000 000 tonun ne kadarının kışlık, depoluk ve fresh olarak tüketildiği, 

Türkiye'de üretilen patateslerin hasadının Adana'dan başladığı, Ödemiş, Eskişehir, Afyon vs. 
yerlerde sezonluk olarak taze tüketildiği, kışlık depoluk patates üreten yerlerin Niğde, Nevşehir ve 
Kayseri bölgeleri olduğunu, 

Ülkemizdeki sezonluk olarak tüketilen patates ile kışlık tüketilen patates oranının ne olduğu, 
Yönünde görüş ve sorularına cevaben; 
Komisyonumuzun 29.12.2004 tarihli 4 üncü toplantısına katılan TÜRKTED Derneği Temsil

cisi Sayın Yekta TEZEL; 
Türkiye ortalamasının 1/10 olduğu, 
Erken çeşitlerde verimin daha düşük, geç çeşitlerde verimin daha yüksek olduğu, sanayilik 

ürünlerde, kuru maddesinin fazla olması istendiği için, gününü tamamlamasının istenildiği, bunların 
geçici çeşitler ve verimlerinin düşük olduğu, verim ve kalite ters orantılı olduğu, bazı çeşitlerde, 
kalite arananlarda verimlerin düşük olduğu, bu ortalamaların Türkiye'de bu şekilde cereyan ettiği, 

İfade edilmiştir. 
Komisyonumuzun 29.12.2004 tarihli 4 üncü toplantısına katılan Türkiye Ziraat Odaları Bir

liği Temsilcisi Sayın Necla TOGA; 
Genel olarak tohumculuk sektörümüze bakıldığında, ülkemizde pek çok tarım potansiyeli ve 

alternatif türlerimizin varlığı yanında, ekolojik şartlarımızın uygun olduğu, 
Alınan kararların istikrarlı uygulanamaması nedeniyle verimsizliğin söz konusu olduğu, 
Tohumculuk endüstrisini geliştirerek, dışa bağımlılığı azaltarak ve yerli üretim teknolojisi ih

tiyaca cevap verecek hale getirildiğinde, fiyatları kendi içsel üretimimize yansıyacağından tohum
culuk sektöründeki verimliliğin artacağı, 

Çiftçilerimize kaliteli tohumluğun yeterince ulaştırılamadığı, büyük birimler arasındaki koor
dinasyon eksikliğinden yeterli iletişimin kurulmaması nedeniyle, çiftçinin çeşidi tanıyamadığı, 

Üreticilerimizi, patates siğili hastalığı maddî anlamda büyük zarara uğrattığından, gelir kayıp
larının en kısa zamanda giderilmesi, patateste üretimi bir önceki fiyatların etkilediği, fiyatların 
durumuna göre patates üretiminin arttığı ve azaldığı, 
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Patateste, kalite kayıpları ve ürün kayıplarını önlemek açısından gıda sanayi entegrasyonunu 
sağlamak suretiyle üretim ve işleme çeşitliliği sağlanmasını, çiftçinin nerede ne yetiştireceğini 
kesinlikle bilmesi ve bir üretim planlaması yapılması gerektiği, 

Patates üreticilerimizin maliyetini etkileyen en önemli unsurlardan birisinin de, elektrik fiyat
ları olduğu, elektrik borçlarının artı bir yük getirmesi ve bundaki yüzde 18'lik KDV oranı indirilerek 
elektriğin birim fiyatının düşürülmesinin ve; 

Tohumluk vasfı taşımayan patateslerin, tohumluk olarak satışının gerekli denetimler yapılarak 
engellenmesinin şart olduğu, 

Şeklinde görüşlerini belirtmiştir. 

Komisyonumuzun 29.12.2004 tarihli 4 üncü toplantısına katılan Tarım ve Köyişleri Bakan
lığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdür Yardımcısı Sayın Dr. Mehmet KESER; 

Ülkemizde, tescil ettirilmiş ve üretilmekte olan çeşitlerin yüzde 100'ünün dışarıdan geldiğini, 
dışarıdan insanların bunun elit veya orijinal kademede tohumluk üretimi hakkını satın almadığınız 
sürece vermediklerini, 

300 bin ton tohumluk kullanılıyor derken, kullanılması gereken, toprağa atılması gereken 
tohumluk miktarı olduğu, 

Buğdaydan bir örnek vermek gerekirse, yılda yaklaşık 800 bin ton civarında ihtiyaca karşılık, 
üç yılda bir değiştirme esasına göre yaklaşık 200 bin ton tohumluk kullanmanın yeterli olduğunu, 

Yılda 300 bin ton tohumluk ihtiyaca karşılık her yıl sertifikalı tohumluk kullanmak zorunda 
olunmadığı, izole şartlarda bunu üretiyorsanız, bir yıl, iki yıl, hatta üç yıl kendi üretmiş olduğunuz 
tohumluğunuzdan da, patates veya ürününüzden de tohumluk olarak patates kullanılabileceği, 

Yılda yaklaşık 150-200 bin ton civarında eğer sertifikalı tohumluk patates üretebilirse, çift
çimizin ihtiyacının karşılanabileceği, toprağa atılan ile ürettiğimiz sertifikalı tohumluk miktarının 
birbirinden farklı olaylar olduğu, 

Yeterli elemanımızın yokluğu, altyapımızın yeteri kadar gelişmediğinden dolayı yurtdışında 
geliştirilen patates çeşitleriyle yarışabilecek çeşitlilikteki genotipleri geliştirmekte zorlandığımızı, 

belirtmiştir. 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı TİGEM Genel Müdür Yardımcısı Sayın Talat ŞENTÜRK; 
308 sayılı Tohumlukların Tescil ve Sertifikasyonuyla İlgili Yasa doğrultusunda çalıştıklarını, 

Uluslararası Tohum Test Birliğine üye bir ülke olduğumuzu, zaman zaman onların denetiminden 
geçtiğimizi ve onlarla işbirliği içerisinde olduğumuzu, 

Patates ve diğer ürünlerdeki asıl sıkıntı tohumluk vesaire değil, pazarlamadan kaynaklan
dığını, 

Dünyada, özel girişimciliğin ön plana çıktığını, ülkemizde de özel girişimciliğin yönlendiril
mesi gerektiğini, 

Özel girişimciliği geliştirmek için, ilk defa Tarım Bakanlığı bu yıl selektif kredi adı altında 
tohumculuğa hem yatırıma hem işletmeye kredi uygulamasına başladığını, önümüzdeki yıllarda da 
devam edeceğini, 

Patateste yüzde 99 tohumculukta dışarıya bağımlı olduğumuzu, 
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Kendi çeşidimizin 3 tane olduğu ancak, bu çeşitlerin tüketici isteklerine uygun olmadığı, çeşit 
geliştirmek ıslahçının en az klasik yöntemlerle oniki onüç yılını aldığı, çeşit ve teknoloji geliştir
menin kolay olmadığı, ama, buğdayda Türkiye'nin 178 tane tescilli çeşidinin dünyayla yarışır 
durumda olduğu, 

Patates ve sebze özel bir durum olduğundan, tüketici isteklerine, damak zevkine uygun çeşit
leri geliştirmenin oldukça zor olduğunu, 

anlatmışlardır. 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Sayın Dr. 

Ramazan Can HİLAL; 
Özellikle Nevşehir ve Niğde patates üretiminin yüzde 43'ünü yaptığı için, o bölgede patates 

siğilinden çok daha büyük bir tehlikenin varlığı, yıllardır münavebe yapılmadan aynı ürünün ekile 
ekile toprakların kirlendiği, çevrenin bozulduğu ve su seviyesinin 300 metrelere kadar düştüğü, in
sanların, bir sulama yapacaklarına on su, on beş su verdikleri, Dönüme 1 ton azotlu gübre kullanıl
dığından hem çevrenin katledildiği hem de, sağlımızın tehlikeye girdiği, kesinlikle su kullanım 
konusunda da, en az suya ihtiyaç hissedilen ürünlerin bölgeye yerleştirilmesi gerektiği, 

Ayrıca, bu konuyla ilgili bölgede bir laboratuar isteğinin dile getirildiği, ülkemizde bu ıslah 
çalışmalarını yürütecek nitelikli uzman elemanların kolay bulunamadığı, 

Yönünde tespitlerini bildirmiştir. 

Doç. Dr. Sayın Nedim ÇİÇEK (Ar-Tohumculuk ve Ticaret Sanayii A.Ş. Teknik Müdürü); 
Ne özel sektörün elinde ne kamu sektörünün elinde bir melezleme programı yürütecek yapının 

olmadığı, Hollanda'nın küçük bir yer olmasına rağmen; sayısız mücadele organizasyonlarının var
lığını, yılda 1 milyon fidan ürettiğini, 

Arazilerin toplulaştırılmasını, çünkü, küçük alanda dikim yapıldığında dolaylı olarak girdilerin 
yüksek olduğunu, 

Üretim alanlarının belirlenerek nerede ne ekileceğinin bilinmesinin çok önemli olduğunu, özel 
kuruluşların bunu gerçekleştirmesinin zor olduğunu, tabiî olarak otoritenin yapmasını, şu anda 
yemeklik üretimi ile tohumluk üretimi yan yana yapıldığından tohumluğun kalitesinin düştüğünü, 

Elemanlar istihdam edilmesi gerektiğini, belli yörelerde özellikle kontrol laboratuvarlarının 
kurulmasını, 

Yine, tohumları ithal eden firmalar olduğu gibi, kaçak tohumlarında ülkemize girdiği, 
ifade etmiştir. 
AR Tohumculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet ÖZMEN; 
Türkiye'de üretilen sertifikalı tohumluk ve yemliklerin yüzde 90'ı illegal. Yani, belgesiz yollar

dan pazarlandığını, kesinlikle, üreticilerin kayıt altına alınmasını ve üretime destek verilmesini, 
Toprak analizlerinin kesinlikle yapılması, kullanılan gübrenin tespit edilmesi, bugün, dekar 

başına 500, 600, 700 kilograma varan gübreler kullanıldığı, bu işin, 100-150 kilogramla da 
yapılabileceği, ilaçların çiftçiye reçeteyle verilmesini, Tarım İl Müdürlüklerince kayıt altına alınan 
çiftçilerin ve bölgelerin haritası çıkarılarak üretim alanlarının kesinlikle bu şekilde denetime tabi 
tutulması gerektiğini, 
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Çiftçinin sattığı ürünün parasını tahsil edemediğini, 

Aslında, patatesin bir borsa ürünü olduğunu ve Haller Kanunu kapsamından kesinlikle dışarıya 
çıkarılmasını,tüketiciye çok kolay bir şekilde ulaşmasının önemli olduğunu,çünkü, ülkemizde buğ
daydan, ekmekten sonra, en büyük tüketim maddesi olduğunu, 

anlatmıştır. 

Türkiye Tohumculuk Endüstrisi Birliği Temsilcisi Sayın Ahmet Yekta TEZEL; 
Tohumculukta bir numara olan ülke Hollanda'nın sistemini incelediğinde: 1860'lı yılarda, 

tohumculuk olarak, çiftçi bazında ıslah yöntemiyle başladıklarını ve küçük arazileri birleştirdik
lerini, en küçük arazi 50 hektar olacak şekilde, miras yoluyla bölünmeyecek dediklerini, tamamının 
kayıt altında tutulduğunu, ondan sonra münavebe sistemi mi, üretim mi, ıslahçı mı, tohum mu, ne 
yetiştirilecekse, bu modelin artık uygulanabildiğini, 

Hollanda'daki Sertifikasyon dedikleri sistemin, devletin ve özel sektör kuruluşlarının bir arada 
olduğu bir kuruluş olduğunu, bu sistem kanalıyla, bütün ithalat, ihracat, üretim, pazarlama, toprak 
analizleri, her türlü şey, değişik birimler adı altında yapıldığını ve kontrol altında tutulduğunu, Ül
kemizde de bunu uyguladığımız zaman, her şeyin çok daha sistemli gideceğini, 

ifade etmiştir. 

Komisyonumuzun 12.1.2005 tarihli 6 ncı toplantısına katılan Çukurova Üniversitesi Öğretim 
Üyelerinden Prof. Dr. Sayın Halis ARI OĞLU aşağıdaki sunuşu yapmıştır: 

1. PATATESİN ÖNEMİ 

Tek yıllık bir kültür bitkisi olan patates, çeşitli iklim bölgelerine kolaylıkla uyum sağlayabil
diği için, dünyanın hemen her yerinde başarıyla yetiştirilmiş ve besin kaynağı olarak değişik şekil
lerde kullanılarak tüketimi hızlı bir şekilde artmıştır. 

Yumrularında; nişasta halinde karbonhidrat, protein, vitaminler ve Fe gibi önemli besin mad
delerini içeren patates, insanlar tarafından doğrudan mutfaklarda tüketildiği gibi, işlenerek değişik 
şekillerde (cips, parmak patates vs.) tüketilmektedir. Ayrıca, ekmek ununa belirli oranında (%2.5-
3.0) patates unu karıştırıldığında, ekmeklerin lezzetini artırmakta ve bayatlamayı geciktirmektedir. 
Yüksek oranda nişasta içeren çeşitler endüstride hammadde (un, nişasta, alkol, vs.) olarak ve bir kıs
mı da hayvan yemi (ıskartalar) olarak değerlendirilmektedir. Patates nişastası, salam ve sosis 
yapımında oldukça yaygın kullanılmaktadır. 

Özellikle; geri kalmış, yetersiz ve dengesiz beslenen ülkelerde patates, değerli bir besin kay
nağı olarak önem kazanmaktadır. 100 gr'lık patates yumrusu; normal bir insanın gereksinim duy
duğu günlük proteinin minimum % 7'sini, Demirin % 10'unu, C vitamininin % 20-50'sini, Bl 
vitamininin % 10'unu ve enerjinin % 3'ünü karşılamaktadır. Bu değerler, patatesin beslenmedeki 
yerini ve önemini açık olarak göstermektedir. Ayrıca, bu değerler, son yıllarda hızlı bir nüfus artışı 
sonucu ortaya çıkan gıda açığını kapatmada ve ülkelerin beslenme sorununu çözmede patatesin ne 
derece etkili bir besin kaynağı olacağını açık olarak ortaya koymaktadır. 

Patates, insan besini olarak Avrupa ve Amerika ülkelerinde çok fazla tüketilmektedir. Temel 
gıda maddesi olarak, ülkemizde buğday ne kadar önemli ise, Avrupa ülkelerinde de patates o derece 
önemlidir. Özellikle Avrupa ülkelerinde, günlük hayata tamamen girmiş durumdadır. Bu ülkelerde 
yaşayan insanlar, ihtiyaç duydukları günlük proteinin % 16'sını, enerjinin % 3'ünü ve vitamin C gerek
siniminin % 40'ını patatesten karşılamaktadırlar. 
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Patates bir çapa bitkisi olduğu için, ekim nöbeti içerisinde önemli bir yere sahiptir. Ayrıca, 
yetiştirildiği bölgelerde birim alandan en yüksek getiriye sahip olduğu için de, üretici açısından 
önemli bir gelir kaynağı konumundadır. 

2. DÜNYA VE TÜRKİYE PATATES ÜRETİMİ VE TİCARETİ 

2.1. Dünya Patates Üretimi ve Ticareti 

2003 yılı değerlerine göre, dünyada belli başlı (yıllık iki milyon tonun üzerinde) 
patates üretimi yapılan ülkelerin durumu Çizelge 1 'de verilmiştir. 

Çizelge 1. 2003 Yılı Değerlerine Göre, Yıllık İki Milyon Tonun Üzerinde Patates Üretimi 
Yapılan Ülkelerin Durumu (FAO) 

SIRA 
NO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

ÜLKELER 

Çin 

Rusya Fed. 

Hindistan 

A.B.D 

Ukrayna 

Polonya 

Almanya 

Beyaz Rusya 

Hollanda 

Fransa 

ingiltere 

Kanada 

Türkiye 

Romanya 

Bangladeş 

Iran 

Peru 

Japonya 

Brezilya 

Toplam 

Diğerleri 

Dünya 

DİKİM ALANI 
(HA) 

4.501.667 

3.171.990 

1.337.200 

505.980 

1.600.000 

765.771 

283.624 

524.400 

157.129 

155.980 

145.000 

180.490 

200.000 

281.868 

245.242 

180.000 

275.000 

96.000 

149.905 

14.757.246 

4.139.586 

18.896.832 

ÜRETİM 
(TON) 

66.813.331 

36.746.512 

23.161.400 

20.821.930 

18.500.000 

13.731.500 

9.813.000 

8.600.000 

6.399.000 

6.234.721 

5.918.000 

5.324.330 

5.300.000 

3.947.177 

3.386.000 

3.550.000 

3.300.000 

3.200.000 

3.070.160 

247.835.061 

62.975.275 

310.810.336 

VERİM 
(KG/DA) 

1484.2 

1158.5 

1732.1 

4115.2 

1156.3 

1793.2 

3459.9 

1640.0 

4072.5 

3997.1 

4081.4 

2949.9 

2650.0 

1400.4 

1380.7 

1972.2 

1200.0 

3333.3 

2048.1 

1679.4 

1521.3 

1644.8 
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Çizelge Tin incelenmesinden görüleceği üzere; 2003 yılı değerlerine göre dünyada toplam 
18.9 milyon hektarlık alanda patates dikimi yapılmakta ve 310.8 milyon tonluk üretim sağlanmak
tadır. Dekara verim ise ortalama 1645 kg olarak gerçekleşmiştir. Dünyada yaklaşık 151 ülkede 
patates üretimi yapılmakta olup, bunlar içerisinde; Çin, Rusya Fed., Hindistan, ABD ve Ukrayna 
gibi ülkeler, dünyada en fazla patates üretimi yapan ülkelerin başında gelmektedirler. Türkiye ise 
13. sırada yer almaktadır. Dünya patates üretiminin % 78.1'i 19 ülke tarafından karşılanmaktadır 
(260.5 milyon ton). Diğer dünya ülkelerinin (132 ülke) üretim miktarı ise 63.0 milyon ton dolay
larında olup, dünya patates üretiminin % 21.9'unu oluşturmaktadır. 

1975'li yıllarda dünya patates üretimi 270.4 milyon ton iken, bu miktar 1980'de 240.5 milyon 
tona gerilemiş, 1985 yılında yeniden 281.5 milyon tona yükselmiştir. 1990 yılında ise dünya patates 
üretimi 266.0 milyon ton olarak gerçekleşmiş ve 1995 yılında yeniden 285.1 milyon tona yükselmiş
tir. Dünya patates üretimi 2000 yılında önemli miktarlarda artmış ve 328.6 milyon tonlara ulaşmış
tır. 2003 yılında ise yaklaşık 10 milyon ton gerileyerek, 318.3 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. 

2003 yılı değerlerine göre, dünya patates üretiminin yaklaşık % 65'i gıda amaçlı olarak insan
lar tarafından tüketilmiş, geri kalan kısmı ise sanayide değerlendirilmiştir. Buna göre dünyada kişi 
başına patates tüketimi yıllık ortalama 32.6 kg olmuştur. Dünyada kişi başına en fazla patates 
tüketilen ülkelerin başında Letonya (143.0 kg), Polanya (132.1 kg), Ukranya (130.2 kg) ve Hırvatis
tan (127.0 kg) gibi ülkeler gelmektedir. Ülkemizde ise toplam 4.3 milyon ton patates gıda amaçlı 
olarak kullanılmış ve kişi başına patates tüketimi yıllık 60.7 kg olmuştur. 

2003 yılı değerlerine göre yıllık dünya patates ticareti toplam 9 milyon ton dolaylarında olup, 
bunun parasal değeri 1.9 milyar $'ı bulmaktadır. Dünya patates ticareti; Hollanda, Fransa, Almanya 
ve Belçika gibi ülkelerin elinde bulunmaktadır. Bu dört ülkenin toplam patates ihracatı 5.6 milyon 
ton olup (%61), parasal değeri 1.024 milyon $'dır. 

2.2. Türkiye Patates Üretimi ve Ticareti 

Türkiye'de yaklaşık 150 yıllık bir geçmişi bulunan patatesin ülkedeki üretimi 1930'lara kadar 
yavaş bir ilerleme göstermiş; ancak, bu tarihten sonra artmaya başlamıştır. Özellikle 1970'lerde Ül
kesel Patates Projesinin hayata geçirilmesi, 1980'li yıllarda 308 sayılı Tohumculuk Yasasında 
yapılan değişiklikler ve 1984'den itibaren Para Kredi Kurulu kararları ile teşvik edilmiş özel tohum
culuk sektörünün hareketlenmesi, patates üretimindeki artışı daha da hızlandırmıştır. Yıllık or
talama patates üretimimiz 1925 yılında 73.000 ton civarında iken, geçen 78 yıl içerisinde yaklaşık 
73 kat artış göstererek 2003 yılında 5.300.000 tona ulaşmış bulunmaktadır. Bu süreç içerisinde 
dikim alanlarımız 25.550 hektardan 200.000 hektara, ürün verimliliğimiz ise 284 kg/da1 dan 2650 
kg/da'a yükselerek, ülkemizde en fazla üretimi yapılan dördüncü bitki konumuna yükselmiştir 
(Çizelge 2). 
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Çizelge 2. Türkiye Patates Dikim Alanı, Üretim ve Verim Durumu (Tarımsal Yapı ve 
Üretim 1952-2001) 

Yıllar 
1975-79 
1980-84 
1985-89 
1990-94 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 

Dikim 

(1000 ha) 
178.6 
182.0 
196.9 
193.8 
200.0 
210.0 
211.0 
205.0 
220.0 
205.0 
200.0 
198.0 
200.0 

Artış 
Oranı (%) 

100 
101.9 
110.2 
108.5 
112.0 
117.6 
118.1 
114.8 
123.2 
114.8 
112.0 
110.9 
112.0 

Üretim 

(1000 ton) 
2252.0 
2890.0 
4162.3 
4500.0 
4750.0 
4950.0 
5100.0 
5215.0 
6000.0 
5370.0 
5000.0 
5200.0 
5300.0 

Artış 
Oranı (%) 

100 
128.3 
184.8 
199.8 
210.9 
219.8 
226.5 
231.6 
266.4 
238.5 
222.0 
230.9 
235.3 

Verim 

(kg/da) 
1542.6 
1692.2 
2113.9 
2321.9 
2375.0 
2357.1 
2417.0 
2561.0 
2727.3 
2619.5 
2500.0 
2626.3 
2650.0 

Artış 
Oranı (%) 

100 
109.7 
137.0 
150.5 
154.0 
152.8 
156.7 
166.0 
176.8 
169.8 
162.1 
170.3 
171.9 

Türkiye; 2003 yılı verilerine göre, dünyada patates üretiminin yapıldığı 151 ülke arasında, 
üretim alanı bakımından 12., üretim miktarı açısından ise 13. sırada yer almakta olup, dünya patates 
dikim alanlarının %1.05' i, üretiminin ise %1.71' ine sahip bulunmaktadır (Çizelge 1). 

Patates, genel olarak ılıman-serin iklim bölgelerinin bir bitkisi olmasına rağmen, geniş bir 
adaptasyon yeteneğine sahiptir. Türkiye sahip olduğu agro-ekolojik zenginlik sayesinde, 2002 yılı 
kayıtlarına göre (Devlet İstatistik Enstitüsü) 81 ilimizin, 74'ünde patates üretimi yapılmaktadır. 
2002 yılı verilerine göre yıllık 50 bin tonun üzerinde patates üretimi yapılan illerimizin durumu 
Çizelge 3'de verilmiştir. 
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Çizelge 3. Yıllık 50.000 Ton'un Üzerinde Patates Üretimi Yapılan İllerin Durumu 
(Tarımsal Yapı ve Üretim, 2000) 

İller 

Niğde 

Nevşehir 

izmir 

Afyon 

Bolu 

Trabzon 

Aksaray 

Ordu 

Erzurum 

Konya 

Tokat 

Bursa 

Sivas 

Samsun 

Toplam 

Diğerleri 

TÜRKİYE 

Dikim 

(1000 ha) 

34.609 

24.261 

13.588 

9.631 

9.911 

8.429 

4.346 

10.265 

6.167 

4.993 

4.164 

3.760 

3.968 

2.385 

140.477 

57.523 

198.000 

Üretim 

(1000 ton) 

1.206.876 

848.730 

399.388 

274.418 

270.932 

149.644 

129.399 

121.458 

118.253 

112.484 

89.881 

71.779 

62.297 

53.316 

4.008.855 

1.191.145 

5.200.000 

Verim 

(kg/da) 

3487.2 

3498.3 

2939.3 

3887.6 

2733.6 

1775.3 

2977.4 

1183.2 

1917.5 

2252.8 

2158.5 

1909.0 

1570.0 

2235.5 

2853.7 

2070.7 

2626.3 

Üretim Payı 

(%) 
23.2 

16.3 

7.7 

7.2 

5.2 

2.9 

2.5 

2.3 

2.3 

2.2 

1.7 

1.4 

1.2 

1.0 

77.1 

22.9 

100.0 

Çizelge 3'ün incelenmesinden görüleceği gibi, 14 ilimizden Türkiye patates üretiminin % 77.1'i 
karşılanmaktadır. Patates üretiminin en yoğun olduğu illerin başında Niğde, Nevşehir, İzmir, Afyon 
ve Bolu gelmektedir. Toplam patates üretiminin %39.5'i Niğde ve Nevşehir illerinden karşılanmak
tadır. Bu illerimizde ki yıllık patates üretimi yaklaşık 2.1 milyon ton olup, ülkenin en önemli patates 
üretim merkezlerini oluşturmaktadırlar. 

Türkiye patates üretimini bölgelere göre bir değerlendirmeye tabi tutacak olursak; %52.5'i İç 
Anadolu ve Geçit Bölgelerinden, %16.0'sı Ege, Akdeniz ve Marmara Bölgelerinden, %25'i 
Karadeniz ve Kuzey Geçit Bölgelerinden ve %7'si de Doğu Anadolu Bölgesinden karşılanmaktadır. 

Ülkemizin hemen her yöresinde, yılın belirli dönemlerinde patates üretimi mümkün olmakta, 
Nisan ayından başlayarak, Aralık ayı sonuna kadar patates hasadı devam etmektedir. Bölgelere göre 
patates üretim dönemleri Çizelge 4'de gösterilmiştir. Çizelgenin incelenmesinden de görüleceği 
üzere; Eğe, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde erkenci (Turfanda) patates üretimi yapıl
makta, diğer bölgelerde ise ana ürün olarak yetiştirilmektedir. Patates hasadının çok geniş zaman 
dilimine yayılmış olması, ülkemiz için büyük bir avantaj sağlamaktadır. 
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Çizelge 4. Bölgelere Göre Patates Üretim Dönemleri 

Coğrafi bölgeler 

Trakya-Marmara 

Ege ilkbahar 

sonbahar 

Akdeniz 

iç Anadolu 

Karadeniz 

Doğu Anadolu 

Güneydoğu Anadolu 

Ekim zamanı 

Mart-Nisan 

Şubat-Nisan 

Ağustos 

Arahk-Ocak 

Nisan-Mayıs 

Mart-Mayıs 

Mayıs 

Mart 

Hasat zamanı 

Ağustos-Eylül 

Haziran-Temmuz 

Arahk-Ocak 

Mayıs-Haziran 

Ağustos-Ekim 

Ağustos-Eylül 

Eylül 

Haziran 

Vejetasyon süresi 

5-6 ay 

4-5 ay 

4-5 ay 

4-5 ay 

5-7 ay 

5-6 ay 

4-5 ay 

4-5 ay 

Patates, taze veya işlenmiş olarak insan beslenmesinde, hayvan beslenmesinde ve sanayide 
kullanılan bir üründür. Patatesin, nispeten ucuz bir gıda kaynağı olmasına rağmen, tüketiminin ül
kemizde yeterince yaygınlaştığını ve çeşitlendiğini söylemek zordur. Ülkemizdeki patates tüketim 
potansiyeli ve fiili durum Çizelge 5'de gösterilmiştir. 

Çizelge 5. 2003 Yılı Değerlerine Göre Türkiye'de Patates Tüketim Şekilleri ve Miktarları 

Tüketim Şekli 

Tohumluk 

Taze Tüketim 

Parmak Patates 

Cips 

Püre 

Patates Unu 

Alkol 

Hayvan Yemi 

Iskarta (Dep. kayb.) 

ihracat 

Toplam 

Potansiyel 
(Ton) 

550.000 

2.550.000 

400.000 

250.000 

50.000 

50.000 

50.000 

100.000 

800.000 

500.000 

5.300.000 

% 
10.4 

48.1 

7.6 

4.7 

0.9 

0.9 

0.9 

1.9 

15.1 

9.4 

100,0 

Fiili durum 
(Ton) 

550.000 

3.228.000 

225.000 

100.000 

10.000 

10.000 

5.000 

100.000 

900.000 

172.000 

5.300.000 

% 
10.4 

59.0 

60.9 

1.9 

0.2 

0.2 

0.1 

1.9 

16.9 

3.3 

100,0 

Çizelge 5'in incelenmesinden görüleceği gibi, ülkemizde üretilen patateslerin büyük bir kısmı 
(%59) yemeklik olarak tüketilmektedir. Nevşehir, Yozgat, Afyon, Bursa, Adapazarı, İzmir ve İstan
bul'da kurulu sanayi tesislerinde işlenerek, Un, Nişasta, Püre, Alkol, Parmak Patates ve Cips şek
linde üretim yapılmaktadır. Ancak, bu şekilde değerlendirilen patates miktarı % 2.4 dolayların
dadır. Bu miktarın artırılması için gerekli teşvik tedbirlerinin acilen alınması gerekmektedir. 
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Patates yemeklik taze veya işlenmiş ürünler ve tohumluk ticareti açısından dünyada önemli 
pazarı olan bir üründür. Türkiye'nin patates üretiminde göstermiş olduğu büyük ilerlemeye rağmen, 
dünya patates ticaretinde yeterli pay sahibi olduğu söylenemez. Türkiye, 2003 yılı verilerine göre 
dünya patates üretiminin %1.7'sini karşılarken, dünya patates ihracatındaki payı %0.9, toplam ih
racat gelirinden aldığı pay ise %0.12 olmuştur (Çizelge 6). 

Şu aşamada Türkiye'nin AB ülkelerine patates ihraç etme şansı hemen hemen yok gibidir. Zira 
bu ülkelerde yeteri kadar patates üretimi yapılmaktadır. Ancak, bu ülkelere turfanda patates ihracatı 
yapılabilir. Bu açıdan ülkemizde önemli bir potansiyel bulunmaktadır. Türkiye'den sürekli patates 
satın alan ülkeler; Ürdün, Irak, Lübnan, Suidi Arabistan ve Kuveyt gibi Ortadoğu ülkeleridir. Or
tadoğu'da bulunan Arap ülkelerinde iklim koşullarının patates üretimine uygun olmaması nedeniy
le, gereksinim duydukları patatesi ithal yoluyla karşılamaktadırlar. Yapılan incelemelere ve değer
lendirmelere göre, bu ülkeler yıllık patates ithalatı 500-600 bin ton dolaylarındadır. Patates ihracatı 
bakımından bu ülkeler bizim için önemli bir Pazar konumundadırlar. Patates tarımının geleceği 
açısından bu pazarları çok iyi değerlendirmemiz gerekmektedir. 

Çizelge 6. Dünya ve Türkiye'de 1994-2003 Yılları Arasında Patates İthalat ve İhracat 
Değerleri 

Yıllar 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

Dünya(2003) 

İHRACAT 

Miktar (Ton) 

229.096 

103.532 

240.702 

222.288 

55.166 

64.607 

140.353 

105.886 

25.177 

172.301 

9.095.976 

Değer (1000 $) 

36.865 

23.871 

29.857 

47.360 

14.693 

14.510 

24.956 

12.953 

1.907 

16.068 

1.851.507 

İTHALAT 

Miktar (Ton) 

7.254 

5.893 

10.339 

9.743 

13.137 

24.928 

10.730 

2.107 

11.822 

9.255 

9.223.187 

Değer (1000 $) 

3.294 

3.598 

7.305 

4.808 

5.976 

11.381 

4.727 

821 

5.765 

5.221 

2.023.629 

3. PATATES ÜRETİMİNDE KARŞILAŞILAN TEMEL SORUNLAR VE ÇÖZÜM 
ÖNERİLERİ 

Patates tarımında amaç; üreticinin gelirini yükselterek, üretimi kârlı hale dönüştürmektir. Bunu 
sağlamanın yolu da, ürün maliyetini düşürmek veya ürünün yüksek fiyattan pazarlanmasını sağ
lamaktır. Üretimi kârlı hale getirmek her iki şekilde de mümkün olmaktadır. Patates üretiminde 
maliyeti düşürmenin iki yolu vardır. Bunlar; 

a. Üretim girdilerini destekleyerek, ürün maliyetini düşürmek, 

b. Birim alandan elde edilen verimi artırmak. 
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Son yıllarda uygulanan yanlış tarım politikaları nedeniyle, diğer bitkilerde olduğu gibi, patates
te üretim maliyeti de önemli miktarda artmıştır. 2004 yılı değerlerine göre Niğde İlinde bir dekar 
patates üretiminin üreticiye maliyeti (Sertifikalı tohumluk kullanması halinde) yaklaşık 500 milyon TL'dir. 
Burada en önemli girdi; tohumluk (175 milyon TL), gübre (47 milyon TL) ve sulama (23 milyon 
TL) dir. Yapılan hesaplamalara göre, 1 kg patatesin maliyeti 150.000 TL'yi bulmaktadır. Bu neden
le, üretim girdileri devlet tarafından mutlak surette desteklenmelidir (örneğin; gübredeki KDV 
oranları düşürülerek, sulamadaki elektrik ücretleri indirilerek). 

Birim alandan elde edilen yumru verimini artırmak; 

1. Uygun çeşit ve kaliteli tohumluk kullanmak, 

2. Ekim nöbeti uygulamak, 

3. Yeterince ve uygun koşullarda gübre ve ilaç kullanmak, 

4. Yetiştirme tekniklerini eksiksiz ve zamanında uygulamak gibi yetiştiricilik konularında 
bilimsel esaslara uymakla sağlanabilir. 

Patates üretiminde karşılaşılan temel sorunlar ve çözüm önerileri sekiz ana başlık altında ele 
alınmış ve irdelenmiştir. Bunlar; 

1. Çeşit seçimi 

2. Tohumluk temini 

3. Ekim nöbeti uygulaması 

4. Gübreleme 

5. Sulama 

6. Patates siğil hastalığı 

7. Depolama 

8. Pazarlama 

3.1.Çeşit Seçimi 

Türkiye'de bilimsel anlamda patates çeşit adaptasyon çalışmaları 1950'lerde başlamasına rağ
men, çeşit tescil çalışmaları 1970'li yıllarda Ülkesel Patates Projesinin hayata geçirilmesi ile hız 
kazanmıştır. İlk olarak 1972 yılında Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından, daha sonra 1975 
yılında Tohum Islah ve Üretme A.Ş., Satüdaş ve yine Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından 
patates çeşitleri tescil ettirilmiştir. Daha sonraki yıllarda çeşit tescil çalışmaları, özellikle özel sek
tör girişimleriyle ivme kazanmış ve tescil edilen çeşit sayısı hızla artarak 2004 yılı itibariyle 59'a 
ulaşmıştır. Aynı yıl üretim izinli olan çeşit sayısı ise 15 olmuştur. 

Türkiye, dünyanın önemli patates üreticisi ülkelerinden biri olmasına rağmen, bugün için ticari 
üretimde kullanılan yerli bir çeşit bulunmamakta, başta Hollanda olmak üzere Almanya, Fransa, İn
giltere ve A.B.D.'de ıslah edilmiş çeşitler kullanılmaktadır. Ayrıca, bölgelere göre çok belirgin bir 
çeşit farklılaşması da görülmemektedir. Üreticilerin çeşit tercihlerinde; çeşide olan aşinalık ve 
tohumluk tedarik kaynağının (çoğunlukla yerel tohumluk üreticileri) önerileri etkili olmaktadır. 
Son yıllarda sanayilik patates üretimine yönelik (bir kısmı sözleşmeli) üretimlerde özel çeşit tercih
leri yapılmakla birlikte, bu tip üretim halen toplam üretimimiz içerisinde çok az yer tutmaktadır. 
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Patates, geniş yayılma alanına sahip olmasına rağmen, çeşitlerin verim potansiyeli bölgelere 
göre çok büyük değişimler göstermektedir. Ülkemiz çok farklı ekolojik özelliklere sahip tarım böl
gelerinden oluşmaktadır. Oysa, kullandığımız çeşitlerin büyük bölümünün ıslah edildiği Hollanda 
ve Almanya gibi ülkelerde tüm bölgeler genel hatlarıyla benzer iklim özelliklerine sahiptir^ Bu 
durumda, bu gibi ülkelerde ıslah edilen çeşitlerin ülkemizin farklı koşullarına aynı uyumu göster
mesi beklenemez. Bu nedenle Türkiye'de, belirli alanlarda özel adaptasyon yeteneğine sahip olan 
çeşitlerden ziyade, genel uyum yeteneği yüksek çeşitler kullanılmaktadır. Diğer bir ifadeyle, böl
gelere göre özel çeşit tercihi yapılmamaktadır. 

Ülkemizin yedi farklı coğrafi bölgesi ile geçit bölgelerinin iklim ve toprak özellikleri açısından 
önemli farklılıklar gösterdiği düşünülürse, bu bölgelere özel uyum gösterebilecek patates çeşitlerine 
ihtiyaç olduğu görülmektedir. Bu noktada, ülkemiz koşullarına uygun çeşit ıslah program
larının bir an önce başlatılması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Ancak, burada önemli olan konu, 
yeni çeşit geliştirilmesinden ziyade, aşağıda daha ayrıntılı tartışılacak olan, çeşidin korunması ve 
devamlılığını sağlayacak tohumluk üretim sisteminin oluşturulması ve ilgili yasal düzenlemelerin 
yapılmasıdır. Sağlıklı işleyen bir tohumluk üretim sistemi olmadan, çeşit geliştirme çalış
maları, boşa giden zaman, emek ve kaynak israfından başka bir anlam taşımayacaktır. Ay
rıca, tohumluk sektörü tüm bitkilerde gittikçe artan ölçeklerde küresel şirketlerin kontrolüne gir
mektedir. Bu nedenle, küresel şirketlere, ülke içerisinde yatırıma zorlayıcı düzenlemelerin getiril
memesi veya yerel şirketlerin AR-GE yatırımlarını teşvik edici uygulamalar başlatılmaması halin
de, tohumluk üretim sisteminin oluşturulması durumunda bile, çeşit geliştirme çalışmalarının etkin 
sonuç vereceğini beklemek hayalcilik olur. Bugün ıslah etmiş oldukları yüzlerce çeşite ve tohum
luk üretim sistemine sahip Polonya, Romanya vb. ülkelerde, üretimin %90'ların üzerinde yabancı 
çeşitlerle yapılıyor olması, bunun en çarpıcı örneğidir. Her ne kadar 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı 
ve TÜBİTAK'ın Türkiye'nin önümüzdeki dönemlerdeki bilim ve teknoloji politikalarını belirlemek 
amacıyla yaptığı Vizyon-23 projesinde, yerli patates çeşitlerinin ıslah edilmesi hedefi konulmuş ol
sa bile, Türkiye'nin bu konuda iyi düşünmesi gerekmektedir. Bu noktada, soruna kısa ve orta 
vadede çözüm getirebilmek için ilk aşamada yapılması gerekli iş; yüksek maliyetli altyapı 
gerektiren çeşit ıslah çalışmaları yerine, bu konuya büyük yatırımlar yapan küresel şirketler
le klon aşamasında, çeşit ortaklığını da içeren, eş zamanlı adaptasyon ve seleksiyon çalış
maları ile temel tohumluk üretim çalışmalarına başlamasıdır. 

3.2. Tohumluk Temini 
Patates tarımında verimi etkileyen en önemli faktörlerin başında kaliteli (hastalıksız) tohum

luk kullanımı gelmektedir. Patates yumru ile çoğaltılan bir bitkidir. Bu nedenle, tohumluk üretim 
aşamasında dikkat edilmez ise, başta virüsler olmak üzere, birçok hastalık etmeni kolaylıkla yum
ruya bulaşır ve tohumun dejenere olmasına neden olur. 

Türkiye'de patates tohumculuk sektörü büyük oranda, ithal edilen anaç kademe tohumluğun ül
ke içerisinde bir kez çoğaltılarak pazarlanması şeklinde çalışmaktadır. Bu şekilde sertifikalı tohum
luk üretim ve tedariki, toplam tohumluk ihtiyacının ancak %8'ini karşılayabilmektedir. Geri kalan 
tohumluk ihtiyacı ise, ikinci ve üçüncü kuşak tohumlukların tekrar çoğaltılmaları yoluyla karşılan
maktadır. Ancak, tohumluk patates üretiminde kontrollü kademe uygulanmadığı için, bu tohumluk
lar sertifikasyona tabi tutulamamakta, dolayısıyla da, tek kalite güvencesini üreticinin güvenilirliği 
teşkil etmektedir. 
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Patates tohumluk üretim sisteminde kontrolü elden kaçırtacak bir şekilde anaç kademe ithal 
tohumlukları, 100 kilolar boyutuna indirgeyerek pazarlayan ve üreticiden üreticiye sertifikasız satışı 
teşvik eden model, sadece ithalatçı tüccarın daha fazla mal pazarlamasını sağlar, diğer taraftan, yeni 
gelişmekte olan bir üretim sektörünü de başıboşluğa alıştırır. Nitekim öyle de olmuş ve sonunda bu 
başıboşluğun meyveleri, Önce tozlu uyuz hastalığında (Spongospora subterranea), sonra da patates 
siğili hastalığında (Synchytrium endobioticum) ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkmıştır. Eğer 
gerekli önlemler alınmaz ise, daha hangi hastalıklar ülkemize getirilecektir, kim bilir! 

Son yıllarda bazı özel sektör kuruluşlarının, büyük altyapı yatırımları yaparak doku kültürü 
yoluyla elit tohumluk veya mini yumru üretimine hazırlandıkları (veya başladıkları) görülmektedir. 
Ancak unutulmamalıdır ki, bu şekilde üretimde ekonomik anlamda kazanç sağlamak için önemli 
olan temel tohumluğun üretilmesi değil, nihai üreticiye ulaşana kadar sağlıklı bir şekilde çoğaltıl-
masıdır. Doku kültürü yoluyla temel tohumluk (mini yumru) üretimi, tüm dünyada bilinen ve uy
gulanan standart protokolleri olan bir uygulamadır ve tohumluk üretiminin en risksiz aşamasıdır. 
Asıl risk, arazi çoğaltımlarının başlamasıyla ortaya çıkmaktadır. 

Türkiye'de patates sektörü için öncelikli olarak bir tohumluk üretim sisteminin geliştirilerek 
uygulamaya sokulması zorunludur. Bunun için: 

1.- Tohumluk üretim alanlarının belirlenmesi ve ayrılması gerekir. Halen ülkemizde 
tohumluk ve yemeklik üretimleri aynı bölge içerisinde birlikte yapılmaktadır. Bu durum tohumluk 
üretiminde mutlak yapılması gereken hastalık-zararlı kontrolünü güçleştirmektedir. Aslında bu 
konuda yasal bir zorlama olmamasına rağmen, birçok tohumluk üreticisi (çoğaltıcısı), patates 
üretimi yapılmayan yeni alanlar bularak tohumluk üretimlerini buralarda yapma çabası içerisin
dedirler. Son zamanlarda Tufanbeyli/Adana, Tomarza/Kayseri, Bayburt, Yıldızeli/Sivas gibi 
yöreler, tohumluk patates üretim bölgeleri olarak ön plana çıkmış olan yeni bölgelerdir. Bu yak
laşım, kısa vadede temiz tohumluk üretimi açısından iyi görünse de, bu şekilde kontrolsüz yayılma 
gelecek açısından çok büyük riskler taşımaktadır. Tohumluk patates üretiminin olmazsa olmaz 
temel kuralları vardır. Ciddî ve sistemli (resmî) bir kontrol mekanizmasının işlemediği bir ortamda, 
bu kurallar uygulanmadan, tohumluk patates üretimine devam edilmesi durumunda, yakın bir 
gelecekte Türkiye'de tohumluk patates üretimi yapılacak bölge kalmayacaktır. Bu nedenle, ön
celikli olarak tohumluk üretim bölgeleri belirlenerek, bu bölgelerde tohumluk üretim teknik
leri ile ilgili araştırmalar yürütülmeli, uygulanması gereken kurallar ortaya konmalı ve bu 
bölgelerde yemeklik patates üretimi kesinlikle engellenmelidir. 

2.- Sadece patateste tohumluk üretiminin kontrol ve takibini yapacak geniş ve donanım
lı bir birimin oluşturulması gerekir. Ülkemizde tüm bitkilerde tohumluk üretimi ve sertifikas-
yonu, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bünyesinde bulunan Tohumluk Kontrol ve Sertifıkasyon Mer
kez Müdürlüğü denetiminde yapılmaktadır. Ancak, tohumluk üretim alanlarının denetimi ve izlen
mesi, Tarım İl Müdürlükleri vasıtasıyla yapılmaktadır. Bu sistemin, özellikle, patates gibi tohumluk 
yumruyla taşınan hastalık bulaşıklığı riski çok yüksek olabilecek bitkilerde, sağlıklı çalışması müm
kün değildir ve olmadığı da görülmektedir. Tarla kontrollerinin sık aralıklarla, çok düzenli ve disip
linli bir şekilde yapılması zorunluluğu vardır. Üstelik çok sayıda hastalık etmeninin olması ve bir
çoğunun teşhis edilebilmesinin güçlüğü nedeniyle bu denetimleri yapacak kişilerin, özel eğitimler 
almış uzmanlar olması gerekir. Bugün başta Hollanda olmak üzere, patates tohumculuğunda söz 
sahibi ülkelerde, bu kontrolleri ve takipleri yapacak özel birimler bulunmaktadır. Benzeri birimler, 
aynı zamanda, yapılacak kültürel uygulamalar konusunda da tohumluk üreticilerine yol gösterici 
olacaklardır. Böyle bir birimin "Niğde Patates Araştırma Enstitüsü" bünyesinde acilen oluşturul
ması gerekmektedir. 
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3.- Yüksek kademe tohumluk üretimine yönelik yatırımların teşvik edilmesi gerekir. 
Tohumluk üretiminin kontrol ve takibini yapacak bir birimin oluşturulması ve tohumluk üretim 
alanlarının belirlenmesinden sonra, doku kültüründen başlayarak, yüksek kademe tohumluk 
üretimine yönelik yatırımların, vergi muafiyeti, ucuz kredi olanağı, tohumluk ithalatında yüksek güm
rük vergileri vb. yöntemlerle teşvik edilerek yönlendirilmesi gerekir. Bu şekilde sistem çalışmaya baş
layacak ve ülke genelinde sağlıklı tohum kullanımı yaygınlaşacaktır. Sistemin bu şekilde çalışmaya 
başlaması, yakın bir gelecekte çeşit ıslahı çalışmalarının başlamasına da öncülük edecektir. 

3.3 Ekim Nöbeti (Münavebe) Uygulaması 
Patates üretim alanlarında en önemli sorunlardan birisi de, üreticilerin uzun yıllar aynı tarlaya 

üst üste patates ekmeleridir. Bilindiği gibi, patates hastalıklarının büyük çoğunluğu tohumla taşınır 
ve yetiştirildiği yıl tarlayı da bulaştırır (mantari, bakteriyel, mikoplazma ve nemetod hastalıkları 
gibi). Bir yıl sonra aynı tarlaya yeniden patates ekildiğinde, siz ne kadar temiz (hastalıksız) tohum 
kullanırsanız kullanın, bir yıl önce tarlada kalan hastalık etmenleri, patateslere arız olacaklar ve bit
kileri hastalandıracaklardır. Bu hastalıkların da pek çoğunun da ilaçla mücadelesi mümkün değildir. 
O nedenle de, aynı tarlaya üst üste uzun yıllar patates dikimi mutlak surette engellenmelidir. Aksi 
taktirde, ne yaparsanız yapınız, verim azalmasının ününe geçemezsiniz. Plansız ve programsız 
patates üretimi nedeniyle, nerdeyse Niğde ve Nevşehir bölgeleri elden çıkmak üzere. Topraklar 
tamamen hastalıklarla bulaştırıldı. Bilindiği gibi, tohum üretici firmalar, yavaş yavaş bu bölgeyi 
terk etmeye başladılar. Bu bölgelerimizi kurtarmanın ve yeniden patates tarımına kazandırmanın en 
önemli ve ucuz yolu münavebe uygulamasından geçmektedir. Münavebe uygulamasının üreticiler 
açısından bazı ekonomik sorunları bulunmaktadır. Bu sorunu çözmeden veya zorlayıcı yasal düzen
lemeler yapmadan, münavebe uygulamasını gerçek anlamda başlatmak oldukça zordur. Çözüm 
olarak; patatesten sonra başka ürünleri ektirmek için, yani münavebe uygulatmak için, baş
ka ürünlerin ekilmesi halinde ortaya çıkacak üretici kayıplarının, devlet tarafından doğrudan 
parasal destekle karşılanması gerekmektedir. 

3.4. Gübreleme 
Patates üretiminde tohumdan sonra en önemli girdi kalemini gübreleme oluşturmaktadır. 

Patates tarımı yapılan bölgelerde, üreticiler yanlış uygulamalar nedeniyle gereğinden fazla suni 
gübre kullanmaktadırlar. Örneğin, Nevşehir-Niğde yöresinde patates tarımında 10-15 kez sulama 
yapıldığı ve azotlu gübre kullanımının (saf azot olarak) 70-90 kg/da'a kadar yükseldiği, ancak, 50 
kg/da azotun iyi bir verim için yeterli olacağı yapılan araştırmalarla ortaya konmuştur. Normalde 
patatesin 1 ton ürün için topraktan 5 kg azot kaldırdığı göz önüne alındığında, 50 kg/da'ın bile çok 
yüksek bir miktar olduğu görülmektedir. Ancak, yıkanmanın fazla olması (toprakların çok kumsal 
olması nedeniyle), yörede azot kullanımını ister istemez yükseltmektedir. Bazı bölgeler, yaprak 
gübresi kullanmayı alışkanlık haline getirmişler; gerekli gereksiz, doğru yanlış, her karışımı yaprak 
gübresi diye kullanır olmuşlardır. 

Bölgelere göre değişmekle birlikte, hububat için uygun olan kompoze gübre formüllerinin 
patates için de kullanıldığı görülmektedir. Patateste temel besin elementleri olan azot, fosfor ve 
potasyum kullanım oranının 1:0.5:2 şeklinde olduğu bilinmesine rağmen, genelde 20-20-0, 15-15-
15, 18-46-0 gibi ülkemizde yaygın olan kompoze gübreler kullanılmaktadır. Toprak ve yaprak 
analizi esasına dayalı gübreleme, çok ender olarak özel bazı işletmelerin uyguladıkları bir yöntem 
olmaktan ileri gidememiştir. Bu nedenle, yaprak analizleri sadece özel durumlarda değil, yaygın bir 
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uygulama olarak değerlendirilmelidir. Patateste taban ve üst gübre kullanımı, toprak ve iklim özel
liklerine bağlı olduğu kadar, çeşit özelliği ile de yakından ilişkilidir. Özellikle, üst gübre uy
gulamasının doz ve zamanına çok hassas olan çeşitler, yanlış uygulama ile kötü çeşit sınıflamasına 
sokulabilmektedir. 

3.5. Sulama 

Kök derinliği genelde 30 cm civarında olan patates, çoğunlukla kaba bünyeli, geçirgen toprak
larda yetiştirilmektedir. Özellikle, patates tarımının yoğun olduğu Niğde-Nevşehir ve benzeri böl
gelerdeki toprakların çok fazla geçirgen yapısına bağlı olarak sulama aralığı daralmakta, sulama 
sayısı ve dolayısıyla da işgücü kullanımı artmaktadır. İşgücü ihtiyacını azaltması ve su kullanım et
kinliğini artırmasından dolayı, bölgede yaygınlaşan yağmurlama sulama sisteminde ise, sulama 
sayısının çok fazla olması nedeniyle, enerji (elektrik) gideri çok yükselmektedir. Sulama 
maliyetinin düşürülebilmesi için, elektrik fiyatlarının kesinlikle aşağılara çekilmesi gerekmektedir. 
Suyu ve gübreyi daha etkin kullanmak amacıyla, damla sulama yönteminin uygulanması yönünde 
bazı çalışmalar yapılıyor olmasına rağmen, bu konuda henüz bir yaygınlaşma sağlanabilmiş değildir. 

3.6. Patates Siğil Hastalığı 
Hastalık etmeni Synchytrium endobioticum olarak isimlendirilen bir mantar olup, hastalık bit

kinin sap, stolon ve yumrularında karnabahara benzer siğiller meydana getirmektedir. Hastalık, 
muhtemelen bitkide meydana getirdiği zararın görünümü nedeniyle halk arasında (ve maalesef daha 
sonra resmi toplantılarda da) siğil olarak adlandırılmıştır. "Patates siğili" ifadesi, isminin ür-
kütücülüğünden olsa gerek, tüketicilerde de bir endişenin oluşmasına neden olmuştur. Aslında has
talık etmeninin insana bulaşması ve zarar yapması söz konusu değildir. 

Hastalık etmeni ilk olarak 1915 yılında Hollanda'da görülmüş, sonraki yıllarda Afrika, Asya, 
Avrupa, Kuzey ve Güney Amerikanın çeşitli bölgelerinde de rastlanmıştır. Hastalık etmeni; top
rak, hastalıklı yumru, tarım aletleri ile taşınabilmekte ve toprakta kalan siğil sporları 38 yıla 
kadar canlılıklarını koruyabilmektedirler. Kimyasal yolla kontrol edilemeyen bu hastalığın, 
bilinen 10 farklı ırkı bulunmaktadır. Bu hastalığı karşı da bugüne kadar dayanıklı bir çeşit ıslah 
edilememiştir. 

Türkiye bu hastalığa hazırlıksız yakalanmış; bunun sonucunda halen geçerli ve uygulanabilir 
bir kontrol sistemi getirilememiştir. Geçen yıl yapılan incelemelerle; Nevşehir (Kaymaklı ve Derin-
kuyu), Niğde (Ağcaşar) ve Ordu (Aybastı)'da tespit edilen bulaşıklık bu yıl, Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı ekiplerince hasat zamanı tüm bölgede tarama yapılarak yayılma alanları miktar olarak 
belirlenmeye çalışılmıştır. Buna göre; Nevşehir ilinde 19.997 da, Niğde ilinde 541 da, Ordu ilinde 
88.5 da ve Giresun ilinde ise 15 da. Hastalıkla bulaşık alanların miktar, geçen yıllara göre oldukça 
fazla artmıştır. Bulaşıklığın ilk tespit edildiği Niğde ve Nevşehir bölgesi Türkiye patates üretim 
alanının yaklaşık %30'unu kaplayan ve yumru üretiminin %39.5'ini veren bir bölgedir. Bu nedenle, 
böyle bir bölge içerisinde, zaman zaman dile getirildiği gibi, genel bir karantina uygulamasının 
kolay olmayacağı açıktır. Ülkenin en önemli üretim alanı olan bir bölgede karantina uygulaması; 
ekonomik, hukuki ve toplumsal sorunlar yaratacaktır. Zira, "25 yıl patates ekmeyeceksin, ilave 
olarak da bazı masrafları içeren tedbirleri alacaksın" denecek olan üreticiye, en azından patates 
üretimine yakın gelir sağlayabileceği bir alternatif götürmek zorunluluğu vardır. Tıpkı, Şekerpan
carı ekim bölgelerinde uygulanan alternatif ürün projesinde olduğu gibi. Aksi halde uygulama cid-
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di sıkıntılar yaratacaktır. Ancak, tedbir alınmadığı taktirde de, tüm Türkiye risk altına girecektir. 
Bu sorunun çözümüne yönelik uluslararası kuruluşlarca ilan edilen tedbirler de göz önüne alınarak 
şu uygulamalar yapılmalıdır. Bunlar; 

1. Patates tohumluğu üreten, ticaretini yapan ve kullanan kesimlerin temsilcilerini içine alan 
geniş tabanlı bir bilgilendirme toplantısı yapılarak politika ve alınması gerekli tedbirler açık bir 
şekilde tartışılmalıdır. Bu yaklaşım, bütün bölgelerde konu bağlamında devlete olan güveni sağ
layacaktır. Bulaşık alanlar süratle tespit edilmeli ve bu alanlarda uygulanacak tedbirler net bir şekil
de açıklanmalıdır. Gerekirse özel yasalar çıkartılmalıdır. 

2. Yurt dışından tohumluk ithalatı çok sıkı denetim altına alınmalıdır. Bu hastalık ülkemize Ay'dan 
gelmedi. Tohumluk diye ithal edilen yemeklik patateslerle getirilmiştir. Çok sıkı karantina tehirleri uy
gulanmaz ise, bugün siğil hastalığı, yarın kim bilir hangi hastalıklar gelecektir. Bu bağlamda; anaç 
tohumluk tedarik usulleri yeniden değerlendirilmeli ve ülke içinde bunu sağlayabilecek teknolojik uy
gulamalar için yatırımlara ciddi teşvikler konulmalıdır. Uluslararası temsilcilik anlaşmalarının tescili 
aşamasında, ülke içi anaç patates üretimini amaçlayan yatırımları yönlendirici uygulamalara gidil
melidir. Patates tohumluk üretim alanları belirlenmeli ve bu alanlardaki üretim, denetim ve koruma al
tına alınmalıdır. Tohumluk sertifıkasyonu ciddi, hızlı ve müteselsil sorumlu hale getirilmelidir. 

3. Üretici eğitim çalışmaları hızlandırılmalıdır. Alınması düşünülen kontrol ve koruma tedbir
leri ilgili kuruluşlar ile (Üniversiteler, araştırma enstitüleri, üretici birlikleri, ilgili dernekler ve mes
lek kuruluşları) birlikte değerlendirilmelidir. 

4. Bulaşık alanlardaki yemeklik patates üretimleri de kontrol edilerek sağlıkları sertifika ile 
belgelenmeli, ancak bu işlemler tarlada hasat ile uğraşan üreticiyi bürokrasiye boğmadan pratik bir 
şekilde uygulanmalıdır. 

3.7. Depolama 
Ülkemizde patates üreticilerinin bir diğer önemli sorunu da, hasat sonrası ürünlerini uygun 

koşullarda saklayamamalandır. Aynı dönemde, 3-4 milyon ton patates üretiminin olduğunu düşünür
seniz, bu ürünün aynı anda pazarlanması kesinlikle mümkün değildir. Patates tüketiminin uzun bir 
zaman diliminde gerçekleşeceğini düşündüğümüzde, bu ürünün uygun koşullarda saklanması 
(depolanması) gerekmektedir. Çizelge 5'den de görüleceği gibi, yıllık patates üretiminin yaklaşık 
%20'si uygun olmayan koşullarda depolama nedeniyle çürümekte ve ıskartaya ayrılmaktadır. Bu hem 
üreticilerimiz için büyük bir kayıp, hem de milli servetimizin heba olmasıdır. Ülkemizde hasat son
rası patates yumruları; çoğunlukla "Tüf kaya depolarında (Ortahisar vb. yerlerde)" saklanmaktadır
lar. Aslında bu doğal depolar patates yumrularının saklanması için oldukça uygundurlar, ancak baş
ta havalandırma olmak üzere bazı teknik önlemlerin alınması gerekmektedir. Bu depoların 
kapasiteleri kesinlikle yeterli değildir. Ancak, Orta Anadolu'dan sağlanan patatesler için yeterli ol
maktadır. Ülkemizin diğer bölgelerinde ise patatesler çok daha primitif koşullarda saklanmaktadırlar. 
Üretici kayıplarını minimum düzeye indirmek ve yumru kalitesini korumak istiyorsak, patates yum
rularının sağlıklı bir şekilde saklanacakları modern depolara ihtiyaç vardır. Özellikle, patates ih
racatını artırmayı düşünüyor isek, ki buna mecburuz, modern depolara mutlak surette ihtiyacımız 
vardır. Bunun için de, devletin ucuz kredi desteğine gereksinim duyulmaktadır. Bilindiği gibi, 
"Lisanslı Depoculuk Yasası" Yüce Meclisimiz tarafından çıkartıldı. Bu yasa, ileride 
üreticilerimize, ürünlerini depolamada ve pazarlamada (rehin müesseselerinin oluşumu ile) büyük 
kolaylık sağlayacaktır. 
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3.8. Pazarlama 
Ülkemizde bazı yıllar patates üreticisi için pazar bulma önemli sorun oluşturmakta, ayrıca, 

patates fiyatları yıldan yıla büyük dalgalanmalar göstermektedir. Bunda yıllık üretim miktarlarının 
(ürün arzı) etkisi olduğu gibi, sektör içerisindeki yapısal eksiklikler, küresel siyasal gelişmeler ve 
uluslararası ilişkiler gibi birçok faktör etkili olmaktadır. 

Çizelge 2'de görüldüğü gibi, yıldan yıla dalgalanmalar olsa da patates üretimimiz sürekli bir ar
tış eğilimi içerisindedir. Bununla birlikte, patates tüketimimizin aynı artış yönelimine sahip olduğu 
söylenemez. Üretim-tüketim ilişkisinde; kişi başına tüketime ilişkin istatistikler, birçok yerde 
tohumluk yumru kullanımını ve depo kayıplarını ihmal ettiğinden, çok yüksek rakamlara ulaştırıl
maktadır. Halbuki, üretimin yaklaşık 500-600 bin tonunun tekrar tohumluk olarak toprağa girdiği, 
depolanan patatesin yaklaşık %20'lere varan kısmının depo kayıpları olduğu ve küçük bir rakam da 
olsa, ihracat miktarının da hariç olduğu düşünüldüğünde, kişi başına yıllık tüketimin 45 kg'ı bile 
yakalayamadığı görülür (Çizelge 5). Türk mutfağında patates vardır; ancak, tüketiminin yeterli ol
duğu söylenemez. Bunda tüketim şekillerimizi çeşitlendirememizin önemli etkisi bulunmaktadır. 
Bizde patatesi genelde sadece ana Öğün olarak tüketme alışkanlığı bulunmaktadır. Oysa patates, 
tüketiminin yüksek olduğu ülkelerde, ayrıca çok farklı şekillerde ikame besin (ekmek yerine) olarak 
da tüketilmektedir. Patates tüketiminin artırılması, hem üretiminin iç pazarda değerlenmesine yar
dımcı olarak üreticiyi rahatlatacak, hem de son derece dengeli bir besin maddesi olma özelliği ile 
aile beslenmesinde çok önemli bir rol oynayacaktır. Bu bağlamda, şu anda stok fazlası var gibi 
görülen üretim değerlerinin aslında kişi başına tüketimin yıllık olarak 5 kg artırılması halinde, iç 
tüketime bile cevap veremez duruma gelebileceği açıktır. Bunun için patates tüketiminin çeşitlen
dirilerek artırılmasını teşvik edici yayım çalışmalarının yapılması gerekmektedir. Gerekirse, bu 
amaca yönelik TV ve radyo programları yapılmalıdır. 

Ayrıca, iç pazarda tüketiciye daha ucuza patates sunabilmek için, patates ticaretinin hal yasası 
kapsamı dışına çıkartılması gerekmektedir. Mevcut "Hal yasasının", ne üreticiye ve ne de tüketiciye 
bir yararı olmamıştır. Bu bağlamda, hal yasasının yeniden gözden geçirilmesi, bütün yaş meyve seb
ze ürünleri için büyük önem arzetmektedir. Patatesin hale girip, çıkmasıyla birlikte maliyet %30-40 
dolaylarında artmaktadır. Bu da tüketimi olumsuz etkilemektedir. 

Tüketimin (pazarlamanın) artırılması konusunda yapılması gereken bir diğer uygulama, 
patatesin sanayide kullanımının teşvik edilmesidir. Çizelge 5'de görüldüğü gibi, halen parmak 
patates, cips, püre, un, alkol gibi patates ürünleri üretiminde kullanılan miktar 350 bin ton olup, 
mevcut potansiyelinin yarısı kadar bile değildir. Oysa, bu miktar çok rahatlıkla 800 bin tonlara 
çıkartılabilir. Ülkemizde böyle bir potansiyel mevcuttur. Son zamanlarda yerli ve yabancı kaynaklı 
önemli yatırımlar yapılsa bile yeterli düzeye ulaşamamıştır. Bu alana yapılacak yatırım teşvikleri, 
nihaî ürün açısından yeni iş alanları, istihdam olanakları ve ekonomik katma değer yaratması yanın
da, dolaylı olarak patates üretim sektörünün de teşvik edilmesi anlamına gelmektedir. 

Patates pazarlamasında sorun yaşanması ve fiyat dalgalanmalarının oluşmasında etkili bir diğer 
faktör de ihracat miktarının yıldan yıla büyük dalgalanmalar göstermesidir (Çizelge 6). Bu dal
galanmada, uluslararası ambargolar, komşularımızla olan ikili ilişkilerimiz ve yurt içinde uygulanan 
ihracat teşvik uygulamalarının rolü bulunmaktadır. Aslında, Türkiye, patates dış ticareti açısından 
çok avantajlı bir coğrafi konumda bulunmaktadır. Ülkenin güneyinde yer alan Arap ülkelerindeki 
iklim yapısı, patates üretimi için çok uygun değildir. Bu nedenle de, Arap ülkeleri patates gerek-
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sinimlerini ithal yoluyla karşılamaktadırlar. Güneyimizde yer alan Irak dışındaki İran, Suriye, Ür
dün, Lübnan, İsrail, Yemen, S. Arabistan, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin, 2003 
yılı toplam patates ithalatları yaklaşık 500 bin ton dolaylannda olmuştur. Oysa, aynı yıl bizim 
patates ihracatımız ise sadece 172 bin ton olarak gerçekleşmiştir. Benzer şekilde, Balkan ve Baltık 
ülkeleri ile Orta Asya Türk cumhuriyetlerinde de önemli pazar potansiyeli bulunmaktadır. Son yıl
larda Irak'ta yaşanan kriz ortamı ve uygulanan ambargolar, patates ihracatımızı da önemli ölçüde 
olumsuz etkilemiştir. 

Patates tüketiminin çok fazla olduğu AB ülkelerinde, Nisan-Mayıs aylarında taze patates talebi 
çok yüksek olup, bu talep bugün için büyük oranda Mısır, Fas, Tunus, İsrail, Güney Kıbrıs ve İtal
ya gibi ülkelerce karşılanmaktadır. Örneğin Güney Kıbrıs, tamamı turfanda olmak üzere, yıllık 
patates üretiminin %80'den fazlasını ihraç etmekte; bu ülkenin toplam ihraç gelirinin %10'u, tarım
sal ürün ihraç gelirinin %50'si patates ihracatından karşılanmaktadır. Akdeniz kıyı şeridimizde tur
fanda patates tarımı gittikçe yaygınlaşmasına rağmen, ihraç olanaklarımız aynı oranda artmamak-
tadır. Bu potansiyelin değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Patates ihracatının artırılması ve yeterli seviyelere çıkartılabilmesi için, ihracatçılarımızın ulus
lararası pazarlarda, diğer ülkelerle yarışabilecekleri konuma getirilmesi gerekmektedir. Bu da ancak 
ihracatın Devlet Fiyat İstikrar Fonundan (DFİF) yeterli miktarda desteklenmesiyle mümkün olur. 
Son yıllarda patates ihracatına 20 dolar/ton teşvik uygulaması yapılmaktadır. Ancak, verilen bu 
rakamın çok küçük olması, teşvik primi uygulamasına zaman sınırının getirilmesi ve uygulama 
dönemlerinin zamanında açıklanmaması gibi faktörler, beklenen yararın alınmasını engellemiştir. 
Örneğin, 2004 yılında teşvik primi uygulama dönemi 1 Ocak-31 Mayıs tarihleri arasında geçerli ol
muş; ancak bu uygulama Nisan ayı sonlarında duyurulmuştur. Kaldı ki zamanında duyurulmuş bile 
olsa, Ocak ayında başlayan teşvik, üreticileri ürünlerini depolamaya zorlamakta, bu da maliyetin 
yükselmesine neden olmaktadır. Ayrıca, depolama imkanı veya ekonomik gücü olmayan küçük 
üreticiler, ürünlerini düşük fiyatla büyük tüccarlara satmak zorunda kalmışlar ve neticede, ihraç teş
viki uygulamasının olumlu sonuçlarının küçük üreticilere yansıması engellenmiştir. 

Benzer şekilde teşvik uygulamasının 31 Mayıs'ta sonlandırılması, özellikle, Ödemiş bölgesi 
ürünlerinin her dönem teşvik uygulamasının dışında tutulması anlamına gelmektedir. Bu nedenle, 
patateste ihracat teşvikinin olabildiğince geniş bir zaman dilimine yayılması ve uygulama tak
viminin önceden duyurulması çok yararlı olacaktır. Halbuki, Haziran ayının ortalarından itibaren 
hasat edilen Ödemiş patateslerine verilecek ihracat teşviki, henüz patates hasadının olmadığı Uk
rayna, Rusya, Polonya vb. kuzey Avrupa ülkelerine sanayi kullanımı amaçlı patates ihracatı 
yapılabilecektir. Sonuç olarak; ihracatı teşvik ederek yeterli miktarda patates ihraç edilmesi 
isteniyor ise; patates ihracatına prim ödenmesindeki zaman sınırı kaldırılmalı ve DFİF'den 
ödenen prim miktarı en az 80 $/ton olmalıdır. 

Patates pazarlama sorununun ortaya çıkmasında yukarıda sayılan birçok faktör etkili olmakla 
birlikte bu sorunun temelinde, ürüne sorunlarıyla birlikte sahip çıkacak üretici birliklerinin ol
maması yatmaktadır. Birlikler yasasının çıkmış olmasını bir şans olarak değerlendirip, farklı böl
gelerimizde patates üretici birliklerinin oluşumu teşvik edilmelidir. Bu şekilde birliklerin oluşması, 
ürün pazarının ve fiyat oluşumunun gerçekleşeceği "Patates Borsası"nm oluşumuna da zemin 
yaratacaktır. Üretici birliklerinin oluşturulması yanında, patates sektörünün yetiştiriciliğinden 
tüketicinin sofrasına kadar her aşamasındaki sorunlarıyla ilgilenecek; patates sektörü ile ilgili 
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konularda ülke politikalarının oluşmasını ve yönlendirilmesini sağlayacak; sorunların çözümüne 
yönelik projeler üretecek bir Türkiye Ulusal Patates Konseyi'nin oluşturulmasına çalışılmalıdır. 

Komisyonumuzun 12.01.2005 tarihli 6 ncı toplantısına katılan Atatürk Üniversitesi Öğ
retim Üyelerinden Prof. Dr. Sayın Kenıalettin KARA aşağıdaki sunuşu yapmıştır : 

Patatesin Önemi 

Patates, beslenme açısından çok önemli gıda maddelerinden birisidir. İnsan beslenmesinde ih
tiyaç duyulan üç temel besin maddesinden biri olan karbonhidrat kaynağıdır. Patates ülkemiz açısın
dan önemli bir sanayi hammaddesidir ve ayrıca dış satım potansiyeline sahiptir. Ancak ülkemizde 
patatesten sanayide gereği gibi yararlanılamamaktadır. Oysa patates çocuk mamasından, alkole 
kadar çeşitli ürünlerin hammaddesi olabilmektedir. 

Çeşitli iklimlere iklim bölgelerine adapte olabilmesi nedeniyle, dünyanın hemen her yerinde 
başarı ile yetiştirilmektedir. Bugün dünyada patatesin dikim alanı 18 896 832 hektar, üretimi ise 
310 810 336 ton'dur. Ülkemizde patatesin hemen hemen tüm illerde üretimi yapılmaktadır. Ülkemiz
deki dikim alanı 195 000 hektar, üretim ise 5 300 000 ton'dur. Dünyada üretimin yapıldığı 151 ülke 
arasında; dikim alanı bakımından 12 nci, üretim açısından 13 üncü sırada yer almaktadır. Ülkemizde 
patates tarımında 1983 yılından itibaren olumlu gelişmeler olmuştur. 1980 yılında, dikim alanı 183 000 
hektar iken, 2003 yılında %6.6 artışla 195 000 hektara, üretim 3 000 000 ton'dan % 76.7'lik artışla 
5 300 000 ton'a ve verimde 1639 kg/da'dan % 66'lık artışla 2726 kg/da yükselmiştir (Çizelge 1). 

Çizelge 1.Yıllar İtibariyle Ülkemizin ve İllerimizin Dikim Alanı, Üretim ve Verim 

İller 

Niğde 
Nevşehir 
İzmir 
Bolu 
Afyon 
Ordu 
Trabzon 
Erzurum 
Konya 
Tokat 
Sakarya 
Sivas 
Bursa 
Kastamonu 
TURKIYE 

Dikim Alanı (Ha) 
1980 

18 320 
21425 
8 184 
5015 
4 600 
12012 
6510 
8 529 
6 562 
1 725 
3 325 
3 400 
3 550 
3 956 
183 000 

2003 
34 448 
24 626 
13 263 
10 033 
9 905 
8 908 
8 520 
5 500 
2 074 
3 940 
1232 
4 062 
3 576 
2 462 
195 000 

% 
88 
15 
62 
101 
115 
26 
31 
36 
216 
128 
70 
20 
0.73 
61 
6.6 

Üretim (Ton) 
1980 

503 370 
211 465 
232 950 
70 980 
93 350 
112 000 
78 250 
117 265 
102 390 
17 805 
53 400 
50 043 
72 265 
31 300 
3.000 000 

2003 
1 293 694 
911 950 
339 875 
281 308 
359 498 
130 444 
127315 
106 055 
38 352 
84 131 
24 355 
71 011 
74 240 
30 767 

5 300 000 

% 
157 
331 
46 
296 
285 
17 
63 
-11 

-167 
373 
-119 
42 
3 
-2 

76.7 

Verim (Kg/da) 
1980 
2 761 
987 

2853 
1415 
2029 
932 
1200 
1375 
1560 
1032 
1606 
1472 
2035 
791 
1639 

2003 
3756 
3695 
2563 
2804 
3630 
1464 
1771 
1928 
1849 
2135 
1977 
1748 
2076 
1403 
2726 

% 
36 
274 
-11 
98 
79 
57 
48 
40 
19 
107 
23 
19 
2 
77 
66.3 
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Ülkemizde patates üretimindeki artış; tarım alanlarının sulamaya açılması, kaliteli tohumluk ve 
gübre kullanımının artması, hastalık ve zararlılarla daha etkin mücadelenin yapılmasından kaynak
lanmaktadır. 

İller itibarı ile patates yetiştiriciliğine bakıldığında, bazı illerimizde diğerlerine göre daha faz
la yetiştiricilik yapılmaktadır. Patates üzerine üretim, tüketim, pazarlama, ticaret ve sanayi yönün
den fazla faaliyet gösteren illere, patates üreticisi iller adı verilir. Örneğin, Çizelge 1 'de görüldüğü 
gibi, ilk sıralarda yer alan Niğde, Nevşehir, İzmir ve diğer bazı illerimiz bunlardandır. Bu il
lerimizin 1980 ve 2003 yıllarındaki dikim alanı, üretim miktarları ve verimleri karşılaştırıldığında 
bazı illerimizin dikim alanlarının % 0.73-115 arttığı (Tokat, Afyon, Bolu, Niğde, Trabzon, Nevşehir, 
İzmir, Sivas ve Bursa), bazı illerin ise % 26- 216 azaldığı (Konya, Sakarya, Kastamonu, Erzurum 
ve Ordu), üretimleri bakımından bazı illerin % 2-373 dolayında arttığı (Tokat, Nevşehir, Bolu, Af
yon, Niğde, Trabzon, İzmir, Sivas, Ordu ve Bursa) bazı illerin de % 10-170 azaldığı (Sakarya, Kon
ya, Erzurum ve Kastamonu), verim yönünden ise İzmir (% -10) ilimiz hariç, diğer illerin verimi % 
2 ile 274 dolayında arttığı tespit edilmiştir. Çizelgel'den de görüleceği gibi patates yetiştiriciliği 
yönünden önemli olan bazı illerin hem dikim alanları hem de üretim miktarlarında azalma olmuş
tur (Erzurum, Sakarya ve Kastamonu). Ülkemiz genelinde patates üretiminin artmasına rağmen, bir 
takım problemleri beraberinde getirmiştir. Bu problemlerin başında patates üretiminin fazla olduğu 
yıllarda, patateslerin yetiştiricilerinin elinde kalmasıdır. Bu problemin çözümü için aşağıdaki ön
lemlerin alınması gerekir. 

A) Yetiştiricilikle İlgili Önlemler 
Dikim Alanlarının Yeniden Belirlenmesi 
Patates üretim alanlarının ülke ve bölgeler düzeyinde planlanmasının yapılması gerekir. Özel

likle yetiştirme amacına göre planlama yapılmalıdır. Erkenci (turfanda), ana mevsim üretim alanları 
ve tohumluk üretim alanlarının tespit edilmesi gerekir. Patates tohumluğu her şeyden önce uygun 
çevre şartlarında yetiştirilmelidir. Tohumluk patates üretimi için yüksek yaylalar ve serin yerler 
seçilmelidir. Yüksek yayla ve dağlık bölgelerde hastalık ve zararlı etmenleri, rakımı düşük olan 
yerlere göre çok daha azdır. Ülkemizde Erzurum ve Kars platosu tohumluk patates üretimi için en 
ideal yörelerdir. Geçmişte Tarım Bakanlığı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Genel Müdürlüğünce uy
gulanan Ülkesel Patates Projelerinde görev alan kıymetli meslektaşlarımız, bu projenin bir 
bölümünü Erzurum'da yürütmüşlerdir. Fakat çalışmalara bu yörede ağırlık verilmemiş ve veril
memektedir. Verilmeme nedenlerinin başında; yörenin Ankara'ya uzak olması ve yaşam şartlarının 
onların arzuladıkları standartlarda olmamasındandır. Bu ve benzeri nedenlerle Tohumluk Patates 
Araştırma Enstitüsü başka bir ilimizde kurulmuştur. Oysa bu kurumun Erzurum ya da Kars ilinde 
kurulması gerekirdi. 

Erkenci patates (turfanda) üretim alanları için; İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Adana, Hatay il
lerinin yayla haricinde alçak ovalarda dikim yapılmalıdır. 

Ana mevsim üretim alanları içinde Nisan-Ekim ayları arasında patates yetiştiriciliği yapılacak 
çeşitli yükseltilerdeki yaylaları bulunduran bölgelerde yapılmalıdır. Örneğin Nevşehir, Niğde, Bolu, 
Ordu, Trabzon, Konya, Afyon, Bursa, Kastamonu, Tokat, Samsun ve Ankara illerinde yemeklik 
üretimi yapılmalıdır. 

Yemeklik Patates Üretimi ile İlgili Sorunlar 
Yemeklik patates üreticileri, bazı yörelerde kendilerinin yetiştirebilecekleri kadar bir alanda 

yetiştiricilik yapacakları yerde kazanma arzusu ile ne kadar alanı varsa, tohumlukta temin 
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edebileceği ölçüde arazilerinin büyük çoğunluğunda patates dikimi yapmaktadırlar. Plansız ve 
hesapsız bir şekilde başlanan üretimde fazla miktarda tohumluk, gübre, mazot, zirai ilaç, sulama sis
temi, alet ve ekipman ihtiyacı olmaktadır. Özellikle üreticiler, girdileri vadeli olarak temin yoluna 
gitmektedirler. Bu yüzden üretim maliyetlerinde bir artış işin başında ortaya çıkmaktadır. Orta 
Anadolu şartlarında patates bitkisi diğer tarım ürünlerine göre oldukça kârlı olduğundan, sonuçta 
üst üste aynı tarlaya patates dikiminde artış görülerek münavebeye dikkat edilmemektedir. 

Sertifikalı patates tohumluğu yetersizliği nedeni ile yemeklik patatesler tohumluk olarak kul
lanılmaktadır. Bunun sonucunda özellikle mantar hastalıklarına karşı gerekli ilaçlama yapılmadığı 
veya yetersiz ilaçlama yapılan alanlarda yumruların yeterince büyümediği görülmüştür. Patates 
yetiştiricileri her yıl 500-600 kg anaç kademede tohumluk alıp bundan sertifikalı tohumluklarını 
üretebilirler. 

Patates yetiştiricileri birim alandan daha fazla verim almak için aşırı gübre kullanmaktadırlar. 
Bitkinin ihtiyacı ve topraktaki besin durumu dikkate alınmadan ve toprak analizi yaptırmadan güb
releme yapmaktadır. Örneğin, bazı yörelerde azotlu (saf) gübre kullanımının 70-90 kg'a kadar yük
seldiği, dolayısı ile 10-15 kez sulama yapıldığı tespit edilmiştir. Aşırı gübre kullanımı söz konusu 
olduğu yörelerde çevre kirliliği de olmakta ve patatesin kalitesi bozulmaktadır. 

Tohumlukla İlgili Problemler 
Ülkemizde kullanılan patates tohumlukları tamamen ithalata bağlıdır. İthalat yolu ile tohumluk 

firmaları tarafından Avrupa ülkeleri ile Amerika Birleşik Devletlerinden getirilen anaç kademedeki 
patatesler çiftçilerimizin tohumluk kaynağını teşkil etmektedir. Yurt dışından gelen anaç tohumluk
ların pahalı olması, sertifikalı kademede üretilen tohumluklara da yansımaktadır. Anaç kademe 
tohumluktan gelen maliyet sertifikalı tohumluğun maliyetinin %53'ünü oluşturmaktadır. Yani 
üretilen her bir kilogram sertifikalı tohumluğun maliyetinin yarısı anaç kademedeki tohumluktan 
gelmektedir. Anaç kademede yurt dışından ithal edilen tohumluk patatesler 3-4 yıl süreyle tohum
luk olarak kullanılmaktadır. Eğer anaç kademede tohumluk ihtiyaç dahilinde düzenli olarak gelmez 
ise kısa zaman tohumluğun hastalıklarla bulaşarak yozlaşma sonucunda birim alandan alınacak 
verimlerde düşüşler görülecektir. 

Çeşitli firmalarca anaç kademede yurt dışından tohumluk patates getirilirken aşağıdaki husus
lara dikkat edilmesi gerekir. 

1. Hastalıksız ve sağılıklı tohumluk sağlanması için dış karantinanın kusursuzca uygulanması, 
kontrolsüz bir şekilde ülkemize giren tohumluk patateslerin genetik yapısının bozularak düşük 
kaliteli patates üretimine neden olmaktadır. 

2. Bu tohumlukların ebadı 28-35 mm arasında olmalı, oysa gözlemlerimizde bu bahsedilen 
ebat tohumluk çok azdır. Hemen hemen çoğunun ebadı 35-100 mm arasındadır. 

3. Yurt dışından çeşitli firmalarca temin edilen bu tohumlukların çoğaltılması için patates 
yetiştiricileri ile sözleşme yapılmaktadır. Bu sözleşme daima o firmanın lehinde olmaktadır. Şöyle 
ki: Üretilecek ürünün belirli bir miktarı firmaya, onun üzerindeki üretim ise yetiştiriciye ait gibi 
bir uygulama oldukça yanlış, dolayısı ile o yetiştirici daha fazla ürün almak için fazla miktarda güb
re ve su kullanmaya başlayacak dolaysı ile hem tohumluğun kalitesi bozulacak ve hem de çevre kir
liliğine sebep olunacaktır. Bu şekildeki uygulamalardan vazgeçilmesi gerekir. 

4. Yukarıdaki uygulama şayet devam edecekse, o zaman Tarım Bakanlığının bir kurumu 
tarafından (örneğin, Tarım Kredi Kooperatifleri) sözleşmeli üretim yaptırılabilir. 
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5. Tohumluk üretim alanları, genelde İç Anadolu yöresinde toplanmıştır. Oysa, bu alanlara al
ternatif olabilecek yöreler bulunmaktadır. Bu alternatif alanlara tohumculuğun kaydırılması gerekir. 

6. Tohumluk yetiştirecek alanlar, yemeklik patates sahalarından, çeşit denemelerinden, genetik 
stok materyalinden ayrı ve tecrit edilmiş olmalıdır. 

7. En az 3 yıllık ekim nöbeti uygulanmalıdır. 

8. Tarla ve depo şartlarında hastalıklar ve zararlılarla ilgili aralıklarla kontrol yapılmalıdır. 
9. Tohumluk patates üretiminde uygulanan teknikler yemeklik amaçlı üretimden farklıdır. 

Tohumluk patates yetiştirecek üreticilere tohumluk patates yetiştiriciliği hakkında ayrıca eğitim 
verilmelidir. 

10. Tohumluk üretiminde istenilen ebatlarda (28-35 ve 35-55 mm) tohumluk elde edebilmek 
için tohumluk yetiştirme tekniklerinin uygulanması gerekir (ön sürgünlendirme, pir öldürme, güb
releme ve sulama miktarını azaltılması v.s.). 

11. Patates üreticileri kendi sertifikalı tohumluk üretmeleri için, her yıl fazla miktarda değil 
sadece 500-600 kg anaç kademede tohumluk verilmelidir. 

12. Bugüne kadar tohumluk firmaları anaç kademede tohumluk getirtmekten ve çoğaltmaktan 
başka bir faaliyetleri yoktur. Islah ve doku kültürü çalışmalarına önem vermemiştir. Bunun için alt 
yapılarını şimdiye kadar oluşturmaları gerekirdi, şu ana kadar elit tohumluk üretimi söz konusu 
değildir. Dolayısı ile bu tohumluk firmalarına elit kademe tohumluk üretmeleri için kanunî müey
yidelerin uygulanması gerekir. 

13. Gerek iç gerekse dış karantina önlemlerine kesinlikle uyulmalı, dış kaynaklı tohumluk 
materyalin dikimden hasada kadar kontrolleri sürdürülmelidir. 

B) Patates Üreticilerinin Örgütlenmemesi 
Gelişmiş ülkelerin hemen hemen tümünde patates üretimini ve piyasasını düzenleyen bir örgüt 

vardır, örneğin, ingiltere'deki patates üreticileri de üretimdeki depolamalardan zarar görmüş ve 
üretimi dengeleyecek fiyatları stabilize yoluna gidebilmek için 1834'de Patates Pazarlama Bordunu 
kurmuşlardır. 

Patates üreticileri henüz örgütlenmediğinden iç ve dış piyasalarda güçsüz durumdadır. 
Patatesin dar boğazlara girdiği yıllarda devlet desteğini görmeyen yemeklik ve tohumluk patates 
üretici kuruluş ve çiftçiler kendi kaderleri ile baş başa kalmaktadır. 

Üretilecek patates miktarını her yıl belli bir programa alabilmek ve üretileni değeri fiyatından 
satabilmek ve değerlendirmek için aşağıdaki sistemler, kurulan örgütçe organize edilmelidir. 

1. Ülkemizde patatesin iç ve dış tüketim için bir projeksiyonunun oluşturulması, 
2. Üretim amaçlarına göre patates dikim alanlarını belirlemesi, 
3. Patates yetiştiricilerine, patates yetiştiriciliği konusunda teknik bilgi verdirilmesi, 
4. Patates üreticilerine, üretim bölgelerine uygun vasıflı yüksek verimli tohumluk çeşit

leri temin etmek, 
5. Patates üretimi yapılan yörelerde münavebeli dikimi teşvik edip, kontrolünün yapılması, 
6. Tohumluk, gübre, ilaç, mazot, alet ve ekipmanların daha ucuza mal edilmesini sağlamalı, 
7. Yine bir araya gelen bu gruplar tasnif, paketleme ve depolama tesislerini de oluşturmak 

suretiyle dağınık olan sermayelerini bir araya toplayarak ve ortak hareket edebileceklerini, 
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8. Yine birlikleri vasıtasıyla patates işleme tesisleri kurarak, burada işlenmiş ürünleri iç ve dış 
pazarlara satabilecek pazar araştırması yapmaları, 

9. Bu üretime standart ölçülere koyarak tasnif ve ambalajlama tesisleri kurmalı, 
10. Tasniflenen ve ambalajlanan üretimi çeşitli pazar şartları karşısında muhafaza edebilecek 

yeterli kapasitede depolama tesisleri kurmalı, 
11. Pazara sunulamayan patatesler ile mecbur kalındığında muhafazası tehlikeye giren patates

ler işleyen tesisler kurarak, burada işlenmiş ürünleri dış ülkelere satmalı, 

12. Bu hizmetleri üstlenen kuruluşlara devletçe gerekli finansman ve diğer teşvik araçlarından 
yararlandırılmalarını sağlamalı, 

13. Patates üretim aşamasında tohumlukta olduğu gibi problem oluşturan tarımsal savaş ilaç
ları, gübre, tarım alet ve makineleri gibi girdilerin üretici tarafından sağlanması kolaylaştırılmalı, 
bunların üretimleri gerçekleştirilmelidir. 

C) Karantina Önlemlerine Kesinlikle Uyulması Gereklidir 
Özellikle yurtdışından getirilen anaç kademedeki tohumluklar iyi bir şekilde dış karantinaya 

tabi tutulması gerekmektedir. Özellikle bazı hastalık (Patates Yumru Siğili-Synchytrium en-
dobioticum, Patates Mycoplasma Hastalıkları- Purple, Witches, Haywire vs.) ve zararlılar (Patates 
Böceği - Laptinotarsa decemlineata) ülkemize yurt dışından getirilen tohumluk patatesler yolu ile 
girmiştir. Dolayısıyla dış karantinanın iyi bir şekilde uygulanması gerekmektedir. Dış kaynaklı 
tohumluk materyalin dikimden hasada kadar kontrolleri sürdürülmelidir. 

Ülkemizde iller arasında tohumluk sevkiyatı söz konusudur. Bu nedenle iç karantinanın da iyi 
bir şekilde uygulanması gerekir. Bir yöredeki tohumluk patates başka bir yöreye gönderiliyorsa 
mutlak suretle sağlıklı olup olmadığına dair sertifikanın (Zirai Karantina Taşıma ve Satış Ser
tifikası) elinde bulundurulması, özellikle yetiştiriciliği yapılan yörede Tarım İl Müdürlüğü Bitki 
Koruma elemanları tarafından depodan hasada kadar kontrol edilmeleri gerekir. Bu teknik eleman
ların vermiş olduğu beyana göre, o ilin dışına çıkarılması sağlanmalı ve satıldığı il veya ilçede sağ
lıklı olduğuna dair belgenin olup olmaması alıcılar ve teknik elemanlar tarafından sorulmalı, bel
gesi olmayan tohumluk patateslerin satılmasına müsaade edilmemelidir. 

Bulaşık hastalık görülen yöreler karantina altına alınmalı, belirli bir dönem buralarda tohum
luk ve yemeklik patates üretimi yapılmamalı ve karantina altında tutulmalıdır. 

D) Pazarlama Aşamasındaki Problemler 
Ülkemiz patates üretiminde göstermiş olduğu büyük ilerlemelere rağmen, dünya ticaretinde 

yeterli paya sahip değildir. Ülkemizde patates üretimi yapıldıktan sonra yıl içinde tüketilmesi 
gerekir. Eğer hasattan sonra iyi bir depolama yapılmayacak olursa ürünün ticari değerini kaybetme 
riski vardır. Patateste tohumluk seçimi, yetiştirme tekniği ve pazarlama olayında ferdi hareket edil
mektedir. Patates üretiminin lokomotifi pazarlamadır. Bazı yıllar patates fiyatlarında anormal yük
selişler görülmekte, bazı yıllarda ise fiyatlar düşük olmakta ve mahsûl elde kalmaktadır. Patateste 
pazarlama olayı tesadüflere kalmaktadır. 

Patates fiyatlarındaki dalgalanma, pazara arz edilen patates miktarına bağlı olduğu kadar, 
patatesin üreticiden tüketiciye ulaşana kadar izlediği pazarlama kanalına kadar da bağlı bulunmak
tadır. Gelişmiş ülkelerin hemen hemen tümünde patates üretimini ve piyasasını düzenleyen bir ör
güt vardır. 
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Ülkemizde patates üretimi ve piyasası başı boştur. Üretim yine üreticilerin örgütleri tarafından 
ihtiyaç doğrultusunda bir program yaparak, 

1. İç ve dış piyasalarda aranan çeşitlerin üretimine ağırlık verilmeli, 
2. Standardizasyona gereken önem verilmeli (pazarda aranan yumru iriliği, nişasta ve protein 

oranlarına, yemeklikle, cipslik ve pürelik olmalarına göre) 
3. İyi bir ambalajlama yapılabilmeli (1, 2.5, 3 ve 5 kg'lık ambalajlar) 
4. Pazarlamada ürün çeşitliliği oluşturulmalı, bu konuda patates işleme tesislerinin sayısı ar

tırılmalı ve sanayisine önem verilmelidir. Patates üretim ve işleme çeşitliliği sağlanmalıdır. 
5. İhracat imkânları araştırılmalı, bu konuda yeterli ihracat teşvikleri yapılmalıdır. 
6. Yemeklik veya sanayilik patates ithalatının mutlaka önlenmesi, kendi üretimlerimizin değer

lendirilmesi gerekmektedir. 
Ülkemizin genel ihracat değerleri göz önüne alındığında patates üretim potansiyelinin iyi kul

lanılmadığı görülmektedir. 2002 yılında ülkemizdeki patates 25.177 ton olup karşılığında 1.907.000 $ 
gelir, aynı yıl 11.822 ton patates ithalatı yapılmış karşılığında 5.756.000 $ ödenmiştir. 

İhracatımız büyük oranda Ortadoğu'da Arap ve İslam Ülkeleri (Ürdün, Irak, Lübnan, Suudi 
Arabistan ve Kuveyt)'ne yapılmakta, ithalatımız ise ağırlıklı olarak Hollanda ve Almanya'dan 
yapılan tohumluk ithalatına dayanmaktadır. 

Türkiye'nin patates ve ürünleri ithalatı da daha çok tohumluk patates ve patates nişastası şeklin
dedir. 2002 yılı verilerine göre taze patates ithalatımızın % 75'ini tohumluk patates oluşturmaktadır. 
2002 yılı itibariyle taze patates ithalatımızın (tohumluk patates dahil) % 62'si Almanya'dan yapılmıştır. 

Ülkemiz taze patates ihraç edip, daha ziyade işlenmiş patates ürünleri ithal etmiştir. Dünya 
patates ticareti taze değil işlenmiş patates şeklindedir. 

Ülkemizde patates ihracat miktarının artırılabilmesi için dış pazarlann istediği dönemde, kalitede 
ve standartta taze veya işlenmiş patates ürünü pazara sunulacağı bir üretimin oluşturulması şarttır. 

Hükümetler 1 kg tohumluk ve yemeklik patatesin üretim maliyetini hesaplayarak taban ve 
tavan fiyatı açıklamalıdır (Örneğin 2002 yılında 1 kg sertifikalı patates tohumluğunun maliyeti 
319.000 TL, yemeklik patatesin maliyeti ise 150.000 TL'na mal olmuştur). 

Patates çok çeşitli amaçlarla kullanıldığı için üreticilerin ürettikleri patatesin hangi amaçla kul
lanılabileceğini bilmek gerekir. Bugüne kadar ülkemizde süregelen uygulamada bu konu dikkate 
alınmadığı için üretim pazar isteklerine uygun yapılmamış ve bu nedenle dış satımda beklenen ar
tış sağlanamamıştır. Bunu için alıcı ülke pazar isteklerini içeren haber bültenleri üreticiye zamanın
da aktarılmalı ve pazara yönelik üretim sağlanmalıdır. 

Diğer taraftan alıcı ülkelerin istediği ve benimsediği standart ambalaj malzemelerinin kullanıl
masına özen gösterilmelidir. 

Taze patates ihracatına teşvik primi verilmemektedir. Ancak, işlenmiş patates için 68 dolar teşvik 
primi verilmektedir. Ancak, ihracat iadesi patates ihracat bedeli üzerinden % 20'yi geçemez kuralı var
dır. Ayrıca ihracat bağlantılı tarımsal üretim sözleşmesi kapsamında temin edilerek ihraç edilmeleri 
halinde, ihracat iade miktarı ve azami ödeme oranlarının % 40 oranında artırılması ve bu suretle hesap
lanacak tutann % 80'i üreticiye nakit olarak ödenmesi öngörülmektedir. Patateste ihracat imkanlarının 
daha da artırılabilmesi bakımından yemeklik patatese de ihracat iadesi verilmelidir. 

İç tüketimin artırılmasında, iller ve ilçeler bazındaki fakir fukara fonuna cüzi ücrette verilebilir. 
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E) Patatesin Tanıtılmaması 

Patatesin şimdiye kadar öneminin iyi bir şekilde insanımıza tanıtılmaması tüketimde etkili fak
tördür. Özellikle şimdiye kadar fakir besin maddesi olarak bilinmektedir. Dolayısıyla ülkemizde kişi 
başına 64 kg patates tüketilmektedir. Oysa gelişmiş ülkelerde bu miktar 100-400 kg arasındadır. 
Kişi başına patates tüketiminin artırılması için yayın yolu ile patatesin beslenme değerinin yüksek 
olduğunun, yumurtadan sonra ikinci sırada bulunduğu belirtilmelidir. Son derece yüksek ve kaliteli 
proteine sahiptir. En önemli besin maddesi olan buğday ile kıyaslandığında, patates birim alan ve 
zamanda iki kat daha fazla kuru madde ve kalori üretmektedir. Patates yumruları % 20-30 civarın
da nişasta, % 2 civarında protein, B1, B2 ve C vitaminleriyle bazı mineral maddeleri içermektedir. 
Bütün bu özellikleri nedeniyle insanlar için önemli bir gıda kaynağı olup, aynı zamanda nişasta, al
kol ve ispirto endüstrilerinin de hammaddesini oluşturmaktadır. 

Beslenme uzmanlarınca, bu ürünle yapılabilecek yemekler ön plana çıkarılmalı; diyet uzman
ları ve aşçılar patatesle yapılabilecek yemekler arasında başta İstanbul düğünlerinin baş yemeği 
olan kuş başlı patates olmak üzere patates mantısı, patatesli rulo, patates keki, patatesli börek, fırın
da yoğurtlu patates, patates çorbası, patates dolması, cevizli patates köftesi, patatesli tepsi kebabı, 
patates oturtma ve patatesli gözleme sayılabilir. 

Yine basınımızda patatesle ilgili çıkan olumsuz yayınlar iç ve dış satımı da etkilemektedir. 
Olumsuzluğun mutlaka giderilmesi ve aksayan yönlerin ilgili makamlara bildirilmesi gerekir. Fark
lı tüketim yolları basın-yayın yoluyla bütün tüketicilere tanıtılmalı, bu sayede tüketim teşvik 
edilerek tüketimin artması sağlanmalıdır. 

F) Depolama 
Ülkemizde Eylül-Ekim aylarında patates üretimi zirveye ulaşmaktadır. Patatesin bünyesinde 

%70-80 oranında su ihtiva etmesi nedeniyle özel şartlarda depo edilmesi gerekmektedir. Depo 
yetersizliği nedeniyle patatesi stoklama söz konusu olmamakta, ürünün bir an önce elden çıkarıl
ması zorunlu hale gelmekte veya primitif şartlarda depolanmakta dolayısı ile % 20'ye yaklaşan 
rakamlarla kayıplar olmaktadır. Ayrıca, yetersiz depolama kapasitesi de pazarlama periyodunu 
kısaltarak ürün fiyatlarında üretici aleyhine sonuçlar doğurmaktadır. Patates üretim bölgelerinde et
kin ve sağlıklı birer depolama sisteminin kurulması bu soruna çözüm sağlayabilir. 

G) Ulaşım Problemleri 

Patatesin içe ve dışa pazarlanmasında diğer bir sorun ürünün pazara iletilmesidir. Patates nak
linde klimalı kara ve deniz araçları kullanılmalıdır. 

H) Alt Yapı Problemleri 
Bu konuda araştırma ve inceleme yapan kuruluşların gerek laboratuvar gerekse teknik eleman 

yönünden noksanlıkları görülmektedir. Bu noksanlıkların temini ve teknik elemanlara eğitim yolu 
ile giderilmesi gerekir. 

SONUÇ 
Beslenme yönünden önemli bir paya sahip olan patatesin problemlerini çözmek için, patates 

yetiştiricilerinin örgütlenmesi ve dikim alanlarının üretim amaçları doğrultusunda yeniden belirlen
mesi, patatesin beslenmedeki öneminin basın yayın yolu ile iyi bir şekilde insanımıza anlatılması, 
fazla üretimi yapılan yörelerde merkezi soğuk hava depolarının yapılması, sadece fakirin değil zen
ginin de besin kaynağının olduğunun bildirilmesi gerekir. 
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Sunuşlarını takiben Komisyonumuz üyelerince; 
Türkiye'de üretilen patateslerin çeşit ve kalite itibanyla ihracat şanslarının bulunup bulunmadığı, 
Patateste üretim planlamasının ne şekilde yapılabileceği, 
Üreticilerin tohumluk üretimini kendi başlarına yapmasının nasıl önleneceği, 
Patatesin sanayide kullanımının mevcut durumu ve bunun nasıl geliştirilebileceği, 
Ekmek üretiminde patates unu kullanımının neden yaygınlaştırılamadığı, 
Yıllardır aynı yerde aynı ürünü yetiştirmeye alışmış üreticilerimizin nasıl ve ne şekilde alter

natif ürünlere yöneltilebileceği, 
Patates siğili hastalığı için uygulanan karantina tedbirlerinin nasıl belirlendiği ve ne şekilde uy

gulandığı, 
Gibi sorular yöneltilmiştir. 
Komisyon toplantımıza katılan akademisyenler ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı yetkililerince 

cevaben; 

Türkiye'de şu anda 59 adet patates çeşidinin tescil edildiği ve 15 adedi için üretim izni alındığı, 
tüm dünyada da yetiştirilen bu çeşitler için kalite ve üretim bazında bir sorun olmadığı, ancak stan
dart üretim konusunda bazı sıkıntılar bulunduğu, 

Türkiye patates üretiminin % 4 ila % 5'i kadarının erkenci turfanda patates olduğu ve Av
rupa'da patates üretiminin olmadığı dönemde yetişen bu patatesin ihracat şansının bulunduğu, 

İhracat İçin Destekleme Fiyat İstikrar Fonu vasıtasıyla ton başına 20 Dolar olarak geçmişte uy
gulanan teşviğin daha da artırılabileceği, 

Üretim planlaması bakımından; patates üreticilerinin örgütlü olmadığı ve patates için batı ül
kelerinde olduğu gibi "Board" 1ar yani Konsey gibi özel bir kuruma ihtiyaç duyulduğu, yine 
üreticilerin de üretici birlikleri şeklinde örgütlenmesi gerektiği, 

Gerek üretim planlaması gerekse münavebe - ekim nöbeti - için bu kuruluşların teşvik ve plan
lamaları gerçekleştirebileceği, yine aynı şekilde bu kurumun tohum ithalatından pazarlama ve ih
racata kadar gerekli önlemleri alabileceği, 

Patates siğil hastalığı nedeniyle 150.000 dönüm arazinin karantina altına alındığı, ilk başta çok 
geniş bir koruma bandı olarak belirlenen bu alanda alternatif ürünlerin teşviği konusundaki çalış
maların Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca sonuçlandırılmak üzere olduğu, 

Karantina altındaki bölgede dönüm başına 100 milyon TL.sı olarak toplam 15 trilyon TL.lık 
bir tazminat dağıtılacağı, bunun dışında belirlenen alternatif ürünler için ek teşvikler verileceği, 

Büyük taneli bir nişasta olan patates nişastasının çok fazla su çekmesi nedeniyle ekmek 
hamuru ağırlığını artırdığı ancak piştikten sonra tartılan ekmeğin hafif çıkması gibi maliyet unsur
ları nedeniyle ekmek üretiminde patates nişastası kullanımının yaygınlaşmadığı, 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca önümüzdeki günlerde geniş katılımlı bir patates zirvesi 
düzenlenmesinin planlandığı, 

İfade edilmiştir. 
Komisyonumuzun 23.02.2005 tarihli 7 nci toplantısına katılan Frito - Lay Genel Müdürü 

Sayın Fahhan ÖZÇELÎK ile Agro Müdürü Sayın Hüseyin KABAKÇFnın yaptıkları sunuşlar 
aşağıda özetlenmiştir : 
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Sayın Fahhan ÖZÇELİK; 

Öncelikle yabancı sermayeli uluslar arası şirketleri ve bu şirketin Türkiye bölümü, yatırımları, 
şirketlerinin tarım sektörüne katkıları, pazarda hızlı büyümelerinden kaynaklanan dolayı yaşadık
ları sıkıntılar, dünyanın diğer ülkeleriyle karşılaştırıldığında oralarda patatesin sanayide kullanımı 
ile bizdeki patates sektöründe ne tür farklılıklar, yaşadıkları sorunlar ve önerdikleri çözümler 
konularında; bir sunuş yapmışlardır. Bu sunuşta özetle; ana firmalarının 2004 yılı sonu itibarıyla 
57 milyar dolarlık cirosu, 150 bin çalışanı ve 200 ülkede faaliyeti olduğunu, 

Firmanın, Türkiye'ye 1986 yılında kurulmuş bulunan Uzay Gıda'nın % 50 hissesini 1988 yılın
da satın almasıyla girdiğini ve nihayet 1993 yılında da firmanın tüm hisselerini aldığını, 

2000'de fazla çalışanları ile Türkiye tuzlu çerez piyasasında hâkim durumda olduklarını, 
Global ürünleri yanında Türkiye pazarına yönelik yerel ürünleri de bulunduğunu ve bu ürün

leri global piyasaya açmak olduğunu, 

Faaliyet gösterdikleri tuzlu çerez pazarının her yıl değer olarak % 110, tonaj olarak % 80 
oranında büyüdüğünü ve kendilerinin de buna paralel olarak 2004 yılında 15 milyon dolarlık 
yatırım yaptıklarını ve bu yılda 22 milyon dolarlık yatırım yapacaklarını, 

Ürünlerinin güçlü pazar paylarını geniş dağıtım ağı ve tüketici memnuniyeti felsefesi ile daha 
da büyütmeyi planladıklarını, 

Türkiye'nin çevresindeki komşularına oranla kişi başına çerez tüketimi açısından düşük rakam
larda bulunduğunu, 

Ülkemizde daha çok açık kum yemiş ürünlerinin tüketildiğini, ancak paketlenmiş çerez 
tüketimi açısından bu sektörün henüz yolun başında olduğunu, 

Belirtmiştir. 

Sayın Hüseyin KABAKÇI; 
Patatesin sanayide yaygın olarak parmak cips denilen dondurulmuş cips ve yaprak cips denilen 

paketlenmiş çerez şeklinde kullanıldığını, 

Kendilerinin de ürünlerinde hammadde olarak mısır ve patates kullandıklarını, 

PATATES VE MISIR TEDARİĞİ 

DOĞRUDAN SÖZLEŞME 

* Sözleşme 
•Çiftçiler ( 10 ADET) 

TEDARİKÇİ (4 ADET) 

* Sözleşme 
* Tedarikçi 
* Sözleşme (85 ADET) 

a) Çiftçiler ve kendi üretimleri 

Kendileri ve üretim açısından üç önemli hedefleri bulunduğunu ve bunların da; 
• 365 gün ve 24 saat boyunca istenilen kalitede hammadde (mısır ve patates) temini, 
• Çiftçilerle ve tedarikçilerle ileriye yönelik stratejik işbirliği gelişimi, 
• Kalite ve maliyetler yönünden gereken iyileştirmeleri yapmak olduğunu, 
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2004 yılı itibarıyla 16 trilyon TL.lık 45.000 ton patates kullandıklarını ve birimi maliyetinin de 
380.000 TL. sı olduğunu, 

Hammadde teminini çiftçilerle sözleşme yaparak ya da 4 adet tedarikçileri vasıtasıyla yaptık
larını, sözleşmeli çiftçilik için asgari 1.000 dönümlük ekilebilir arazi aradıklarını ve bu çiftçilerden 
2004 yılında ortalama 210.000 TL.sından patates temin ettiklerini, 

Sözleşmeli üretimin tohumluk siparişinden üretimin bitmesine kadar 26 aylık bir süreç al
dığını, 

PATATES ÜRETİMİ (26 AY) 

Patates Üretimi (26 Ay) 

2003 Mart: Tohum siparişi 

2004 Mart: Anaç İthali (100 Ton) 

2004 Nisan : Anaç Ekimi (100 Ton) 

2004 Eylül: Sertifikalı Tohum 

Hasadı (1000 Ton) 

2005 Ocak - Nisan : Sertifikalı Ekimi (1000 Ton) 

2005 Mayıs - Ekim : Cipslik patates (7500 Ton) 

Örneğin; 7500 tonluk patates elde edebilmek için, yurtdışına tohum siparişi verdiklerini ve 
bunu 2003 Mart ayında ithal ettiklerini, ithal edilen bu 100 ton anaç tohumluğu Nisan ayında söz
leşmeli çiftçilere ektirdiklerini, 2003 Eylül ayında l'e 10 oranıyla 1000 ton sertifikalı tohumluk 
ürettiklerini ve bu tohumlardan da 2004 yılında l'e 7.5 oranıyla 7500 ton fabrikada işlenebilecek 
hammadde patates elde ettiklerini, 

PATATES ÜRETİMİ ( 26 AY) 

2003 Mart 

2004 Mart 

2004 Nisan 

2004 Eylül 

2005 Ocak-Nisan 

2005 Mayıs-Ekim 

Son Tahminler 

Tohum siparişi 

Anaç ithali 

Anaç Ekimi 

Sertifikalı Tohum Hasadı 

Sertifikalı Ekimi 

Cipslik patates 

920 Ton anaç getirilmeli idi.... 

(373) = 

(500 Ton)= 

(500 Ton) 

(5000 Ton) 

(5000 Ton) 

(37.500 Ton) 

(69.000 Ton) 

28.000 

37.500 
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1000 ton anaç tohumluk ithalat yapmanın maliyet ve ülke ekonomisi için bir kayıp olacağını, 

Hangi tür patates cinslerini kullanabilecekleri ve patates kalitesi açısından ana firma merkezine 
bağlı bulunduklarını, bu konuda çok katı standartların belirlenmiş olduğunu, 

Türkiye'de yaygın olarak üretilen "Agria" cins patates için kendilerine ana firma tarafından "... 
ancak, şu cins patatesleri bulamazsanız kullanabilirsiniz..." denildiğini, 

Sanayi tipi patateslerin dekar başına verimlerinin (3.5 - 4.5 ton) yemeklik patates verimlerine 
göre ( 4 - 6 ton) daha düşük olduğunu, 

Sanayi tipi üretimlerde patatesin çapının 90 mm'yi geçmesinin tercih edilmediğini bunun da 
verimi etkilediğini, 

Mayıs ayından Ekim ayına kadar direkt tarladan fabrikaya ürün sevkettiklerini çünkü bu 
dönemde taze patates yetiştiğini, ancak Kasım ayından Mayıs ayı başına kadar depolanmış patates 
kullandıklarını, 

AB standartlarında üretim yaptıkları için GDO (Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar) kullan
malarının mümkün olmadığını ve tohumlarını İskoçya ve Hollanda'dan ithal ettiklerini, 

Patates üretiminin emek yoğun bir üretim olduğunu, fabrikalarının bir günlük kapasitesi olan 
200 tonu toplayabilmek için günlük en az 100 işçinin patates hasadı yapıyor olması gerektiğini, tüm 
hasat, depolama ve nakliye sürecinde ekonomiye çok büyük miktarda katma değer yarattıklarını 
(patates için 4 trilyon TL. nakliye, 1.3 trilyon TL. işçilik olmak üzere toplam 17 trilyon TL.sı har
cama yaptıklarını), 

EMEK YOĞUN ÜRETİM 

Patates Tarla İşçiliği : 
Patates Depo işçiliği : 
Teknisyen (12x22x24) : 
Yaklaşık İşçilik Bedeli : 
Yaklaşık Nakliye : 

67.736 
7.131 
6.336 
1.218.000 
4.000.000 

Yevmiye 
Yevmiye 
Yevmiye 
YTL 
YTL (5250 Sefer ) 

Teknik eğitim verme bakımından; birlikte çalıştıkları tedarikçilerin teknik elemanlarının 
eğitimi yanında tarlada birebir çiftçiyle yaptıkları eğitim çalışmalarını gerçekleştirdiklerini ve 
bunun ürün güvenliği açısından gerekli olduğunu, 

İfade etmiş ve sektörde yaşadıkları sıkıntı ve sorunlara şu şekilde değinmiştir. 
Yaşadıkları sıkıntının en büyüğünün paketlenmiş çerez sektöründe son yıllarda yaşanan hızlı 

talep büyümesinden kaynaklandığını, 
Plan üzerinde gerçekleşen satış talebi olduğunda, patates tedariğinde sorunlar yaşandığını, 

(Aşağıdaki tablo) 
1. Anaç tohum siparişinden, patates ekimine kadar geçen süre 26 aylık bir süreç olup bu sürede 

pazar dinamikleri daha hızlı gelişmektedir. 
2. Özellikle anaç tohum ithalindeki kısıtlamalardan başlayarak, patates ithalatının yapılama

ması, büyümeyi en fazla engelleyen neden olmaktadır. 
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70 T T 70% 

Paketlenmiş çerez sektöründe, daha önce de değindiği gibi ithal tohumluk siparişinden üretime 
kadar 26 aylık bir süreç geçtiğini, sektördeki talebin her yıl çok fazla büyümesi nedeniyle kendi 
hammadde üretim tahminlerinin tutmadığını örneğin 2005 yılı için 70.000 ton sanayi tipi patatese 
ihtiyaçları olduğu halde 37.500 ton patates üretecek 500 ton tohumluk siparişi verdiklerini, daha ön
ceki yıllarda da aynı şeyin olduğunu, 

Bu durumda zorunlu hallerde kullanabilecekleri Agria patatesi piyasadan aradıklarını, ancak 
soğuk hava şartlarında saklanan, depolama koşulları iyi olmayan patateslerdeki nişastanın şekere 
dönüşmesi nedeniyle bu patateslerden üretilen cipslerde renk koyulaşması görüldüğünü, bunun da 
standartlara uymadığını, 

CİPS YAPILABİLEN PATATES ÇEŞİTLERİ 

ONAYLILAR 

a) Agria 
b) Aster 
c) Diamant 
d) Ernestolz 
e) Fresco 
f) Hermes 
g) Hertha (stored) 
h) Karilera 
i) Lady Rosetta 
j) Mila 
k) Panda 
1) Repo 
m) Record 
n) Saturna 

ZORUNLU HALLERDE 

* Atlantic 
* Bolesta 
* Columbus 
* Courage 
* Desiree 
* Eersteling 
* Agria 
* Maris Piper 
* Lady Claire 
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Aldıkları 75.000 tonluk Agria örneğinde satın alabilecekleri standartta 4.500 tonun bulun
duğunu ve bunu satın aldıklarını, 

Bunun dışında Bakanlıktan istedikleri kadar anaç tohumluk ithalat izni alamadıklarını, Bakan
lığın anaç tohumlukların ülkemizde sertifikalı olarak üretilmesinden yana olduğunu, 

Belirtmiştir. 

Komisyon üyelerinin ve Bakanlık temsilcilerinin; böyle büyük bir firmanın üretim ve hammadde 
temini tahmin programlarında üst üste birkaç yıl ve büyük oranlı yanılmasının neden kaynaklandığı, 

Meydana gelen bu hammadde açığını ne şekilde karşıladıkları, 
Mamul ürün ihracatı yapıp yapmadıkları, 

Şeklindeki sorulara cevaben firma yetkilileri, 

Türkiye'de çok bakir olan paketlenmiş çerez sektörünün çok hızlı büyüdüğünü, reklam kam
panyalarının da çok etkili olduğunu ve kendilerinin de bu büyümeye paralel olarak % 30'luk 
büyüme planladıklarını, 

Mamul ürün ihracat potansiyelinin çok büyük olduğunu, ancak kendilerinin iç piyasanın 
talebini karşılayamadıkları için bırakın mamul ürün ihracatı yapmayı, piyasanın talebini karşılamak 
için ithalat yaptıklarını, 

Hammadde açığını karşılamak için ana firmadan özel izin aldıklarını ve standartları zorladık
larını, 

Ülkemizin büyük ihracat şansı olan Ortadoğu ülkelerine Suudi Arabistan'daki fabrikanın top
lam satışlarının % 44 oranında ihracat yaptığını, oradaki fabrikanın sanayi tipi patates ihtiyacının da 
% 97'sinin Suudi Arabistan'da üretilmekte olduğunu, 

Firma yetkilileri üretim teknikleri ve ana firma standartları hakkında tamamlayıcı açıklamalar
da bulunduktan sonra Polonya'da patates üretiminde yaşanan başarıyı örnek olarak göstermişlerdir. 

Firma yetkilileri bu konudaki beklentilerini de şu şekilde dile getirmişlerdir: 
• Bu sektörde AB standartları uygulanmalıdır. 
• Sanayilik anaç tohum ithalinde uygulanan kotalar kaldırılmalıdır. Aksi takdirde mamul ürün 

ithalatı yapılmaktadır. 

• Sanayi tipi patates üretimi ve ihracatına teşvik verilmelidir. 
Adana Milletvekili Sayın Abdullah ÇALIŞKAN; 
Tarım sektörünün ve özellikle tohumculuğun stratejik bir sektör olduğunu, özel sektörün bu 

işin altından kalkmasının mümkün olmadığını, tohumculuk alanında üretim yapan 5 adet ülke 
bulunduğunu ve sadece patatesi değil bütün tarımsal ürünlerin bu ülkelerin elinde olduğunu, 

Adana bölgesinde tüm çiftçilerin firma ile sözleşmeli çiftçilik yapmak için yarıştıklarını, geç
mişte bir firmanın batmasından dolayı sorunlar yaşandığını, 

İfade etmiştir. 

Komisyonumuzun 3.3.2005 tarihli 8 inci toplantısına katılan Selçuk Üniversitesi Öğretim 
Üyelerinden Prof.Dr. Sayın Sait SEZGİN, Prof. Dr. Sayın Mehmet BABAOĞLU, Akdeniz 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Sayın Hüseyin BASIM ile Doğal Gübre A.Ş. Genel Koor
dinatörü Sayın Haluk ATALAN'ın yaptıkları sunuşlar aşağıda özetlenmiştir: 
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Komisyonumuzun, 3 Mart 2005 tarihli 8 inci toplantısına katılan Akdeniz Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi Bitki Koruma Bölümünden Doç.Dr. Hüseyin BASIM, Orta Anadolu'da ve oradan teş
his amaçlı gelen patates örneklerinde yaptıkları çalışmalarda, rastladıkları hastalıklar ve çözümleri 
konusunda; 

- Çok yaygın bir hastalık olan, en az patates siğili kadar sıklıkla rastlanan, nematot denen 
küçük mikroskobik kurtçukların yumruların üzerinde ur şeklinde kabarcıklar oluşturarak, patatesin 
pazar değerini, albenisini, kalitesini düşüren bir zararlı olduğu, Amerika'da bile bu hastalığın ol
duğunun bilindiği, 

- Patates uyuzu denen streptomyces scabie'nin bir yara paraziti olduğu, toprak koşullan uy
gun olduğunda yumruların gözünden girerek oralarda uyuz belirtilerini meydana getirdiği, patates 
yumrusunun kalitesini düşürdüğü, özellikle dışarıdan gelen yumruların karantina laboratuvar-
larımızda çok iyi kontrol edilmesi gerektiği, 

- Toprakta bulunan, yaşayabilen yumuşak çürüklük bakterileri, özellikle uygun koşullarda 
yumruda yumuşama, nemin yüksek olduğu durumlarda, çürümelere ve aşırı kokuşmaya neden ol
dukları, çünkü, bunların gaz üreten bakteriler olduğu, 

- Bakteriyel solgunluk denen, toprak kökenli ve toprakta bulunabildiği, patatesin içinde hal
kalı çürüklük şeklinde yer aldığı, sıkıldığında bakterileri akıntılarının görüldüğü, 

- İleride problem oluşturabileceğini potansiyel olarak gördükleri virüs hastalıklarıyla, şu ana 
kadar dayanıklı çeşit kullanmanın dışında herhangi bir mücadelenin olmadığı, dünyada da dayanık
lı virüs hastalıklarına karşı dayanıklı patates geliştirme çalışmalarının devam ettiği, bunların genel
de bitkilerde, renk değişiklikleri, bodurluklar, cadı süpürgesi gibi görüntüler ve patates yumruları 
üzerinde deformasyonlar meydana getirdiği, 

Patateste bazı virüslerin yaygın olduğu, yine yaprak kıvırcık virüsü gibi rastlanan virüsler ol
duğu, 

- Tüm ülkelerde bulunabilen, bizim de birçok bölge topraklarımızda mevcut olan, yumruların 
üzerinde kuru çürüklük yapan fusarium rhizoctonia'nın çiftçi dilinde mantar hastalıklar diye de 
bilindiği ve patatesin kalitesini düşürdüğü, 

- Orta Anadolu bölgesinde patates siğili kadar önemli olduğu düşünülen, tozlu uyuz ismiyle 
bilinen spongospora subteria'nın, toprak içerisinde, dayanıklı sporlar şeklinde yumru içerisinde 
bulunduğu, uygun koşullar ve nem olduğunda iki kamçılı sporlar bakteri gibi yüzerek gelip patatesi 
enfekte ettiği, patatesin üzerinde siğil şeklinde görüldüğü, 

- Orta Anadolu bölgesinde, son zamanlarda önemli olan patates siğili denen hastalığın, uygun 
koşullar olduğunda, yani, baharda toprak sıcaklığı artmaya başladığında, eğer ortamda nem de var
sa, yüzebiliyorsa, toprağın pH'sı uygun ise, bunu sınırlayacak toprakta herhangi bir faktör yoksa, 
patatesin gözünden girip içeride kendi kendine bölündüğü ve bölündükçe de urlu dokuların ortaya 
çıktığı ve yumrunun üzerinde karnabahar gibi bir görüntü oluşturduğu, 

Hastalığın mücadelesindeki en büyük problemin kışlık sporlar yani, dayanıklı sporlar oldukları 
ve 30 santimetre, 50 santimetre derinlikte 30 yıl canlı kalabildikleri, toprağın koşulları uygun ol
duğunda, sporu oluşturup eğer ortamda patates varsa enfekte ettikleri, patates ekilmediği sürece bu 
sporların buradan çıkıp daha sonra yaşamlarını kaybettikleri, o yüzden yirmi, otuz yıl karantina ön
lemini çözüm gibi gördükleri, hastalığın mücadelesinin son derece zor ve önemli olduğu, 
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Teknoloji ilerledikçe hastalıklarla ilgili yöntemlerin de değiştiği, bunun içinde ilk başta iç ve 
dış karantina önlemlerinin geldiği, temiz tohum, temiz bitki ve üretim materyali kullanmaya dayan
dığı, bunun yanında inokulum kaynağının azaltılması veya ortadan kaldırılması, hastalıklı bitkinin 
toplanıp başka bir yerde imha edilmesi veya ürün rotasyonu yapılması, yani, patates ve patates 
ailesinden gelen bitkilerin dışındaki bitkilerin alternatif olarak düşünülmesi gerektiği, 

Sağlıklı tohum kullanmak ve etkin bir tohumluk kontrol sisteminin geliştirilmesinin şart ol
duğu, diğer alanlarımızda da patates üretimine devam edilecekse buralara gidecek tohumluğun mut
laka temiz olması, sertifikalı ve garantili olması, bunların başında da iyi uzmanların bulunması 
gerektiği, çünkü hastalığın tespitinin çok kolay olmadığı, 

Hastalığın temiz alanlara, gerek hastalıklı bitki gerekse toprak materyalinin taşınmasının en
gellenmesi ve hastalıktan koruyucu mücadele önlemlerinin alınmasının son derece önemli olduğu, 
yani buralarda kullanılan alet ve ekipmanın başka bölgelere götürülmemesi gerektiği, çünkü çok 
küçük bir toprak parçasıyla bile bunların kolayca taşınabileceği, 

Biyolojik mücadele yöntemi, son yıllarda giderek önem kazanmaya başlamış ve birçok geliş
miş ülkelerde organik toprak dedikleri supresive toprak kullanıldığı, içerisinde yararlı mikroor
ganizması fazla olan, organik maddeyi parçalayabilen ve zararlıları baskı altında tutabilecek bir top
rak yapısı, bunun yanında, yararlı mikroorganizmaların kullanımı, yani, topraktan yararlı mikroor
ganizmayı alıp kitlesel olarak üretip bunların toprağa ve bitkiye uygulandığı, 

Yine son yıllarda dayanıklı bitki elde etme, hem çevre dostu, hem de uzun süreli bitki hastalık
larıyla mücadelede yanıt verebilecek bir yöntem olduğu, bununla ilgili olarak klasik ıslah yöntem
lerinin kullanıldığı, 

Klasik ıslah yöntemlerine yardımcı olarak, kısa sürede sonuç alınmasını sağlayacak biyotek-
noloji ile gen mühendisliği yöntemlerini kullanarak bunu sağlamaya çalıştıkları, 

Yine, biyoteknik olarak moleküler yöntemiyle, DNA'nın çoğaltılmasıyla çok kısa sürede fun-
gusun tespit edilmesi ve DNA düzeyinde moleküler karakterizasyonunun yapılması, bunlarla ilgili 
hızlı teknikleri, bir an önce karantina laboratuvarlanmıza oluşturmamızın gerektiği, biyoteknolojiy-
le ilgili yeni mücadele yöntemleri ve uygulamaların geliştirilmesinin son derece büyük önem taşıdığı, 

Fiziksel yöntemler olarak toprak sıcak su buharıyla muamele edilerek oradaki hastalık etmen
lerinin engellenmeye çalışıldığı, 

Kimyasal yöntemler olarak da, sıklıkla başvurulan ve kısa sürede cevap alınabilen yöntemler, 
toprağa ve bitkiye uygulanan dezenfektan ve kimyasal ilaçlar vs. olduğu, 

Mevcut topraklarımızın hem fiziksel, hem de kimyasal yapısının iyileştirilmesi ve ıslah edil
mesi, tohumluğumuz Avrupa'dan geldiği için muhtemelen bu hastalığın da oradan geldiği, çünkü, 
Avrupa'da da patotip-1 denen fungusa ait genetik çeşitliliğe sahip tiplerinin mevcut olduğu, 

Elde ettikleri bilgilere göre şimdiye kadar dünyada ve ülkemizde kesinlikle insan veya hayvan 
sağlığına herhangi bir zarar vermediği, sadece patates ve patatesgiller familyasında hastalığı oluş
turduğu, şu andaki mevcut patates üreticilerinin sorununda patates siğili telaffuzunun özellikle 
pazarlama sorununda çok aleyhte bir propaganda olduğu, patates tüketicisinin psikolojik olarak 
üründen uzaklaşmasına sebebiyet verdiği, 

Aynı toplantıda Prof.Dr. Sait GEZGİN, bölge topraklarının özellikleri ve toprak iyileştir
meleri konusunda; 
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- Bölgede patates ekimi yapılan topraklarımızın, kaba bünye yani, kumlu toprak, bitkinin ih
tiyacı olan besin elementleri ve su verildiği zaman özellikle yumrulu bitkiler için çok verimli top
raklar olduğu, ama kaba bünye veya kumluluğun bazı dezavantajlarının da bilinerek tarım yapılması 
gerektiği, 

Şu anda mevcut olan hastalıkların en önemli sorunlarından bir tanesi olan toprak reaksiyonu 
denilen pH, topraklarda 4,35 ile 6,5 arasında değiştiği, bu tip toprakların çok yağış alan, 1000 
milimetrenin üzerinde, hatta 1500 milimetrenin üzerinde yağış alan bölgelerde görüldüğü, yıllardır 
yapılan yanlış gübreleme, yanlış sulama ve bilinçsiz tarım yüzünden, 387 milimetre yağış alan böl
ge topraklarında da pH, asitik pH bulunduğu, 

Organik madde miktarı toprakların en az yüzde 3'ün üzerinde olması gerekirken, bölge toprak
larında binde 1 ila yüzde 1,75 arasında değiştiği, bu da özellikle toprakların verimlilik potansiyel
lerinin düşmesine, insanlarımızın çok fazla gübre vermesine ve ayrıca çok daha fazla sulama yap
masına ve hastalıkların çok daha kolay yayılmasına neden olduğu, 

Topraklarımızda besin elementi bazında yüzde 40'ında kalsiyum, yüzde 40'ında potasyum, yüz
de 66'sında magnezyum, yüzde 78'inde çinko, yüzde 56'sında demir, yüzde 53'ünde bor ve yüzde 
6'sında bakır noksanlığı olduğu, 

Çiftçimizin patatese verdiği saf azot miktarı 100 ila 150 kg. arasında olduğu, diğer bölgelere 
göre 4 ile 6 kat daha fazla azotlu gübre verdikleri, bunlar nitrat azotu olarak 50 ppm civarında, böy
le kumlu toprakta 1 kg. toprakta 3-5 ppm, 10 ppm'ler civarında olması gerektiği, ama, analiz edilen 
örneklerde nitrat azotu miktarı 176 ila 765 ppm arasında olduğu, Dünya Sağlık Örgütünün mak
simum 1000 ppm civarında nitrat azotu kabul ettiği, bizdeki patateste 9500 ppm nitrat azotu olduğu, 

Yine yıllardan beri fosforlu gübre kullanımı konusunda problemler olduğu, bazı bölgelerde 
dekara 20 ila 50 kg. civarında saf fosfor kullanıldığı ve topraklarımızın yüzde 62'sinde fosfor 
birikimi olduğu, yani, yüzde 62'sinin 2 yıl hiç fosforlu gübre vermemesi gerektiği, 

Maalesef, çiftçimizce 300 kg. 15-15-15 dedikleri, üç 15 gübre kullanıldığı, çok büyük ve 
gereksiz maliyetler yarattığı ve bunun çevreye ağır metal kirliliği oluşturduğu, 

Avrupa Birliği ülkelerinde fosforlu gübre üretimi yapan fabrikaların kullandığı hammaddelere 
hamkaya fosfatının içindeki kadmiyum içeriğinin 500 ppm'den daha az olma şartı olduğu, bizde 
böyle bir kontrol olmadığı, çünkü, o hamkaya fosfatından fosforlu gübreye, fosforlu gübreden de 
araziye gittiği, 

Tarım topraklarında müsaade edilebilir kadmiyum miktarı 3 ppm, yani 1 kg. toprakta 3 mg. 
olabileceği, dünyada yapılan çalışmalar ortalama 0,1 ppm civarında olduğu, bu bölgemizde 0,14 ila 
11 ppm arasında değiştiği ve toprakların yüzde 60'ında kadmiyum, bazı yerlerde de arsenik, kurşun 
ve krom kirliliği olduğu, Dünya Sağlık Örgütü yetişkin bir insanın günde 60 ila 70 ppb kadmiyum 
alabileceği, 

Patates siğili ve nitrat azot kirliliğinin çözülebileceği, ama, ağır metal kirliliğini kısa zamanda 
çözmenin çok zor olduğu, çünkü, bu ağır metaller sadece patateste değil, ekilen diğer bitkilerde ay
nı problemi oluşturacağı, 

Bitkilerin ihtiyacı olan besin elementlerinden karbon, hidrojen, oksijeni havadan, sudan, 
14 tanesini topraktan aldığı, yıllardır tarımda taban gübresi ve üst gübre verildiği, taban gübresiyle 
fosfor, bir miktar azot, 3,15 gibi potasyum yani, 3 element verildiği, 
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Gübrelemenin, toprak analizi yapılarak, 14 elementin hangisi eksikse onun verilmesi gerektiği, 
araştırmaların şu anda, insanlarımızda demir ve çinko noksanlığı olduğunu gösterdiği, yine böl
gedeki yer altı sularının çok derinlere, 240-250 metrelere indiği, damlama sulamaya geçilmesinin 
şart olduğu, çünkü, kuraklıkla ilgili problem olduğu, toprağın kirlilik boyutunun çok yüksek olduğu, 
temizlenmesiyle ilgili çalışmaların bir an evvel yapılması gerektiği, 

Türkiye'de kurumlar arasında çok ciddî bir koordinasyonsuzluk olduğu, 

Patates siğilinin dışarıdan tohumla geldiği, ama, yayılmasının da yanlış gübreleme ve yanlış 
sulama sonucu oluştuğu, 

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesinden Prof. Dr. Mehmet BABAOĞLU ise üreticinin 
sorunları ve alternatif ürünler konusunda; 

Karantina nedeniyle çiftçilerin çok mağdur oldukları, Hükümetten bir an önce bu problemi 
çözmesini ve elektrik borçlarını silmesini bekledikleri, yine patates siğilinin bölgenin tek önemli 
sorunu olmadığı, toprakta ağır metal birikimi, nitrat birikimi, gübreleme sorunları vs. olduğu, bu 
noktaya gelmenin yılların birikimi olduğu, 

350 bin dekar alanda ekimin yasaklanmasıyla 800000-1000000 ton arası patates 
üretilemeyeceği, patates üretiminde olacak düşüş nedeniyle fiyatların dalgalanacağı, bu yolla ithal 
patateste yeni tehlikelerin girmesi ve döviz çıkışı tehlikesi olacağı, 

Çiftçileri kandıracak çeşitli mekanizmaların devreye girebileceği (işte bu ürün bu hastalığı 
iyileştirir, bu hastalığa dayanıklı tohum, iyi edici ilaçlar gibi ümit tacirliği), patatese dayalı yan 
sanayiler, alet-ekipman sanayii ve tohumculuğun bölgede zarar görebileceği, bölgeden patatesle il
gili yatırım ve bilgi kaçışı olabileceği ve bir daha dönmeyebileceği, 

Patates böceğinin de Türkiye'de çok önemli bir zararlı olduğu, bunun da 1969 yılında Balkan
lardan Türkiye'ye girdiği, şu anda en büyük problemlerimizden bir tanesinin de bu olduğu, şayet, 
koruyucu ilaçlı mücadele yapılmazsa, çok büyük zararlara yol açabildiği, özellikle bu tür ilaçların 
da toprağa ve çevreye kalıntı etkilerinin mutlaka olacağı, bu nedenle şu anda taslak halinde olan 
Biyogüvenlik Kanununun önerildiği, kanunda bu tür konuların da ele alınması gerektiği, 

Karantina laboratuvarlarının yeniden düzenlenerek toprakta ve bitki materyalinde hastalıkların 
var olup olmadığıyla ilgili iyi analizler yapabilecek, uzmanlaşmış ekiplerden oluşması, bir daha 
hastalığın oluşmaması için tohumluk ithal eden firmaların, temiz tohumluğu garanti etmesinin 
önemli olduğu, 

Tarım Bakanlığı ve çiftçinin özellikle üniversitelerden görüş almadan, panik halinde çözümler 
üretmeye çalışmamaları, bu çözümlerin, geriye dönüşü olmayan zararlara neden olabileceği, 

Yine, bölgede, toptan karantina yerine, toprak örnekleri analizine dayalı olarak hastalık belir
tileri göstermeyen alanlarda kontrollü patates ekimine izin verilmesi, patates üretilsin üretilmesin 
zorunlu bir münavebe sistemine geçilmesi, 

Bölgede, her ne şekilde olursa olsun, tohumluk patates üretimine asla müsaade edilmemesi 
gerektiği, 

Çiftçilere organik üretim metotları ve toprak iyileştirmeleri konularında teknik destekler sağ
lanması, bu amaçla hayvancılığın bölgede sektörel bazda desteklenmesi ve hayvancılığın getireceği 
hayvan gübresinin çiftçi tarafından kullanılabilmesi, 
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Bölgede toprak ıslahı ve iyileştirmeler için gerekli destekler yapılması, hastalıkla mücadele 
fonu oluşturulup, bilimsel araştırmaların bu kaynakla desteklenmesi, 

Alternatif bitkiler kışlık ve yazlık Macar fiğ, yonca ve yem bezelyesi olabileceği, Avrupa'nın 
tohum çöplüğü haline gelmememiz için yerli tohumlukların geliştirilmesinin çok önemli olduğu, 
yine özellikle yem bezelyesi konusunda Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesinde Yard. Doç. Dr. Ah
met Tamkoç'un Türkiye'de yem bezelyesi, özellikle kışa dayanıklı, ıslahı konusunda önemli çalış
maları olduğu, 

Alternatif ürünler kapsamında yağ bitkileri ve bundan biyodizel üretimiyle ilgili tesislerin 
kurulmasının sektörel bazda teşvik edilmesi, münavebe sisteminde yağ bitkilerinin de devreye 
girebileceği, 

Sözleşmeli üretim yaptıran şirketlere vergi indirimi veya affı muafiyeti sağlandığı takdirde bu 
bölgede alternatif ürün için şirketleri cezbedebileceği, 

Tıbbî aromatik bitkiler yine alternatif ürünler kapsamında değerlendirilebileceği, 

Sadece patates siğili değil, diğer sorunların da birlikte çözülmesi gerektiği, aksi takdirde iç 
tüketimde ciddî sağlık riskleri oluşabileceği, 

Aynı zamanda ihracata yönelik Türkiye'yi toptan etkileyeceği, Avrupa Birliğinin son günler
deki en önemli gündem maddesinin gıda güvenliği ve kalitesi olduğu, 

Bunun bir Türkiye projesi olarak ele alınması (hastalıklarla, gıda güvenliğiyle, tohumculuk, 
doku kültürü yoluyla, mini yumru üretimi de dahil ve hastalığa dayanıklı genotiplerin geliştirilmesi 
ve üretimiyle ilgili problemleri kapsayacak şekilde, çiftçilerin özellikle iyi tarım teknikleri 
konusunda eğitimi, sosyal hayat ve kırsal kesimin iyileştirilmesiyle ilgili çabalan destekleyici) mut
laka gerektiği, 

Beş altı yıl gibi bir sürede birçoğunun bir arada ve birlikte halledilebileceği konusunda ümit
lerinin yüksek olduğu, 

Yönünde sunuşlarını yapmışlardır. 
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D) KOMİSYONUMUZCA YAPILAN İNCELEME GEZİLERİ: 
Komisyonumuzun 11-13 Şubat 2005 tarihlerinde Niğde ve Nevşehir İllerine yaptığı in

celeme gezisinde Bölgedeki Ziraat Odası Başkanları, Belediye Başkanları ve Üreticilerce yapılan 
görüşmelerde ifade edilen sorunlar ve görüşler aşağıdaki şekildedir: 

• Bölgedeki patates yetiştiriciliği ve patates üreticileri ile ilgili sorunlar 1976 yılından beri sür
mektedir. Bu sorunlar pazarlama, patatesin bazı yıllar para etmemesi, elektrik borçları, Ziraat Ban
kası Borçları, Tarım Kredi Kooperatifleri borçları, patates hastalıkları şeklinde birkaç yılda bir or
taya çıkmaktadır. Bu sorunlara kalıcı bir çözüm getirilememiştir. Türkiye genelinde bir patates bir
liği kurulması ve üretim fazlası olan patateste kota uygulaması yapılmalıdır. 

• Patates üreticilerinin beklentilerinin büyük olması nedeniyle net ve doğru bilgilendirilmeye 
ihtiyaçları vardır. 

• Küçük üreticiler zirai alanların tıpkı elma gibi bazı ürünlerde olduğu gibi büyük tarımsal şir
ketlerin eline geçeceğinden, hastalık nedeniyle birkaç yıla kadar bölgede patates üretiminin 
biteceğinden ve işsiz kalacaklarından dolayı büyük bir endişe içindedirler. 

• Patateste en büyük sorun kilosu 2 milyon TL.sı olan ithal tohum ve bu tohumla beraber gelen 
hastalıklardır. 

• Mazot, gübre ve elektrik fiyatları ve bunlar üzerindeki vergiler çok yüksektir. 
• Bölgede işsizlik ve kredi, elektrik borçları nedeniyle küçük çiftçiler zorunlu olarak tarlalarını 

satmak durumunda kalmakta, küçük çiftçinin böylece aldığı doğrudan gelir desteği de azalmakta, 
orta ve büyük boy çiftçilerin aldığı doğrudan gelir desteği ise giderek artmaktadır. 
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• Doğrudan gelir desteği uygulamalarında mazot ve gübre faturaları dikkate alınarak ekim yap
mayanlar tespit edilmelidir. İcarla -başkasının tarlasını kiralayarak çiftçilik yapanlar- hem kira 
ödemekte hem de doğrudan gelir desteğini tarla sahibi almaktadır. 

• Bölgede patates ürününü işleyecek sanayi tesisleri teşvik edilmelidir. 

• Bir kamyon (10 ton) patates 1 ila 1.5 milyar TL.sına alıcı bulmaktadır. Bu maliyet fiyatının 
altındadır ve bunun da parası tüccar tarafından 3-4 taksitle ödenmektedir. Sıkıntıya düşen üreticiler 
ellerindeki gelecek yılın ürününü daha ekmeden yok fiyatına satmak durumunda kalmaktadırlar. 
Gelecek yıl haşatının yarısı satılmıştır ve üreticilerin de yarısı bu durumdadır. 

• Tarım Kredi Kooperatifleri sanayi tipi patates tohumu getirmemekte ve bunu üretmek is
teyenler ancak daha pahalıya ve tüccardan almak zorunda kalmaktadırlar. Yemeklik patates 80 - 90 
bin TL/kg dan satılırken sanayi tipi patates 200 - 270 bin TL/kg. dan satılmaktadır. 

• Ziraat Bankası eskiden tarla tapusu karşılığında kredi verirken şimdi bunun dışında memur
dan ve esnaftan ikişer kefil istemektedir veya şehirden daire ve dükkan ipoteği istemektedir. 

• Kooperatiflerin ve diğer ürünlerin desteklenmesi gerekmektedir. 

• Bölgede hayvancılık, doğal gübre ve organik tarım canlandırılmalı ve teşvik edilmelidir. 

• Bölge tek ürüne patatese bağlıdır ve ikinci ürün olarak patates eken Ödemiş gibi yörelerle 
rekabet etmek durumunda kalmaktadır. 

• Patates siğili hastalığının basında siğil olarak çıkması bölge ürününün tüketilmesini azalt
maktadır. 

• Bölgeden Azerbaycan gibi ülkelere yapılmaya çalışılan ihracat çabaları bu ülke gümrüklerinden 
kaynaklanan sorunlar nedeniyle gerçekleştirilememektedir. Destekleme Fiyat İstikrar Fonu vasıtasıy
la verilmesi planlanan 20 Dolarlık ihracat teşviği en az 40 Dolar olmalıdır. İhracatta stardardizasyon 
belgesi Ankara'dan alınmakta ve bu da zaman kaybına ve maliyet artışına neden olmaktadır. 

• Patates siğili hastalığına karşı sağlık sertifikası uygulamasına geçilmelidir. 
• Bölgedeki zararına patates üretimi ancak enerji bedellerinin ödenmemesiyle yapılmaktadır ve 

bu da çığ gibi büyüyen başka bir soruna yol açmaktadır. 
• Ülkedeki patates üretiminin % 45'ini gerçekleştiren Niğde ve Nevşehir'de patates ihracatı ile 

ilgili tüm işlemler ayrı ayrı yapılmalı, ihracatçılar Konya ve Ankara'ya gitmek zorunda kal
mamalıdırlar. Yine aynı şekilde Azerbaycan gümrük tarifelerinin gerçek değerleriyle uygulanması 
için Komisyon ye Hükümet bazında girişimlerde bulunulmalıdır. 

• Patates kıymetli ancak öksüz bir bitkidir ancak üretenler dahi bu bitkinin kıymetini bil
memektedirler. Kaliteli tohumluk temini, bilinçli toprak analizine göre gübre kullanımı, traktör ve 
mazot yoluyla sulamanın azaltılması, üretici birliklerinin kurulması, patatesin sanayide kullanımını 
artınlması, ekmek üretiminde katkı maddesi olarak kullanılması, patatese alternatif ürünler 
bulunarak ekim nöbetine gidilmesi, Tarım Teşkilatının çiftçi eğitimine ağırlık vermesi ve çiftçinin 
de bu yönde kendini yenilemesi gerekiyor. Bunun dışında patatesi yemeyen bir üretim merkezinin 
ürününü pazarlamakta ve onu bir marka haline getirmesi de yetersiz kalmaktadır. 

• Bölge üreticilerinin tek ürüne bağlı olduğu göz önüne alınarak birikmiş elektrik borçlarının 
yeniden yapılandırılmasında taksitlendirmelere sonbaharda başlanmalıdır. 

• Patateste taban fiyat uygulamasına geçilmelidir. 
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• Sertifikalı tohum kullanımı öncesinde bu kadar aşırı bir üretim yoktu. Çiftçiler üzüm bağ
larını söküp patatese yönelmiştir. 

• Elektrikle sulama yapıldığı için elektrik kesintisi yapılması halinde patates ekimi azalacaktır. 
• Beş sene önce gübreye çiftçiye destek verilirken şimdi tarlaya göre verilen destekleri An

kara'da İstanbul'da oturan tarla sahipleri almaktadır. 

• Daha önce çok daha yukarılardan elde edilen yer altı suları artık 180 - 200 metrelerden çık
maktadır. 

• İlk defa 1996 yılında elektrik borçlan için getirilen ertelemeden sonra elektrik fiyatlarının da 
artmasıyla elektrik borçları büyüyerek birikmeye başlamıştır. 

• Elektrik borçları nedeniyle sayaçların mühürlenmesi sulama yapma imkanını ortadan kaldır
maktadır. 

• Bölge üreticisinin elindeki bütün alet edavat ve ekipmanlar patatese yöneliktir. Üreticiler çok 
uzun yıllardır patates ektikleri için başka ürünlerin tarımını unutmuşlardır. 

• Bölge çiftçisi bu sene de borç harçla da olsa yine patates ekeceğinden bu insanlara en azın
dan "bu ürün para etmeyecek bunu ekmeyin" denmesi gereklidir. 

• Üreticilerin yeni bir ürüne dönmesi kolay olmayacaktır. Bir elma bahçesine dönmek 4 - 5 yıl 
alacaktır. Bu nedenle kısa vadede hayvancılığa yönelinmelidir. 

• Bölge toprakları kaba ve kuru olduğundan sulama yapılmaması halinde buğday ve yulaf ben
zeri ürünleri yetiştirmek mümkün değildir. Bunun dışında sulama işlerinde vasıfsız insanlara istih
dam olanağı yaratılmaktadır. Sulama yapılmaması halinde bu insanlar da işsiz kalacaklardır. 

• Bu bölgedeki trafolar ve elektrifikasyon sistemleri çiftçiler tarafından ve kendi olanaklarıyla 
hazırlanmıştır. 

• Çiftçiler alternatif ürünler bakımından, bunların maliyeti, verimi, pazarlanması bakımından 
desteğe ve bilgilendirilmeye muhtaçtırlar. 

• Karantina altındaki bölgelerde patates ekimi yasaklandığından hayvancılığa doğru ken
diliğinden bir kayış vardır ve bu nedenle hayvancılık ve süt ürünleri konusunda teknik desteğe 
gerek vardır. 

• Çiftçilerimiz Ziraat Odası kanalıyla kayıt altında olduklarından tarım sigortalı veya tarım 
Bağ-Kur'lu olmak zorundadırlar. Bu sigorta primleri de ödenemediğinden bu konu da ayrı bir prob
lem olarak ortaya çıkmıştır. 

• Karantina uygulanan bölgelerde sulama elektriği üçte bir oranından faturalanmalı ve elektrik 
borcu nedeniyle çiftçilerin elektriği kesilmemelidir. Karantina altına alınan bölgelerde TEDAŞ 
borçları için özel bir statü uygulanmalıdır. 

• Karantina altına alınan bölgelerde Taşıyıcılar Kooperatifi bünyesinde faaliyet gösteren çok 
sayıda kamyona da haciz uygulanmıştır. 

• Türkiye'de dekar başına tarımsal sulama maliyeti 24-54 milyon TL.sı arasında değişirken bu 
maliyet Nevşehir'de 238 milyon TL.'dır. 

• Nevşehir ilinde patates hasadı boyunca 46.000 adet Nevşehir dışından gelen işçi, sezon 
boyunca 4000 işçi ve 1500 nakliyeciye istihdam sağlanmaktadır. 
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KOMİSYONUMUZUN NİĞDE VE NEVŞEHİR İLLERİNDE 

GERÇEKLEŞTİRMİŞ OLDUĞU ÇALIŞMA PROGRAMI 

11 ŞUBAT 2005 CUMA 

08.00 - 08.25 TBMM 'den hareket 

Yer : Komisyon Toplantı Salonu yanındaki bahçe 

10.25 - 10.55 Aksaray'da mola 

12.00 Niğde'ye varış ve Valiliği ziyaret 

13.00 - 14.00 Öğle yemeği ve dinlenme 

Yer : Niğde Üniversitesi Restoranı 

14.00 - 17.00 Valilik, Tarım İl Müdürlüğü, Ziraat Odası yetkilileri ile Üretici, 
Tüccar, İhracatçı ve diğer temsilcilerin katılımıyla yapılacak 
toplantı (Tutanak ve seslendirme elamanlan tarafimızca sağlanacaktır.) 

Yer : İl Özel İdaresi Toplantı Salonu 

17.00 - 18.00 Niğde Patates Araştırma Enstitüsünde inceleme 

18.00 - 19.00 Akşam yemeği ve konaklama 

Yer : Bor Şeker Fabrikası Sosyal Tesisleri 

12 ŞUBAT 2005 CUMARTESİ 

07.30-08.30 Kalkış ve kahvaltı 

09.00 - 09.40 Edikli'ye intikal 

09.40 - 10.40 Edikli'de çiftçilerle toplantı ve saha çalışması 

10.40- 11.25 Orhanh'ya intikal 

11.25 - 11.55 Orhanlı'da çiftçilerle toplantı ve saha çalışması 

12.00 - 12.20 Gölcük'e intikal 

12.20-13.00 Gölcük'te çiftçilerle toplantı ve saha çalışması 

13.00 - 13.20 Ağcaşar'a intikal 

13.20 - 14.20 Ağcaşar'da çiftçilerle toplantı ve saha çalışması 

14.20 - 14.30 Derinkuyu'ya intikal 
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14.30 - 15.30 Öğle yemeği Derinkuyu (Melagbia Oteli) 

Nevşehir Tarım İl Müdürlüğünün sinevizyon brifingi 

15.30 - 17.15 Derinkuyu'da yetkililerle toplantı ve saha çalışması 

(Hakkı Atamulu Çok Programlı Lise Konferans Salonu) 

17.15-17.35 Kaymakh'ya intikal 

17.35 - 18.45 Yetkililerle toplantı ve saha çalışması 

(Kaymaklı Belediye Toplantı Salonu) 

18.45 - 19.20 Nevşehir'e intikal 

19.20 - 20.00 Akşam yemeği ve konaklama (Museum Hotel) 

13 ŞUBAT 2005 PAZAR 

08.30-09.30 Kalkış ve kahvaltı (Museum Hotel) 

09.30 - 10.00 Toplantı yerine intikal 

10.00 - 12.30 Valilik, Tarım İl Müdürlüğü, Ziraat Odası yetkilileri ile Üretici, 
Tüccar, İhracatçı ve diğer temsilcilerin katılımıyla yapılacak 
toplantı ve depoların gezilmesi. (Tutanak ve seslendirme 
elemanları tarafımızca sağlanacaktır.) 

Yer: Nevşehir Ticaret Borsası Konferans Salonu 

12.30 - 13.00 Tahlil Laboratuvarlannm gezilmesi. 3. Kat Nevşehir Gıda Tahlil A.Ş. 

13.00 - 14.00 Kavak Belediyesinin organizasyonu ile depoların gezilmesi 

(Kavak Kasabası) 

14.00 - 14.20 Doğa Tohumculuğun depolarının gezilmesi (Çat yolu üzeri) 

15.00-16.00 Öğle yemeği (Altınöz Oteli) 

16.00 - 18.00 Çevre Turu (Göreme, Zelve, Avanos) 

19.00 - 20.50 Akşam Yemeği 

20.50 - 01.00 Ankara'ya intikal 

Komisyonumuz ayrıca Afyon ve Erzurum illerine de inceleme gezisi yapma kararı almıştır. 
Ancak Türkiye Büyük Millet Meclisinin ve Siyasi Parti Gruplarının yoğun çalışma programı 
nedeniyle Komisyonumuzun kısıtlı süresi içerisinde bu geziler gerçekleştirilememiştir. 
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E) KOMİSYONUMUZCA TEMİN EDİLEN BİLGİ VE BELGELER 

SIRA 
NO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

KONUSU 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, 
Tarımsal Üretim ve 
Geliştirme Genel 
Müdürlüğünden gelen patates 
raporu 
Niğde Patates Araştırma 
Enstitüsü Müdürlüğünden 
gelen patates raporu 

Koruma Kontrol Genel 
Müdürlüğünden gelen Dosya 

Niğde Patates Araştırma 
Enstitüsü Müdürlüğünden 
gelen belge 
Türkiye Ziraat Odalarından 
gelen patates raporu 
Önerge üzerinde yapılan 
görüşmelerin tutanakları 
Patates sektöründeki sorunlar 
ve çözüm yollan 
Patates tohumluğu ile ilgili 
bilgi notu 
Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığından Ramazan Can 
Hilal, Mesut Keser ve 
Dr.Talat Şentürk'ün 
görevlendirilmesi ile ilgili. 
Patates ihracatında 
uygulanan ihracat iadelerine 
ilişkin bilgi not. 
Çukurova Üniversitesi Ziraat 
Fakültesinden Prof. Dr. Halis 
Anoğlu'nun kimliği ile ilgili. 
Prof.Dr.Halis Anoğlu'nun 
bilgi notu 
Prof.Dr.Kemalettin Kara'nın 
bilgi notu 
Tohumculuk Kanun Tasansı 

Tanm Ürünleri Lisanslı 
Depoculuk Kanunu Tasansı 

HANGİ KURUMDAN 
KİMDEN GELDİĞİ 

Tanm ve Köyişleri Bak 
Tanmsal Üretim Genel 
Müdürlüğü 

Tanm ve Köyişleri Bak. 
Tarımsal Üretim ve 
Geliştirme Genel 
Müdürlüğü Niğde 
Patates Araştırma 
Enstitüsü Müdürlüğü 
Tanm ve Köyişleri Bak. 
Koruma ve Kontrol 
Genel Müdürlüğü 
Tanm ve Köyişleri Bak. 
Niğde Patates Araştırma 
Enstitüsü Müdürlüğü 
Türkiye Ziraat Odalan 

Tutanak Müdürlüğü 

Niğde Patates Araştırma 
Enstitüsü Müdürlüğü 
TAREKS A.Ş. 

Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı - Tanmsal 
Üretim ve Geliştirme 
Genel Müdürlüğü 

Ali BOĞA 
Dış Ticaret Müstş. 
İhracat Genel Müd. 
Çukurova Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi 
Dekanlığı 
Prof.Dr.Halis Anoğlu 
Çukurova Üniversitesi 
Prof.Dr.Kemalettin Kara 
Atatürk Üniversitesi 
Türkiye Büyük Millet 
Meclisi 
Türkiye Büyük Millet 
Meclisi | 

EKLERİ 

11 Sayfa 

21 Sayfa 

1 Dosya 

Belge 

Rapor 

Tutanak 

7 Notu 
Dosya 
2 Sahife 

1 Sahife 

3 Sahife 

1 Sahife 

21 Sahife 

8 Sahife 

21 Sahife 

40 Sahife 

KURUM 
TARİH-SAYI 

13.12.2004-1 

13.12.2004-2 

13.12.2004-3 

14.12.2004-4 

14.12.2004-5 

14.12.2004-6 

22.12.2004-7 

29.12.2004-8 

03.01.2004-9 

05.01.2005-10 

10.01.2005-11 

12.01.2005-12 

12.01.2005-13 

12.01.2005-14 

14.01.2005-15 
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16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

Zirai Mücadele ve Zirai 
Karantina Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı 
Tarımsal Üretici Birlikleri 
Kanunu Tasarısı 
Patates Üretimi ile ilgili rapor 

Tohumculuk ile ilgili bilgiler 

Patates ile ilgili firma isimleri 

Tarım Stratejisi 2006-2010 ile 
ilgili rapor 
Patates üreticisinin ve 
yetiştiriciliğinin sorunları ile 
ilgili 
Patates üreticisinin sorunları 
ile ilgili bilgi notu. 
Derinkuyu ilçesinde Nevşehir 
Tarım İl Müdürlüğünce 
verilen brifing ve sinevizyon 
gösterimine ait dosya. 
Patatesten kaynaklanan 
sorunlar ve çözüm önerileri 
raporu 
Patates hastalıkları ve 
çiftçilerin sorunları ile ilgili 
rapor 
Patatesin sorunları ile ilgili 
rapor 
Patates üreticilerinin sorunları 
ve çözüm önerileri raporu 
Patates siğili çalışmalarını 
içeren rapor 
Orta Anadoluda patates 
yetiştiriciliğinin sorunları ve 
çözüm önerileri ile ilgili panel 
ile ilgili. 
Patatesin sorunları ile ilgili 
bilgilendirme notu. 

Elektrik borçlarına ilişkin 
belgeler 

Tarımsal kalkınma 
kooperatiflerinin 
desteklenmesi ile ilgili. 
Cips, Üretimi ile ilgili. 

Türkiye Büyük Millet 
Meclisi 

Türkiye Büyük Millet 
Meclisi 
ULAŞ Ltd.Şti. 

AR Tarım Tohumculuk 
San. Ve Tic. A.Ş. 
Tarım ve Köyişleri Bak. 
TÜGEM Gen.Müd.lüğü 
Yüksek Planlama Kurulu 

Niğde Tarım 11 
Müdürlüğü 

Niğde Tarım 11 
Müdürlüğü 
Nevşehir Tarım 11 
Müd.lüğü 

Derinkuyu Belediye Bşk. 
Ve Ziraat Odası Bşk.lığı 

Derinkuyu ilçesi 
Yazıhüyük Bel.Bşk.lığı 

Derinkuyu İlçesi Özlüce 
Köyü 
Nevşehir Ziraat Odası 
Bşk. 
Nevşehir 11 Tarım 
Müdürlüğü 
Nevşehir Ticaret Borsası 

Kaymaklı Kasabası 
Çiftçilerinden İbrahim 
TUNÇ 
Orhanlı Kasabasından 
Bahtiyar Kaya, Necati 
Gemici ve Eser Varol 
Çiftlik Ziraat Odası 
Başkanlığı 

Frito-Lay Gıda San. A.Ş. 

8 Sahife 

16 
Sahife 
17 
Sahife 
9 Sahife 

2 Sahife 

9 Sahife 

17 
Sahife 

17 
Sahife 
27 
Sahife 

7 Sahife 

6 Sahife 

6 Sahife 

4 Sahife 

1 Klasör 

1 Sahife 

4 Sahife 

3 Sahife 

2 Sahife 

1 VCD 
1 Dosya 

14.01.2005- 16 

14.01.2005-17 

27.01.2005-18 

27.01.2005-19 

31.01.2005-20 

31.01.2005-21 

11.02.2005-22 

11.02.2005-23 

12.02.2005-24 

12.02.2005-25 

12.02.2005-26 

12.02.2005-27 

13.02.2005-28 

13.02.2005-29 

16.02.2005-30 

17.02.2005-31 

17.02.2005-32 

17.02.2005-33 

23.02.2005 - 34 
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35 

36 

37 

38 
39 

40 

Jips Gübre Üretimi ile ilgili 

Patatesle ilgili 3 adet sunum 
ile ilgili 

Ulusal Patates Zirvesi 
Toplantısı ile ilgili 
Hal Yasası ile ilgili taslak 
Ulusal Patates Zirvesi çalışma 
programı (26.03.2005 
Komisyon Başkanı katıldı) 
Ulusal Patates Zirvesi sonuç 
bildirgesi. 

Sn.Haluk ATALAN 
Doğal Gübre A.Ş. 
Doç.Dr.Hüseyin BASIM 
Doç.Dr.Mehmet 
BABAOĞLU 
Prof.Dr.Sait GEZGİN 
Tarım ve Köyişleri Bak. 

Sanayi ve Ticaret Bak. 
Tarım ve Köyişleri Bak. 

Komisyon Başkanı Elden 
Getirdi. 

1 Dosya 

1 Disket 

1 
Davetiye 
4 Sayfa 
5 Sayfa 

3 Sayfa 

03.03.2005 - 35 

03.03.2005 - 36 

21.03.2005-37 

23.03.2005 - 38 
25.03.2005 - 39 

28.03.2005 - 40 

F) 26 MART 2005 TARİHİNDE NEVŞEHİR'DE YAPILAN ULUSAL PATATES ZİR
VESİ SONUÇ BİLDİRGESİ: 

I- Türkiye'de Patates Üretim Projeksiyonları: 
1- Türkiye'de ve dünyada kişi başına patates tüketimleri dikkate alınarak, yemeklik, tohumluk, 

sanayilik veya diğer alanlar için gerekli üretim miktarları belirlenmeli, 
2- Ülkemizde patatese dayalı sanayi geliştirilmeli, 
3- Yurt içi ve yurt dışı Pazar beklentileri dikkate alınarak üretimde yer alacak çeşitler belirlen

meli, 
4- Ülkemizin şartlarına uygun yerli çeşitler geliştirilmeli, kamu ile özel sektör işbirliğine 

gidilerek ülkesel bazda ıslah projeleri hayata geçirilmeli, 

5- Patates üretiminde sözleşmeli yetiştiricilik modeli yaygınlaştırılmalı, 
6- Sağlıklı ve ekonomik üretimin sürdürülebilirliği için üreticilere yönelik eğitim ve yayım 

çalışmalarına ağırlık verilmelidir. 
II- Tohumluk Patates Üretimi ve Sorunları: 
1- Tohumluk üretim sistemi mutlaka oluşturulmalı, bu alanlar tüketime yönelik üretime 

kapatılmalı, denetimlerin sürekliliği sağlanmalı, 
2- Patates sertifıkasyon sisteminin özel sektöre devri ile ilgili çalışmalar başlatılmalı, 
3- Sertifikalı tohumluk kullanım oranı artırılmalı, 
4- Belgesiz ve kurallara uygun olarak üretilmeyen tohumlukları piyasaya süren kişi ve kuruluş

lara gerekli cezai müeyyideler uygulanmalı, tohumculuk ile ilgili mevcut standartlar geliştirilmeli, 
5- Serbest çeşitlerle doku kültürü yöntemiyle temel tohumluk üretim çalışmalarına başlanmalı, 

bu konuyla ilgili yatırımlar desteklenmeli, 
6- İç ve dış karantina mevzuatı güncellenerek bu konuyla ilgili altyapı ve eleman eksiklikleri 

giderilmeli, 
7- Tohumluk sertifıkasyon işlemleri hızlandırılmalı ve dağıtımı yapılan tohumluklar mutlaka 

belgelendirilmeli, yeni hedefler için mevzuat değişikliğine gidilmeli, 
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8- Hastalık ve zararlılar açısından elit ve elit üstü kademedeki tohumluk ithaline gidilmeli, 

9- Tohumluk üretim alanlarında hastalık ve zararlılarla ilgili tahmin ve uyarı sistemleri geliş
tirilmeli, laboratuar altyapısı oluşturulmalı, 

10- Patates üretim alanlarında bölgelere göre alternatif ve ekonomik ürünler belirlenerek yay
gınlaştırılmalı, 

11- Sürdürülebilirlik açısından organik tarım seçenekleri (patates ve diğerleri) oluşturulmalı ve 
iyi tarım uygulamaları teşvik edilmelidir, 

III- Tarımsal Uygulamalar: 
1- Patates üretim alanlarında hastalık zararlı kontrolü ve toprak verimliliğinin devamlılığı 

açısından münavebe vazgeçilmez olmalı ve bölgelere uygun münavebe sistemleri belirlenmeli, 
2- Tohumluk yumrular standartlara uygun irilikte olmalı, 

3- Damla sulama sisteminin yaygınlaştırılabilmesi için gerekli destek ve teşvikler sağlanmalı, 
bunun için verilecek krediler uzun vadeli olmalı, 

4- Gübreleme öncesi toprak tahlili mutlaka yapılmalı, sonuçlar tarla ve ürünü tanıyan uzman
ların önerilerine göre değerlendirilmelidir, 

5- Azotlu gübrelerin gereğinden fazla kullanıldığı yerlerde önerilen azotlu gübre dozları dik
kate alınarak fosforlu ve potaslı gübrelerle birlikte dengeli bir şekilde verilmeli, 

6- Eski teknolojiye sahip dikim ve hasat makineleri yenilenmeli, bu amaçla özel sektör 
mekanizasyon kiralama kuruluşlarının hayata geçirilmesi teşvik edilmelidir. 

IV- Hasat, Depolama ve Pazarlama: 
1- Nevşehir yöresinde yüksek depolama kapasitesine sahip doğal depolar iyileştirilmeli, 

tohumluk ve yemeklik patatesler ayrı depolanmalı, 
2- Modern depo, tasnif ve ambalajlama tesisleri, düşük faizli kredi veya hibelerle desteklenmeli, 

3- Taze ve işlenmiş ürünler için zamanında ihracat desteği verilmeli, 
4- İhraç imkanı olan çeşitlerde kalite ve standartlara uygun üretim yapılmalı, 
5- Çiftçilerin örgütlenmesi, organizasyonu ve sorunların çözümü için patates üreticileri birliği 

kurulmalı, ayrıca sorunların çözümüne yönelik projeler üretecek bir Türkiye Ulusal Patates Kon-
seyi'nin oluşturulmasına çalışılmalıdır. 25.03.2005 

Çalışma Komiteleri Adına 
Prof. Dr. Fikret AKINERDEM 

Doç.Dr.M.Emin ÇALIŞKAN Dr.A.Ahmet YÜCER Yrd.Doç.Dr.Nuh BOYRAZ 
26 Mart 2005 tarihinde gerçekleştirilen 1. Patates Şûrasına Komisyonumuz adına Komisyon 

Başkanı ve Niğde Milletvekili Sayın Erdoğan ÖZEGEN katılmışlardır. 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
A) PATATES YETİŞTİRİCİLİĞİNDE YAŞANAN SORUNLAR: 
1. TOHUMLUK SORUNLARI: 
Çeşit Seçimi: Patatesin 100 den fazla çeşidi bulunmaktadır ve Ülkemizde de 59 değişik çeşit 

patatesin tescili yapılmış, 2004 yılı sonu itibariyle üretim izinli çeşit sayısı ise 15 olmuştur. Bunlar-
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dan da genel coğrafi şartlara uygun olan çeşitler yaygın olarak ekilmektedir. Ülkemiz topraklarının 
% 55'inin 1500 ila 3000 metre yüksekliğinde olduğu düşünüldüğünde kökeni And Dağlarına 
dayanan bu bitkinin çeşit seçiminde değişik coğrafi şartlara uyum sağlayacak patates çeşitlerinin 
seçimine dikkat edilmemektedir. 

Üreticilerin çeşit tercihlerinde; çeşide olan aşinalık ve tohumluk tedarik kaynağının (çoğunluk
la yerel tohumluk üreticileri) önerileri etkili olmaktadır. Son yıllarda sanayilik patates üretimine 
yönelik (bir kısmı sözleşmeli) üretimlerde özel çeşit tercihleri yapılmakla birlikte, bu tip üretim 
halen toplam üretimimiz içerisinde çok az yer tutmaktadır. Hollanda ve Almanya gibi ülkelerde tüm 
bölgeler genel hatlarıyla benzer iklim özelliklerine sahiptir. Bu durumda, bu gibi ülkelerde ıslah 
edilen çeşitlerin ülkemizin farklı koşullarına aynı uyumu göstermesi beklenemez. Bu nedenle Tür
kiye'de, belirli alanlarda özel adaptasyon yeteneğine sahip olan çeşitlerden ziyade, genel uyum 
yeteneği yüksek çeşitler kullanılmaktadır. Diğer bir ifadeyle, bölgelere göre özel çeşit tercihi yapıl
mamaktadır. 

Ülkemizin yedi farklı coğrafi bölgesi ile geçit bölgelerinin iklim ve toprak özellikleri açısından 
önemli farklılıklar gösterdiği düşünülürse, bu bölgelere özel uyum gösterebilecek patates çeşitlerine 
ihtiyaç olduğu görülmektedir. Bu noktada, ülkemiz koşullarına uygun çeşit ıslah programlarının bir 
an önce başlatılması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. 

Tohumluk Temini: Türkiye'de patates tohumculuk sektörü büyük oranda, ithal edilen anaç 
kademe tohumluğun ülke içerisinde bir kez çoğaltılarak pazarlanması şeklinde çalışmaktadır. Bu 
şekilde sertifikalı tohumluk üretim ve tedariki, toplam tohumluk ihtiyacının ancak %8'ini kar
şılayabilmektedir. Geri kalan tohumluk ihtiyacı ise, ikinci ve üçüncü kuşak tohumlukların tekrar 
çoğaltılmaları yoluyla karşılanmaktadır. Ancak, tohumluk patates üretiminde kontrollü kademe uy
gulanmadığı için, bu tohumluklar sertifikasyona tabi tutulamamakta, dolayısıyla da, tek kalite 
güvencesini üreticinin güvenilirliği teşkil etmektedir. Patates tohumu ithal edilmektedir. Tarım 
ürünlerinde tohum bakımından bu denli dışa bağımlı olmaktan kurtulmalı yerli tohumculuk yetiş
tirilmelidir. İthal tohum 1150 Euro/ton ile üretim maliyetlerini de arttırmaktadır. 

Tohumluk üretim alanlarının belirlenmesi ve ayrılması gerekir. Halen ülkemizde tohum
luk ve yemeklik üretimleri aynı bölge içerisinde birlikte yapılmaktadır. Bu durum tohumluk 
üretiminde mutlak yapılması gereken hastalık-zararlı kontrolünü güçleştirmektedir. Aslında bu 
konuda yasal bir zorlama olmamasına rağmen, birçok tohumluk üreticisi (çoğaltıcısı), patates 
üretimi yapılmayan yeni alanlar bularak tohumluk üretimlerini buralarda yapma çabası içerisin
dedirler. Son zamanlarda Tufanbeyli/Adana, Tomarza/Kayseri, Bayburt, Yıldızeli/Sivas gibi 
yöreler, tohumluk patates üretim bölgeleri olarak ön plana çıkmış olan yeni bölgelerdir. Bu yak
laşım, kısa vadede temiz tohumluk üretimi açısından iyi görünse de, bu şekilde kontrolsüz yayılma 
gelecek açısından çok büyük riskler taşımaktadır. Tohumluk patates üretiminin olmazsa olmaz 
temel kuralları vardır. Ciddî ve sistemli (resmî) bir kontrol mekanizmasının işlemediği bir ortamda, 
bu kurallar uygulanmadan, tohumluk patates üretimine devam edilmesi durumunda, yakın bir 
gelecekte Türkiye'de tohumluk patates üretimi yapılacak bölge kalmayacaktır. Bu nedenle, ön
celikli olarak tohumluk üretim bölgeleri belirlenerek, bu bölgelerde tohumluk üretim teknik
leri ile ilgili araştırmalar yürütülmeli, uygulanması gereken kurallar ortaya konmalı ve bu 
bölgelerde yemeklik patates üretimi kesinlikle engellenmelidir. 
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İç ve Dış Karantina: Patatesin % 75 - 80 'ini su oluşturduğundan bu bitki hastalıklara karşı 
çok hassastır. Tohum ithalinde ve patatesin bölgeler arasındaki geçişlerinde iç ve dış karantina şart
ları tam olarak uygulanmamaktadır. Üreticiler bu konuda eğitimsizdir. 

Sadece patateste tohumluk üretiminin kontrol ve takibini yapacak geniş ve donanımlı bir 
birimin oluşturulması gerekir. Ülkemizde tüm bitkilerde tohumluk üretimi ve sertifıkasyonu, 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bünyesinde bulunan Tohumluk Kontrol ve Sertifıkasyon Merkez 
Müdürlüğü denetiminde yapılmaktadır. Ancak, tohumluk üretim alanlarının denetimi ve izlenmesi, 
Tarım İl Müdürlükleri vasıtasıyla yapılmaktadır. Bu sistemin, özellikle, patates gibi tohumluk yum
ruyla taşınan hastalık bulaşıklığı riski çok yüksek olabilecek bitkilerde, sağlıklı çalışması mümkün 
değildir ve olmadığı da görülmektedir. Tarla kontrollerinin sık aralıklarla, çok düzenli ve disiplinli 
bir şekilde yapılması zorunluluğu vardır. Üstelik çok sayıda hastalık etmeninin olması ve bir
çoğunun teşhis edilebilmesinin güçlüğü nedeniyle bu denetimleri yapacak kişilerin, özel eğitimler 
almış uzmanlar olması gerekir. Bugün başta Hollanda olmak üzere, patates tohumculuğunda söz 
sahibi ülkelerde, bu kontrolleri ve takipleri yapacak özel birimler bulunmaktadır. Benzeri birimler, 
aynı zamanda, yapılacak kültürel uygulamalar konusunda da tohumluk üreticilerine yol gösterici 
olacaklardır. Böyle bir birimin "Niğde Patates Araştırma Enstitüsü" bünyesinde acilen oluşturul
ması gerekmektedir. 

Tohumluk Üretim Alanlarının Ayrılması: Tohumluk ve yemeklik patates üretimi aynı böl
gelerde yapılmaktadır. Tohumluk üretimi yapılan bölgeler kesinlikle ayrılmalıdır. Tercihan böcek 
nüfusunun daha az olduğu yaylalar ve platolar tohum üretimine ayrılmalıdır. 

Tarla Kontrolleri: Tohumluk ve yemeklik patates üretilen alanlarda tarla kontrolleri ve sur-
vey çalışmaları devamlı yapılmamaktadır: 

2. EKİM VE MÜNAVEBE SORUNLARI: 

Önemi ve Teşvik Edilmesi: Patatesin birim alana verimi çok yüksek olduğundan üreticiler 
ekim nöbeti uygulamamaktadırlar. Uzun yıllar boyunca patates ekilen topraklar zayıflamaktadır. 
Patatesten sonra başka ürünleri ektirmek için, yani münavebe uygulatmak için, başka ürünlerin ekil
mesi halinde ortaya çıkacak üretici kayıplarının, devlet tarafından doğrudan parasal destekle kar
şılanması gerekmektedir. 

Üretim Planlaması: Patates için de şeker pancarında olduğu gibi kota uygulaması yapıl
malıdır. Böylece hem üretim fazlası olmakta ve üreticiler de yeterli kazanç elde edememektedirler. 

Gübreleme Eğitimi: Çiftçilerimiz doğru gübreleme yapamamakta ve toprağı eksik mineral
ler bakımından besleyememektedir. Bölgelere göre değişmekle birlikte, hububat için uygun olan 
kompoze gübre formüllerinin patates için de kullanıldığı görülmektedir. Patateste temel besin 
elementleri olan azot, fosfor ve potasyum kullanım oranının 1:0.5:2 şeklinde olduğu bilinmesine 
rağmen, genelde 20-20-0, 15-15-15, 18-46-0 gibi ülkemizde yaygın olan kompoze gübreler kul
lanılmaktadır. Toprak ve yaprak analizi esasına dayalı gübreleme, çok ender olarak özel bazı işlet
melerin uyguladıkları bir yöntem olmaktan ileri gidememiştir. Bu nedenle, yaprak analizleri sadece 
özel durumlarda değil, yaygın bir uygulama olarak değerlendirilmelidir. Patateste taban ve üst güb
re kullanımı, toprak ve iklim özelliklerine bağlı olduğu kadar, çeşit özelliği ile de yakından iliş
kilidir. Özellikle, üst gübre uygulamasının doz ve zamanına çok hassas olan çeşitler, yanlış uy
gulama ile kötü çeşit sınıflamasına sokulabilmektedir. 
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Toprak Analizi: Çiftçilerimiz toprak analizlerini yaptırmadıklarından topraklarının gerçek 
durumunu bilmemektedirler. Toprak analizleri çiftçilerin anlayacağı ve uygulayabilecekleri açık ve 
net ifadeler içermelidir. 

Özel Gübre: Özellikle Niğde ve Nevşehir bölgelerimizde patates için özel bir gübre karışımı 
geliştirilmelidir. Bunun bir örneği Konya'da şeker pancarı üreticileri için yapılmıştır. 

Gübre KDV'si: Gübreden alınan KDV'nin % 18 den % 8'e düşürülmemesi maliyetleri arttır
maktadır. 

3. ÜRETİM VE SULAMA TEKNİKLERİ VE SORUNLAR: 
Tarımsal Sulama Enerji Bedellerinin Düşürülmesi. Damlama Sulama Tekniği: 
Kök derinliği genelde 30 cm civarında olan patates, çoğunlukla kaba bünyeli, geçirgen toprak

larda yetiştirilmektedir. Özellikle, patates tarımının yoğun olduğu Niğde-Nevşehir ve benzeri böl
gelerdeki toprakların çok fazla geçirgen yapısına bağlı olarak sulama aralığı daralmakta, sulama 
sayısı ve dolayısıyla da işgücü kullanımı artmaktadır. İşgücü ihtiyacını azaltması ve su kullanım et
kinliğini artırmasından dolayı, bölgede yaygınlaşan yağmurlama sulama sisteminde ise, sulama 
sayısının çok fazla olması nedeniyle, enerji (elektrik) gideri çok yükselmektedir. Sulama 
maliyetinin düşürülebilmesi için, elektrik fiyatlarının kesinlikle aşağılara çekilmesi gerekmektedir. 
Suyu ve gübreyi daha etkin kullanmak amacıyla, damla sulama yönteminin uygulanması yönünde 
bazı çalışmalar yapılıyor olmasına rağmen, bu konuda henüz bir yaygınlaşma sağlanabilmiş değildir. 

Tarımsal sulama enerji bedelleri üreticiler açısından yüksektir. Yapılan aşırı sulama nedeniyle 
yer altı suları her yıl daha da aşağı düşmektedir. Bazı yörelerde traktör gücüyle yapılan sulama ise 
% 30'luk bir maliyet artışı getirmektedir. Bu nedenle acilen damlama sulama tekniklerine geçil
melidir. Bu tür sulama teknikleri için üreticiler her yönden teşvik edilmelidir. 

4, DEPOLAMA SORUNLARI; 
Üreticilerin çoğu uygun depolama şartlarını sağlayamamaktadır. Üretici birlikleri kurul

madığından bireysel depolama yapılmakta ve depolamada % 20 - 25 oranında kayıp yaşanmaktadır. 
% 80'i su olan patates uygun sıcaklık olmadığında çabucak bozulmaktadır. 

Ülkemizde hasat sonrası patates yumruları; çoğunlukla "Tüf kaya depolarında (Ortahisar vb 
yerlerde)" saklanmaktadırlar. Aslında bu doğal depolar patates yumrularının saklanması için olduk
ça uygundurlar, ancak başta havalandırma olmak üzere bazı teknik önlemlerin alınması gerekmek
tedir. Bu depoların kapasiteleri kesinlikle yeterli değildir. Ancak, Orta Anadolu'dan sağlanan 
patatesler için yeterli olmaktadır. 

Ülkemizin diğer bölgelerinde ise patatesler çok daha primitif koşullarda saklanmaktadırlar. 
Üretici kayıplarını minimum düzeye indirmek ve yumru kalitesini korumak istiyorsak, patates yum
rularının sağlıklı bir şekilde saklanacakları modern depolara ihtiyaç vardır. Özellikle, patates ih
racatını artırmayı düşünüyor isek, ki buna mecburuz, modern depolara mutlak surette ihtiyacımız 
vardır. Bunun için de, devletin ucuz kredi desteğine gereksinim duyulmaktadır. Bilindiği gibi, 
"Lisanslı Depoculuk Yasası" Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından çıkartıldı. Bu yasa, ileride 
üreticilerimize, ürünlerini depolamada ve pazarlamada (rehin müesseselerinin oluşumu ile) büyük 
kolaylık sağlayacaktır. 

* NAKLİYE: 
Depolama da olduğu gibi patatesin nakliyesi de frigofirik araçlarla yapılmamaktadır. 
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5. PAZARLAMA SORUNLARI : 
İhracat Tesviği: Üretim fazlası patatesin ihracatı için teşvik uygulanması gereklidir. Komis

yonumuzun faaliyette bulunduğu süre içerisinde patates ihracatında ton başına 20 dolarlık bir teş
vik uygulaması başlatılmıştır. Destekleme fiyat istikrar fonu kanalıyla yapılan bu gibi teşvikler 
Dünya Ticaret Örgütü'nün kuralları nedeniyle önümüzdeki yıllarda giderek uygulanamayacaktır. 
Bundan sonra teşviklerin üretici bazında verilmesi gerekmektedir. 

İhracatta yaşanan bir başka sorun da komşu ülkelerin gümrük kapılarında yaşanmaktadır. Bazı 
ülke gümrüklerinde fahiş geçiş ücretleri ve tarife dışı uygulamalar ihracatçıları zora sokmaktadır. 

Patatesin Hal Yasasından Çıkarılması: Patatesin hal yasası kapsamına alınması nedeniyle 
üretici de tüketici de mağdur duruma düşmüştür. Patates en kısa zamanda Hal Yasası kapsamı dışına 
alınarak özel bir statü içine alınmalıdır. 

Patates ihtisas Borsası: Patates gibi özel bir ürün için bir ihtisas borsası yoktur. 
Ulusal Patates Konsevi: Hollanda ve İngiltere'de olduğu gibi bir Ulusal Patates Konseyi 

bulunmamaktadır. Tohumundan pazarlanmasına kadar çok özel çabalar gerektiren patates için 
Ulusal Patates Konseyi kurulmalıdır. 

Üretici Birliklerinin Kurulması: Patates üreticilerinin birlikler halinde örgütlenmemiş ol
maları büyük bir eksikliktir. Bu birlikler çiftçi eğitiminden depolamaya ve pazarlamaya kadar 
önemli görevler üstlenebilir. 

6. İC TÜKETİM SORUNLARI: 
Patatesin Tanıtılması: Yıldan yıla dalgalanmalar olsa da patates üretimimiz sürekli bir artış 

eğilimi içerisindedir. Bununla birlikte, patates tüketimimizin aynı artış yönelimine sahip olduğu 
söylenemez. Üretim-tüketim ilişkisinde; kişi başına tüketime ilişkin istatistikler, birçok yerde 
tohumluk yumru kullanımını ve depo kayıplarını ihmal ettiğinden, çok yüksek rakamlara ulaştırıl
maktadır. Halbuki, üretimin yaklaşık 500-600 bin tonunun tekrar tohumluk olarak toprağa girdiği, 
depolanan patatesin yaklaşık %20'lere varan kısmının depo kayıpları olduğu ve küçük bir rakam da 
olsa, ihracat miktarının da hariç olduğu düşünüldüğünde, kişi başına yıllık tüketimin 45 kg'ı bile 
yakalayamadığı görülür (Çizelge 5). Türk mutfağında patates vardır; ancak, tüketiminin yeterli ol
duğu söylenemez. 

İçinde nişasta, vitaminler ve hatta protein dahi içeren patates halk arasında fazla tanınmamak
ta ve düşük gelir grubunun beslenme gıdası olarak bilinmektedir. AB ülkelerinde patates halkın 
birincil karbonhidrat kaynağı olarak tüketilmekteyken ülkemizde buğday birincil karbonhidrat kay
nağıdır, patates bu alanda ülkemizde dördüncü sıradadır. Türkiye'de kişi başına patates tüketiminin 
yıllık 5 Kg. artması halinde dahi ülkemizin yıllık üretimi tüketimi karşılamayacaktır. 

Bunun dışında şehirleşmenin artmasıyla Türkiye'de sanayi tipi patates ve dondurulmuş patates 
tüketimi hızla artacaktır. Bugün Türkiye'de bu tip patates üretimi toplam patates üretimi içinde % 
1.35 lik yer tutarken bu oran gelişmiş ülkelerde % 50 civarındadır. 

Ülkemiz toprakları coğrafi olarak çok zengin bir yapıda ve AB ülkelerine göre nisbeten temiz 
durumdadır. Bu nedenle özellikle organik tarım alanındaki büyük potansiyel de kullanılmamaktadır: 

B) PATATES ÜRETİCİLERİNİN SORUNLARI: 
Maliyet: Patates üretim maliyetleri çiftçinin patates satış fiyatından daha yüksektir ve bu son 

birkaç senedir bu şekilde sürmektedir. Çiftçilerimizin ortalama toprak büyüklüğü 20-100 dönüm 
arasındadır. Patatesin birim alana yüksek verimi nedeniyle ve fiyatların artacağı beklentisiyle çiftçi 
patates ekimini sürdürmektedir. 
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Maliyetlerin yüksek oluşunun en büyük unsuru ithal tohum kullanmak zorunda kalınması ve 
tarımsal enerji bedellerinin ve diğer girdilerin yüksekliğidir. Görüşülen çiftçiler ancak devlete olan 
tarımsal sulama enerji bedellerini ödemeyerek üretimlerini sürdürdüklerini ifade etmişlerdir. Bu ise 
çığ gibi büyüyen başka bir soruna, elektrik, Bağ-Kur borçlarının birikmesine neden olmuştur. 

Birikmiş Borçlar: Birikmiş elektrik, Bağ-Kur prim borcu, tarım kredi kooperatifi borcu gibi 
borçlar çiftçiler arasında ümitsizlik yarattığı gibi, borçlarını bir şekilde ödeyenler ile ödemeyenler 
arasında eşitsizlik yaşanmaktadır. 

Alternatif Ürünler: Adana, Ödemiş gibi bölgelerimizde patates ikinci ürün olarak ekilebilir
ken Niğde ve Nevşehir gibi bölgelerimizde patates tek ürün olarak üretilmektedir. Özellikle bu böl
ge üreticileri uzun yıllardır patates ekimi yaptıklarından tarım alet ve ekipmanları da bu ürüne 
yönelik olarak değişmiştir. 

Bu bölgelerde alternatif ürünler konusunda ve bu alternatif ürünlerin hayvancılıkla desteklen
mesi konusunda çiftçilerimizin eğitimi ve desteklenmesi gerekmektedir. 

C) SANAYİ TİPİ PATATES ÜRETİMİ: 
Sanayi tipi patates üretiminde kullanılabilen patates çeşitleri değişik, sınırlı ve ithal tohuma 

bağlıdır. 

Sanayi tipi patates üretimi sözleşmeli çiftçilik ve tedarikçiler eliyle yaptırılmaktadır. Bu tip 
patates üretiminde, üretimin en az 1000 dönümlük büyük çiftliklerde yapılması ekonomik olmaktadır. 

Sanayiciler bu tip patates üretiminin ihtiyaçlarını karşılamadığını ve bu nedenle nihai ürün 
(paketlenmiş çerez) ithalatı yapmak durumunda kaldıklarını ifade etmektedirler. 

Sanayilik Patates Pazar Payı Milyon ton 

A.B.D. Hollanda ingiltere Fransa Almanya Türkiye 

[Ll Yemeklik Üretim 1 Sanayilik Üretim j 
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D) DIŞ TİCARET SORUNLARI: 
Patates İhracatı: Türkiye'nin Avrupa ülkelerine ancak bu ülkelerde üretimin bulunmadığı 

dönemlerde erkenci (turfanda) patates ihracat şansı vardır ve bu da sınırlıdır. Türkiye daha çok Or
tadoğu Ülkeleri ile Doğu komşularımıza patates ihraç etmektedir. Bu ülke gümrüklerinde ise tarife dışı 
engellerle karşılanılmaktadır. Her ne kadar DFİF dan patates ihracatında ton başına 20 dolar teşvik 
verilmesi yoluna gidilmişse de Dünya Ticaret Örgütü kuralları bunu ileriki yıllarda uygulamayı engel
leyecektir. Türkiye'nin AB ülkelerine oranla tarım sübvansiyon imkanları 1/10 oranında sınırlıdır. 

Patates Tohum İthalatı: Tohum ithalatı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının izniyle yapılmak
tadır. Bakanlık anaç tohum ithalatına izin vermekte ve bu anaç tohumlardan 1 inci kademe ser
tifikalı tohumluk üretilmesini teşvik ederek üretilen katma değerin Türkiye içinde kalmasını is
temektedir. 

BESİNCİ BÖLÜM 
SORUNLARIN TAHLİLİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: 
Tohumluk İçin Çözüm Önerileri: 
Uzun vadede, Tarım sektörü stratejik sektör olarak ilan edilmeli ve 10, 20, 50, 100 yıllık plan

lar oluşturulmalıdır. Ülkemizin amacı yerli patates çeşitlerinin tohumlarının uygun coğrafi böl
gelere göre ıslahı ve üretimi olmalıdır. 

Tohumluk ve yemeklik patates üretimi yapılan bölgeler kesinlikle ayrılmalıdır. 

Patates tohumculuğunda tüm altyapı (laboratuar, sera, arazi, uzman kadro) tamamlanmış olsa 
bile yeni bir çeşidin ıslahı uzun yıllar gerektirmektedir. 

Kısa vadede ithal edilen tohum çeşitlerinin uygun tekniklerle üretilmesi sağlanmalı. Sanayilik, 
yemeklik ve yemlik patates talebi dikkate alınarak ihtiyaç duyulan çeşitlerin üretimine ağırlık veril
melidir. 

Tohumluk patatesin depolanması ve üretim öncesi işlenip hazırlanmasında da standartlara 
uyulmalıdır. 

Tohumluk fiyatlarındaki artış, üreticileri sertifikasız tohum kullanmaya itebilmektedir. Bu 
amaçla tohumluklar üretim, depolama ve pazarlama aşamalarında da kontrol edilmelidir. 

Ülkemizin coğrafi şartlarına uygun tohumlukları tespit ederek bunlarda verim artışı konusun
da ısrar edilmeli, her yıl yeni cins ve çeşit tohumlar denenmemelidir. 

Bu konuda Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesinden Öğretim Üyesi Prof.Dr.Halis 
ARIOĞLU "Sağlıklı işleyen bir tohumluk üretim sistemi olmadan, çeşit geliştirme çalışmaları, 
boşa giden zaman, emek ve kaynak israfından başka bir anlam taşımayacaktır. Ayrıca, tohumluk 
sektörü tüm bitkilerde gittikçe artan ölçeklerde küresel şirketlerin kontrolüne girmektedir. Bu 
nedenle, küresel şirketlere, ülke içerisinde yatırıma zorlayıcı düzenlemelerin getirilmemesi veya 
yerel şirketlerin AR-GE yatırımlarını teşvik edici uygulamalar başlatılmaması halinde, tohumluk 
üretim sisteminin oluşturulması durumunda bile, çeşit geliştirme çalışmalarının etkin sonuç 
vereceğini beklemek hayalcilik olur. Bugün ıslah etmiş oldukları yüzlerce çeşit'e ve tohumluk 
üretim sistemine sahip Polonya, Romanya vb. ülkelerde, üretimin %90'ların üzerinde yabancı çeşit
lerle yapılıyor olması, bunun en çarpıcı örneğidir. Her ne kadar 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı ve 
TÜBİTAK'ın Türkiye'nin önümüzdeki dönemlerdeki bilim ve teknoloji politikalarını belirlemek 
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amacıyla yaptığı Vizyon-23 projesinde, yerli patates çeşitlerinin ıslah edilmesi hedefi konulmuş ol
sa bile, Türkiye'nin bu konuda iyi düşünmesi gerekmektedir. Bu noktada, soruna kısa ve orta 
vadede çözüm getirebilmek için ilk aşamada yapılması gerekli iş; yüksek maliyetli altyapı 
gerektiren çeşit ıslah çalışmaları yerine, bu konuya büyük yatırımlar yapan küresel şirketler
le klon aşamasında, çeşit ortaklığını da içeren, eş zamanlı adaptasyon ve seleksiyon çalış
maları ile temel tohumluk üretim çalışmalarına başlamasıdır." ifadelerini kullanarak bazı 
çekincelerini belirtmiştir. 

Bu konuda Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca hazırlanmış bulunan 662 Sıra Sayılı Tohumculuk 
Kanunu Tasarısı TBMM Genel Kurul Gündeminin 24 üncü sırasında olup maddelerinin bir kıs
mının görüşülmesi tamamlanmıştır. Bu Kanun Tasarısının bir an önce yasalaşarak uygulamaya gir
mesi raporumuzdaki önerileri de içermesi sebebiyle önem arzetmektedir. 

Ekim ve Münavebe Çözüm Önerileri: 

Uygun şartları haiz depolarda saklanan ve uygun tekniklerle ekime hazırlanan patates tohum
larının ekileceği tarlaların toprak analizlerinin yapılmış bulunması çok önemlidir. Bu nedenle top
rak analizlerinin doğru bir şekilde yapılarak çiftçilerimize anlayabilecekleri bir şekilde sunulması 
gereklidir. Konya Selçuk Üniversitesinden Prof.Dr.Sait GEZGİN tarafından Komisyonumuza 
sunulan örnek bir toprak analizi aşağıda verilmiştir. 

S E L Ç U K Ü N İ V E R S İ T E S İ 
Z İ R A A T F A K Ü L T E S İ 

A R A Ş T I R M A L A B O R A T U V A R I 

T O P R A K A N A L İ Z R A P O R U 
Adı Soyadı 
Adres 

T e l 

Yasar Müezzinoglu 
Tarla:2 No:1 

Tar ih 
O n Bitki 
Eki lecek Bitki 

Buğday 
Patates 

Anal iz Ad ı 

Tekatür 
K u m 
sııt 
K i l 
Tekstur Sınıf ı 

PH (1:2.5.Toprak:Su) 
EC (Tuz) (1:5.Toprak:Su) 
C a C O , (Kireç) 
Oraan lk M a d d e 
Nitrat azotu (NO a -N ) 
Foefor (P) 
Po tasyum (K) 
Kals iyum (Ca) 
M a a n e z y u m (Ma) 
S o d y u m (Ne) 
Deâieebl l i r Na Yüzdes i 
Bor (B) 
Bakır (Cu) 
Demir (Fe) 
C lnko (Zn) 
M a n g a n (Mn) 

Bir imi 
(%) (%) (%) 

(uS/cm) 
(%) (%) mg/ka 

mo/ko 
ma/ka 
mg/ka 
mg/ka 
mg/ka 

% mg/ka 
ma/ka 
mg/ka 
ma/ka 
ma/ka 

S o n u ç 
57.4 
23.9 
18.7 

Kumlu tın 
7 . 8 

111.2 
1 .8 

0.26 
15.1 
25.1 

333.3 
2244 
1 3 3 
6 8 

2,12 
0.08 
0.18 
1.02 
0.22 
1.2S 

Y o r u m 

Alkalin 
Düşük 
Kireçli 
Cok az 

Yetersiz 
Yüksek 
Yeterli 
Yüksek 
Yetersiz 

Iv l 
Yetersiz 
Yetersiz 
Yetersiz 
Yetersiz 
Yetersiz 

Öner i len Gübre v e Miktarı 

Tuzluluk sorunu yoktur. 

2-4 ton/da ahır gübresi 
40 -50 kg N/dekar 
7 ka PzOs/dekar 

3-4 kg Ma/dekar 

Alkalltlk sorunu yoktur. 
300 g B/dekar 
50 a Cu/dekar 
2 - 2.5 kg Fe/dekar 
1-1.5 kg Zn/dekar 
1-1.5 ka Mn/dekar 

Ö n e r i : Ahır gübresi dikim öncesi toprak yüzeyine serilip 30-40 cm derinliğe karıştırarak 
uygulanmalıdır. Fosfor ve azotun bir kısmı dikimde dekara 35 kg 20-20 kompoze gübresi seklinde 
banda uygulanmalıdır. Kalan azot her defasında Amonyum sülfat (38 kg/da) veya Üre (17.5 kg/da) 
gübresi seklinde olmak üzere toplam 4-5 sulama suyu ile verilmelidir. Ayrıca dikimde 30-40 kg /da 
MgSOt . H 2 0 (%10 Mg) uygulanmalıdır. 
Dikimde veya dikim sonrası dekara 1700 g Borik asit (%17.5 B) veya 2700 g Boraks (%11 B), 200 g 
C u S O , (%25 Cu) . 10.5-13.2 kg FeSO«.7HaO (%1S Fe), 4.3-8.5 kg Z n S O , 7 H 2 0 (%23 Zn) ve 3.7-5.5 
kg M n S 0 4 (%27 Mn) 15-20 kg/da elementel kükürt ile karıştırılarak verilmelidir. 

Not: Ahır gübresi uygulanması durumunda önerilen gübre miktarlarında her bir ton ahır gübresi için en 
az % 2 5 oranında azaltılmalıdır. 

Analizi yapanlar: 

Bunun dışında toprak analizi yaptırılması yönünde çiftçilerimiz teşvik edilmelidir. Bu amaçla 
Doğrudan Gelir Desteği ödemelerinde toprak analizi belgesine göre belli bir oranda daha fazla 
ödeme yapılması sağlanabilir. Çünkü toprak analizi yapılmadan bilinçsiz gübre kullanımının 
maliyeti çok daha yüksek olmaktadır. 
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Patates gevşek yapılı kumlu topraklarda daha iyi yetişmekte olup toprağın derin işlenmesi de 
daha iyi sonuçlar vermektedir. Bunun dışında ekim öncesinde ön filizlendirmenin yapılmasına ve 
ekim tekniklerine dikkat edilmesi gereklidir. 

Ekim nöbeti (münavebe) uygulamasına çok dikkat edilmesi yani bir tarlaya 4 yılda bir patates 
ekilmesine önem verilmesi gerekmektedir. Patatesin birim alana verimi yüksektir ve üreticiler bu 
nedenle üst üste patates ekme yoluna gitmektedirler. Bu nedenle alternatif ürünlerin teşvik edilmesi 
gereklidir. 

Gübreleme Çözüm Önerileri: 
Toprak analizi yapılmadan bilinçsiz ve aşırı gübre kullanımı hem toprak kalitesini bozmakta 

hem de üreticiler açısından gereksiz bir maliyet artışına yol açmaktadır. Gübre'de KDV'nin % 18 
olarak uygulanması da maliyetleri yükselttiğinden bu oranın % 8'e düşürülmesi gerekmektedir. 

Özellikle uzun yıllardır ara verilmeksizin patates üretimi yapılan Niğde ve Nevşehir İllerimiz 
için bölgenin kumlu ve gevşek topraklarının analizi yapılmalı ve bu yöre için bir özel patates güb
resi imal edilmelidir. Nitekim Konya Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesinden Prof.Dr.Sait GEZ
GİN böyle özel bir gübreyi Konya Şeker Fabrikası için ürettiklerini ve bu gübrenin pancar 
üreticilerince kullanıldığını ifade etmiştir. 

Bunun dışında bölgedeki küçük çiftçiler için doğal gübrelemeye de katkısı olacak hayvancılık 
teşvik edilmeli ve bu konuda T.Ziraatçiler Derneği Başkanı Sayın İbrahim YETKİN'in dikkat çek
tiği Dünya Bankası projelerinden daha yaygın olarak faydalanılmalıdır. 

Doğal gübrelemede yeşil gübreleme veya çok iyi yanmış çiftlik gübresi kullanılmalıdır. Taze, 
yanmamış çiftlik gübresinin yabancı ot ve toprak altı zararlılarını arttıracağı yönünde çiftçiler eğitil
melidir. 

Suni gübrelemede ise azotlu, fosforlu ve potasyumlu gübreler iyi dengelenmeli, bunun dışında 
magnezyum, demir, bakır, çinko, kükürt gibi etmenler bakımından toprak takviye edilmelidir: 

Damlama Sulama Çözüm Önerileri: 
Ülkemizin 78 milyon hektarlık yüzölçümünün 28 milyon hektarı tarıma elverişli arazi olarak 

saptanmıştır. Ekonomik olarak 8.5 milyon hektarının sulamaya elverişli olduğu bu arazilerin 
4.5 milyon hektarı sulanabilmektedir. Sulanabilen bu 4.5 milyon hektarın 3 milyon hektarlık kesimi 
yer altı sularıyla sulanmaktadır. 

Kontrolsüz su kullanımıyla yer altı su kaynakları her yıl 10 - 15 metre civarında azalmaktadır. 
Bunun dışında topraklarımız kullanılan gübre, ilaç kalıntıları ve tuzlanma yoluyla kirlenmektedir. 
Yer altı suları yer yüzüne elektrik ve mazot gücüyle çekilmektedir. Tahmini olarak 2 milyar dolar
lık bir bütçe gerektiren bu gücün de yaklaşık % 35 inin mazot % 65 inin de elektrik ile sağlandığı 
düşünüldüğünde elektrik kullanımı 1.3 milyar dolar olarak kabul edilebilir. Ayrıca her yıl daha da 
seviyesi düşen yer altı sularını çıkarmak giderek daha da pahalıya mal olmaktadır. 

Damlama sulama tekniği ise salma ve yağmurlama sulama tekniklerine göre bu tüketiminde 
% 55, elektrik tüketiminde % 60 oranında tasarruf sağlamaktadır. 

Bu nedenle Avrupa Birliğinde olduğu gibi, damlama sulama tekniğine geçen üreticilerin 
yatırım bedelinin yarısı devlet tarafından karşılanmalı, geri kalan bedel için ise uygun şartlarla kredi 
sağlanmalıdır. 

(Kaynak : Emre Alkın, Tarım ve Enerji, 31. 01.2005, Tercüman) 
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Tarımsal Sulama ile İlgili Enerii Bedelleri Sorunu ve Çözümü: 

Halen uygulanmakta olan tarımsal sulama enerji bedeli şu şekildedir: 115.250 TL. elektrik 
bedeli, + % 1 ila % 5 arasında değişen Belediye Tüketim Vergisi (mücavir alan olup olmadığına 
göre değişen bir oran), + % 1 lik enerji fonu, + % 18 Katma Değer Vergisi = 146.000 - 147.000 
TL/Kwh. 

• Ülkemizdeki Tarımsal Sulama Abone sayısı 

• Tarımsal Sulamada Kullanılan Elektrik (Kwh) 

• Genel TEDAŞ tüketimindeki % lik Dilimi 

348.109 

3.215.824.261 (Kwh) 

% 3.4 

Yıllar itibariyle TEDAŞ'ın tarımsal Sulama Alacağı (Trilyon TL) 
YJİ 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 

Alacak 
16 
20 
28 
56 
80 
116 
188 
161 
660 

Gecikme Faizi 
-
--
--
--
--
--
83 
182 
370 

Faiz Oranı 
15 
12 
6 
5 
10 
7 
5 
4 
2 

Tablodan da görüleceği gibi TEDAŞ'ın Tarımsal Sulama Alacağı 2004 yılı sonu itibarıyla 660 
Trilyon TL.sı ana para ve 370 Trilyon TL.sı gecikme faizi olarak toplam 1.030 katrilyon TL.sına 
ulaşmıştır. 

TBMM Genel Kurulunun 22 inci Dönem 3 üncü Yasama Yılı 74. Birleşiminde 23.3.2005 
tarihinde kabul edilen "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına 
Dair Kanun" un Geçici 10 uncu maddesiyle tarımsal sulama borçları için bir "Enerji Barışı" düzen
lemesi getirilmiştir. 

Bu düzenlemeye göre gecikme cezaları Zirai TEFE'ye göre yeniden yapılandırılarak % 50 
oranında düşürülmüş, kalan borç için de 36 aya kadar taksit imkanı getirilmiştir. Kalan borcun peşin 
ödenmesi halinde ise % 30 oranında bir indirim yapılması imkanı da bu düzenlemenin içinde yer 
almıştır. 

Bunun dışında 07.04.2005 tarihinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı konuyla ilgili "tarımsal 
sulamada enerji bedeli desteği" kararnamesini hazırlayarak Bakanlar Kurulu'na sunmuştur. 

Buna göre, 2005 yılı sulama mevsiminde yer altı ve yer üstü elektropompaj sulamalarda, 
TEDAŞ'a abone olan çiftçi ve çiftçi örgütleri tarafından sarf edilen enerji bedeli ödemelerinde, 
Tarım Bakanlığı ile TEDAŞ arasında protokolle belirlenen oranda fatura bedeli TEDAŞ'a 
ödenecektir. 
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Destekten yararlanmak isteyen çiftçi ve çiftçi örgütlerinin, desteğin başladığı zaman TEDAŞ'a 
borçlarının olmaması gerekmektedir. 

Söz konusu sübvanse için 52.5 trilyon liralık kaynak bütçeye konulmuştur. 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Mustafa ERTEN, çiftçilerin TEDAŞ'a 

faiz yüküyle birlikte yaklaşık 1 trilyon liraya yaklaşan elektrik borçlarının yapılandırıldığını, fakat 
traktörünü, evini satarak veya zorlanarak elektrik borcunu ödeyen çiftçilerin adil olmayan bir 
durumla karşı karşıya kaldığını söyleyerek bunun üzerine, sübvansiyon projesinin hazırlandığını 
anlatmış ve "sübvanse, ilk etapta sulama enerjisi kullanan ve borcunu ödeyen çiftçilerimize yönelik. 
Ama zaman içinde imkanlarımız ölçüsünde beyaz et sektörü, ihracata dönük yaş meyve-sebze işlet
me tesisleri, seralar gibi alanları da buna dahil etmeye çalışacağız" demiştir. 

Sanayilik Patates Üretimi ile İlgili Çözüm Önerileri: 
• Sanayilik patates üreticiliği sınırlıdır. 
• Tüketici alışkanlıkları yavaş gelişmektedir. 
• Üretilen ürünler her bütçeye uygun değildir. 
• Dış pazarlarda rekabet şansı çok azdır. 
• Sanayilik patates yaklaşık 2000 çiftçi ile sözleşmeli üretim yapılarak sağlanmaktadır. 
• Üreticilere yıl içerisinde ayni ve nakdi yardımlar ve düzenli teknik destek verilmektedir. 
• Çiftçiler ürünlerini güvenli şekilde pazarlayabilmektedirler. 
• Üreticilerin % 88 lik kısmı ile 10 yıldan fazla süredir çalışılmaktadır. 
• Patates kalitesi ve verimi sözleşmeli tarımda (1999) daha yüksek olmaktadır. 
Başarı örneği Polonya 

unjiKmtu HJMiKiAiiM iMiMiiiiiM iHimitifti ımıifjiiısfcia laıııusıuHiH 
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Başarı Nedenleri: 
• Araziler büyük ve parçalanmamış, 

• Sözleşmeli üretim yapılıyor ve masraf + kâr sistemi ile çalışılıyor, fiyat dalgalanması en az 
düzeyde, 

• Bilinçli girdi (tohum, gübre ve ilaç) kullanılıyor, en az 3 yıl münavebe (entegre hayvancılık) 
sürekli uzman desteği var, 

• Patates işleme, paketleme, depolama ve nakliye standartları yüksek, kayıplar en az düzeyde, 

• Dönemlere göre patates ithalatı serbest ve kolay, üretim merkezlerine yakın, 

• Gümrük ve karantina uygulamaları kolay ve hızlı, 

• Alt yapı yatırımlarına teşvikler, yabancı sermaye yatırımlarına ortaklıklara vergi muafiyeti 
ihracata devlet teşvikleri var. 

Başarı İçin Yapılabilecekler: 
• Kaliteli anaç tohum ithali, 

• Kaliteli sertifikalı tohum üretilmesinde uzman desteği ve denetimi, 
• Tarla verimini ve kalitesini arttırmak için üreticilere teknik eğitim, 
• Üreticilere model üretim için teknik ve fınansal destek, 

• Sözleşmeli üretimde satınalma garantisi ve kaliteyi teşvik prim sistemi, 
• Kaliteli ve rekabetçi fiyatla üretilen patateslerin ve cipslerin yurt dışına ihraç imkanı, 
• Gelişmiş ülkeler standartında patates deposu, mekanizasyon yatırımlarına öncülük etmek ve 

geliştirilen tedarikçilere zaman içerisinde devretmek, 
• Yurt dışındaki FL tarımsal örnek uygulamalarının sektör içinde tanıtılması ve yaygınlaşması 

konusunda kamu ile işbirliği, 
• Zirai koruma ve karantina laboratuvarlarının yaygınlaştırılması ve geliştirilmesine üniver

sitelerle beraber katkılar, 
• Ziraat Fakültelerinden mezun olan patates ve mısır konularında ihtisas yapmaya aday başarılı 

öğrencilere burs yardımı, 
• Sağlanmalıdır. 

Patates Sanayicilerinin Beklentileri: 
• Anaç tohum ithalatı, gümrük ve karantina uygulamalarının AB standartları ile uyumu, 
• Sanayilik anaç tohum ithal izninde uygulanan kotaların kaldırılması, 
• Tohum tescil ve sertifikasyonunda AB uygulamalarının temel alınması, 
• Sanayilik patates ithalatı üzerindeki engelleyici uygulamaların ortadan kaldırılması, 
• Sanayilik patates üretimine ve ihracatına teşvik verilmesi. 
Sonuç: 
• Sanayilik patates talebini karşılayacak sanayilik patates arzı yoktur, 
• İçinde bulunulan maliyet ve kalite yapısı ayrıca ülkemizin sanayilik patates pazarına olan 

uzaklığı, patates sanayisinin dış pazarlardaki rekabet şansını hayli azaltmaktadır. 
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Nevşehir ve Niğde İllerinde Yaşanan Özel Durum (Patates Siğili Hastalığı) ve Çözüm Önerileri: 

• Hastalık ve Zararlılar: Bu İllerimizde yoğun ve bilinçsiz olarak yapılan patates üretimi 
beraberinde çok ciddi birtakım hastalık ve zararlıların gelmesine ve yayılmasına neden olmaktadır. 
Bu hastalıklardan en önemlisi bilindiği üzere patates siğili hastalığı olup İlimiz ve Ülkemiz patates 
üretimini tehdit etmektedir. 

• Patates siğili hastalığı Avrupa'ya 1880'li yıllarda girmiştir. Avrupa'da lokal olarak görüldüğü 
anda hemen karantina ile büyümeden bastırılmıştır. Bu nedenle alan olarak önemsiz gözükmesin
den dolayı üzerinde fazla çalışılmamıştır. Benzer şekilde çok yoğun bir mücadele gerektiren Patates 
böceği de 1900'lü yıllarda gemicilerle önce Güney Avrupa'ya sonra 1969 yılında Balkanlar'dan Tür
kiye'ye girmiştir. 

• Tohumluk Temini: Anaç tohumluk yurt dışından ithal edildiği için sertifikalı tohum maliyeti 
yüksek olmaktadır. Bu durum aynı tohumun büyük çoğunlukla en az 3-5 yıl üst üste kullanılarak 
hastalıkların çoğalmasına ve verimin düşmesine neden olmaktadır. 

• Sulamada Elektrik Maliyetinin Yüksekliği: Patates ekim sahamızın bulunduğu bölgede dev
let sulaması olmadığından sulamanın % 95 i yeraltı sularından istifade edilerek gerçekleştirilmek
tedir. Yeraltı su seviyesi ortalama 150-250 metre derinliktedir. Bu sebeple bir motopompla toprağın 
derinliklerinden su havuza çekilmekte olup; daha sonra dinlendirme havuzlarından ayrıca tarlaya su 
pompalanmaktadır. Bu durumda çift motopomp çalışmakta dolayısıyla elektrik maliyeti ikiye kat
lanmaktadır. Elektriğin ortalama olarak 1 kg patatese olan maliyeti dekara verime bağlı olarak 
40.000- 50.000 TL. arasında olmaktadır. 

• Pazarlama: Ülkemizde üretim planlaması olmadığından ilimizde de buna bağlı olarak çift
çilerimiz iç ve dış pazar ihtiyacı gözetilmeden ekim yaptıkları için hasat sonunda pazarlama prob
lemleri ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Son yıllarda Türkiye genelinde patates üretimi yaygınlaş
tığı için bu iki ilimizde üretilen patatesin pazarlanmasında büyük problemler çıkmaktadır. 

• Sonuç olarak bölge çiftçileri ürettikleri patatesleri ya maliyetinin altında satmaktadır ya da 
tamamen çürüyerek ellerinde kalmaktadır. 

• Gübreleme: İlimizde patates üretiminin yapıldığı toprakların genel yapısı Kumlu-tınlı toprak
lar olduğundan verilen gübreler aşırı sulamaya bağlı olarak yıkanarak toprağın alt katmanlarına git
mekte ve yeraltı sularının kirlenmesine sebep olmaktadır Ayrıca çiftçilerimizde fazla gübre kullan
ma fazla ürün alma gibi yanlış bir uygulama görülmektedir. Bu fazla gübreleme maliyeti artır
masının yanında toprakta tuzluluğu artırarak çoraklaşmaya sebebiyet vermekte; dolayısıyla bu 
durum verim azalmasına sebep olmaktadır. 

• Yan Sanayinin Kurulması: Patates tamamıyla ham olarak pazarlanmaktadır. İşlenmiş halde 
pazarlanmasını sağlayacak yan sanayiye ihtiyaç vardır. 

• Patates Üretici Birlikleri: Patatesin pazarlama problemlerini çözmede ve fiyat istikrarının sağ
lanmasında ayrıca girdi maliyetlerinin düşürülmesinde birlikler belirleyici rol almaktadır. 

• Bölgemizde birliklerin olmaması fiyat politikasını oluşturmadığı gibi pazarlama problem
lerini de beraberinde getirmektedir. 
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Çözüm Önerileri 
• Patates Siğili Hastalığının kontrol edilebilmesi için öncelikle karantina tedbirlerine çok sıkı 

riayet edilmesi, kullanılan tohumluğun kesinlikle sertifikalı olması, münavebenin hassasiyetle uy
gulanması, üreticilerin bu konuda daha detaylı bilgilendirilmesi, hastalıklı alanlarda hastalığı yay
mayacak alternatif üretim dallarının yaygınlaştırılması gerekmektedir. 

• Ülkemizde elit ve anaç kademede tohumluk üretiminin yapılması ve yaygınlaşması için dev
letin bu konuda çalışacak özel sektöre gerekli teşvikleri vermesi gerekmektedir. Ayrıca elit ve anaç 
kademede üretilen tohumlann direkt olarak çiftçilere dağıtılmayıp kontrollü ortamlarda çoğaltılarak 
çiftçilere verilmesi uygun olacaktır. 

• Patates üretimi yapılan alanlarda münavebe yapılması hem aşırı sulamanın önüne geçerek 
elektrik maliyetini düşürecek, taban suyu seviyesinin azalması önlenecek ve dolayısıyla toprakların 
çoraklaşması engellenecektir. 

• Üretim planlaması mutlaka yapılmalı, sanayilik çeşitlerin üretimine ağırlık verilmesi, üretici 
birliklerinin kurularak üretimin belli kalitede ve pazarlamanın belli standartlarda yapılmasının sağ
lanması gerekmektedir. 

• Patates bu bölgemizde hakim üretim materyalidir. Münavebe ve alternatif ürünler ile üretim 
planlamasına geçilmelidir. 

• Yeni projelerle bölgedeki Nitrat-azotu ve ağır metal kirliliğinin boyutları daha detaylı belir
lenip kirli veya sorunlu toprakların (Asit, Tuzlu ve Sodyumlu) ıslahı sorununun çözümü sağlan
malıdır. 

• Toprak analizi sonuçlarına göre gübreleme yapılması sağlanmalıdır. 

• Damlama sulama sistemine geçiş sağlanmalıdır. 
• Bu nedenle taslak halindeki Biyogüvenlik Kanunu bu tür konuları da içermelidir. 
• Karantina laboratuvarlan yeniden düzenlenmeli. 
• Tohumluk ithal eden firmalar temiz tohumluğu garanti etmelidir. 
• Patates üretilsin üretilmesin zorunlu bir münavebe sistemine geçilmelidir. 
• Bölgede her ne şekilde olursa olsun tohumluk patates üretimine asla müsaade edilmemelidir. 
• Çiftçilere organik üretim metotları, toprak iyileştirmeler konularında teknik destekler sağlan

malıdır. 

• Bu amaçla hayvancılık yine bölgede sektörel bazda desteklenmelidir. 
• Bölgede toprak ıslahı ve iyileştirmeleri için gerekli destekler yapılmalıdır. 
• Hastalıkla mücadele fonu oluşturulup, bilimsel araştırmalar bu kaynakla desteklenmelidir. 
• Alternatif bitkiler olarak kışlık ve yazlık Macar fiğ, Yonca ve Yem Bezelyesi (yerli tohum

lukların geliştirilmesi) ekimi ve bunun peletleme ve yem üretme tesisleriyle desteklenmesi yoluyla 
satışının kolaylaştırılması sağlanmalıdır. 

• Yine alternatif ürünler kapsamında yağ bitkileri ve bundan biyodizel üretimi ile ilgili tesis
lerin kurulması sektörel bazda teşvik edilerek dikkate alınmalıdır. 

• Yem bitkileri, yağ bitkileri, mısır vb. ürünler için sözleşmeli üretim yaptıran şirketlere sağ
lanacak teşvikler bu bölgede alternatif ürün için şirketleri cezbedecektir. 
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• Tıbbi, aromatik bitkiler alternatif ürünler kapsamında değerlendirilmelidir. 

• Bu konu bir Türkiye projesi olarak ele alınmalı ve proje; Hastalıklarla ilgili problemleri, 

• Gıda güvenliği (ağır metal ve nitrat) ile ilgili problemleri, 
• Tohumculuk (doku kültürü yoluyla mini yumru üretimi de dahil) ve hastalığa dayanıklı 

genotiplerin geliştirilmesi ve üretimi ile ilgili problemleri, 

• Çiftçilerin özellikle iyi tarım teknikleri konusunda eğitimini, 
• Sosyal hayat ve kırsal kesimin iyileştirilmesi ile ilgili destekleyici çabalan kapsamalıdır. 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı önümüzdeki yıl için yeni bir düzenleme getirmiştir. Buna göre 
Bakanlık özellikle Niğde ve Nevşehir yöresinde patates siğili hastalığı nedeniyle karantina altına 
alınan 151 bin dekar alan için "Patates Hastalığı Görünen Alanlarda Alternatif Ürün Desteği" 
ödeyecektir. 

Desteklenen ürünler, hastalık taşıyıcısı olmayan, üretim açığı bulunan, yumrusuz, hastalığı bas
kı altında tutan ve daha az toprak işlemeyi gerektiren ürünler olacaktır. Bu kriterlerle, yağ bitkileri, 
hububat, yemeklik baklagiller, tek yılık ve çok yıllık yem bitkileri ile meyve ve bağ tesisi destekleme 
kapsamına alınmış olup bu amaçla, 2005 yılı bütçesinden 15 milyon YTL ödenek ayrılmıştır. 

Alternatif ürün kapsamına giren ürünler ve bunları yetiştirecek üreticilere dekar başına 
ödenecek destek miktarları: 

Tek Yıllık Ürünler: Çok Yıllık Ürünler: 
Yağ Bitkileri : 75 YTL Yem Bitkileri : 200 YTL 
Yem Bitkileri : 60 YTL Bahçe ve Bağ : 340 YTL 
Hububat, Baklagil : 20 YTL 

Yağ bitkileri, tek yıllık yem bitkileri ve yemeklik dane baklagillere ekim yapılan her yıl, 
hububata üç yılda bir, çok yıllık yem bitkilerinden yoncaya beş yılda bir, korungaya dört yılda bir, 
bahçe ve bağ tesisi için bir kereye mahsus ödeme yapılacaktır. 

Yasal ve İdari Düzenleme Önerileri: 
1. Ulusal Patates Konseyinin Kurulması: 
Hollanda ve İngiltere gibi ülkelerde uzun yıllardır faaliyet gösteren ve sadece patatesle il

gilenecek bir Konsey kurulmalıdır. Bu konseyde ilgili bakanlıklar, üniversiteler ve sivil toplum ör
gütleri temsilciler bulundurmalı, laboratuar çalışmaları yapılmalıdır. 

Bu konuda dünyada faaliyet gösteren Ulusal Patates Konseylerine ilişkin özet bilgiler aşağıda 
sunulmuştur. ( Kaynak : İnternet siteleri) 

İngiltere Patates Konseyi (British Potato Council. BPC) (Potato. Org. Uk) 
Kurulusu. Görevleri ve Gelirleri: 
BPC Hükümete bağlı olmayan bir kamu kuruluşudur. Konsey kurucuları olan üreticiler, ticaret 

ve sanayicilerden elde ettiği gelirleri faaliyetlerinde kullanır. 
Konseyin ana görevleri araştırma - geliştirme faaliyetlerine, teknoloji transferine kaynak sağ

lamak, Pazar bilgilerini toplamak ve değerlendirmek ve patatesin içeride ve dış pazarlarda reklamını 
yapmak ve tanıtmaktır. 
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Konsey 1947 tarihli Endüstrinin Organizasyonu ve Geliştirilmesi Yasasına dayanılarak 1997 
yılında Patates Endüstrisini Geliştirme Konseyi tarafından kurulmuş olup 1 Temmuz 1997 tarihin
den beri faaliyetteyken patates sanayici ve tüccarlarının görev ve hakları ile ilgili değişiklikler 
Patates Endüstrisini Geliştirme Konseyi tarafından parlamentoya önerilmiştir. Mayıs 1999 da baş
layan bu parlamento teklifi bu yılın 1 Temmuz'unda yürürlüğe girecektir. Bu konuda patates tüccar 
ve sanayicilerinin düzenleyici yetkilerini arttıran ikili bir sistemi içeren başka bir Kanun Teklifi de 
2002 yılında verilmiştir: 

Konseyin Tarımdan Sorumlu Bakanların ortak görüşüyle atanan 16 üyesi bulunmaktadır. Kon
seyin, Patates Endüstrisini Geliştirme Konseyi kararıyla hazırlanan tüzüğüne göre üye yapısı şu 
şekildedir: 

1- Patates Endüstrisinin çıkarlarını temsil edecek kapasitedeki 12 üye. Bunların 9'u üretici tem
silcisi, 3'ü endüstri temsilcisidir. Üretici temsilcilerinden birisi uzman tohum üreticisi olmak zorun
dadır. Bu üye aynı zamanda Sektör Tohum Grubunun da başkanıdır. 

2- Patates Endüstrisi çalışanlarını temsilen 1 üye. 
3- Endüstri ürünlerinin pazarlanması ve dağıtımında uzman 1 üye. 
4- Başkan da dahil olmak üzere bağımsız 2 üye. 
Amaç: 

Konseyin amacı İngiliz Patates Endüstrisini ileri taşımak, tanıtmak ve geliştirmektir. 
Vizyon: 
Konseyin vizyonu yeniliklere açık fikirli bir sektör ve ortak amaçlar için katılımcı ve aktif 

olarak beraber çalışmayı sağlamaktır. 
Özel Amaçlar: 
Endüstrinin rekabet gücünü ve üründeki verimliliği arttıracak özel faaliyetleri teşvik etmektir. 
Yöntem: 
Konsey endüstrinin çalışanların ve tüketicilerin bir bütün olarak ihtiyaçlarını karşılayacak, et

kili araştırma-geliştirme programlarını yürütecek, Pazar büyümesi ve ilgili diğer Pazar bilgilerini 
sağlayacak ve bu bilgileri ve sonuçları aktif olarak paylaşacaktır. Konseyin başarısı bu ürünün, 
üretim sürecinden tüketiciye pazarlanmasına ve iletişim faaliyetlerinde tam bir işbirliği yapılmasına 
bağlıdır. 

Konsey Komisyonları: 
• Sektör Tohum Grubu: Konseyin ana komisyonu olup Patates Endüstrisinin Geliştirilmesi 

Konseyi Yasası gerekliliklerine göre kurulmuştur. 
• Pazarlama - İletişim Komisyonu 
• Araştırma - Geliştirme Komisyonu 
• Pazar Bilgileri Komisyonu 
• Denetim Komisyonu 
A.B.D. Patates Konseyi (United States Potato Board) (Uspotatoes.com) 
Bu Konsey 1971 yılında patates yemenin yararlarını tanıtmak isteyen bir grup patates üreticisi 

tarafından kurulmuştur. Pazarlama endüstrisinin öncüsü olarak tanınan bu Konsey American Gıda 
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İdaresine ürünü için besin değerini gösteren bir etiket hazırlatabilmiş ve ürününü jenerik olarak 
tanıtabilmeyi başarmış ilk lobi gruplarından birisi olmuştur. Merkezi Denver Colorado'da bulunan 
bu Konsey ülke genelindeki 10.000 patates üreticisi ve tüccarını temsil etmektedir. 

Konsey tüketici ve kamuoyu ilişkileri, patatesin besin değeri eğitim programları, tanıtım prog
ramları, iç pazarlama ve ihracat programları ile tüketicileri, üreticileri ve bu alandaki profesyonel 
kesimleri patatesin yüksek besin değeri ve vazgeçilmezliği konusunda eğitmeyi sürdürmektedir. 

Halen finansmanı Amerikan patates üreticileri ve ithalatçıları tarafından gerçekleştirilen 
109 üye programı Konsey bünyesinde yürütülmektedir. 

Bunun dışında ABD de çok uzun yıllardır patates üretimi yapılan Maine eyaletinde de bir 
Maine Patates Konseyi bulunmaktadır. Bu konsey de amacını, patates üreticileri, sanayiciler ve 
diğer ilgililer için rekabetçi bir ortam yaratmak, sektörde istikrarı korumak ve sektörün gelecekteki 
gelişimi için altyapı yatırımları yapmak olarak belirlemiştir. 

Konseyin popüler ve akademik çalışmaları bulunmaktadır. Popüler olarak her yıl bir patates 
festivali düzenlenmekte, yılın çiftçisi yarışmaları düzenlenmekte, patates ile ilgili yayınlar ve ürün
ler (patates saklama kabı, posterler v.b.) tanıtılmaktadır. Bunun dışında çok sayıda akademik ve 
ekonomik raporlar hazırlanmakta ve bütün bunlar internet ortamında tüm ilgililerin bilgisine sunul
maktadır. 

Kanada Patates Konseyi (Prince Edward Island Potato Board) (Peipotatoes.com) 
Kaliteli şarap tutkunlarının "iyi üzüm yetiştiği toprağın tadını taşır" dediği gibi Prens Edward 

Adası patatesleri de adanın zengin kırmızı toprağının eşsiz tadını taşımaktadır. Eğer patates yetiş
tirmek için en mükemmel yeri tasarlasaydınız, bu Prens Edward Adası olacaktır. Adanın zengin ve 
kumlu toprağı, temiz suyu ve havası ve toprağı doğal olarak temizleyen uzun soğuk kışlan yüksek 
kalitede patates yetiştirmek için en uygun ortamı hazırlamaktadır. Bütün bunlara ek olarak tecrübe, 
en son yetiştirme, depolama ve nakliye teknikleri de Ada üreticilerine en yüksek kalitede patates 
yetiştirme yeteneği kazandırmaktadır. 

Herkes tarafından beğenilen Ada patatesleri bütün dünya tarafından da talep edilmektedir. 
Küçük bir ada olmasına rağmen kaliteli patatesleri dünyanın en iyi diğer patatesleriyle rahatça 
rekabet edebilmektedir. 

Adadaki çiftçiler 1790 yılından beri patates yetiştirmektedirler. Bugün patates Ada'nın temel 
ürünü haline gelmiştir. Ada'nın tarımsal üretiminin üçte birinden fazlası patates üretimi olup, yarat
tığı katma değer diğer tüm ürünlerden fazladır. 

Ada'da tohumluk, yemeklik ve sanayilik olmak üzere üç özel Pazar için üretim yapılmaktadır. 
Tohumluk patatesler gelecek yıl üretimi için üreticilere, yemeklik patatesler tüketici pazarına, 
sanayilik patatesler ise donmuş parmak patates, cips ve diğer patates ürünü üreten sanayicilere satıl
maktadır. 

Ada'da üretilen patatesin % 50'den fazlası patates sanayicilerince kullanılmaktadır. Bunun da 
büyük bir kısmı donmuş patates olarak Kanada'ya ve 30'a yakın ülkeye satılmaktadır. 

Kanada pazan dışında tohumluk, yemeklik ve sanayilik patates ihracatı ise 20 den fazla ülkeye 
yapılmaktadır. 

Örneğin: Venezüella, İtalya, Ukrayna, Portekiz ve Tayland. Ürünün genellikle % 50'si 
Kanada'da, % 20'si ABD'de ve % 30'u da diğer ülke ihracatına gitmektedir. 
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2. Patatesin Hal Yasası Dışına Çıkarılması: 

Yaş sebze ve meyve ticaretinin düzenlenmesi ve Toptancı halleri hakkındaki 552 Sayılı Kanun 
hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesine göre yaş sebze ve meyvelerin her ne şekilde olursa ol
sun ticareti toptancı haller ve Pazar yerlerinde yapılmaktadır. 

Patatesin bu madde dışında ve Bakanlıkça belirlenecek usûl ve yöntemlerle sanayiciye ve 
tüketiciye ulaştırılması için yeni bir yasal düzenleme yapılmalıdır: 

Bu amaçla Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısına 
aşağıdakine benzer bir düzenleme ilave edilmelidir. 

MADDE 1., 24.06.1995 tarihli ve 552 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci mad
desine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Bakanlık, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının da görüşünü alarak yumrulu bitkilerin alımı, satımı 
ve devri ile bunların pazarlanmasına ilişkin özel düzenlemeler yapmaya yetkilidir." 

3. Üretici Birliklerinin Desteklenmesi: 

Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı halleri hakkında Kanun Hükmün
de Kararnamenin 6 inci maddesine göre "malların üretici birliklerinden satın alınarak parakende 
satışa sunulduğunun belgelenmesi halinde 5 inci madde hükmü yani malların toptancı hal dışında 
toptan alımı ve satımı yapılamayacağı hükmü vardır. 

Patates üreticileri üretici birlikleri kurmak için teşvik edilmelidir. Böylece büyük mağaza zin
cirlerine doğrudan satış yapabileceklerdir. 

4. Toprak Analizlerinin Teşvik Edilmesi: 

Çiftçilere yapılan doğrudan gelir desteği ödemelerinde Toprak Analiz raporlarının ibraz edil
mesi halinde % 10 daha fazla ödeme yapılmalı ve doğru gübreleme faturaları da istenmelidir. 

5. Sağlık Sertifikası Uygulaması: 

İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerince üreticilere tohum cinsini, üretim şartlarını ve ürünün hastalık-
sız olduğuna dair sağlık sertifikaları verilmeli ve patates siğili hastalığının yarattığı panik önlen
melidir. 

6. Çiftçilerin Eğitimi: 

Tarım İl ve İlçe Müdürlükleri ile Tohumculuk firmaları tarafından üreticilerin eğitilmesine 
yönelik olarak resimli anlaşılabilir broşürler ücretsiz dağıtılarak, patates üreticilerinin sağlıklı 
tohum, ekim nöbeti, toprak analizi ve doğru gübreleme, hasat ve depolama konularında bilgilen
dirilmesi sağlanmalıdır. Bu konuda mevcut mevzuat tam anlamıyla uygulanmalıdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 895) 



— 98 — 

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve Hazine Müsteşar
lığının katılımı ile hazırlanan ve 30.11.2004 tarih ve 2004/92 no'lu Karar ile Yüksek Planlama 
Kurulunca kabul edilen "Tarım Stratejisi 2006-2010 Belgesi" (Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı inter
net sayfası tarim.gov.tr) nin stratejik amaçlarına da uygun olan bu önerilerimizin birincil ve ikincil 
mevzuat hazırlanırken dikkate alınması dileğiyle raporumuz, Yüce Meclisin takdirlerine saygıyla 
arz olunur. 

Başkan 
Erdoğan Ozegen 

Niğde 

Kâtip 

Mücahit Daloğlu 
Erzurum 

Üye 

Halil Ünlütepe 
Afyonkarahisar 

(Muhalefet şerhim ektedir) 
Üye 

Muharrem Candan 
Konya 

Başkan Vekili 
Orhan Eraslan 

Niğde 
(Rapora ek düşüncelerimiz 

ilişiktedir) 

Üye 

Abdullah Çalışkan 
Adana 

Üye 
Ahmet Yaşar 

Aksaray 

Üye 
Necati Uzdil 

Osmaniye 

(Muhalefet şerhim ektedir) 

Sözcü 
Rıtvan Köybaşı 

Nevşehir 

Üye 

Ahmet Koca 
Afyonkarahisar 

Üye 
Ali Rıza Bodur 

İzmir 

Üye 
Hasan Ali Çelik 

Sakarya 
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KOMİSYON ÜYELERİMİZİN EK GÖRÜŞLERİ VE MUHALEFET ŞERHLERİ 
PATATES YETİŞTİRİCİLİĞİNİN VE PATATES ÜRETİCİLERİNİN SORUNLARININ 

ARAŞTIRILARAK ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ 
AMACIYLA KURULAN ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

KONU: Patates üreticilerinin sorunları ve çözüm önerileri hakkında düşüncelerimiz. 
Patates üreticilerinin sorunlarını ve çözüm yollarını araştırmak üzere kurulan komisyonumuza 

çeşitli kişi ya da kuruluşlar, düşüncelerini ve önerilerini sunmuşlardır. Biz de bu çerçeve içerisinde, 
patates üreticisinin tespit ettiğimiz sorunlarını ve çözüm önerilerimizi sunacağız. 

Patates üreticisinin sorunları üretim sürecinden kaynaklanan sorunlar, pazarlama sürecinden 
kaynaklanan sorunlar ve üretim ve pazarlama dışı sebeplerden kaynaklanan sorunlar olarak üç ana 
başlık altında toplanabilir. 

A) ÜRETİM SÜRECİNDEN KAYNAKLANAN SORUNLAR 
1. Üretim Planlaması: Ülkemizde tüm tarım alanlarında olduğu gibi, patates üretiminde de ne 

yıllara göre, ne de bölgelere göre bir üretim planlaması bulunmamaktadır. Bu durum, kimi yıllar 
patatesin para etmeyerek üreticinin elinde kalmasına yol açmakta, kimi yıllarda da tüketiciyi sar
sacak derecede para etmekte ama bu defa da üretici de kazanmamaktadır. Yıllara göre planlama 
yapılmamasının dışında, bölgelere göre de bir üretim planlaması yapılmamaktadır. Kimi 
yörelerimizde patates, çiftçi için tek gelir kaynağı iken, kimi yörelerimizde çiftçinin birden fazla ve 
patatesten elde edilecek geliri karşılayacak ürün seçenekleri mevcut olduğu halde planlama yapıl
maması sonucu, aynı dönem içerisinde patates ekimi yapılarak, patates ürünü tek seçeneği olan çift
çi perişan olmaktadır. Hem yıllara göre ekim, hem de yörelere göre ekim planlanmalı, turfanda 
yetişen yörelerde diğer yörelerle aynı sezonda patates ekimine izin verilmemelidir. 

2. Üretim Teknikleri: Patates üretiminde dünyada önemli gelişmeler kaydedilmiştir ve patates 
üretiminden vazgeçemeyeceğimiz, önemli bir besin kaynağıdır. Mutlaka, yeni ve çağdaş üretim teknik
leri uygulanmalı, yöreye ve ekolojiye uygun üretim teknolojileri geliştirilmeli ve çiftçiye öğretilmelidir. 

3. Tohumluk: Patates üretiminde en önemli girdilerden birisi, tohumluktur. Tohumlukla ilgili 
ülkemizde çok önemli sorunlar yaşanmaktadır. Öncelikle tohumlukta dışa bağımlılıktan kurtulmak 
gerekmektedir. Bunun için tohumluk yetiştirilecek alanlar belirlenerek, tohumluk üretimi teşvik 
edilmelidir. Tohumluk ithalatında çok ciddi karantina tedbirleri uygulanmalıdır. (Ülkemize patates
le ilgili zararlıların ve hastalıkların tohumluk yoluyla girdiği unutulmamalıdır.) Yerli tohum çeşidi 
ıslahı için var olan Araştırma Enstitüleri geliştirilmeli ve gerekirse yenileri kurulmalıdır. Sertifikalı 
tohumluk kullanımı teşvik edilmeli, üreticiye ekeceği tohumluk temin edilmeli ve sertifikalı tohum
luk kullanımı için, ayrıca sübvansiyon da sağlanmalıdır. Ekilecek patates çeşidine göre üretim plan
lanıp, buna uygun tohumluk çiftçiye verilmeli, çiftçinin seçimi yapılmamış çeşitlerde üretim yap
masının önüne geçilmelidir. Tohumluk üretimi daima kontrol altında tutulmalı, gerekli doku kültürü 
laboratuvarları kurulmalıdır. 

4. Çeşit Seçimi: Ülkemizde çiftçilerimiz çoğu zaman ulaşabildiği çeşidi tarlasına dikmektedir. 
Bu çeşidin çoğu taze tüketime uygun çeşitlerdir. Sanayi tipi çeşitler son derece azdır. Oysa tüm dün
yada giderek patates tüketimi sanayi tipine doğru kaymaktadır. Bu çerçevede de planlama yapılmalı 
ve üretici seçilen çeşitlerin ekimine teşvik edilmelidir. Bu durum, hem pazarlama açısından, hem de 
standardizasyon açısından önem arz etmektedir. 

5. Münavebe Sorunları: Ülkemizde çiftçilerimiz büyük ölçüde münavebeli ekim yapmamak
tadır. Münavebesiz ekim yapılması hem patates hastalık ve zararlılarıyla mücadelede zorluk çıkar
makta, hem de toprak ve suyun korunması açısından sıkıntıya neden olmaktadır. Hem de ürün 
kalitesiz olmaktadır. Münavebe teşvik edilmeli, gerekirse zorunlu tutulmalı, münavebe nedeniyle 
meydana gelecek kayıpların hiç olmazsa bir bölümü ürün teşviki kapsamında giderilmelidir. 
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6. Toprağa Bağlı Sorunlar: Her toprak patates ekimine uygun değildir. Patates ekimine uy
gun olmayan topraklarda patates ekimi önlenmeli, patates ekilecek yerlerin mutlaka toprak analiz
leri yapılmalı ve gübreleme ve üretim buna göre yönlendirilmelidir. 

7. Gübre: Yukarıda anlatılan çerçevede rastgele gübreleme engellenmeli, toprak analizlerine 
bağlı olarak gübreleme yapılması sağlanmalı, ayrıca organik gübre kullanımı teşvik edilmelidir. 
Gübre patatesin önemli üretim girdilerinden birisidir. Dünya piyasalarıyla rekabet edebilmek için, 
hem gübredeki KDV % 18'den, % l'e düşürülmeli, hem de çiftçimiz rekabet şansını artıracak 
derecede gübre sübvanse edilmelidir. 

8. Sulama: Patates üretiminin en önemli girdilerinden birisi de sulamadır. Esas patates üretim 
merkezlerinde çiftçilerimiz, derin kuyu su pompalarıyla ve elektrik enerjisi yardımıyla yağmurlama 
sulama yapmaktadırlar. Bu yöntem patatesin maliyetini etkileyen çok önemli bir payı oluşturmak
tadır. Hem pahalı yöntemle sulama yapılmakta, hem de su zayiatına ve çoraklaşmaya neden olun
maktadır. Yağmurlama sistemi yerine, damlama sistemi teşvik edilmeli, bu konuda çiftçiye ucuz ve 
uzun vadeli krediler sağlanmalıdır. Teknik bilgiler verilmelidir. 

9. Elektrik: Gerek sulamada, gerekse depolamada kullanılan yani kısaca; tarımsal amaç için 
kullanılan elektrik fiyatları, dünya fiyatlarının iki katından fazladır. Türk çiftçisinin rekabet şansının 
olabilmesi için, tarımsal amaçla kullanılan elektrik, dünya fiyatlarına ( 10 cent yerine 4 cent) çekil
melidir. Çiftçinin birikmiş elektrik borçlarının tasfiyesi yoluna gidilmeli, borçlu olmayan çiftçiye de 
bu oranda başka destek sağlanmalıdır. 

10. Mazot: Yine üretimde önemli bir girdi de çiftçi tarafından kullanılan mazottur. Türk çift
çisi mazotu, gelişmiş ülkelerin çiftçilerinden üç katı daha pahalıya almaktadır. Çiftçinin mazotu 
üzerindeki vergiler kaldırılmalı, çiftçi mazotu, gelişmiş ülkelerle rekabet edebilecek bir fiyata al
ması sağlanmalıdır. 

11. İlaçlama: Ülkemizde ilaçlama doğru ve zamanında doğru ilaç seçimiyle yapılamamaktadır. 
İlaç fiyatları da oldukça yüksektir. Çoğu zaman aynı bölgede yaşayan çiftçiler, aynı zamanda ilaç
lama yapamadıkları için, zararlı popülasyonunda bir azalma olmadığı gibi, toprak ve sularımız kim
yasal olarak kirlenmeye maruz kalmaktadır. Çiftçiye ilaç desteği yapılmalıdır, mümkün olan yerler
de ilaçlama doğrudan tarım teşkilatınca eş zamanda yapılmalıdır. 

B) PAZARLAMA SÜRECİNDEN KAYNAKLANAN SORUNLAR 
1. Depolama: Halen ülkemizde depolama, geleneksel usullerle yapılmaktadır. Bu da hem ürün 

kaybına neden olduğu gibi, hem de ürünün taze ve sağlıklı olarak saklanamaması sonucunu doğur
maktadır. Modern depo yapımı teşvik edilmelidir. 

2. Standardizasyon: Ülkemizde üretilen patatesler önemli ölçüde cins ve boyut olarak stan-
dardizasyona sahip değildir. Bu da pazarlamada rekabet şansını azaltmaktadır. Çeşit seçiminden 
başlayarak standardizasyonun önemli bir pazarlama unsuru olduğu göz ardı edilmemelidir. Standar
dizasyon teşvik edilmelidir. 

3. İhtisas Borsası: Ülkemizde patates ihtisas borsası bulunmamaktadır. Mutlaka patatesin ana 
üretim merkezlerinde, patates ihtisas borsası kurulmalıdır. 

4. İhracat Teşviki: İhracat teşviki sezonunda üreticiye yansıyacak şekilde yapılmalıdır. Mev
cut teşvikler yeterli değildir. Patates ihracatı yeterli ölçüde teşvik edilmelidir. Ayrıca, mamul ve yarı 
mamul patates ürünlerinin ihracatı da bu çerçevede teşvik edilmelidir. 

5. Sanayi: Patates sanayi teşvik edilmeli. Çiftçiler sanayi tipi patates üretimine yönlendiril
melidir. Çünkü, dünya kullanım alışkanlığı patatesin sanayi ürünü olarak kullanılması yönündedir. 

6. Gümrük ve Karantina İşlemleri: Patates ihracatını hızlandıracak biçimde, gümrük ve 
karantina işlemleri patates ana üretim bölgelerinde yapılmalı, bu konuda gerekli tesisler ve 
laboratuvarlar kurulmalıdır. 
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7. Hal Yasası: Patates pazarlanmasının önünde önemli bir engel olan, Hal Yasasında gerekli 
değişiklikler yapılmalı. Üretici ve tüketici gözetilmelidir. 

C) ÜRETİM VE PAZARLAMA DIŞI SEBEPLERDEN KAYNAKLANAN SORUNLAR 
1. Kredi Temini: Çiftçimiz özellikle üretim sezonunda kaynak sıkıntısı çekmekte ve kredi 

temini zor hale getirildiği için, kredi alamamakta ve tefeciye düşmektedir. Çiftçinin kredi işlem
lerinde hem ipotek işlemleri, hem de müteselsil kefalet işlemleri aynı zamanda yapılmak istenmek
tedir. İleri sürülen kredi koşulları oldukça ağırdır. Çiftçinin kredi kullanması kolaylaştırılmalıdır. 
Kontrollü kredi kullanımı da teşvik edilmelidir. 

2. Banka Borçları: Çeşitli sebeplerden kaynaklanan birikmiş banka ve Tarım Kredi 
Kooperatifi borçları ödenebilir noktada değildir. Bunların makul bir şekilde tasfiyesi sağlanmalıdır. 

3. Tarım Sigortası ve Bağ-Kur Borcu: Çiftçinin tarım sigortası ve bağ-kur borcu ödenebilir 
noktada değildir. Bu borçlann faizlerinin tasfiyesi için gerekli çalışmalar yapılmalıdır. 

4. Sözleşmeli Çiftçilik: Ülkemizde sözleşmeli çiftçilik yaygın değildir. Sözleşmeli çiftçiliğin 
esasları belirlenerek, çiftçiyi koruyacak çerçevede gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Bu düzen
lemelerden sonra da, sözleşmeli çiftçilik teşvik edilmelidir. 

5. Örgütlenme: Ülkemizde çiftçi örgütlenmesi, hele hele patates üreticilerinin örgütlenmesi 
minimal seviyededir. Mutlaka patates üretici birlikleri kurulmalıdır. Yukarıda anlatılan patates 
üretimi ile ilgili çözüm önerilerinin büyük bir bölümünün hayata geçebilmesi, patates üreticilerinin 
örgütlenmesine bağlıdır. 

6. Alternatif Ürünler: Hem münavebe için, hem de patates ekim alanlarını daraltmak için al
ternatif ürünler belirlenmeli ve ekim sezonundan önce ne kadar teşvik verileceği ilan edilmelidir. 

7. Hayvancılık: Hayvancılığı olmayan çiftçilik, eksik çiftçiliktir. Hayvancılık teşvik edilmeli, 
bitkisel üretimle birlikte yürütülmesi için projeler hazırlanmalı ve teşvikler verilmelidir. 

8. Karantina Bölgeleri: Ordu ili Aybastı ilçesi, Niğde ili Ağcaşar köyü, Nevşehir ili Derin-
kuyu ilçesi ve Kaymaklı Kasabasında patates siğili nedeniyle ekim yasağı ve karantina uygulan
maktadır. Karantina bölgelerinde çiftçilerin ürün desenini değiştirebilmeleri için gerekli teşvikler ve 
destekler yapılmalı, patates ekiminin önlenmesi nedeniyle çiftçinin uğradığı zararlar telafi edil
melidir. Hayvancılığın geliştirilmesi için, projeler yürürlüğe konulmalı. Alternatif tarla ziraatı, mey
vecilik ve bağcılık seçenekleri üzerinde yörelere göre çalışmalar yapılmalı, mutlaka gecikmeden ve 
sezonunda gerekli destekler sağlanmalı, çiftçi zarara uğratılmamalıdır. Karantinanın sosyal yaraya 
dönüşmesi önlenmelidir. 

9. Tüketim Alışkanlıkları ve Tanıtım: Patates ürünü ve besin değeri tanıtılmalıdır. Bu doğ
rultuda bir kampanya yapılmalıdır. Oldukça yüksek besin değerine sahip patates üretiminden vaz
geçemeyiz. Bu nedenle, patates üreticisini de korumamız gerekmektedir. Bunun için, kendi üret
tiğimiz ve yüksek besleyici değere sahip, patatesin tüketimini teşvik etmeliyiz. Sadece taze tüketimi 
değil, sanayi ürünü olarak da, tüketmeliyiz. Ekmek standardı değiştirilerek, ekmeğe patates unu 
katılarak hem besin değeri yükseltilebilir, hem de bayatlama süresi uzatılır. Aynı doğrultuda 
patatesin mamul ve yan mamul ürünlerinin de kullanımı yaygınlaştırılmalıdır. 

Patates üreticilerinin sorunları ve çözüm yollan ile ilgili düşünce ve önerilerimizi Komisyona 
saygıyla arz ederiz. 

7.4.2005 
Orhan Eraslan Halil Ünlütepe Necati Uzdil 

Niğde Afyonkarahisar Osmaniye 
Ali Rıza Bodur 

İzmir 
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PATATES YETİŞTİRİCİLİĞİNİN VE PATATES ÜRETİCİLERİNİN SORUNLARINI 

ARAŞTIRMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 3.11.2004 tarihli 13 üncü birleşiminde Meclis 

Araştırma Komisyonu kurulması kabul edilmiş, 9 Aralık 2004 günü de Komisyon faaliyete geçmiş
tir. 

a) Niğde Milletvekili Orhan Eraslan ile birlikte sunduğumuz muhalefet şerhini tekrarlıyorum. 

b) Komisyonumuz 9 Aralık 2004 günü yaptığı toplantıda, Ülkemizde patates üretiminin yoğun 
olarak yapıldığı ve patates yetiştiriciliği ile patates üreticilerinin dilek ve şikâyetlerinin ilk elden 
alınması amacıyla saha çalışması yapılmasına karar vermiştir. Bu doğrultuda Niğde ve Nevşehir İl
lerinde saha çalışması yapılmış, Afyonkarahisar ilinde de Mart ayı başında saha çalışması yapılması 
yönünde karar alınmasına rağmen bu çalışma yerine getirilmemiştir. Halbuki Afyonkarahisar fazla 
miktarda patates üreten illerimizden biridir. Ayrıca Niğde ve Nevşehir illerimizde görülen hastalık 
sonucu ekim sahasının hızla arttığı bir ildirde. 

Komisyonca alınan kararın Başkanlıkça gerekçe gösterilmeden yerine getirilmemesini doğru 
bulmadığımızı, çalışma raporuna muhalefet şerhi koyarak bilgilerinize sunarız. 

7.4.2005 

Necati Uzdil Halil Ünlütepe Ahmet Koca 
Osmaniye Afyonkarahisar Afyonkarahisar 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 895) 


	tbmm220950050001.pdf
	tbmm220950050002.pdf
	tbmm220950050003.pdf
	tbmm220950050004.pdf
	tbmm220950050005.pdf
	tbmm220950050006.pdf
	tbmm220950050007.pdf
	tbmm220950050008.pdf
	tbmm220950050009.pdf
	tbmm220950050010.pdf
	tbmm220950050011.pdf
	tbmm220950050012.pdf
	tbmm220950050013.pdf
	tbmm220950050014.pdf
	tbmm220950050015.pdf
	tbmm220950050016.pdf
	tbmm220950050017.pdf
	tbmm220950050018.pdf
	tbmm220950050019.pdf
	tbmm220950050020.pdf
	tbmm220950050021.pdf
	tbmm220950050022.pdf
	tbmm220950050023.pdf
	tbmm220950050024.pdf
	tbmm220950050025.pdf
	tbmm220950050026.pdf
	tbmm220950050027.pdf
	tbmm220950050028.pdf
	tbmm220950050029.pdf
	tbmm220950050030.pdf
	tbmm220950050031.pdf
	tbmm220950050032.pdf
	tbmm220950050033.pdf
	tbmm220950050034.pdf
	tbmm220950050035.pdf
	tbmm220950050036.pdf
	tbmm220950050037.pdf
	tbmm220950050038.pdf
	tbmm220950050039.pdf
	tbmm220950050040.pdf
	tbmm220950050041.pdf
	tbmm220950050042.pdf
	tbmm220950050043.pdf
	tbmm220950050044.pdf
	tbmm220950050045.pdf
	tbmm220950050046.pdf
	tbmm220950050047.pdf
	tbmm220950050048.pdf
	tbmm220950050049.pdf
	tbmm220950050050.pdf
	tbmm220950050051.pdf
	tbmm220950050052.pdf
	tbmm220950050053.pdf
	tbmm220950050054.pdf
	tbmm220950050055.pdf
	tbmm220950050056.pdf
	tbmm220950050057.pdf
	tbmm220950050058.pdf
	tbmm220950050059.pdf
	tbmm220950050060.pdf
	tbmm220950050061.pdf
	tbmm220950050062.pdf
	tbmm220950050063.pdf
	tbmm220950050064.pdf
	tbmm220950050065.pdf
	tbmm220950050066.pdf
	tbmm220950050067.pdf
	tbmm220950050068.pdf
	tbmm220950050069.pdf
	tbmm220950050070.pdf
	tbmm220950050071.pdf
	tbmm220950050072.pdf
	tbmm220950050073.pdf
	tbmm220950050074.pdf
	tbmm220950050075.pdf
	tbmm220950050076.pdf
	tbmm220950050077.pdf
	tbmm220950050078.pdf
	tbmm220950050079.pdf
	tbmm220950050080.pdf
	tbmm220950050081.pdf
	tbmm220950050082.pdf
	tbmm220950050083.pdf
	tbmm220950050084.pdf
	tbmm220950050085.pdf
	tbmm220950050086.pdf
	tbmm220950050087.pdf
	tbmm220950050088.pdf
	tbmm220950050089.pdf
	tbmm220950050090.pdf
	tbmm220950050091.pdf
	tbmm220950050092.pdf
	tbmm220950050093.pdf
	tbmm220950050094.pdf
	tbmm220950050095.pdf
	tbmm220950050096.pdf
	tbmm220950050097.pdf
	tbmm220950050098.pdf
	tbmm220950050099.pdf
	tbmm220950050100.pdf
	tbmm220950050101.pdf
	tbmm220950050102.pdf
	tbmm220950050103.pdf
	tbmm220950050104.pdf
	tbmm220950050105.pdf
	tbmm220950050106.pdf
	tbmm220950050107.pdf
	tbmm220950050108.pdf
	tbmm220950050109.pdf
	tbmm220950050110.pdf
	tbmm220950050111.pdf
	tbmm220950050112.pdf
	tbmm220950050113.pdf
	tbmm220950050114.pdf
	tbmm220950050115.pdf
	tbmm220950050116.pdf
	tbmm220950050117.pdf
	tbmm220950050118.pdf
	tbmm220950050119.pdf
	tbmm220950050120.pdf
	tbmm220950050121.pdf
	tbmm220950050122.pdf
	tbmm220950050123.pdf
	tbmm220950050124.pdf
	tbmm220950050125.pdf
	tbmm220950050126.pdf
	tbmm220950050127.pdf
	tbmm220950050128.pdf
	tbmm220950050129.pdf
	tbmm220950050130.pdf
	tbmm220950050131.pdf
	tbmm220950050132.pdf
	tbmm220950050133.pdf
	tbmm220950050134.pdf
	tbmm220950050135.pdf
	tbmm220950050136.pdf
	tbmm220950050137.pdf
	tbmm220950050138.pdf
	tbmm220950050139.pdf
	tbmm220950050140.pdf
	tbmm220950050141.pdf
	tbmm220950050142.pdf
	tbmm220950050143.pdf
	tbmm220950050144.pdf
	tbmm220950050145.pdf
	tbmm220950050146.pdf
	tbmm220950050147.pdf
	tbmm220950050148.pdf
	tbmm220950050149.pdf
	tbmm220950050150.pdf
	tbmm220950050151.pdf
	tbmm220950050152.pdf
	tbmm220950050153.pdf
	tbmm220950050154.pdf
	tbmm220950050155.pdf
	tbmm220950050156.pdf
	tbmm220950050157.pdf
	tbmm220950050158.pdf
	tbmm220950050159.pdf
	tbmm220950050160.pdf
	tbmm220950050161.pdf
	tbmm220950050162.pdf
	tbmm220950050163.pdf
	tbmm220950050164.pdf
	tbmm220950050165.pdf
	tbmm220950050166.pdf
	tbmm220950050167.pdf
	tbmm220950050168.pdf
	tbmm220950050169.pdf
	tbmm220950050170.pdf
	tbmm220950050171.pdf
	tbmm220950050172.pdf
	tbmm220950050173.pdf
	tbmm220950050174.pdf
	tbmm220950050175.pdf
	tbmm220950050176.pdf
	tbmm220950050177.pdf
	tbmm220950050178.pdf
	tbmm220950050179.pdf
	tbmm220950050180.pdf
	tbmm220950050181.pdf
	tbmm220950050182.pdf
	tbmm220950050183.pdf
	tbmm220950050184.pdf
	tbmm220950050185.pdf
	tbmm220950050186.pdf
	tbmm220950050187.pdf
	tbmm220950050188.pdf
	tbmm220950050189.pdf
	tbmm220950050190.pdf
	tbmm220950050191.pdf
	tbmm220950050192.pdf
	tbmm220950050193.pdf
	tbmm220950050194.pdf
	tbmm220950050195.pdf
	tbmm220950050196.pdf
	tbmm220950050197.pdf
	tbmm220950050198.pdf
	tbmm220950050199.pdf
	tbmm220950050200.pdf
	tbmm220950050201.pdf
	tbmm220950050202.pdf
	tbmm220950050203.pdf
	tbmm220950050204.pdf
	tbmm220950050205.pdf
	tbmm220950050206.pdf
	tbmm220950050207.pdf
	tbmm220950050208.pdf
	tbmm220950050209.pdf
	tbmm220950050210.pdf
	tbmm220950050211.pdf
	tbmm220950050212.pdf
	tbmm220950050213.pdf
	tbmm220950050214.pdf
	tbmm220950050215.pdf
	tbmm220950050216.pdf
	tbmm220950050217.pdf
	tbmm220950050218.pdf
	tbmm220950050219.pdf
	tbmm220950050220.pdf
	tbmm220950050221.pdf
	tbmm220950050222.pdf
	tbmm220950050223.pdf
	tbmm220950050224.pdf
	tbmm220950050225.pdf
	tbmm220950050226.pdf
	tbmm220950050227.pdf
	tbmm220950050228.pdf
	tbmm220950050229.pdf
	tbmm220950050230.pdf
	tbmm220950050231.pdf
	tbmm220950050232.pdf
	tbmm220950050233.pdf
	tbmm220950050234.pdf
	tbmm220950050235.pdf
	tbmm220950050236.pdf
	tbmm220950050237.pdf
	tbmm220950050238.pdf

