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A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 613:623 
1.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, İnsan Haklan Haftası 

münasebetiyle dünyada temel insan hakları ihlallerine ilişkin gündemdışı 
konuşması ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun cevabı 613:619 

2.- İstanbul Milletvekili Bülent H. Tanla'nın, Avrupa Birliği üyeliği 
müzakere sürecinde Türkiye'nin izlemesi gereken halkla ilişkiler 
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1.- Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanlığının 

(2/461) esas numaralı 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Geçici Madde Eklenmesi 
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Hakkında Kanun Teklifinin (S. Sayısı: 970) komisyona geri verilmesine 
ilişkin tezkeresi (3/939) 623 

2.- Avrupa Kıtası Habitat Global Parlamenterleri Bölgesel Konsey 
Başkanı Peter Götz'ün TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Münir Erkal'ı, 
Belçika'da yapılacak olan Habitat Düzeyinde Global Parlamenterlerin Av
rupa Kıtası Başkanlar Kurulu Toplantısına davetine icabetine ilişkin Baş
kanlık tezkeresi (3/940) 624 

IV.- ÖNERİLER 624,633 
A) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 624:630,633:639 
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Grup önerisi 624:630,633:639 
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MALAR 630,668 
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VI.- USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER 631 
1.- Danışma Kurulu önerisinin lehinde veya aleyhinde söz almak isteyen 
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okunmaya başladığı andan itibaren verebilmeleri konusundaki uygulamanın 
Başkanlıkça milletvekillerinin tamamına duyurulmadığı hakkında 631:633 

VII.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLAR
DAN GELEN DİĞER İŞLER 639,670 

1.- Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin, 
Gelibolu Yarımadası Tarihî Millî Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklen
mesine Dair Kanun Teklifi (Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklen
mesine Dair Kanun Teklifi) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/212) 
(S. Sayısı: 305) 639 

2.- Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum ile Plan ve Bütçe Komis
yonları Raporları (1/950) (S. Sayısı:920) 639 

3.- Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanun 
Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1030) (S. Sayısı: 904) 639:640 

4.- Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Bağlı Okulların Millî Eğitim 
Bakanlığına Devredilmesi ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1050) (S. Sayısı: 
1009) 640:668,670:674 

VIII.- SORULAR VE CEVAPLAR 675 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 675:884 
1.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK'in, Giresun'daki bir arsanın 

kamulaştırılmasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in cevabı (7/8500) 675:678 
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2.- Antalya Milletvekili Feridun BALOĞLU'nun, Antalya Varsak Bel
desindeki antik kente ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla 
KOÇ'un cevabı (7/8620) 679:680 

3.- Antalya Milletvekili Feridun BALOĞLU'nun, Antalya Varsak Bel
desindeki turizmin geliştirilmesine ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm 
Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/8622) 680:682 

4.- İstanbul Milletvekili Bihlun TAMAYLIGİL'in, Galataport Projesin
de koruma kurulunun görüşünün alınıp alınmadığına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'm cevabı 
(7/8737) 682:683 

5.- Bilecik Milletvekili Yaşar TÜZÜN'ün, Bilecik'de çöken bir köp
rünün yapım çalışmalarına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı 
Faruk Nafiz ÖZAK'ın cevabı (7/9617) 684:685 

6.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, bölünmüş yol çalışmaları 
ödeneklerine ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Faruk Nafiz 
ÖZAK'ın cevabı (7/9618) 686:688 

7.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, tamamlanmamış yatırım
lara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'in cevabı (7/9640) 688:689 

8.- Denizli Milletvekili Mehmet U.NEŞŞAR'ın, bir derneğin Pakistan 
depremi kurtarma ekibine katılmasına izin verilmediği iddiasına ilişkin 
sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/9673) 690:692 

9.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, Diyarbakır surlarının 
restorasyonuna ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un 
cevabı(7/9676) 692:693 

10.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, İç kale projesine ilişkin 
sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/9677) 694:695 

11.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, Ergani Tarım Müzesi 
projesine ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı 
(7/9679) 695:696 

12.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, tamamlanmamış yatırım
lara ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı 
(7/9683) 697:698 

13.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, altın üretiminde 
bulunmuş yabancı bir firmaya ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal 
UNAKITAN'm cevabı (7/9687) 699:700 

14.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Nevşehir merkezindeki 
tamamlanmamış yatırımlara, 

Bir ilçedeki tamamlanmamış yatırımlara, 
İlişkin soruları ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Faruk Nafiz ÖZAK'ın 

cevabı (7/9776,9777) 700:704 
15.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim ÖZKAN'ın, AKUT'un Pakis

tan Depremi yardım ekibinde görev alma talebinin reddedilmesine ilişkin 
sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/9837) 705:707 
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16.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, alınan ve hurdaya 
çıkarılan araçlara ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un 
cevabı(7/9845) 

17.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, alman ve hurdaya 
çıkarılan araçlara ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un 
cevabı(7/9846) 

18.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, Diyarbakır TEDAŞ 
Bölge Müdürlüğünün nakit mevcuduna ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı 
Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/9851) 

19.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, Diyarbakır'ın bazı 
mahallelerindeki elektrik hizmetlerine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı 
Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/9852) 

20.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, Diyarbakır'ın bazı 
mahallelerindeki elektrik hizmetlerine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı 
Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/9853) 

21.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, Diyarbakır'ın bazı 
mahallelerindeki elektrik hizmetlerine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı 
Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/9854) 

22.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, Diyarbakır'ın bazı 
mahallelerindeki elektrik hizmetlerine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı 
Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/9860) 

23.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, alınan ve hurdaya 
çıkarılan araçlara ilişkin soruları ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın 
cevabı (7/9862, 9865) 

24.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Antalya'da 
elektrik kablolarının yeraltına alınmasına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı 
Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/9863) 

25.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Antalya'da 
elektrik kablolarının yeraltına alınmasına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı 
Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/9864) 

26.- İzmir Milletvekili Türkân MİÇOOĞULLARI'nın, bürokrat 
atamalarına, 

- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Ağrı İlindeki yatırımlara, 
Bingöl İlindeki yatırımlara, 
Bitlis İlindeki yatırımlara, 
Bolu İlindeki yatırımlara, 
Elazığ İlindeki yatırımlara, 
Bartın İlindeki yatırımlara, 
Çankırı İlindeki yatırımlara, 
Kars İlindeki yatırımlara, 
Kayseri İlindeki yatırımlara, 
Gümüşhane İlindeki yatırımlara, 
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Kütahya İlindeki yatırımlara, 
Düzce İlindeki yatırımlara, 
Kilis İlindeki yatırımlara, 
Nevşehir İlindeki yatırımlara, 
Sakarya İlindeki yatırımlara, 
İlişkin sorulan ve Devlet Bakanı Nimet ÇUBUKÇU'nun cevabı 

(7/10007, 10008, 10009, 10010, 10011, 10012, 10013, 10014, 10015, 
10016, 10017, 10018, 10019, 10020, 10021, 10022) 

27.- İzmir Milletvekili Türkân MİÇOOĞULLARrnın, bürokrat 
atamalarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'in cevabı 
(7/10194) 

28.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, Diyarbakır'ın bazı köy
lerinin yol sorununa ilişkin sorulan ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AK-
SU'nun cevabı (7/10398, 10399, 10400, 10401, 10402, 10403, 10404, 
10405, 10406, 10407, 10408, 10409, 10410, 10411, 10412, 10413, 10414, 
10415, 10416, 10417, 10418, 10419, 10420, 10421, 10422, 10423, 10424, 
10425, 10426, 10427, 10428, 10429, 10430, 10431, 10432, 10433, 10434, 
10435, 10436, 10437, 10438, 10439, 10440, 10441, 10442, 10443, 10444, 
10445, 10446, 10447, 10448, 10449, 10450, 10451, 10452, 10453, 10454, 
10455, 10456, 10457, 10458, 10459, 10460, 10461, 10462, 10463, 10464, 
10465, 10466, 10467, 10468, 10469,. 10470, 10471, 10472, 10473, 10474, 
10475, 10476, 10477, 10478, 10479, 10480, 10481, 10482, 10483, 10484, 
10485, 10486, 10487, 10488, 10489, 10490, 10491, 10492, 10493, 10494, 
10495, 10496, 10497, 10498, 10499, 10500, 10501, 10502, 10503, 10504, 
10505, 10506, 10507, 10508, 10509, 10510, 10511, 10512, 10513, 10514, 
10515, 10516, 10517, 10518, 10519, 10520, 10521, 10522, 10523, 10524, 
10525, 10526, 10527, 10528, 10529, 10530, 10531, 10532, 10533, 10534, 
10535, 10536, 10537, 10538, 10539, 10540, 10541, 10542, 10543, 10544, 
10545, 10546, 10547, 10548, 10549, 10550, 10551, 10552, 10553, 10554, 
10555, 10556, 10557, 10558, 10559, 10560, 10561, 10562, 10563, 10564, 
10565, 10566, 10567, 10568, 10569, 10570, 10571, 10572, 10573, 10574, 
10575, 10576, 10577, 10578, 10579, 10580, 10581, 10582, 10583, 10584, 
10585, 10586, 10587, 10588, 10589, 10590, 10591, 10592, 10593, 10594, 
10595, 10596, 10597, 10598, 10599, 10600, 10601, 10602, 10603, 10604, 
10605, 10606, 10607, 10608, 10609, 10610, 10611, 10612, 10613, 10614, 
10615, 10616, 10617, 10618, 10619, 10620, 10621, 10622, 10623, 10624, 
10625, 10626, 10627, 10628, 10629, 10630, 10631, 10632, 10633, 10634, 
10635, 10636, 10637, 10638, 10639, 10640, 10641, 10642, 10643, 10644, 
10645, 10646, 10647, 10648, 10649, 10650, 10651, 10652, 10653, 10654, 
10655, 10656, 10657, 10658, 10659, 10660, 10661) 

727:748 

748:750 

751:884 
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I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak dört oturum yaptı. 

İstanbul Milletvekili Güldal Akşit, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesinin 
71 inci yıldönümüne, 

Tekirdağ Milletvekili Tevfik Ziyaeddin Akbulut, vatan şairi Namık Kemal'in doğumunun 
165 inci, ölümünün ise 117 nci yıldönümüne, 

İlişkin gündemdışı birer konuşma yaptılar. 

Giresun Milletvekili Mehmet Işık'ın, fındıkta yaşanan sorunlar ile fındık üreticilerinin içinde 
bulunduğu sıkıntılara ve çözüm önerilerine ilişkin gündemdışı konuşmasına, Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Ali Coşkun cevap verdi. 

933 sıra sayılı 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 Tevfik 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 Ek
lenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Avrupa Birliği Uyum ve İçişleri Komisyonları Raporları 
(1/905,1/347,2/287,2/330,2/353,2/507) Türk Ceza Kanununda yapılan değişiklikler ve Yeni Türk 
Lirası uygulaması nedeniyle güncelliğini yitirmiş bulunduğundan, Türk Ceza Kanunu ve Türk 
Lirası ile ilgili güncellemelerin yapılması amacıyla 933 sıra sayılı Kanun Tasarısının Türkiye 
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 88 inci maddesi uyarınca bir defaya mahsus geri verilmesine iliş
kin İçişleri Komisyonu Başkanlığı tezkeresi okundu, tasarının komisyona geri verildiği açıklandı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç'ın, İslam Konferansı Örgütü Genel Sek
reteri Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu'nun Suudi Arabistan'da yapılacak olan İslam Konferansı Ör
gütü 3. Olağanüstü Zirvesine resmî davetine beraberinde parlamento heyetiyle icabetine ilişkin Baş
kanlık tezkeresi, 

2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2004 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu 
Taşanlarının, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminin Özel Gündemde Yer Alacak İşler kısmının 
1 inci, 2 nci ve 3 üncü sıralarında yer almasına; bütçe görüşmelerine 14.12.2005 Çarşamba günü 
saat 11.00'de başlanmasına ve bitimine kadar, resmî tatil günleri dahil, her gün saat 11.00'den 
13.00'e ve 14.00'ten günlük programın tamamlanmasına kadar çalışmalara devam olunması ve 
görüşmelerin onüç günde tamamlanmasına; başlangıçta bütçenin tümü üzerinde gruplar ve 
Hükümet adına yapılacak konuşmaların (Hükümetin sunuş konuşması hariç) Ter saat (bu süre bir
den fazla konuşmacı tarafından kullanılabilir), kişisel konuşmaların 10'ar dakikayla sınırlandırıl
masına; kamu idare bütçeleri üzerindeki görüşmelerin 16 turda tamamlanmasına; İçtüzüğün 72 nci 
maddesi gereğince yapılacak görüşmelerde, her turda gruplar ve Hükümet adına yapılacak konuş
maların 45'er dakika (bu süre birden fazla konuşmacı tarafından kullanılabilir), kişisel konuşmaların 
10'ar dakika olmasına, kişisel konuşmalarda her turda İçtüzüğün 61 inci maddesine göre biri leh
te biri aleyhte olmak üzere iki üyeye söz verilmesi ve bir üyenin birden fazla turda söz kaydı 
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yaptıramamasına; bütçe görüşmelerinde soruların gerekçesiz olarak yerinden sorulması ve her tur 
için soru-cevap işleminin 20 dakikayla sınırlandırılmasına; bütçe görüşmelerinin sonunda gruplara 
ve Hükümete Ter saat süreyle söz verilmesine (bu süre birden fazla konuşmacı tarafından kul
lanılabilir); İçtüzüğün 86 ncı maddesine göre yapılacak kişisel konuşmaların 10'ar dakika olmasına 
ilişkin Danışma Kurulu önerisi, 

Kabul edildi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminin, "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapıl
masına Dair Ongörüşmeler" kısmının, 125 inci sırasında yer alan (10/170), 133 üncü sırasında yer 
alan (10/177), 212 nci sırasında yer alan (10/263) ile 244 üncü sırasında yer alan (10/295) esas 
numaralı Meclis araştırması önergelerinin görüşmelerinin Genel Kurulun 6.12.2005 Salı günkü bir
leşiminde ve birlikte yapılması ve görüşmelerin tamamlanmasına kadar çalışmaların uzatılmasına 
ilişkin CHP Grup önerisinin, yapılan görüşmelerden sonra, kabul edilmediği, 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 293 ün
cü sırasında yer alan 1018 sıra sayılı kanun teklifinin bu kısmın 7 nci sırasına alınmasına; kanun 
tasarı ve tekliflerinin buna göre teselsül ettirilmesine; Genel Kurulun 6.12.2005 Salı günkü bir
leşiminde çalışma süresinin 15.00-20.00 saatleri arasında olmasına; 7.12.2005 Çarşamba, 8.12.2005 
Perşembe ve 13.12.2005 Salı günleri 15.00-20.00 saatleri arasında çalışmalarını sürdürmesine; 
6.12.2005 Salı ve 13.12.2005 Salı günkü birleşimlerde sözlü sorular ile diğer denetim konularının 
görüşülmeyerek kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesine; 7.12.2005 Çarşamba günkü birleşim
de de sözlü soruların görüşülmemesine ilişkin AK Parti Grup önerisinin, yapılan görüşmelerden 
sonra, kabul edildiği, 

Açıklandı. 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, Denizli Milletvekili Ümmet 
Kandoğan'ın, Hükümet icraatlarını hedef alan konuşması nedeniyle açıklamada bulundu. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Haluk Koç'un, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapıl
ması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul 
Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası T.A.Ş. Hakkında Tesis Edilecek Bazı İşlemler Hakkın
daki Kanuna Bir Fıkra Eklenmesine Dair (2/509), 

Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Orköy Genel Müdürlüğü Tarafından Orman Köylülerine, 
Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerine ve Birliklerine Kullandırılan ve Sorunlu Hale Gelen Kredilerin 
Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin (2/383), 

Kanun Tekliflerinin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergelerinin, yapılan görüşmeler
den sonra, kabul edilmediği açıklandı. 

Hakkâri merkez, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde meydana gelen olayların araştırılması 
amacıyla Genel Kurulun 23.11.2005 tarihli 22 nci Birleşiminde kurulan (10/322, 323, 324) esas 
numaralı Meclis Araştırması Komisyonu üyeliklerine, siyasî parti gruplarınca gösterilen adaylar 
seçildiler. 

Başkanlıkça, Komisyonun başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üye seçimini yapmak üzere 
toplanacağı gün, saat ve yere ilişkin duyuruda bulunuldu. 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının: 
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1 inci sırasında bulunan, Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tek
lifinin (2/212) (S. Sayısı: 305) görüşmeleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin komisyon 
raporu henüz gelmediğinden; 

2 nci sırasında bulunan, Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hak
kında (1/950) (S. Sayısı: 920), 

3 üncü sırasında bulunan, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin (1/1030) 
(S. Sayısı: 904), 

Kanun Tasarılarının görüşmeleri, ilgili komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulun
madığından; 

Ertelendi. 

4 üncü sırasında bulunan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Bağlı Okulların Millî Eğitim Bakan
lığına Devredilmesi ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının (1/1050) 
(S. Sayısı: 1009), görüşmelerine devam olunarak 6 ncı maddesine kadar kabul edildi. 

7 Aralık 2005 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 19.58'de son verildi. 

Harun Tüfekçi 
Konya 

Kâtip Üye 

İsmail Alptekin 
Başkanvekili 

Yaş ar Tüzün 
Bilecik 

Kâtip Üye 

Ahmet Küçük 
Çanakkale 
Kâtip Üye 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

7 Aralık 2005 Çarşamba 
BAŞKAN: Başkanvekili Sadık YAKUT 

KÂTİP ÜYELER: Yaşar TUZUN (Bilecik), Ahmet KÜÇÜK (Çanakkale) 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 28 inci Birleşimini açıyorum. 
II.- YOKLAMA 

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

basarak salonda bulunduklarını bildirmelerini; bu süre içerisinde elektronik sisteme giremeyen mil
letvekillerinin, salonda hazır bulunan teknik personelden yardım istemelerini; buna rağmen sisteme 
giremeyen üyelerin ise, yoklama pusulalarını, görevli personel aracılığıyla, 5 dakikalık süre 
içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum. 

Yoklama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 
Gündeme geçmeden önce, üç sayın milletvekiline gündemdışı söz vereceğim. 
Gündemdışı ilk söz, İnsan Haklan Haftası nedeniyle söz isteyen, Samsun Milletvekili Musa 

Uzunkaya'ya aittir. 
Buyurun Sayın Uzunkaya. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 
1.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, İnsan Hakları Haftası münasebetiyle dünyada 

temel insan hakları ihlallerine ilişkin gündemdışı konuşması ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Ak
su 'nun cevabı 

MUSA UZUNKAYA (Samsun) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 7-13 Aralık tarihlerinin 
İnsan Haklan Haftası olması nedeniyle, Türkiye ve dünyada insan haklan ve hak ihlalleri üzerinde 
gündemdışı söz almış bulunuyorum. Rengi, dili, ırkı, dini, cinsiyeti, yaşı, eğitimi, vatanı ve sahibi 
olduğu tüm değerleri ne olursa olsun, başta hakkı hayatı olmak üzere, şu veya bu sebeple temel in
san haklan ihlal edilmiş alemi insaniyetin affına sığmıyor, bu noktada irtikap edilen zulme yeterin
ce tepki veremeyenlerin mahcubiyetinden korunma, kardeşlik, sevgi, paylaşma ve kaynaşmanın 
egemen olduğu dünya dileğiyle, mümtaz şahsiyetinizde aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ilk insandan günümüze kadar, fert, aile, toplum, kabile, 
millet, devlet ve kıtalar üzerinde yaşayan toplumlar, fıtratlanmn tabiî sonucu birbirlerinin hukukuna 
tecavüz etme ihtimali karşısında belli kural ve sistemlerle kontrol altına girme zaruretine inanarak, 
ister ilahî ve isterse beşeri sistemlerin daimî murakabesini hissetmişlerdir. 

İnsan ruh dokusunun tabiî muktezası, can, mal, aile, akıl ve inanç yani din ve emniyet 
güveninin sağlanması hep temel haklar manzumesinde ele alınmış ve bizim değerlerimiz çer
çevesinde de en büyük hak, insan, yani kul hakkı olarak tarif edilmiştir. Can, bir diğer ifadeyle, 
hayat ve yaşama emniyeti olmadan malın da, ailenin de, devletin de var ve devamlı olması müm
kün değildir. 
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Osmanlı Devletinin banisi Osman Gazi'ye, Şeyh Edebali'nin vasiyetindeki "insanı yaşat ki dev
let yaşasın" sözü, temel insan haklan zirvesini ortaya koyma bakımından, bugün dahi kabına 
ulaşılamayacak bir sözdür. 

Hak, hukuk, kural ve nizam tanımazlığın ilk sembol ismi Kabil'in, zulmen akıttığı kardeş kanı 
Habil ile günümüze kadar, belki milyarca insanın nahak yere akıtılan kanında, genel manada hep o 
haksızlık, zulüm ve isyanı görüyoruz. 

Miladî 6 nci Asırda kurulan Hılful Fudul, yani Büyükler Meclisinden Roma Justinyen Mek
tebine, 1789 Fransız İhtilali ve Kurucu Meclisince yayımlanan İnsan ve Yurttaş Hakları demecin
den, 1948'de yayımlanmış olan, ülkemiz dahil onlarca ülkenin altına imza atıp kabul ettiği İnsan 
Hakları Evrensel Beyannamesine kadar tüm ulusal ve uluslararası insan hakları ihlallerini önleyici 
düzenlemelerin neyi, ne kadar önlediğini görebilmemiz ve bu haftayı hangi duygular içerisinde kut
lamamız gerektiğini tespit sadedinde birkaç önemli hususu sizlerle paylaşmak istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Roma Caton'unun "Kartaca imha edilmelidir" emri, 
Milattan Önce 5 inci ve 2 nci Yüzyıllar arası amansız savaşlar, Kabil'in yere döktüğü kardeş kanının 
sele çeviren haince işkence ve zulümler ile Hanibal'in intikam savaşlarını ateşlemekten başka hiç
bir işe yaramamıştır. 

Keza, Fransız İhtilali, İnsan ve Yurttaş Hakları demecinin yayımlandığı 1789'dan sonra, bir 
Balkan iki de dünya savaşının önlenememiş olması bir tarafa, Fransa'nın kendi içindeki, ne o gün 
ne de bugünkü insan hakları ihlallerine de engel olamamıştır. 

Nitekim, 1830'da, Cezayir'i işgal eden, âdeta taş üstüne taş, boyun üstüne baş bırakmayan, 
hayatta kalanların mallarının yağmalanıp ana dillerinin dahi yasaklanıp zorla Fransızca öğretilmeye 
mahkûm edilmeleri ve aradan geçen yüz yıl sonra, 1945'te ikinci bir işgalle 40 000 insanın katledil
mesi "eşitlik, kardeşlik ve özgürlük" diye tarif edilen devrimlerin tahrifi, Cezayir'de kurulan "Hiz
bi Fransa" cuntasıyla 200 OOO'den fazla Cezayirlinin öldürülmesi maalesef yurttaşlık haklarının 
gereği olarak âdeta tecelli etmiştir. 

Ruanda'da Hutu rejimi aracılığıyla 1 000 000 Tutsi'nin canına kastedilerek Fildişi sahillerinin 
kan denizine dönüşmesi, Bosna-Hersek faciasında daha dün Sırplara senelerce destek verilmesi, 
20 nci Yüzyılın başında hasta adam ilan ettikleri Osmanlının topraklarında miras ve ganimet 
bölüşümü için itilaf devletleriyle girilip etnisitenin tahrik ve teşvik edilmesi ve bugün parlamen
tolarında sözde soykırım kararı çıkarabilme cüreti, bunca katliam ve şenaati işleyenlere doğrusu 
yakışabilmektedir!.. 

Maalesef yaşanan Birinci Cihan Harbinin faturası 10 000 000 insanın ölümü ve 40 000 000 in
sanın kaybolup gerideki milyonlarca insanın mağdur ve sefaleti... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Uzunkaya, toparlayabilir misiniz... 
Buyurun. 
MUSA UZUNKAYA (Devamla) - İkinci Cihan Harbinde ise, katledilen insan sayısı 36 000 000 

ve 10 milyonlarca kayıp, yaralı, geride aç ve sefil kalan dünya coğrafyası... 
Ne garip tecellidir ki, bütün bu olayların uluslararası insan haklan duyarlılığını gündeme 

taşıması ve 1948'de yayımlanan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine rağmen, Macaristan, Kore, 
Vietnam, Süveyş, Ortadoğu, Arap-İsrail Savaşları, Çekoslovakya, Eritre, Kamboçya, Afganistan, 
Irak-İran, Irak-Kuveyt, Bosna-Hersek, Makedonya, Balkanlar ve Kafkaslar faciasıyla, Ermenistan-
Karabağ ve sayısız sorun, en önemli hak olan insanın yaşama hakkının yok edildiği, güçlülerin güç 
ve kuvvet, silah sanayii kuvvetli olanların can ve kan üzerinde pazar, zulümle inşa edilen sayısız 
toplu mezar mucitleri... 

- 6 1 4 -



TBMM B:28 7 .12 .2005 0 : 1 

Elbette, özü itibariyle, İnsan Haklan Evrensel Beyannamesinin varlığı ve ülke olarak, bizim de, 
bugün, 1954'te kabul ettiğimiz çok önemli bir olaydır; ancak, bu beyannamenin altında imzası 
bulunan çoğu ülkelerde insan haklarının ihlal edildiği gerçeğiyle, bugün, maalesef, karşı karşıyayız. 

Kıta Avrupasında yıllardır yaşanan siyah-beyaz ve Kızılderili ayırımı az önce örneklerinden 
bahsettiğim kara Avrupasının uygulamaları, daha bugün en temel insan hakkı olan yaşama hakkı or
tadan kaldırılmış bir işadamımızın katilini sorgulamaktan uzak bir Belçika örneği, asrın başında 
Anadolu'da, asrın sonunda da Karabağ'da binlerce insanın ölümüne, hâlâ, vatansız, evsiz barksız 
yaşamasına sebep olan ASALA terör örgütünün, kendi ülkelerinde güvenliklerinden sorumlu olduk
ları diplomatlarımızın şahadetine neden olan onlarca şehidimize karşı taraf olmaları, yirmi yılı aş
kın bir süredir sadece Anadolu insanının değil, bölgenin huzurunu kaçırmış, 150 milyar dolara 
varan ekonomik kayıp ile 40 OOO'e varan insanımızın ölümüne sebep olan bir terörist gruba lojistik 
destek dahil, maalesef, her alanda cesaretlendirici ilişki kurmaları, insan hakları şampiyonluğu id
diasındaki ülkeleri, kanaatim odur ki, sınıfta bırakmıştır. 

Değerli Başkan, çok değerli milletvekilleri; bir damla petrolü, binlerce insanın kanından daha 
kıymetli addedebilen, bunun uğrunda toprak ve ülke işgalinden çekinmeyen, dün Vietnam'da hangi 
asılsız gerekçelerle yıllarca kan akıtılmışsa, bugün de Ortadoğu'da aynı asılsız gerekçelerle kan 
akıttığını kendi teşkilat ve sözcülerinin itiraf ettiği pragmatist ve materyalist felsefenin, insan hak
ları ve mukaddesleri konusunda başka diyeceği hiçbir şey olamaz. 

"Yumurtasını pişirmek için komşusunun evini yakabilecek" bu felsefenin ürettiği, milyonların 
gözyaşı ve akıtılan kanıyla, Afrika'da yüzbinlerin açlıktan öldüğü bir dünyada lüks ve sefahate 
dalabilen, insan öldürme amaçlı makinelerin, yani, en gelişmiş silahların icadıyla satılmasına imkân 
hazırlayan bir ilişkiler yumağı... 

Yaşatmaktan çok öldürmeyi, güldürmekten çok ağlatmayı seven bir dünyada idrak edilen, işte, 
bugün, insan hakları!.. 

4.11.1950'de, Roma'da akdedilen Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesinin İnsan Haklan ve Temel 
Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Metninin 19 uncu maddesiyle; her türlü ayırımcılık ve hak ih
lalleri karşısında bir uluslararası mahkemenin kurulmasının, arkasından teselsül ettirilen mad
deleriyle de hâkimlerin sayısı, seçimi, görev süreleri, yargılama usulleri, komite, büyük daire gibi 
birimlerinin oluşumuyla tarafsızlığı ve adaletine güvenilmesi istenen bir mahkeme halen mevcut ve 
faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Değerli Başkanım, kısaca sözümü toparlarken şunu ifade etmek istiyorum: Kısaca adı AİHM 
olan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin, kendi ülkelerinde iç hukuk mekanizmalarını tüketmiş 
şahıslann ferdî başvurulanyla adil ve tarafsız karar veren bir mahkeme olması beklenir ve gerekir
ken, gerek Lahey Adalet Divanı -ki, Sırplı katillerin, 20 nci Yüzyılın jübilesini... 

ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Gündemdışı konuşmalar 10 dakika mı oldu? 
ORHAN SÜR (Balıkesir) - Sayın Başkan, tam 10 dakika oldu. 
MUSA UZUNKAYA (Devamla) - ...Avrupa'nın ortasında kan içerek kutlayan canilerin hâlâ 

hesabını soramamıştır- gerekse AİHM'in beklenen adil, yansız ve tarafsız kararları maalesef 
görülememiş, Avrupa Birliği üyelik süreci başlamış bir ülke insanının, belki genel kabul ve değerine 
sebep olabilecek, ülkelerinde aradıkları temel hak ve özgürlüklerde karşılaştıkları başta eğitimde 
imkân ve fırsat eşitliği ihlali olmak üzere birçok alanda daraltılmış hakların korunmasına dair, on
larca başvuruya belli bir ideolojik yaklaşımla kararlann verilmiş olması mahkemeye de, insan hak
larının korunmasına da güvenin, büyük oranda zedelenmesine sebep olmuştur. 

ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Cihaz mı bozuk?... 
MUSA UZUNKAYA (Devamla) - En son yaşanan Leyla Şahin olayı bunların bariz olanlann-

dan birisidir. 

- 6 1 5 -



TBMM B:28 7 .12 .2005 O: 1 

HALİL TİRYAKİ (Kırıkkale) - Leyla Şahin'e ne olmuş? 
MUSA UZUNKAYA (Devamla) - Değerli Başkanım, sözlerimi bitirirken kısaca şunu arz et

mek istiyorum: İnsan haklarının ihlal edildiği, insan haklarının maalesef görmezden gelindiği, mah
kemelerinde bile taraflı ve yanlı sayısız kararların verilebildiği bu günde, bir insan haklan senei 
devriyesini hep beraber kutluyoruz. 

BAŞKAN - Sayın Uzunkaya, lütfen... 
MUSA UZUNKAYA (Devamla) - Sözümü bitiriyorum Sayın Başkanım, özür dileyerek. 
Ajanların uçaklarla cirit atmadığı, insanlann işkenceye maruz bırakılmadığı, toprakların işgal 

edilmeyip, inanç ve beyinlerin baskı ve zulüm altında bulunmadığı mutlu ve müreffeh bir dünyay
la, kardeşliğin, sevginin, adaletin paylaşıldığı, her şeyin değerler manzumesinde paylaşıldığı kutlu 
bir gelecekle, aydınlık bir insan haklannın yaşanması dileğiyle, hepinizi saygıyla selamlıyor, sab
rınızdan dolayı teşekkür ediyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Uzunkaya. 
Gündemdışı konuşmaya Hükümet adına İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir Aksu cevap verecek

lerdir. 
Buyurun Sayın Bakan. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Samsun Milletvekili Sayın Musa Uzunkaya arkadaşımızın "Türkiye'de ve dünyada insan haklan" 
konulu gündemdışı konuşması üzerine söz almış bulunuyorum; konuşmama başlamadan önce Yüce 
Heyetinizi saygıyla selamlıyorum; bu vesileyle de, tüm vatandaşlarımızın İnsan Hakları Haftasını 
da tebrik ediyorum. 

Değerli arkadaşlar, 10 Aralık 1948'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca kabul edilen İnsan 
Haklan Evrensel Beyannamesi, tüm insanların, hiçbir ayırım gözetilmeksizin, yalnızca insan oluş-
lanndan dolayı eşit, hür ve onurlu yaşama hakkına sahip olmasını garanti altına almıştır. Buna göre, 
herkesin, cinsiyet, ırk, renk, dil, din, yaş, tabiyet, düşünce farkı, ulusal veya toplumsal köken, zen
ginlik gibi fark olmaksızın, kanun karşısında eşit olduğu kabul edilmiştir. 

Bilindiği üzere, insan haklan, bütün ülkelerin, bütün insanlann sorunudur. Bütün devletlerin 
amacı insanlann mutluluğunu sağlamaktır. 

Türkiye'de de insan haklanna saygının gerçekleştirilmesi, devletimizin hiçbir biçimde ihmal 
edemeyeceği bir görevidir. Ülkemiz de, insan hakları alanında gerçekleştirilen uluslararası çalış
malara her zaman aktif olarak katılmış ve Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi ve Avrupa Güven
lik ve İşbirliği Teşkilatı gibi uluslararası kuruluşlar çerçevesinde hazırlanan çok sayıda önemli ulus
lararası sözleşme ve belgeleri onaylamış bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye Cumhuriyeti, anayasalarında, insan haklarına, 
bugüne kadar, gereken önemi vererek, geniş yer ayırmıştır. 1982 Anayasası da, devletimizin insan 
haklarına saygı temeli üzerine kurulduğunu ve bu özelliğin değiştirilemez hükümler arasında yer al
dığını ilan etmiştir. Anayasamızda yapılan son değişikliklerle, taraf olduğumuz Avrupa İnsan Hak
lan Sözleşmesinde yer alan birçok önemli norma uygunluk sağlanmıştır. 

Hepimizin üzerinde birleştiği evrensel kural gereğince, insanlar, doğuştan, devredilemez ve 
vazgeçilemez temel hak ve özgürlüklere sahiptir. İnsanlığın ortak değerleri olan bu hak ve özgür
lükler, onurlu bir yaşam sürdürebilmenin vazgeçilmez öğeleridir. 

Demokratik yönetim anlayışımızın hedefi, insanımız için temel hak ve özgürlüklerin çağdaş 
standartlarda güvenceye kavuşturulması ve insanlann, korku ve endişeden uzak olarak, bireysel 
gelişimini sağlayacak özgür bir ortamın oluşturulmasıdır. 
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Hükümetimiz, insan haklarına dayanan ve eksiksiz işleyen demokratik bir yönetimin hayata 
geçirilmesinde, öngördüğümüz reformlar çerçevesinde, öncelik taşıyan üç temel güvencenin geliş
tirilmesine özel önem vermektedir. Bunlar, sivil toplumun güçlendirilmesi, düşünce ve ifade özgür
lüğünün önündeki engellerin kaldırılması ve kamu yönetiminde saydamlığın sağlanmasıdır. 

AK Parti Hükümetimiz, işbaşına geldiğinden beri, sivil toplum kuruluşlarının yönetime daha 
aktif katılımını katılımcı demokrasinin geliştirilmesi yönünde teşvik ediyor. Elbette ki, demokratik 
gelişimimiz için, vatandaşlarımız, iradesini yönetim süresince her zaman yansıtma imkânına sahip 
olmalıdırlar. Gelişmiş demokratik ülkelerde olduğu gibi, sivil toplum, bir taraftan, yönetim üzerin
de denetim ve eleştirel işlevini yerine getirirken, diğer taraftan, gönüllü kuruluşlar aracılığıyla, top
lumun zayıf gruplarına insancıl yardımları ve hizmetleri götürecektir. 

İnsanların sivil toplum örgütlerinde bir araya gelmelerini toplum ve devlet için yararlı, katılım
cı bir güç olarak değerlendiriyoruz. Bu nedenle, sivil toplumun örgütlenmesinin ve gelişmesinin 
önündeki yasal engelleri, çağdaş ölçütlere uygun olarak, tamamen kaldırarak, bunlara kamu 
kesiminin işbirliğini ve desteğini sağlamaya yönelik çalışmalar da yapıyoruz. İnanıyoruz ki, sivil 
toplumun taleplerine ve eleştirilerine duyarlılık gösteren bir demokratik devlet, halkını yönetme 
meşruiyetini kazanır ve güçlendirir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlanm; insan hakları alanında çağdaş standartlara 
ulaşmak öncelikli hedefimizdir. Bu bağlamda, insan haklarının eğitim boyutuna da değinmek is
tiyorum. Hepimizin malumları olduğu üzere, gerek haklardan yararlanan bireylerin gerekse kanun 
uygulayıcılarının yeterli bilgi ve eğitimden yoksun bulunmaları halinde, bu alanda sorunlar yaşan
ması kaçınılmaz olmaktadır. Esas itibariyle, bu konuda karşımızda duran en büyük ve öncelikli 
ödev, insanların bilgilendirilmesi ve eğitilmesi suretiyle, insan hakları bilincinin tüm ülkemizde 
yaygmlaştınlmasıdır. 

Burada altı çizilmesi gereken bir nokta, bu alanda tam bir başanya ulaşılması için öncelikle 
medya, sivil toplum örgütleri ve üniversitelerin katkılarının da sağlanması gerekir. 

Kamu yönetiminde saydamlığın sağlanması yönünde de tüm tedbirleri almaya kararlıyız. Bu 
çerçevede, vatandaşın Bilgi Edinme Hakkı Kanununu da çıkardık. Böylece, kamu kuruluşlarının 
hizmet ve işlemleri halka duyurulmakta, kamu yöneticilerinin hesap verme sorumluluğu sağlan
makta ve kamu yönetimi ile toplum arasında diyalog ve işbirliği geliştirilmektedir. 

Sonuç olarak, sivil toplumun güçlenmesi ve katılımcılığı ile ifade özgürlüğünün genişletilmesi 
ve kamu yönetiminde saydamlığın sağlanması, ülkemizde insan haklarının sürekli şekilde güven
ceye kavuşturulması ve aynı sorunların tekrar yaşanmaması yönünde yapısal bir dönüşümün temel
lerini oluşturmaktadır. 

Düşünce ve ifade özgürlüğünün önündeki engellerin tamamen kaldırılması için yasal düzen
lemeler de yapılmıştır. Bu meyanda, Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunda, Demekler 
Kanununda, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununda bir dizi değişiklik yapılmış, buna paralel 
olarak, uygulamada eksikliklerimiz konusunda başlatılmış olan eğitim ve bilgilendirme çalışmaları 
her geçen gün daha da yoğunlaştırılmaktadır. 

İnsan haklan eğitimi ve toplumda insan haklan bilincinin güçlendirilmesi, temel hak ve özgür
lüklerin uygulamada güvenceye alınmasına en temel katkıyı yapmaktadır. İnsan hakları bilincinin ül
ke genelinde güçlendirilmesi ve uygulamaların iyileştirilmesinde insan haklan il ve ilçe kurullannın 
etkin çalışmalar yapmalan önemsenmekte ve beklenmektedir. Bundan dolayı da, yönetmeliklerinde 
yapılan düzenlemelerle, Danışma Kuruluna ve insan haklan il ve ilçe kurullanna sivil toplum örgüt
lerinin daha etkili katılım ve katkılanna imkân verecek ve özendirecek değişiklikler de yapılmıştır. 

Diğer taraftan, Avrupa Birliği adaylık sürecinde kabul edilmiş olan uyum yasalannın uy
gulamaya yansıması durumlarına ilişkin tespit ve değerlendirmelerin yapılması çok önemli bir 
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konudur. Bu çerçevede, Sayın Dışişleri Bakanımız, Sayın Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanı olarak 
benim katılımımla, Reform İzleme Grubu oluşturulmuştur. Gerek sivil toplumda gerek kanun uy
gulayıcılarında insan hakları bilincinin geliştirilmesi amacıyla başlatılmış bulunan çalışmalar yay
gınlaştırılmak suretiyle de devam ettirilecektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; gerek hükümet programı gerek acil eylem 
planı ve Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde yürütülen ve bir kısmını biraz önce ifade ettiğim 
çalışmalar, sorumlusu bulunduğum İçişleri Bakanlığımızda da âdeta hummalı bir şekilde yürütül
mektedir. 

Bunlardan bir kısmını daha özetlemek istiyorum. İşkenceye sıfır tolerans yaklaşımı temel 
olarak kabul edilmiştir. Bu kapsamda herhangi bir yerden gelen tüm şikâyet ve iddialar titizlikle in
celenmiş ve mülkiye müfettişleri görevlendirilerek, ödünsüz bir tutum takınılmıştır. Başta Avrupa 
İşkenceyi Önleme Komitesi ve Avrupa Birliği Komisyonu olmak üzere pek çok Batılı kuruluş, bu 
kararlı duruşa bağlı olarak sağlanan iyileşmeler nedeniyle Türkiye'de sistematik işkencenin bulun
madığını dünya kamuoyuna açıklamışlardır. Bu konuda tüm güvenlik güçlerimiz hassas hareket et
mektedirler. Bundan hareketle, insan hakları ihlalleri iddialarıyla ilgili şikâyet ve müracaatları kabul 
etmek ve bu iddiaları araştırmak amacıyla Jandarma Genel Komutanlığımız bünyesinde, herkesin 
ulaşabileceği Jandarma İnsan Hakları İhlallerini İnceleme ve Değerlendirme Merkezi kurulmuştur. 
Yine, aynı şekilde, bu görev, Emniyet Genel Müdürlüğümüzde de, İnsan Hakları Şube Müdürlüğü 
tarafından titizlikle yürütülmektedir. 

Yine, Bakanlığımız Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı bünyesinde de özel insan hakları ihlal 
iddialarını inceleme bürosu kurulmuştur. İlave olarak, bu büro kapsamında insan haklan ihlal id
dialarını elektronik yolla almak ve şikâyet sahibine, hiçbir devlet dairesine uğramadan bilgi ver
meye imkân sağlayan bir web sitesi de kurulmuştur. Ayrıca, mülkiye müfettişlerinin karakol ve 
nezarethane denetimi yapması için de genel yetkilendirme yapılmıştır. 

İnsan haklan konusunda güvenlik güçlerimizin bilhassa, eğitimine de büyük önem vermek
teyiz. Bu bağlamda, polis koleji, polis meslek yüksekokulları ve jandarma sınıf okullarında hizmet 
öncesinde verilen insan hakları eğitiminin yanı sıra, hizmet içi eğitimlere de ağırlık verilmektedir. 
Bu konuda Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyiyle işbirliği yapılmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma 
Yönetmeliğinin bazı maddeleri, işkence ve kötü muameleye karşı tedbirlerin daha da güçlendiril
mesi amacıyla, 3 Ocak 2004 tarihinde değiştirilmiştir. Bu değişikliklerle söz konusu yönetmelik, 
gözaltına alma ve ifade almada Avrupa normlarına uyumlu hale getirilmiştir. "Basın açıklamaları" 
adı altında sivil toplum kuruluşlan ve vatandaşlar tarafından yapılan faaliyetler, toplantı ve gösteri 
yürüyüşleri kapsamından çıkarılarak düşünce ve düşünceyi ifade hürriyeti kapsamına alınmış, böy
lece de, suç işlenmemesi şartıyla bu eylemler serbest bırakılmıştır. Daha önce yüzde 94,6 oranında 
adlî makamlarca takipsizlik kararı verilen bu eylemler, idarî bir tasarrufla serbest bırakılarak sivil 
toplum kuruluşları ve vatandaşların demokratik haklarının kullanım alanı böylece genişletilmiştir. 

Vali ve kaymakamlarımız eğitim, sağlık, sokak çocukları ve insan hakları alanında çalışan der
nek, vakıf ve diğer sivil toplum kuruluşlarının çalışmalannı desteklemek ve çalışmalarını kolaylaş
tırmakla sorumlu tutulmuşlardır. Bu amaçla, vali ve kaymakamların sivil toplum kuruluşlarıyla 
düzenli diyalog mekanizmaları oluşturmaları zorunluluğu getirilmiştir. Ayrıca, kolluk güçlerinin 
sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkilerinde daha dikkatli ve duyarlı olmaları zorunlu kılınmıştır. İnsan 
hakları temelinde, zaman darlığı nedeniyle burada hepsini ifade edemeyeceğim daha birçok yenilik 
ve gelişme sağlanmıştır. Şüphesiz, ülkemizin Avrupa Birliği tam üyeliği çerçevesinde yürütülen 
uyum çalışmalarında, Bakanlığımın görev alanına giren konularda yaptığımız çalışmaların önemli 
katkıları da olmuştur. 
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Değerli arkadaşlar, öncelikli alan olarak belirlediğimiz siyasî kriterlerin tamamlanması çalış
maları çerçevesinde, sivil toplum hizmetlerinin ve faaliyet alanının genişletilmesi, düşünce ve ifade 
özgürlüğünün, toplanma ve gösteri yürüyüşü yapma özgürlüğünün geliştirilmesi gibi temel hak ve 
özgürlüklerle ilgili kapsamlı düzenlemeleri de yapmış bulunuyoruz. Nitekim, Mayıs 2004 tarihli 
anayasa değişikliğiyle, idam cezası, Türk hukuk sisteminden tamamen çıkarılmış, kadınlar ve er
keklerin eşit haklara sahip olduğu ve devletin bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlü 
olduğu belirtilmiştir. 

Anayasamızın 90 inci maddesinin son fıkrasına, "usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak 
ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası anlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi 
nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası anlaşma hükümleri esas alınır" hükmü ek
lenerek hak ve özgürlüklere önemli bir güvence getirilmiştir. 

Sonuç olarak şunu da söylemek istiyorum: Avrupa Birliği, Türkiye'yle tam üyelik 
müzakerelerine başlayarak ülkemizin Kopenhag Kriterlerinde ifadesini bulan insan hakları standart
larına sahip olduğunu teyit etmiştir. Bunun anlamı, Türkiyemizde insan haklarının, artık, ulaşılmak 
istenen hedeften çok, korunması gereken bir değer noktasına geldiğidir. 

Ben, tekrar, tüm vatandaşlarımızın İnsan Hakları Haftasını tebrik ediyor, Yüce Heyetinizi, tek
rar, saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Gündemdışı ikinci söz, Avrupa Birliği müzakere süresince halkla ilişkiler konusunda söz is

teyen İstanbul Milletvekili Bülent Tanla'ya aittir. 
Buyurun Sayın Tanla. (CHP sıralarından alkışlar) 
2.- İstanbul Milletvekili Bülent H, Tanla'nın, Avrupa Birliği üyeliği müzakere sürecinde Tür

kiye'nin izlemesi gereken halkla ilişkiler politikasına ilişkin gündemdışı konuşması 
BÜLENT H. TANLA (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; Türkiye'nin kırk yıldan 

günümüze sürdürdüğü, toplumumuzu, insanımızı değiştirmeyi, dönüştürmeyi amaçlayan, ileri, çağ
daş ve modern bir proje olarak tanımladığım Avrupa Birliği sürecinde, Avrupa Birliğiyle müzakere 
sürecinde Türkiye'nin izlemesi gereken halkla ilişkiler politikası üzerinde söz almış bulunuyorum; 
Yüce Meclisi ve sizleri saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin üç temel grup arasında geçtiğini ve bu 
grupların davranışlarının sonuçlarını tümüyle doğrudan biçimde etkilediklerini düşünüyorum. Bun
lar, birinci olarak kamuoyu, ikinci olarak politikacılar, üçüncü olarak bürokratlar ve bürokrasilerdir. 
Burada araştırmaların bize göstermiş olduğu sonuçlar üzerinden gittiğimiz zaman, kamuoylarının 
yeterince bilgili olmadıklarını, doğru ve gerçek bilgilerle, yeterli bilgilerle bilgilendirilmediklerini, 
eksik ve zaman zaman da yanlış bilgilerle bilgilendirildikleri sonucunu görüyoruz. Halbuki, Avrupa 
Birliğine üye ülkelerin ve Türkiye'de yaşayan insanların, Avrupa Birliği gelişmelerini, bilgilenmek 
istedikleri ve süratle gerçek bilgilere, doğru bilgilere ulaşmak istedikleri de yine araştırma sonuç
larında ortaya çıkan bir sonuçtur; fakat, kamuoyu, zaman zaman eksik, zaman zaman yanlış, zaman 
zaman da yanlı bilgilerle yönlendirilmektedir. Birinci tespitim budur. 

İkinci tespitim ise, kamuoyu, kamuoylarını, en fazla siyasetçilerin göz önüne aldığı ve siyaset
çilerin Avrupa Birliği konusunda karar verirken kamuoylarının görüşlerini öne alarak, onlara ön
celik vererek siyasetlerini oluşturduklarıdır. Hem kamuoyları eksik ve yanlış bilgilerle oluşturul
makta, sonra da siyasetçiler, kamuoyunun bu yanlış oluşturduğu kanaatler ve bilgiler üzerinde, 
eğilimler üzerinde, beklentiler üzerinde sonuç almaktadırlar. 

Üçüncü olarak ise, buradaki bürokratların davranışlarına, Avrupa Birliği ve Türkiye'deki 
bürokratların davranışlarına değinmek istiyorum. 
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Bürokratlar ise hazırlıklarını, daha ziyade, masa başında, tasarladıkları kanunları masa başın
da, kamuoyu önderlerinin veya kamuoyu oluşturucularının fikirleri altında veyahut da çevre ül
kelerdeki deneyim, bilgi ve tarihsel bilgilerin perspektifi altında oluşturduklarını düşünüyorum. Bu 
üç karşı karşıya gelen, üçgenin üç noktasındaki zaman zaman meydana gelen karşılaşmalar, birçok 
yapay, gergin, uzun süreli ve gerçeklerle bağlantısı olmayan sorunları gündeme getirmektedir. 

İşte, bu durumun çözümü, Türkiye'ye, buradan, birlikte sizlere duyurmak istiyorum, ilan etmek 
istiyorum ki, Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecinde, müzakere sürecinde yapması gereken en önem
li konu ve birinci işi, Türkiye'nin çok geniş biçimde tanıtılması ve kültürel değerlerimizi, kültür var
lıklarımızı ve sanatımızı, folklorik değerlerimizi Avrupa'ya tanıtmak ve Avrupalıların değerlerini de 
Türk Halkına tanıtmaktır. Burada, müzakere sürecinde birinci olarak yapmamız gereken işin, sizler
le birlikte, Türkiye'nin tanıtımı olduğunu dile getirmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, 2005 yılının, yani, bu yıl mayıs-haziran aylarında 30 ülkede, 29 328 kişi 
üzerinde yapılan Eurobarometre çalışmaları, halkın, Türk halkının, Avrupa Birliği politikaları ve 
kurumları hakkında en az bilgili millet olduğunu göstermektedir. Türk Halkının buradaki notu 10 
üzerinden 3,7'dir; ama, birden bire kızmayalım. Avrupa Birliği üye ülkelerinden, üye ülke sayıları... 
Bakın, Avrupa Birliği halklanna sorulmuş "Avrupa Birliğine kaç üye ülke vardır" diye veyahut da 
Avrupa Birliğinin millî marşı hakkında soruları içeren bir araştırma sonucunda, Avrupa halklarının 
notu da 10 üzerinden 4,7'dir. Yani, hem Türkiye hem Avrupa Birliği halkları geçer not alamamışlar
dır; yani, her iki kamuoyu da bu konuda bilgisizdir. 

Bu, Türkiye'nin de, Avrupa Birliğinde yaşayan insanların da, bu birlikle ilgili bilgi düzeylerinin 
çok düşük olduğunu ve kamuoyu oluşturan kitlelerin elinde veya onun önünde, bir farklı, güdülen 
topluluklar olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Değerli arkadaşlar, 9 Ekim 2005 günü, bildiğiniz gibi, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi 
Başkanı Sayın Rene van der Linden, bu kürsüden bizlere hitap etti ve dedi ki... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Tanla, lütfen, toparlayabilir misiniz. 
Buyurun. 
BÜLENT H. TANLA (Devamla) - Türkiye'yi, Avrupa Konseyinin çokkültürlü, çokdinli for

munu teşkil etmekte ve teşkilatımızın zenginliği değerlendirmesini yaptı. Ayrıca, daha dün, dünya 
otobüs üretiminin devlerinden olan MAN yetkililerinin, Ankara'da, dünya yöneticilerinin yapmış 
olduğu bir toplantı sonunda yapmış oldukları açıklama, bu toplantının Ankara'da yapılmış olması, 
hem Türkiye'yi hem de Mustafa Kemal Atatürk'ü daha iyi tanımamız için büyük bir vesile olmuş
tur deklarasyonunu Türk kamuoyuna yapmışlardır. 

Değerli arkadaşlar, Türk kamuoyunun yüzde 65'i, bildiğiniz gibi, Avrupa Birliğine üye olmak 
istemektedir; ama, Avrupa Birliğine tam üye olabileceğimizi düşünenlerin oranı 37, düşünmeyen
lerin oranı ise yüzde 47'dir. Yani, Türk kamuoyu, Avrupa Birliğine girmeyi arzulamakta; fakat, 
girebileceğini, tam üye olabileceğimizi düşünmemektedir, düşünememektedir. Yani, Türk Halkın-
daki umutlu arayış, kaygılı bekleyişe dönüşmüştür. 

Arkadaşlar, bu durumu olumlu hale dönüştürebilmemiz gerekmektedir. İşte, burada, bizler, 
birinci dereceden sorumlu ve görevliyiz. Türkiye'nin Avrupa kamuoyuna tanıtılması ve Avrupa Bir
liğinin de Türkiye'ye tanıtılması konusu, ilişkilerin sağlıklı bir temele oturtulabilmesi için, 
Eurobarometre araştırmalarının göstermiş olduğu bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. Kül
türümüzü, sanatımızı, folklorumuzu öne alarak, iç siyaset kavgalarından uzak, sivil toplum kuruluş
larıyla işbirliği içinde, bu büyük tanıtımı gerçekleştirmemiz gerekmektedir. Kültürümüzü, kültürel 
değerlerimizi, kültür varlıklarımızı, yani, kültürel zenginliklerimizi Avrupalılara tanıtmak, onların 
değerlerini tanımak, halkların bir arada yaşayabilmelerinin altyapısını oluşturarak, kültürel har-
monizasyonu bir an evvel sağlamamız gerekmektedir. 
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Arkadaşlarım, Türkiye'nin yeri, bulunduğunuz veya baktığınız yere göre değişir. Türkiye'nin 
yeri, Asya'dan bakarsanız Asya'nın en batısındaki bir ülke gibi gözükür, Avrupa'dan bakarsanız Av
rupa'nın en doğusundaki bir ülke gibi gözükür. 

Avrupa Birliği, siyasî bir düştür. Bu düşün gerçekleşmesinde, ben Türkiye'ye güveniyorum, 
ben ülkeme ve Türk Milletine de güveniyorum. Ben korkmuyorum; korkuya dayalı, korkutmaya 
dayalı siyasete, kavgaya, çatışmaya son verelim diyorum ve Türkiye'yi, cumhuriyetimizin 100 ün
cü yılı olan 2023 yılında, AB'nin diğer ülkeleriyle eşit statüde bir üyesi yapmak üzere, son çabamıza 
kadar çalışmamız gerekir diyorum. 

Bu duygu ve düşüncelerle, hepinize ve Yüce Meclise saygılarımı sunuyorum. 
Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Tanla. 
Gündemdışı üçüncü söz, siyasal partiler ve seçim sistemleri konusunda söz isteyen, Afyon-

karahisar Milletvekili Mahmut Koçak'a aittir. 
Buyurun Sayın Koçak. 
3.- Afyonkarahisar Milletvekili Mahmut Koçak'ın, Siyasî Partiler Yasası ve seçim sisteminin 

değiştirilmesinin önemine ilişkin gündemdışı konuşması 
MAHMUT KOÇAK (Afyonkarahisar) - Yüce Meclisimizin Değerli Başkanı ve kıymetli mil

letvekili arkadaşlarım; sözlerimin başında, hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. 
Atatürk'ün çağdaş uygarlık seviyesine ulaşma hedefi, gelişmiş ülkelerle aramızdaki mesafenin 

kapatılması meselesi, Türkiye'nin temel sorunu olma özelliğini korumaktadır. Dünya, aynı yerde 
durmadığına ve ilerlediğine göre, bu aranın kapatılması kolay değildir. 

Türkiye'nin, tarihinden bugüne taşıdığı sorunları vardır, coğrafyasından kaynaklanan sorunları 
vardır. Temel mesele, bu sorunların kimler tarafından, hangi yöntemlerle ve nasıl çözüleceğidir. 
Anayasamız, 2 nci maddesinde "Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik ve sosyal bir hukuk dev
letidir" der. Cumhuriyetimizin niteliklerinden birisi, demokratik devlet olmasıdır. 

Anayasamızın 68 inci maddesinde, siyasî partilerin, demokratik siyasî hayatın vazgeçilmez un
surları olduğu belirtilir. O halde, demokrasimiz, bir partiler demokrasisidir. Ancak, halk ile siyasî 
partiler arasındaki güven bunalımı hâlâ aşılamamıştır. Türkiye hem istikrarlı bir yönetim içinde 
yaşamalı hem de toplumdaki farklı eğilimlerin demokratik temsili sağlanmalıdır. Güven bu şekilde 
tesis edilebilir. Bu güveni tesis etmek, bütün partilerimizin ortak görevidir. 

Anayasamızın 67 nci maddesi, seçim sistemiyle ilgili olarak, temsilde adalet ve yönetimde is
tikrar ilkesini getirmiştir. Seçim yasalanyla düzenlenmesi gereken seçim ilkeleri, anayasa hükmü 
haline getirilmiştir; ancak, seçim sistemimiz açısından, bu anayasal rehberlik de bir çözüm 
olamamıştır. Siyasal istikrarı sağlamak amacıyla konulmuş yüzde 10'luk ülke barajı, son seçim 
sonuçlarına bakıldığında, Parlamento aritmetiği açısından bir istikrar sağlamıştır; ama, bu sefer de, 
temsilde adalet prensibi yara almıştır. Son seçimlerde, seçmenin yaklaşık yüzde 45'inin iradesi Tür
kiye Büyük Millet Meclisinde temsil imkânı bulamamıştır. Bu da, siyasal sistemin demokrasi açığı 
olarak önümüzde durmaktadır. 

Politika yapmak için, siyasal parti lideriyle uyumlu çalışmak, ona eleştiri getirmemek gerek
mektedir. Kurumsallaşma sağlanamadığından, başka bir anlatımla, parti tüzelkişiliği ile liderin 
kişiliği birbirinden aynlamadığmdan, birinin adamı olmak, siyasette geçer bir yol olarak varlığını 
sürdürmektedir. Partilerde düşünce ve program değil, liderin kişiliği ön plana çıkmaktadır. 

Demokrasimizin en acil meselesi, siyasette reform yapmaktır; Siyasî Partiler Yasasını ve seç
men ile parti arasında demokratik ilişkiyi kuracak şekilde, Milletvekili Seçim Kanununu değiştir
mektir. Siyasî Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu Anayasa kadar önemlidir; zira, demokrasi, ön
celikle bu iki kanun aracılığıyla soluk almakta ve yaşamaktadır. 
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Değerli arkadaşlarım, parti içi demokrasi işler hale getirilmelidir. Demokrasinin olmazsa ol
mazlarından birisi, muhalefetin kurumsallaşması ve muhalefetin varlığını güvence altına alacak 
mekanizmaların işlemesidir. Parti içinde muhalefete tahammül edilmelidir. Parti içi demokrasi iş
lemediğinden, Türkiye'deki siyasî partilerin demokratik yollarla kendilerini, kadrolarını 
yenileyememekte, artan toplumsal sorunlara yeterli çözümler sunamamaktadırlar. İlişkiler kişisel-
leşmekte, kamu yararı, ehliyet ve liyakatin yerini, ne yazık ki, menfaat ilişkileri almaktadır. Bu ise 
parti içinde ve partinin yer aldığı zeminde yozlaşmaya ve patronaj ilişkisine yol açmaktadır. 

Siyasî partilerimiz ile sivil toplum kuruluşlarımızın proje ve politika üretme konusunda iletişim 
içinde olmamaları büyük bir kayıptır. Sivil toplum, hem zengin bir alternatif kaynak hem de 
dinamik bir denetleyici ve düzenleyicidir. Bu alanda önyargıları ve ideolojik saplantıları hâlâ bir 
kenara bırakabilmiş değiliz. O halde en büyük sorun, parti içi demokrasinin işletilmesi ve partilerin 
fikirleriyle, programlarıyla, kadrolarıyla gerçek anlamda kurumsallaşması sorunudur. Liderlik 
süresi sınırlandırılmalıdır. Bu süre, en fazla üç kongre dönemi ya da üç seçim dönemi olarak sınır
landırılmalıdır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Koçak, toparlayabilir misiniz. 
Buyurun. 
MAHMUT KOÇAK (Devamla) - Parti içi demokrasinin varlığı, ayrım gözetmeksizin partinin 

tüm üyelerinin haklarının korunması, parti içi yarışın ve kongrelerin parti genel başkanı ve merkez 
karar organlarından bağımsız gerçekleşebilmesidir. Seçimlerde ana kural, nitelikli üyelerle ön
seçimin işletilmesi ve tüm adaylara zorunlu hale getirilmesi olmalıdır. Önseçimin demokrasi açısın
dan önemli bir sonucu da, halkın siyasete ilgisini artırmasının ve siyasetin tabana yayılmasının 
önünü açması olacaktır. Anayasa Mahkemesince iptal edilen Türkiye milletvekilliğinin yeniden 
getirilmesi ki, ben, bunu, temsilde adalet ilkesi açısından savunuyorum; o zaman, ülke seçim çev
resi yoluyla siyaset dışında kalmış, Parlamento çalışması için gerekli nitelikli kişilerin seçilmeleri 
sağlanacaktır. 

Üst kademe organlarınca el çektirilen alt kademe organlarına yargı yolu mutlaka açılmalıdır. 
Bu, hem parti içi demokrasi ve hem de cumhuriyetin temel niteliklerinden olan hukuk devleti ol
manın bir gereğidir. 

Seçimler öncesinde, partiler arasında seçim ittifakları yapabilmenin yolu açılmalıdır. Siyasî 
partilere ciddî bir malî denetim getirilmelidir. Denetlemeye yetkili kurum Anayasa Mahkemesidir. 
Anayasa Mahkemesinin yapısı bunu yeterince gerçekleştirebilecek durumda değildir. Bu konuda 
genel temayüller de, bu konudaki denetimin Sayıştaya verilmesi yönündedir. 

Dokunulmazlıklara ilişkin Anayasanın 83'e 2 nci maddesinde gerekli değişikliğin yapılması, 
kapsamın daraltılması zorunludur. 83'e l'de düzenlenen ve "kürsü masumiyeti" de denilen yasama 
sorumsuzluğu aynen korunmalıdır. 

Milletvekili dağılımı nüfus esasına göre yapılmalıdır. Mevcut sistem Anayasanın 67 nci mad
desine aykırıdır, eşit oy ilkesiyle uyumlu görülmemektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin 5 yılda bir yapılması öngörülmüştür. Seçim dönemi 
4 yıl olarak düzenlenmelidir. Seçilme yaşı 25'e indirilmelidir. (CHP ve Anavatan Partisi sıraların
dan alkışlar) Tercihli oy sistemine yeniden dönülmelidir. Seçmene tercih hakkı mutlaka, ama, mut
laka sağlanmalıdır. Demokrasi ve siyasî katılım açısından, bu, oldukça önemlidir. 

BAŞKAN - Sayın Koçak, toparlar mısınız lütfen. 
MAHMUT KOÇAK (Devamla) - Toparlayacağım Başkanım. 
Değerli milletvekili arkadaşlarım, ülke barajı düşürülmelidir. Millet Meclisi, ülkemizdeki 

demokratik sistemin temel kurumudur. Milletvekillerinin yasama görevini yerine getirirken güçlü 
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olması, inandığını, düşündüğünü hür bir şekilde dile getirebilmesi, kurumlar ve bürokrasi karşısın
da sözünü dinletmesi, millet iradesinin gerçekleşmesinin temel şartlarıdır. Parti içi demokrasinin is
temeyişi, milletvekillerini, liderler, bürokrasi, hatta halk nezdinde yıpratmakta, bu tablo demokratik 
rejim açısından hoş bir görünüm arz etmemektedir. Partiler ve liderler, sürekli gelişen, işleyen 
demokratik siyasî yapıyı yaşatmakla mükelleftir. Ülkemiz ve insanlarımız için bazı düzenlemeleri, 
uluslararası kuruluşlar, Avrupa Birliği ilerleme raporları gibi dış telkinlerle değil, gecikmeden, 
onurumuzu zedelettirmeden yapmalıyız. Çağdaş demokratik normlara kavuşmalı ve demokratik eh
liyetimiz konusunda tartışmalara son vermeliyiz. 

Değerli arkadaşlarım, yolsuzluklara geçit vermeyeceğiz diye söz verdik. (CHP, Anavatan Par
tisi ve Bağımsızlar sıralanndan alkışlar) Demokrasimizi geliştirme ve koruma görevini gerçek 
sahibi olan milletimize emanet edeceğiz diye söz verdik. Egemenlik haklarını aracısız, doğrudan 
kullanma yetkisine bu milleti kavuşturacağız diye söz verdik. 

Değişimin zamanı gelmiştir. Her seçim döneminde gündeme gelen, seçim sonrası rafa kal
dırılan milletin milletvekilinin millete seçtirilme konusu bir başka bahara bırakılamaz. Bu konuda 
tüm olup bitenleri milletimiz ayıplamaktan artık yorulmuştur. Ülke gündeminde seçim yokken, 
demokratik haklar büyük milletimize verilmeli, çağdaş, demokratik siyasî parti yapısına sistemimiz 
mutlaka kavuşturulmalıdır. Aksi takdirde, seçim öncesinde başka, seçimden sonra başka uy
gulamalarla, âdeta eskinin siyaset anlayışlarında olduğu gibi "üttük, oynamıyoruz" anlayışıyla 
siyaset yapmak bu Parlamentoya yakışmaz. (CHP, Anavatan Partisi ve Bağımsızlar sıralanndan al
kışlar) Hatta, bu gelişmeler, ülkenin demokratik geleceği açısından aynı vebali paylaşmaktan da bizi 
kurtaramayacaktır. 

Çözüm, siyasî irade ortaya koymaktır, çözüm, samimî olmaktır diyorum; hepinizi saygılarım
la selamlıyorum. (CHP, Anavatan Partisi ve Bağımsızlar sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Koçak. 
Başkanlığın Genel Kurula diğer sunuşları vardır. 
Kâtip üyenin oturarak okumasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanlığının bir tezkeresi vardır; 

okutuyorum: 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1.- Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanlığının (2/461) esas numaralı 2863 

Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifinin (S. Sayısı: 970) komisyona geri verilmesine ilişkin 
tezkeresi (3/939) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
970 sıra sayılı kanun teklifinin İçtüzüğün 88 inci maddesi uyarınca Komisyonumuza geri veril

mesi hususunda gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 7.12.2005 

Tayyar Altıkulaç 
İstanbul 

Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 
Komisyonu Başkanı 

BAŞKAN - Teklif Komisyona geri verilmiştir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutup, oylarınıza 

sunacağım. 
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2.- Avrupa Kıtası Habitat Global Parlamenterleri Bölgesel Konsey Başkanı Peter Götz'ün 
TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Münir Erkal'ı, Belçika'da yapılacak olan Habitat Düzeyinde 
Global Parlamenterlerin Avrupa Kıtası Başkanlar Kurulu Toplantısına davetine icabetine ilişkin 
Başkanlık tezkeresi (3/940) 

7 Aralık 2005 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Avrupa Kıtası Habitat Global Parlamenterleri Bölgesel Konsey Başkanı Peter Götz tarafından 
Belçika'nın Başkenti Brüksel'de yapılacak olan Habitat Düzeyinde Global Parlamenterlerin Avrupa 
Kıtası Başkanlar Kurulu Toplantısına Malatya Milletvekili ve TBMM Çevre Komisyonu Başkanı 
A. Münir Erkal ismen davet edilmiştir. 

Söz konusu davete icabet edilmesi hususu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin 
Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca Genel Kurulun tasvip
lerine sunulur. 

Sadık Yakut 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı Vekili 
BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun, İçtüzüğün 19 uncu maddesine göre verilmiş bir önerisi 

vardır; okutup, oylarınıza sunacağım. 
IV.- ÖNERİLER 

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

7.12.2005 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Danışma Kurulunun 7.12.2005 Çarşamba günü (bugün) yaptığı toplantısında siyasî parti grup
ları arasında oybirliği sağlanamadığından, Grubumuzun aşağıdaki önerisinin, İçtüzüğün 19 uncu 
maddesi gereğince Genel Kurulun onayına sunulmasını saygılarımla arz ederim. 

Haluk Koç 
Samsun 

Grup Başkanvekili 
Öneri: Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyon

lardan Gelen Diğer İşler" kısmının 143 üncü sırasında yer alan 719 sıra sayısının bu kısmın 5 inci 
sırasına alınması önerilmiştir. 

ÜMMET KANDOGAN (Denizli) - Böyle bir şey olabilir mi Sayın Başkan?! Böyle bir şey 
olabilir mi?! 

BAŞKAN - Sayın Kandoğan, lütfen oturur musunuz. 
ÜMMET KANDOGAN (Denizli) - Böyle bir anlayış olabilir mi?! Böyle bir uygulama olabilir 

mi Sayın Başkan?! Olabilir mi böyle bir şey?! Böyle bir uygulama olmaz Sayın Başkan! 
BAŞKAN - Sayın Kandoğan, lütfen oturur musunuz! 
ÜMMET KANDOGAN (Denizli) - Böyle bir uygulama olmaz Sayın Başkanım! 
BAŞKAN - Uygulamada herhangi bir yanlışlık yok burada! 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Var yanlışlık! 
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BAŞKAN - Lütfen oturur musunuz! 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Yanlışlık var! 
BAŞKAN - Oturur musunuz lütfen! 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Yanlışlık yapıyorsunuz Sayın Başkanım! 
BAŞKAN - Yanlışlık yapmıyor Başkanlık Divanı! 
FAZLI ERDOĞAN (Zonguldak) - Sakin ol! 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Niye sakin olacağım! Böyle bir uygulama olabilir mi?! 
BAŞKAN - Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisinin lehinde söz isteyen, Yaşar Tüzün Bilecik 

Milletvekili, Ferit Mevlüt Aslanoğlu Malatya Milletvekili. 
Buyurun Sayın Tüzün. 
YAŞAR TÜZÜN (Bilecik) - Sayın Aslanoğlu konuşacak. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Aslanoğlu. 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin çok değerli mil

letvekilleri; bir kez daha sizlerin vicdanına sunuyorum, bir kez daha sizlerin vicdanına sunuyorum, 
Türkiye'de faizler yüzde 15. Hazine, yüzde 15'ten borçlanıyor. 

ÖMER ÖZYILMAZ (Erzurum) - İlk defa gördün yüzde 15'i değil mi?! 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Beyefendi, müsaade eder misin... Dinle ama... 
ÖMER ÖZYILMAZ (Erzurum) - Tenkit ediyorsun, ayıp ya... 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Ne?!. 
BAŞKAN - Sayın Milletvekili lütfen... Hatibin konuşmasına niye müdahale ediyorsunuz?! 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Dinle ama; ondan sonra müdahale et. Neyi ilk 

defa gördük?! 
ÖMER ÖZYILMAZ (Erzurum) - Önce bir teşekkür et, ondan sonra... 
HALİL TİRYAKİ (Kırıkkale) - Bahaneleri kalmadı ya... 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - İki, konut kredileri artık yüzde l'e geldi aylık; 

bu, yıllık bileşik faizi yüzde 13 demektir. Hazine bonosu borçlanmasının altında. Bir daha dik
katinizi çekiyorum, aylık yüzde 1... Tüketici kredisi faizleri aylık yüzde 1,5 ile aylık yüzde 2 
arasında; yani, bunun da yıllık bileşik faizi yüzde 27 ile yüzde 30 arasına gelir. 

Şimdi, öbür taraftan, kredi kartlarının faizi ise, ortalaması, bankaların ortalaması yüzde 100. 
Dikkatinizi çekiyorum, bankaların ortalaması yüzde 100. 

Değerli arkadaşlar, iki yıldır halkı soyduruyoruz, hep beraber soyduruyoruz. Bu Yüce Meclis
te bu yasanın gündeme alınmasını hep beraber kabul ettik, herkese teşekkür ediyorum; ancak, bir-
buçuk yıldır getirilmiyor, gündeme alınmıyor. Bir hesap veriyorum; yıllık 12 katrilyon, iki yıldır 25 
katrilyon, bu insanların cebinden parayı aldık. 

Değerli arkadaşlarım, kredi kartı bir tüketim aracıdır. Mobilya alacaksınız, gidiyorsunuz ban
kaya tüketici kredisi alıyorsunuz aylık yüzde 1,5 faizle; yani, yıllık yüzde 25'le. Onu mobilyacıya 
peşin veriyorsunuz, alıyorsunuz. Aynı mobilyayı kredi kartıyla alıyorsunuz, yıllık yüzde 130, yıllık 
yüzde 120 faiz ödüyor bu insanlar. Etmeyin, günahtır bu insanlara, günah işliyoruz! 

Değerli arkadaşlar, iki yıldır, burada, her seferinde konuşuyoruz. En son, Mecliste, geçen 
dönem yasama yılı kapanırken Sayın Grup Başkanvekillerimizin hepsi buradaydı, mutabık kaldılar, 
Meclis açılır açılmaz, bizim verdiğimiz yasa teklifini getireceğiz diye. Ne olursunuz, çalışma 
süremiz iki gün kaldı, bunu bu araya sokmayalım dediler ve AK Parti Grup Başkanı ile Cumhuriyet 
Halk Partisi Grup Başkanları mutabık kaldılar; açılır açılmaz... 
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Siz değil efendim, Sayın Grup Başkanvekilimiz İrfan Gündüz Bey söz verdi burada ve bunun 
şahidi de Sayın Ahmet Yeni'dir buradaysa eğer, beraber mutabık kaldık. Söz verdiler, Meclis açılır 
açılmaz getireceğiz diye. 

EYÜP FATSA (Ordu) - Yasa geldi, Mecliste... 
FERÎT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Gelmedi... 
EYÜP FATSA (Ordu) - Komisyonda... 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Bir daha getirdik. Sayın Kapusuz'un ifadesi ay

nı; birbuçuk ay önce, bir hafta sonra geliyor yasası, bir hafta sonra, buraya, Meclise, Genel Kurula. 
Sayın Fatsa, bu kanunu, bu yasa teklifini, kredi kartları mağduru insanların sorununu çözecekse... 
Bu Meclise getirmeyin, yırtıp atalım, bu Meclisi oyalamayın. 

EYÜP FATSA (Ordu) - O yasayı yırlamazsınız... 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Bu, hiçbir çözüm getirmiyor. Bu yasa, kredi 

kartı sorunlarına çözüm getirmiyor, sadece yasal bir şeye oturtuyor; ama, sorun olan faizler 
konusunda tek bir kelime yoktur Sayın Fatsa. Tek kelime yoktur... Size, olan kelimeyi söylüyorum: 
Bir tek "gecikme faizini yasal faizin yüzde 30'uyla sınırlar" deniliyor. Bir tek "gecikme faizi..." 
Onun dışında, faizle ilgili tek kelime yoktur Sayın Fatsa. Onun için, bu kanunu getirip de, bu Mec
liste, kredi kartı mağdurlarının, kredi kartından zarar gören insanların, iki yıldır cebinden 25 katril
yon aldığınız insanların sorununu bu kanunla çözeceksek... Meclisi oyalamayın... 

Değerli arkadaşlarım, bu, bir tüketim aracıdır. Bir tek kelime istiyoruz burada, bir tek kelime... 
"Kredi kartları..." Bir tek kelime diyorum, başka bir kelime istemiyoruz bu kanunda. Bundan iki 
yıl önce, yine, bu Yüce Meclis bir yasa çıkardı; Tüketiciyi Koruma Kanunu. Tek bir kelime "kredi 
kartları, Tüketiciyi Koruma Yasasına tabidir." Başka bir şey istemiyoruz sizden. İstediğimiz iki 
kelime. Bununla ne olacak; bununla şu olacak: Tüketici kredisi kapsamına girecek. Olay bu kadar 
basit. Yine, bu yasayı getirin. Bu yasa, olayın bir başka boyutunu düzenliyor. Eğer, biz, kredi kart
larını Tüketiciyi Koruma Yasası içine almazsak, hiçbir sorunu çözemeyiz. Burada, faizle ilgili tek 
kelime yoktur. 

MEHMET KARTAL (Van) - Faiz de haramdır!.. Yüksek faize niye evet diyorlarsa, an
lamıyorum. 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, belki, birileri bir tüyo al
dı. Birçok banka, el altından, kredi kartı borçlularına, şu anda "15.12'ye kadar eğer borcunuzu 
kapatırsanız, yüzde 20 indirim yapıyoruz size" diyor. Gün gösteriyor, gün... Niye, biliyor musunuz; 
ola ki... Bu yasayı herhalde 15.12'den önce getirmeyeceksiniz Meclise, öyle anlaşılıyor; çünkü, 
herkes, 15.12'yi deadline almış. Yaklaşık iki aydır, bunu yapıyorlar; yüzde 20 eksiğini alıp, o yük
sek, aylık yüzde 5-6 faizle aldıkları paraların, alacakları paranın, yüzde 20 eksiğini alıp borcu kapat
maya çalışıyorlar. 

EYÜP FATSA (Ordu) -Tüketicinin korunmasını istemiyor musunuz?! 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Ne ilgisi var?! Ne ilgisi var Sayın Fatsa?! Ne il

gisi var?! 
İki; yine, birkaç banka yeni uyandı. Türkiye POS mezarlığı -yani, o POS cihazı dediğimiz- her 

dükkânda 10 ayrı bankanın POS cihazı var, bunların hepsine bu ülke dolar ödüyor, Türkiye'de bun
lar yapılmıyor, hepsini ithal ediyoruz. Git bir benzinciye, 10 tane bankanın POS cihazı var. Yazık
tır ya! Bu ülkeye yazıktır! Şimdi, yeni yeni uyanıyorlar, 2 tane büyük bankamız, POS cihazlarını 
kendileri oluşturacak, 1 taneye düşürecekler. Ya, arkadaşlar, bu ülke bizim. Bu POS cihazlarına mil
yar dolar para ödüyoruz, yazıktır; ama, bunun bedelini kime ödetiyoruz; fakir fukaraya. 
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Arkadaşlar, 16 katrilyon kredi kartı borcu var Türkiye'de, bir de, taksitle alınanlar daha yok, 16 
katrilyon şu anda ve ödememe oranı yüzde 20'ye çıktı. İnsanlar ekmek alıyor, çocuğunu okula gön
dermek için önlük alıyor bunlarla, geçinmek için bunu kullanıyorlar. Onun için, günah işliyoruz ar
kadaşlar. 25 katrilyonu bu insanların cebinden biz aldık! Duyarsız kaldı bu Meclis! 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de, 16 katrilyonla... Sizin kredi kartınız var, biz alışveriş 
yapıyoruz, bir kuruş para ödemiyoruz günü gelip ödediğimiz için. Bizden bir şey alamıyor, kredi 
kartını gününde ödeyenden bir şey alamıyor. Kimden alıyor; ödeyemeyenden, fakirden. Ayrıca, iş
yerine diyor ki, kredi kartını alan işyerlerine "ben senin paranı bir ay ödemem ha" bir de senden 
komisyon alıyor oradan. Bir de, aynca, o üye işyerine "bu kredi kartını bir ay sonra paraya 
çeviririm, ama yüzde 1 de komisyon alırım" diyor. Zaten oradan alıyorsun, parayı bir ay geç 
ödemekle zaten oradan komisyon alıyorsun sen. Bir ay geç ödüyorsun karşı müşteriye parayı; Daha 
ne istiyorsun yahu?! Bir tek takas komisyonu ödüyor. Bunu da, 24 ay bu kredi kartı müşterisi bunu 
kullanıyorsa, bir ay ödediği takas komisyonu 24 ay, ömrü billah bundan yüzde 6 faizle alıyor. Yazık, 
günah değil mi?! Yazıktır arkadaşlar, yazık ediyoruz. 

Onun için, Yüce Meclisten bir tek şey rica ediyorum bu insanlar için... Sayın Fatsa'ya demin 
gittim, rica ettim; Sayın Fatsa, bak, bu hepimizin sorunu, bu siyasî bir mesele değil, bir tek kelime 
ilave edelim. Kendileri bu yasanın çözeceğini söylüyor. 

Sayın Fatsa, bana inanıyorsanız, benim bu konudaki deneyimime inanıyorsanız, bu getirilen 
yasa şu şekliyle, ama Yüce Meclis... Çok geç kaldık, 15.12'de tüm bankalar paraları toplamış 
olacak, yine bu insanlar yüksek faizle insanlardan parayı almış olacaklar. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Aslanoğlu, lütfen toparlar mısınız... 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Ben, bir kez daha sizden rica ediyorum. Yine, 

bu yasanın kabul edilmesine bu Yüce Meclis, hepiniz destek verdiniz o zaman; ama, ne hikmettir 
ki, birbuçuk yıldır gelmiyor Genel Kurula. Ya, etmeyin, tutmayın! Bu hepinizin sorunu, hepimizin 
fakiri, mağdurları bir görseniz... Gelin, bu insanların mağduriyetlerini bu Yüce Meclis... Bunun 
siyaseti olmaz. Ama, eğer, birileri, 15.12'ye kadar siz paralan toparlayın, biz bu yasayı 15.12'den 
sonra getireceğiz diyorsa, onu da hepinizin vicdanına bırakıyorum. 

Saygılar sunarım. (CHP ve Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Aslanoğlu. 
Önerinin aleyhinde söz isteyen Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa; buyurun. (AK Parti sıralarından 

alkışlar) 
EYÜP FATSA (Ordu) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisinin aleyhinde söz aldım; Genel Kurulu saygıyla selam

lıyorum. 
Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; Danışma Kuruluna konu olan kanun teklifi, 

Malatya Milletvekili Sayın Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve arkadaşlarının vermiş olduğu bir kanun tek
lifidir. 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - İki yıl önce... 
EYÜP FATSA (Devamla) - İçerik itibariyle, kredi kartlarını kullanan vatandaşlarımızın mağ

duriyetinin giderilmesine yönelik bir taleptir. Biz -bu taleple ilgili Sayın Aslanoğlu da biraz önce 
ifade etti- Genel Kurulda bunun gündeme alınmasını kabul ettik ve o kabul etme esnasında, 
hükümetimizin de bu konuyla ilgili bir çalışma içerisinde olduğunu, dolayısıyla, bu konuya karşı bir 
duyarlılık olduğunu, kamuoyunda da bilinen şekliyle, kredi kartı kullananların bir mağduriyet 
yaşadığını, o gün de, bugün de, fikirlerimizde bir değişiklik olmadan ifade ettik ve fikirlerimizin de 
arkasındayız. 
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Şimdi, hükümetimiz, Sayın Aslanoğlu ve arkadaşlarının vermiş olduğu kanun teklifinin daha 
ötesinde, bu işin daha hukukî çerçevesini çizen, daha kapsamlı bir kanun tasarısını Türkiye Büyük 
Millet Meclisine sevk etmiştir. Önümüzdeki perşembe günü, tali komisyon olan Avrupa Birliği 
Uyum Komisyonunda, hemen akabinde de Sanayi, Ticaret Komisyonunda görüşülerek, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin gündemine getirilecektir. 

Sayın Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve arkadaşlarının kanun teklifiyle ilgili talepleri, eğer, kanun 
tasarısında kredi kartlarını kullanan vatandaşlarımızın mağduriyetini giderme noktasında eksiklik 
varsa, birtakım yeni ilaveler ve düzenlemeler yapılması gerekiyorsa -elbette ki, henüz komisyon 
safhasındadır- iki ayrı komisyonda görüşülecek, sonra da Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine 
gelecek ve nihaî şeklini burada alacaktır. Elbette ki, komisyonlarda bunun üzerinde değişiklik 
yapılabilir. Mümkündür ki, bu kanun teklifi ile bu kanun tasarısı derç edilebilir, birlikte mütalaa 
edilebilir; yani, bunun önünde bir engel yok. 

MEHMET KARTAL (Van) - Evet, doğrularda birleşelim. 
EYÜP FATSA (Devamla) - Ancak, ben, Sayın Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun getirmiş olduğu, ar

kadaşlarıyla beraber vermiş olduğu kanun teklifini, genel olarak, bir cümle olarak ifade etmek is
tiyorum: "Hesap özetinde yer alan asgarî ödeme tutarı, son ödeme tarihinde ödenmediği takdirde, 
kart hamili, ödenmeyen tutar için sözleşmede öngörülen gecikme faizi dışında bir yükümlülük al
tına sokulmaz" deniliyor ve devamında da "faiz oranının yüzde 30'u aşmayacağı" ifade ediliyor. 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Gecikme faizinin yüzde 30'u, faiz oranının değil. 
Önce anaparayı konuşalım. 

EYÜP FATSA (Devamla) - Evet, gecikme faizinin yüzde 30'unu aşmayacağı ifade ediliyor. 
Hatırlanacağı üzere, 3.14.2003 tarihinde, yine, Türkiye Büyük Millet Meclisinde, bu kredi 

kartlarından mağdur olmuş, sıkıntıya düşmüş vatandaşlarımızın bu sıkıntısını giderme noktasında 
bir kanun çıkardık ve orada, özet olarak, şu düzenleme yapıldı: Bu düzenlemeyle, kredi kartında, 
aynen tüketici kredisinde olduğu gibi, gerek gecikme faizi gerekse sair cezaî şartlar ve gerekse söz
leşme hükümleri tüketici aleyhine olmayacak şekilde, ayrıca, vadesinde ödenmeyen kredi kartların
da tüketici gecikme faizi dışında bir yükümlülüğe tabi olmayacağı, o kanunda, yani, 3.14.2003 
tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilen kanunda hükme bağlanmıştır. 

Tabiî, bu kredi kartı kullanımı, biraz, bizim cep telefonu kullanımı gibi algılandı; dolayısıyla, 
korkunç bir arz ve talep oldu. Finans kuruluşları, bankalar, çoğu zaman, talep etmediğimiz halde, 
hamilin bir talebi olmadığı halde, adresine, evine, işyerine sürekli kredi kartları gönderdi. 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Maçlarda... 
EYÜP FATSA (Devamla) - Yani... 
Sonuçta, bunu kullanan insanlar da, vatandaşlarımız da, sanki bir gün bunlar geriye öden-

meyecekmiş gibi sorumsuzca bir kredi kartı kullanımına gittiler; hatta, bir kredi kartının borcunu 
diğer kredi kartlarıyla, yapmış oldukları nakit çekilişlerle gerçekleştirdiler, müteselsil olarak bütün 
kredi kartlarını birbirine kefil yaptılar. Sonra ödeme tarihi gelince de ödeme zorlukları oldu. 

Tabiî, sadece, burada, kanun yapıcıyı, Türkiye Büyük Millet Meclisini... Elbette ki sorum
luluğu vardır, yükümlülüğü vardır, bir yanlışlık varsa, bir usulsüz uygulama, özellikle vatandaşın 
aleyhine işleyen bir sistem varsa, bunu düzeltmek, elbette ki, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
görevidir. 

Şimdi, bu görüldü ve netice itibariyle, Türkiye Büyük Millet Meclisine... Her ne kadar "yırtın 
atın" dediyse de, kanunlar yırtılıp atılmak için değil, uygulanmak içindir. 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Çözüm getirmeyen kanunlar bir işe yaramaz ki! 
EYÜP FATSA (Devamla) - Haa, eksiklik varsa düzeltilir, bakın Sayın Aslanoğlu eksiklik var

sa düzeltilir. Bir kanun tasarısı geldi, Meclise hükümetimiz bir kanun tasarısı gönderdi. 
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Ben, müsaade ederseniz, bu gönderilen kanun tasarısının içeriğiyle ilgili de Genel Kurulu ve 
kamuoyunu bilgilendirmek istiyorum. Bu tasarıya göre, gecikme faiz oranı, aktif faiz oranının yüz
de 30 fazlasını geçmeyecektir. Bir kişiye iki yıl için tanınacak kredi kartları limiti, aylık ortalama 
gelirinin iki katını aşmayacaktır. Ek kart limiti, asıl kart limitini aşmayacaktır. 

FERlT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Sayın Fatsa, faiz yok, gecikme faizi var, anası 
yok!.. 

EYÜP FATSA (Devamla) - Şimdi, müsaade edin, yasanın içeriğini ifade ediyorum: Talepte 
bulunmayan ve sözleşme imzalamayan kişiler adına hiçbir şekilde ve surette kart çıkarılmayacak
tır. Kredi kartıyla yapılan işlemlere, son ödeme tarihinden itibaren 10 gün içinde, kart çıkaran 
kuruluşa başvurmak suretiyle itiraz edilebilecektir. Kredi kartını veya şifresini kaybeden kişi, kar
tın kullanılması halinde, yapılan harcamanın 150 YTL'sinden sorumlu olacaktır... Müsaade edin. 

Aynı kartla aynı ödeme işlemi için birden fazla harcama belgesi düzenlenmeyecektir. 
Kredi kartı borcunun asgarî tutarı dönem borcunun yüzde 10'undan aşağı olmayacaktır. 
Kart sahibinin işlemlerinde, faiz, komisyon veya masraf gibi adlar altında hiçbir şekil ve suret

te ödeme talep edilmeyecek ve kart hamilinin hesabından kesinti yapılmayacaktır. 
Kartın limitinin yükseltilmesine ilişkin olarak kefilin yazılı onayı alınacaktır. 
Kart uygulamasından doğan borçlarda bileşik faiz uygulanmayacaktır. 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Sayın Fatsa, bir cümle ilave edin... 
EYÜP FATSA (Devamla) - Müsaade edin... 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) -"Tüketici Kredisi Kanununa tabidir" deyin, 

tamam. 
EYÜP FATSA (Devamla) - Müsaade edin Sayın Aslanoğlu. 
BAŞKAN - Sayın Aslanoğlu... 
EYÜP FATSA (Devamla) - Kişinin aylık gelirinin 2 katından fazla limitte kart veren kuruma, 

5 000 YTL'den az olmamak üzere, aykırılık oluşturan tutarın yüzde l'i tutarında ceza verilecektir. 
Kartını kaybettiği ya da çaldırdığı yönünde gerçeğe aykırı beyanda bulunarak, kartı bizzat kul

lanan veya kullandıranlara da üç yıla kadar hapis cezası verilecektir. 
Parasal tutar ve sınırlardan her biri, her yıl, Devlet İstatistik Enstitüsü fiyatları endeksindeki ar

tış oranının gerektirdiği miktarı geçmemek üzere, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu 
kararıyla artırılabilecektir. 

Tasarının kanunlaşması halinde, faiz hesaplamasına ilişkin hükümler bir ay, diğer hükümler ise 
bir yıl içinde kanun hükümlerine uygun hale getirilecektir. 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Bunlara bir itirazımız yok. Faiz oranı... 
EYÜP FATSA (Devamla) - Şimdi, Hükümetin Meclise sevk etmiş olduğu tasarının genel 

olarak içeriği budur. Komisyondadır, iki ayrı komisyonda görüşülecektir.Genel Kurulda da 
görüşülecektir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Fatsa, lütfen, toparlayabilir misiniz. 
Buyurun. 
EYÜP FATSA (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan. 
Hem komisyonlarda hem de Genel Kurulda, eğer eğer gözardı edilen, eksik bırakılan bir husus 

varsa, elbette ki, bunu giderme imkânımız vardır. 
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Ayrıca, Sayın Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve arkadaşlarının kanun teklifindeki taleplerinin de, 
mümkündür, komisyonlarda birleştirilmek suretiyle, bu kanunun Genel Kurulda birlikte görüşülme 
imkânı da vardır; yani, hükümetimizin, kredi kartı mağdurlarını ve kredi kartı kullanımından kay
naklanan sıkıntıları giderme noktasında, işi yavaşlatma veya görmeme gibi bir tutumu da söz 
konusu değildir, bir hassasiyet vardır ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine gelmiştir. 

Ancak, ben -Sayın Başkan, son sözümdür- dün, Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemi 
Danışma Kurulu önerileriyle -ki, burada oylanarak belirlendi, gündem bellidir, bir hafta önceki gün
demdir esasında- belirlenmiş ve gündem görüşülürken ve konuyla ilgili de, Bakanlar Kurulu tarafın
dan, Türkiye Büyük Millet Meclisine bir kanun tasarısı gönderilmişken ve bunlar da komisyonlar
da gündeme alınmışken, muhalefetin, bunu, gündemi sabote etmeye yönelik, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin çalışmalannı engellemeye yönelik ve kredi kartı mağdurları üzerinden prim yapmaya 
yönelik bir gayret olduğunu düşünüyor, buna destek vermeyeceğimizi ifade ediyor, Genel Kurulu 
saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Sayın Fatsa, ikibuçuk yıl oldu; iki buçuk yıl! İn
saf edin! 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Fatsa. 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Sayın Başkan... 
HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Bir saniye... 
Buyurun Sayın Koç. 
HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Başkan, Grup Başkanvekilliğini yaptığım Anamuhalefet Par

tisini, Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışmalarını sabote etmekle suçladı arkadaşım; cevap hak
kı istiyorum. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Koç. (CHP sıralarından alkışlar) 
V.- AÇIKLAMALAR VE SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 

/.- Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa'nın, konuşmasında, Par
tisine sataşması nedeniyle konuşması 

HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. 
Değerli arkadaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Şimdi, zor bir görev içerisinde muhatap arkadaşım Eyüp Fatsa, ki, benim oldukça da yakın 

görüştüğüm bir arkadaşım, aynı bölgenin de milletvekilleriyiz, komşu illerin. Tabiî, siyasetteki 
görevlerimiz, şu anda karşılıklı bir tavır içinde olmamızı da gerektiriyor. 

Ben şunu söylemek istiyorum: Burada bizim dile getirdiğimiz sorunlar, toplumun, uzun zaman
dır, çok geniş bir kesiminin, sorunlarına çare bulmak için beklediği konular. Bunları buraya getir
memizin bir yararı var sizler için; sizlerin duyarlılığına getiriyoruz konuyu. Hükümet tarafından, 
olayın, bir yasama görevi çerçevesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisine indirilmesinde gecikme ol
mamasına çalışıyoruz. Yani, toplumun bundan mağdur olan kesimlerinin beklentisi de bu. Yani, 
Anamuhalefet Partisinin Meclis çalışmalarını sabote etmek gibi bir girişimi olmadığı gibi, tam ter
sine, iktidarın atması gereken adımları çabuklaştırma gibi bir görevi yerine getirmeye çalışıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, onun için, Sayın Fatsa'nın "sabote etme" deyimini ben kabul etmiyorum. 
Bakın, dün, burada, yine benzer bir konudaki bir toplumsal duyarlılığı sizlerle paylaşmak is

tedim. Bir gece vakti, bence sehven yapılan; ama, hükümetin üst noktalarından başka bir yönlendir
meyle, Plan ve Bütçe Komisyonundan geçtiği şeklin dışında, Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir 
kalıp verilen İmar Bankası olayında, bakın, şimdi, Anadolu Ajansından, saat 16.13 itibariyle düşen 

- 6 3 0 -



TBMM B:28 7 .12 .2005 0 : 1 

bir haber; iki cümle, yanlışınızı söylemek istiyorum: "Danıştay 13. Dairesi el konulan İmar Ban
kasından hazine bonosu satın alanların zararlarının tazmin edilmesine karar verdi." Bir üst yargı 
karan daha. 

Değerli arkadaşlarım, burada, Sayın Şahin, 72 000 000'un hakkını savunurken, eğer, olayı o 
boyutta, bir demagoji boyutunda alırsanız, o zaman, 72 000 000'un hakkıyla, nerelere, ne şekilde 
gidildiğini, neler yapıldığını bizler de siyaset olarak tartışırız. 

Bu insanlar mağdur, bu insanlar sorunlarına çözüm bekliyor. İmar Bankası mağdurlan ayrı bir 
kesim, kredi kartı mağdurları ayrı bir kesim. Türkiye'de bir soygun yaşanıyor. Sayın Aslanoğlu, 
bunu, hançeresini yırtarcasına, defalarca ifade ediyor. Bizim görevimiz sabotaj değil; bizim 
görevimiz, bir an önce, bir an önce, bunun Plan ve Bütçe Komisyonuna ve dolayısıyla, Genel 
Kurula gelmesi. 

Biz görevimizi yapıyoruz, size katkı vermeye çalışıyoruz, mağdurların sorunlarının çözümüne 
bir an önce ışık tutacak girişimlerin, çözüm olacak girişimlerin önünü açmaya çalışıyoruz. Olduk
ça önemli bir görev yapıyoruz. Ben, bunun, bu şekilde takdir edilmesini beklerdim. Sayın Eyüp Fat
sa, herhalde sehven söyledi. Onu geri alacaktır umuyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Koç. 

VI.- USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER 
/.- Danışma Kurulu önerisinin lehinde veya aleyhinde söz almak isteyen milletvekillerinin, söz 

taleplerini, Genel Kurulda, Danışma Kurulu önerisi okunmaya başladığı andan itibaren verebilmeleri 
konusundaki uygulamanın Başkanlıkça milletvekillerinin tamamına duyurulmadığı hakkında 

ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Kandoğan. 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Sayın Başkan, dünden beri Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Genel Kurulunda bir uygulama başladı. Siyasî parti gruplarının veya Danışma Kurulu önerisinin 
lehinde ve aleyhinde söz almak isteyen milletvekilleri, söz taleplerini, Genel Kurulda, Danışma 
Kurulu önerisi okunmaya başladığı andan itibaren verebilirler şeklinde bir uygulama; ancak, bu uy
gulama Türkiye Büyük Millet Meclisindeki milletvekillerinin tamamına duyurulmamıştır. Bugün, 
biraz önce, ben, Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisinin aleyhinde söz almak için müracaat etmeye 
gittiğimde, AK Parti Grup Başkanvekili Sayın Sadullah Ergin, tam 20 dakika orada ayakta bek
leyerek, kendi adına da değil, iki farklı milletvekilinin konuşma talebini Başkanlık Divanına ilet
miştir. Buradaki konuşmalar grup adına yapılan konuşmalar değildir. Milletvekilleri, şahıslan adına, 
grup önerisi lehinde ve aleyhinde söz talep edebilirler. Bir grup adına konuşma olsaydı, Sayın 
Sadullah Ergin'in bu uygulamasına karşı herhangi bir söz söylemek mümkün değildi; ancak, kendi 
adına olmayan, farklı iki milletvekili adına verilen bu konuşma tekliflerinin sizin tarafınızdan gün
deme alınıp, benimkinin değerlendirilmemesi karşısında; İçtüzüğün 63 üncü maddesine göre, bir 
usul tartışması açılmasını istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Sayın Kandoğan, öncelikle, Tüzüğün 61 inci maddesi; söz, kayıt veya istem 

sırasına göre verilir diyor. Yalnız, söz isteme şekli, Tüzükte belirtilmemiştir. 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) Ama; bu... 
BAŞKAN - Bir saniye Sayın Kandoğan... Sayın milletvekilleri, söz istemeyi, zaman zaman 

kendileri yapmak suretiyle, zaman zaman grup başkanvekillerinin gönderdiği dilekçeleri gönder
mek suretiyle, zaman zaman da kavaslarla dilekçe göndermek suretiyle yapmaktadırlar. 

Bu, Genel Kurulda teamül haline gelmiştir. Sizin bahsettiğiniz konuda ise, AK Parti Grubu 
Başkanvekili Sayın Sadullah Ergin, 2 milletvekili adına dilekçe vermişlerdir. Uygulamamda her
hangi bir yanlışlık yok; ama, buna rağmen, Tüzüğün 63 üncü maddesine göre, buyurun Sayın Kan-
doğan.(CHP sıralarından "Bravo Başkan" sesleri) 
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BAYRAM ALİ MERAL (Ankara) - Yargıç olduğun nasıl da belli. 
BAŞKAN - Buyurun. 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sizleri saygıyla 

selamlıyorum. Sayın Başkanımıza, bu konudaki göstermiş olduğu duyarlılıktan dolayı da ken
dilerine şükranlarımı sunuyorum. 

Düne kadar, grup önerilerinin lehinde veya aleyhinde veya Danışma Kurulu önerisinin lehinde 
ve aleyhinde yapılacak olan konuşma talepleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmaya baş
lamadan önce veriliyor ve oradaki sıralamaya göre milletvekilleri söz hakkına sahip oluyorlardı. 
Ancak, dünden itibaren yeni bir uygulama başlatıldı; ama, bu yeni uygulamadan ben öyle 
inanıyorum ki, burada bulunan veya bulunmayan 547 milletvekilimizin çok büyük çoğunluğunun 
haberi yok. Öncelikle, böyle bir uygulamaya geçilmeye başlanacaksa, bunun milletvekillerine 
münasip bir yolla iletilmesi gerektiği inancındayım. Ancak, bugün burada görmüş olduğumuz man
zara, Adalet ve Kalkınma Partisi İktidarının, muhalefetin sesine tahammülünün olmadığının çok 
açık bir göstergesi. Sayın Grup Başkanvekili, 20 dakika orada bekledi, ben izledim; orada 20 dakika 
bekleyerek, acaba, muhalefetten başka birisi gelir bir söz talebinde bulunursa, belki o söz talebinin 
içerisinde de üç beş kelime, iktidara eleştiri olursa biz bunlara cevap veremeyiz düşüncesi ve en
dişesinden kaynaklanan bir uygulama. Kaldı ki... 

MUSTAFA NURİ AKBULUT (Erzurum) - Allah'tan kork, sen hiç konuşmuyor musun! 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Ben çok konuşuyorum; ama, gel bir de bana sor Sayın 

Erzurum Milletvekili, o konuşmaları ne zorluklarla yapıyorum. Bakınız, millî eğitimle ilgili biraz 
sonra kanun tasarısı gelecek. Bakınız, oradaki konuşmaların nasıl doldurulduğunu, Ümmet Kan-
doğan'ın konuşturulmaması için nasıl tedbirler alındığını herkes çok iyi biliyor. Kütahya Millet
vekilimiz çıkıyor, millî eğitimle ilgili -tutanakları da getireceğim- ben dördüncü sıradayım, benim 
konuşma yapmamı engellemek üzere çıkıyor -tutanaklardan da okuyacağım- "bu kanun çok güzel 
bir kanun tasarısıdır; memleketimize, milletimize hayırlı olsun" diyor, oturuyor. Şimdi, değerli mil
letvekilleri, Meclis çalışmalarının böyle mi olması lazım?! O milletvekili gelip o maddeyle ilgili 
katkılarını niye Mecliste yapmıyor da sadece bir başka milletvekilinin konuşma hakkını elinden al
mak, konuşmasını engellemek için bu kürsüye geliyor? 

Bakınız, bütün ülkelerde iktidar vardır; ancak, sadece demokrasiyle yönetilen ülkelerde 
muhalefet vardır. Siz muhalefetin sesini kısmaya çalışırsanız, muhalefetin buradaki haklı eleş
tirilerine tahammül edemez hale gelirseniz, bu, iktidarınızın yavaş yavaş bitişinin bir işaretidir. Ben, 
dün, burada da çıktım, Türkiye'nin üç yıllık döneminin, üç yıllık perspektifinin bir değerlendir
mesini yaptım ve o değerlendirmede... 

SADULLAH ERGİN (Hatay) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Bir saniye Sayın Ergin... Bir saniye Sayın Ergin... 
SADULLAH ERGİN (Hatay) - 63'e göre tutumunuz hakkında söz istedi, lütfen, tutumunuzla 

ilgili konuşsun. 
BAŞKAN - Sayın Ergin, oturur musunuz lütfen... 
ORHAN ZİYA DİREN (Tokat) - Usul hakkında söz istedi... 
SADULLAH ERGİN (Hatay) - Başkanlık Divanının tutumuyla ilgili söz istedi. 
BAŞKAN - Sayın Kandoğan, Başkanlık Divanının tutumuyla ilgili konuşur musunuz. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Sayın Başkanım, ben konuşmamın başlangıcında benim 

o talebime karşı gösterdiğiniz duyarlıktan dolayı sizlere teşekkür ettim. Ancak, bakınız, şu anda 
bile, bir Grup Başkanvekili, burada, son derece doğal şeyler, tabiî şeyler söylüyorum; ona bile 
tahammül göstermekten âciz bir durum içerisindesiniz. (AK Parti sıralarından gürültüler) 
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SADULLAH ERGİN (Hatay) - Âciz sensin, edepli konuş! 
Sayın Başkan, lütfen!.. 
BAŞKAN - Sayın Kandoğan, lütfen, konuşma talebinizle ilgili konuşur musunuz. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Ben zaten... 
BAŞKAN - Lütfen, Sayın Kandoğan. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Toparlıyorum. 
MEHMET SARI (Osmaniye) - En çok konuşan adamsın hâlâ "konuşmuyorum" diyorsun. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Ben demin onu söyledim. Meclisin en çok konuşanıyım; 

ama, ben o konuşmaları ne zorluklarla, ne sıkıntılarla, yani İçtüzüğün şartlarını zorlayarak yaptığımı 
ifade ettim. 

Bakınız, şunu söylüyorum: Burada muhalefete tahammül edeceksiniz, muhalefetin eleş
tirilerine tahammül edeceksiniz. Biz, sizin doğrularınız varsa onları da gelip burada rahatlıkla söy
lüyoruz. Benim bütün konuşma tutanaklarım arşivdedir, isteyen girip onları alabilir. 

Ben, birçok kanunda da o kanunun faydalı olduğu, verimli olduğu, mutlak çıkarılması gerek
tiği düşüncemi, inancımı burada gelip açıklıkla, rahatlıkla ifade ettim. O bakımdan, Sayın Baş
kanım, ben sizlere tekrar teşekkür ediyorum; yalnız, bu uygulamanın bundan sonra bu tür sıkıntılara 
sebebiyet vermemesi için Başkanlık Divanı olarak bu konunun mutlaka bir çözüme kavuşturulması 
gerektiği inancımı ifade ediyor sizleri saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kandoğan. 
Sayın milletvekilleri, Sayın Kandoğan'ın bu konuşmasından sonra şu açıklamayı yapma 

gereğini hissettim. Danışma Kurulu toplantısında, önerilerden sonra lehte ve aleyhte söz isteyen 
milletvekillerinin, daha önceki uygulamada, Danışma Kurulu toplantısı yapılırken verildiği için, 
sadece grubu bulunan partilerin milletvekillerinin konuşma imkânı olduğundan dolayı burada grubu 
bulunmayan milletvekillerine konuşma imkânı sunmak için bu uygulama getirilmiştir; yani, Danış
ma Kurulu toplantısında, grubu bulunan milletvekilleri, söz talep edip, burada konuşurken, lehte ve 
aleyhte söz isterken, grubu bulunmayan milletvekilleri konuşamadığı için Sayın Kandoğan ve 
bunun haricindeki grubu bulunmayan milletvekili arkadaşlarımıza Genel Kurul kürsüsünde konuş
ma hakkı tanımak için böyle bir uygulama başlatılmıştır. Uygulamamızın doğru olduğunu tekrar 
ediyorum. 

Biraz önceki açıklamanın ışığında, 61 inci maddede "Söz, kayıt veya istem sırasına göre 
verilir" diyor. Ancak, milletvekilinin nasıl söz isteyeceğinin şekli Tüzükte belirtilmemiştir. 

Sayın Sadullah Ergin, 2 milletvekili arkadaşın adına söz istemiştir; uygulamada herhangi bir 
yanlışlık yoktur. 

Teşekkür ediyorum. 
IV.-ÖNERİLER (Devam) 

A) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ (Devam) 
1.- Gündemdeki sıralamanın yeniden düzenlenmesine ilişkin CHP Grup önerisi (Devam) 
BAŞKAN - Grup önerisinin lehinde söz isteyen, Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün; buyurun. 

(CHP sıralarından alkışlar) 
YAŞAR TÜZÜN (Bilecik) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; Cumhuriyet Halk 

Partisi Grubunun önerisinin lehinde söz almış bulunuyorum; hepinizi sevgiyle, saygıyla selam
lıyorum. 
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Değerli arkadaşlar, öneriye geçmeden önce, bugün Genel Kurulumuzda ve dün de, zan
nediyorum, Adalet ve Kalkınma Partisinin gizli oturumunda Türkiye'nin sorunlarının tartışılması ve 
Siyasî Partiler Kanunuyla ilgili özeleştirilerin Yüce Mecliste yapılması, gerçekten, muhalefet par
tisi olarak, hem bizleri hem de şahsımı son derece memnun etmiştir. 

Biz, dönem dönem, Sayın Başbakanın yurtdışı gezilerini eleştiriyorduk. Ancak, bugünkü 
Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekillerinin konuşmalarını duyduktan sonra, yurtdışı gezilerinin 
biraz daha artmasında fayda olacağını düşünüyorum. 

Değerli arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim önerimiz, Türkiye'de, yaklaşık 30 
000 000 insanı ilgilendiren bir önemli konuya değinmek istiyoruz. 

Değerli arkadaşlar, eğer, herhangi bir banka tarafından size kredi kartı gönderilmiş ise, bilin ki, 
mağdursunuz; gerçekten söylüyorum; yani, hiçbir talebiniz olmadan, hiçbir imzanız olmadan, 
sadece kredi kartını cebinize, cüzdanınıza koyuyorsanız, bilin ki mağdursunuz; dolayısıyla, bugün, 
ülkemizde kredi kartlarından mağdur olan 1 000 000'a yakın insanımız var; ama, 28 000 000 in
sanımız da kredi kartı kullandığına göre, onlar da mağdurdur. Tabiî ki, bu durum, aile bireylerini 
perişan etmiş, yuvaların dağılmasına, ruh sağlığının bozulmasına, can ve mal kayıplarına neden ol
muştur. Değerli arkadaşlar, her gün yazılı ve görsel basında görüyor ve okuyorsunuz. Türkiye'de, 
subay, assubay, emekli, işçi, memur, esnaf, her kesimden insanlar ve milletvekillerimiz de buna 
dahil olmak üzere, bu mağduriyeti yaşıyor ve insanlar, can ve mal kaybına uğramakla birlikte, aile 
bireylerini öldürerek, bu dünyadan ayrılıyorlar. Böylesine önemli bir konuyu konuşuyoruz. 

Şimdi, Adalet ve Kalkınma Partisinin yetkilileri gelip, diyorlar ki: "Efendim, bu konuyla ilgili, 
bizim hazırlamış olduğumuz, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulunun bir tasarısı var; bu 
tasarı, önümüzdeki günlerde Genel Kurula gelecek; eğer, bir eksikliği var ise burada düzeltirsiniz." 
Değerli arkadaşlar, kredi kartlarında yaşanan sorunun yüzde 80'i yüksek faiz, değerli arkadaşlar, yüz
de 20'si diğer konulan oluşturmaktadır; yani, ayrıntıları oluşturmaktadır. Dolayısıyla, gelen tasarıya 
baktığınızda, faizlerin yeniden düzenlenmesi ve mevcut borçların yeniden yapılandırılması konusun
da herhangi bir madde yoktur değerli arkadaşlar; yani, tekrar söylüyorum, kredi kartlarının mağdur
larının en büyük nedeni, yüksek faiz, değerli arkadaşlar ve tasarının yüzde 20'sini oluşturan, yani, ay
rıntılar bölümünü oluşturan maddelerden Genel Kurula gelmektedir. Şunu net olarak söylüyoruz: Bu 
birikmiş borçlara ve faizlere, Adalet ve Kalkınma Partisinin içinden oluşan bu hükümet çözüm 
bulacak mı bulmayacak mı; bu konuda düzenleme yapacak mı yapmayacak mı? 30 000 000 vatan
daşımız bunu bekliyor değerli arkadaşlar. Hükümetin topu taca atmasının anlamını öğrenmiş değiliz. 

Bugüne kadar gelen bu tasarılarda, hükümet, gerekli düzenlemeyi yapıp getiriyordu. Bu mad
delerle ilgili, hükümetin bir metni söz konusu değildir. 

Geçtiğimiz ay, Cumhuriyet Halk Partisinin grup önerisi dışında, gündemdışı yapmış olduğum 
konuşmadan sonra, Başbakan Yardımcısı Sayın Abdüllatif Şener kalktı, buradan, benim gündem
dışı konuşmama cevap verdi. Dedi ki: "Sayın Tüzün'ün söyledikleri tamamen doğrudur. Bu konuda, 
faizler ve birikmiş borçlar hakkında, yasada bir düzenleme yoktur; ancak, Genel Kurula geldiğin
de, milletvekillerimiz, bu konuda, düzenlemelerini önergeyle gündeme getirebilir." Değerli arkadaş
lar, Türkiye Cumhuriyetini biz yönetmiyoruz, hükümet yönetiyor, icraatın başında olan bunlar. Eğer 
biz, mevcut borçların ve faizlerin yeniden belirlenmesi konusunda yetkiliysek, o zaman bırakın 
hükümeti, biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak yönetmeye talibiz. Bu, bu kadar da nettir. 

Değerli arkadaşlar, yine bu durum, aslında, İktidarın "faizleri indirdik, enflasyonu düşürdük" 
dediği, bozuk ekonominin sonuçlarıdır, bozuk ekonominin... Yani, insanlarımız, kredi kartı mağ
durları, bozuk ekonomiden bu hale gelmiştir. Bakın, ben size söyleyeyim; son üç yılda, reel faizler, 
yüzde 97 artış gösterdi değerli arkadaşlar. Kredi kartında, kart başına borç 450 dolara yaklaştı 
değerli arkadaşlar. Kredi kartında, kişi başına borç -bakın, altını çizerek söylüyorum- 750 dolara 
ulaştı. Toplam bireysel kredi kartı alacakları, yüzde 4,3'ten, yüzde 7,5'e çıktı; yani, yüzde 100 
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oranında arttı. Böylesine bir sorunu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu yüce çatısı çözmeyecek 
de hangi birim çözecek değerli arkadaşlarım?! 

Türkiye'de aylık faiz, bu bankaların, yani, 21 bankanın ağırlıklı ortalaması 5,82; yıllık yüzde 
97'ye, yüzde 100'e yaklaşıyor. Bankalar devlete yüzde 25 faizle para verirken, vatandaşa yüzde 100 
faizle para verir hale gelmesini anlamış değiliz. 

Değerli arkadaşlar, bakın, 3 Kasım seçimlerinin, 3 Kasım erken seçiminin temel sebeplerinden 
bir tanesi, ülkede yaşanan ekonomik krizdir. Yani, o, 2001 yılındaki malum krizdir. 2001 yılı kriz 
rakamı 1,2 milyar YTL iken, bugünkü, bu kredi kartlarının ödenmeyen borcu, bu rakamdan daha 
fazlasına ulaştı. Yani, aslında, şu anda yaşanan kriz, 2001 yılından daha fazla bir kriz söz 
konusudur; ancak, yanınızda bulunan görsel ve -maalesef- yazılı kartel medya hep lehinizde haber
ler yaptığı için, ülkede yaşanan gerçekleri gündeme getirmediği için, bu sorunlar da halkımızdan, 
maalesef, saklanmaktadır. 

Değerli arkadaşlar, batık kredi kartlarının toplamı, dokuz ayda yüzde 98'e ulaştı, yani, yüzde 
100'e ulaştı. Şimdi, diyeceksiniz ki, ya kardeşim, efendim, bu kredi kartını kullanan vatandaş, bor
cunu yaparken, borçlanırken, masraf ederken bize mi sordu; yani, dolayısıyla, biz bu düzenlemeden 
sorumlu değiliz; bu borcu yaparken bizim bir haberimiz yoktu da, ödenmesi konusunda mı biz bir 
kolaylık göstermek zorundayız diye düşünebilirsiniz. Evet, değerli arkadaşlar, burası yüce çatı, 
burası Meclis; bu sorunu elbette biz çözeceğiz. Biz, bu vatandaşa bu kredi kartlarını dağıtırken, bun
ları verirken, vatandaşımızı bilgilendirdik mi; bu konuda, nasıl kullanılacağını öğrettik mi, bilgi 
sahibi verdik mi?! Dolayısıyla, elbette, bu konuyu düzenlemek bizim görevimizdir. 

Değerli arkadaşlar, şimdi, sorun ortada; siz, Adalet ve Kalkınma Partisinin üyeleri olarak 21 
tane bankanın isteğini mi yerine getireceksiniz, yoksa, gerçekten, 10 000 000 vatandaşımızı birinci 
derecede ilgilendiren bir sorunu çözmek için yüce çatıda görev mi yapacaksınız? Yani, bu çok 
önemli; ya bu banka kredi faizlerinin, 21 bankanın dediğini yapacaksınız veyahut bizim, Cum
huriyet Halk Partisi olarak vermiş olduğumuz teklifi gündeme getirip burada oylayacağız. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Tüzün, lütfen, toparlar mısınız. 
Buyurun. 
YAŞAR TÜZÜN (Devamla) - Değerli arkadaşlar, durum gözüküyor ki, siz, Adalet ve Kalkın

ma Partisinin değerli üyeleri; 10 000 000 vatandaşımızı yakından ilgilendiren bu konuyu değil, 21 
tane bankayı ilgilendiren, bu, yüksek faiz düzeyindeki, yüzde 7,5'ten yüzde 3,5'e kadar, 21 bankanın 
da ayrı ayrı uyguladığı kredi kartı faizlerini herhalde yerine getireceksiniz diye düşünüyorum. 

Değerli arkadaşlar -sözlerimi toparlayacağım Sayın Başkanım- esas olarak, bankalarla ilgili 
temel sorunu 3 Kasım seçimlerinde, meydanlarda siz de halka söz verdiniz. Dediniz ki: "Bankaları 
hortumlayanlardan, bankaların içerisini boşaltanlardan, yolsuzluk yapanlardan hesap soracağız" 
dediniz. İktidara geldiniz, söz verdiniz; verdiğiniz sözlerden birçoğunu tutmadığınız gibi, maalesef, 
bunu da yerine getirmediniz. Şu anda, bankaların içinden boşalan 50 milyar dolarlık parayı heba et
tiniz, göz yumdunuz; yolsuzluklarla uğraşacağız derken, inanın, yolsuzluk yapanlara göz yum
dunuz. Böylesine önemli bir konuyu Türkiye'de ve Yüce Mecliste konuşmanın ve gündeme getir
menin hiçbir sıkıntısı olmadığını düşünüyorum. 

Bir konuya daha değinip sözlerimi tamamlayacağım. 
Değerli arkadaşlar, Türkiye'de yaşanan sorunları Anamuhalefet Partisi olarak veyahut 

muhalefet partileri olarak bizlerden daha çok Türkiye'de var olan sivil toplum örgütleri, meslek 
odaları ve sendikaların da gündeme getirmesi gerekiyor. Anlayamadığım bir konu da budur; 
maalesef, hiçbir sivil toplum örgütünden, hiçbir sendikadan, hiçbir meslek odasından bir ses çık
mıyor; yani, yaşanan sorunları gündeme getirmekte, söylemekte veya eyleme geçirmekte ne sakın
ca vardır, bunu da anlamış değilim. 
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Ankara Ticaret Odası yapıyor; haksızlık etme. 
BAŞKAN - Sayın Tüzün, lütfen... 
Teşekkür eder misiniz Sayın Tüzün. 
Buyurun. 
YAŞAR TÜZÜN (Devamla) - Son söz Başkanım. 
Evet, bu konuda bir duyarlı olan Ankara Ticaret Odasının başta çalışanları, üyeleri ve Başkanı 

Sayın Sinan Aygün'e gerçekten bu mağduriyeti, kredi kartı mağduriyetini, Türkiye'de ulusal ve 
yazılı basında gündeme getirdiği için kendisine huzurunuzda teşekkür ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, son sözüm: Biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak böyle bir kanayan 
yaraya parmak basmak istiyoruz ve vermiş olduğumuz Sayın Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun kanun 
teklifinde, benim de imzamın bulunduğu kanun teklifinin bugün, derhal, en kısa zamanda görüşül
mesini talep ediyor, Sayın Başkanımızın ve Başkanlık Divanının şahsıma göstermiş olduğu bu an
layışa ve zaman açısından verdiği süreye teşekkür ediyorum. Yüce Meclise saygılar sunuyor ve 
şunu çok iyi bilmenizi istiyorum ki, bu şarkı burada bitmeyecek değerli arkadaşlar. (CHP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Tüzün. 
Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisinin aleyhinde söz isteyen Kütahya Milletvekili Sayın 

Hasan Fehmi Kinay; buyurun. 
HASAN FEHMİ KİNAY (Kütahya) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Sayın Mevlüt Aslanoğlu ve arkadaşları tarafından hazırlanarak Türkiye Büyük Millet Mec

lisinde doğrudan görüşülmek üzere kredi kartlarının mağdurlarıyla ilgili teklifin, Danışma Kurulu 
önerisinin aleyhinde söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Mevlüt Aslanoğlu, müktesebatına uygun olarak, Türkiye'de yaşanan çok ciddî, özellikle 
kredi kartı müşterilerini, yaklaşık 29 000 000 vatandaşımızı ilgilendiren ya da kart sahibini ilgilen
diren önemli bir konuyu, sorunu gündeme getirmiştir. 

Haluk Koç'un da biraz evvel ifade etmiş olduğu gibi, bu konuda en az Sayın Aslanoğlu kadar 
heyecan duyduğumuzu, bu heyecana, bu soruna ilişkin, AK Parti Grubunun ve AK Parti İktidarının, 
benzeri bir heyecanla, benzeri bir ısrarla eğildiğini özellikle ifade etmek istiyorum. Bu doğrultuda, 
hükümetimiz, 24.11.2005 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine hazırlamış olduğu yasa 
tasarısını iletmiştir. 

Biraz evvel, Değerli Grup Başkanvekilimiz Eyüp Fatsa Bey, yasayla ilgili, özellikle kredi kar
tı mağdurlarını ilgilendiren konulara ilişkin bir değerlendirmede bulundu. Aslında, kredi kartı, bir 
ödeme aracı olarak Türkiye'de ve dünyada tüketicilerin yararlandığı bir teknolojik araçtır, ödeme 
araçlarından biridir. 

Şimdi, Türkiye'de ve dünyada çek de uygulanmaktadır bir ödeme aracı olarak, bildiğiniz gibi, 
senet de uygulanmaktadır. Dolayısıyla, herhangi bir enstrümanı, ödeme enstrümanını hedef alarak 
"senet mağdurları", "çek mağdurları" diyemeyeceğimiz gibi "kredi kartı mağdurları" ifadesini de 
belki de bankacılık sektörü ve bu ödeme aracını geliştiren, bu teknolojik değişimi, dönüşümü insan
lık tarihine kazandıranlar açısından belki de bu noktada bir düzeltme yapma ihtiyacı söz konusudur. 
Zira, kredi kartlarıyla ilgili kullanımda yaklaşık yüzde 98'inin kredi kartını kendi doğasına uygun 
olarak kullanmakta olduğunu, yüzde 2'sinin de -bugün Bankalar Birliği tarafından basına intikal 
eden bir haberi aktararak ifade ediyorum; bu bilgi Bankalar Birliğine aittir- yaklaşık yüzde 2'sinin 
de mağdur kesim, işte, bu sizin vermiş olduğunuz yasa teklifinde ve hükümet tarafından hazırlanan 
çok daha geniş kapsamlı, Bankalar Birliğimizin de, BDDK'nın da katkı sağlayarak, hükümetin diğer 
ilgili bakanlannın da katkı sağlayarak hazırlanış olduğu tasarı metninde de büyük ölçüde bu 
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sorunun giderilmesine ilişkin değerlendirmeler bulunmaktadır. Bu süre elverdiği ölçüde, bunlara da, 
tabiî ki, değineceğim; ancak, aslında, belki de, kredi kartı mağdurları ifadesinden öte, Türkiye'de 
ödeme güçlüğü sorunu üzerinde daha kapsamlı bir değerlendirme yapma ihtiyacı vardır. Zira her ay 
yaklaşık 1,2 katrilyonluk bir ödeme güçlüğü yaşanıyor. Kredi kartı, bu ödeme güçlüğü içerisinde 
olan vatandaşlarımızın yaşadığı sorunlardan sadece biri. Karşılıksız çıkan çekler var, protestolu 
senetler var, tüketici kredileri var. 

Sevindirici olan şudur değerli arkadaşlar: Özellikle 2001 yılı krizi sonrasında Türkiye'de faiz 
oranlarının düşmesiyle birlikte tüketim eğilimi büyük ölçüde artmıştır. Piyasalarda refah düzeyini 
ilgilendiren, beyaz eşya başta olmak üzere, otomobil ihtiyacı vatandaşlarımızın başta olmak üzere, 
refah düzeyini ilgilendiren ve nihayet konut tüketimi, konut talebi başta olmak üzere, refahını doğ
rudan ilgilendiren önemli bir talep ortaya çıkmıştır ve bu talep de, düşen faiz oranlarıyla finanse 
edilmektedir. Bundan, iktidarıyla muhalefetiyle tüm Türkiye'nin mutlaka memnuniyet ifade etmesi 
gerekir. Sayın Koç, biraz evvel, böyle bir sorunu getirdikleri için kendilerini takdir etmemiz gerek
tiğini ifade ettiler; ancak, buraya çıkan Değerli Cumhuriyet Halk Partili milletvekili arkadaşlarım, 
faiz oranlarındaki bu düşmenin, talebin karşılanması ve finanse edilmesinde çok önemli bir imkân 
yarattığını ve bu imkândan özellikle üreticilerimizin istifade ettiklerine ilişkin bir vurgu, maalesef, 
yapmadılar. 

Değerli arkadaşlar, henüz 22 nci Dönem yeni başlamıştı, çok iyi hatırlıyorsunuz, AK Parti 
Hükümeti, iktidan ve muhalefetiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi, kredi kartı ve diğer... Birçok 
mağduru vardı Türkiye'nin, sadece kredi kartı değil... O günkü faiz koşulları hem kamu alacakları 
açısından çok yüksek nispetlerde mağduriyete sebebiyet verecek ölçülerde artmıştı hem de kredi 
kartı gibi, tüketici kredileri gibi ve hatta işletme kredileri gibi çok büyük ölçüde insanları mağ
duriyete uğratmıştı. Hatırlayacaksınız, gelir gelmez ilk yapmış olduğumuz işlerden birisi -elbirliğiy
le tabiî ki- Türkiye Büyük Millet Meclisinde kredi kartı mağdurlarının hem faiz oranlarını düşür
dük hem de taksitlendirme kolaylığı sağlayarak, bu sorunu önemli ölçüde giderdik. 

Şimdi, benzeri bir sorun varlığını devam ettiriyor. Kredi kartıyla ilgili düzenlemeleri zaten çok 
daha geniş çaplı, sadece faiziyle ilgili değil, sadece oraya odaklanarak değil çok daha genel anlam
da bir kurumsal işleyiş de öngörüsüyle bir tasarı ya da kanun şeklinde ortaya koymak gerekiyor. Siz 
de gayet iyi biliyorsunuz, Basel Kriterleriyle birlikte zaten bu yönde, müşteri ilişkilerini, müşteri 
odaklı finansman ilişkilerini düzenleyici tedbirleri sektör olarak almak da gerekiyor. 

Değerli arkadaşlar, ödeme güçlüğüyle ilgili bir değerlendirme yapmak gerekirse, bunun neden
leri üzerinde biraz daha durmak gerekir. Yapmış olduğumuz bir araştırmada, bir çalışmada, ödeme 
güçlüğünü doğuran en önemli etkenin gelir yetersizliği olduğunu tespit ettik. Türkiye, ne yazık ki, 
2002 yılına 2 000 dolar seviyesinde millî gelirle girmiş bir ülke. İnşallah 2005 yılında 5 000 dolar 
seviyesini yakalamış olacağız. 2006 yılı itibariyle bunu gerçekleştirmiş olacağız. 

Bu, temel bir sorunu, daha doğrusu, sorunun temel kaynağını bize işaret etmektedir. Türkiye, 
millî gelir açısından borçlanma ihtiyacını ve borcun faizini ödeme konusunda gelir yetersizliği 
sorunu nedeniyle bir sarmal yaşamaktadır. Ancak, Türkiye, bu sarmaldan, millî gelir seviyesini 10 
000 dolar ve bunun üzerindeki bir değere taşıyarak aşabilir. Bununla ilgili olarak, bir sosyal istik
rar, bir ekonomik istikrar sağlanmıştır. 

1996 yılından 2005 yılına kadar geçen sürede, reel sektörü, ücret açısından, reel ücretler açısın
dan, iş dünyasının elde etmesi gereken reel kâr açısından, mevduat sahiplerinin, tasarruf sahip
lerinin getirişi olarak faiz açısından ve bununla birlikte enflasyonla değerlendirdiğimizde, çok il
ginç bir tablo ortaya çıkmıştır. 1996 yılından 2003 yılına kadar, enflasyon, reel kesimlerde elde 
edilen reel ücretler başta olmak üzere, reel kâr başta olmak üzere ve tasarruf sahiplerinin mevduat 
getirişi, yani, faiz başta olmak üzere, tüm reel kesimlerin elde etmeye çalıştığı kârdan, maalesef, üs
te çıkmıştır. Enflasyon, hepsini ezen bir unsur olarak ortaya çıkmıştır; taa ki 2003 yılına kadar bu 
tablo değişmemiştir. Enflasyon büyüktür reel ücret, enflasyon büyüktür reel kâr, enflasyon büyük-
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tür mevduat faizi. Bu doğrultuda, ancak 2003 yılından itibaren sosyal bir istikrar zeminine Türkiye 
kavuşmuştur ve bu doğrultuda da bu denge, enflasyonun en altta kalacak şekilde, reel kâr, reel üc
ret, faiz ve enflasyon ilişkisi bir sosyal istikrar zinciri olarak ortaya çıkmıştır. Bu tabloyu korumak 
ve ortaya çıkabilecek birtakım sorunların da kaynağına inerek, yine iktidarıyla muhalefetiyle 
çözümler üretmek durumundayız. 

Ben, bu temel değerlendirmeyi yaptıktan sonra... Biraz evvel, değerli Cumhuriyet Halk Partisi 
Milletvekilimiz Yaşar Tüzün Bey "faize ilişkin, yasa tasarısında herhangi bir hüküm bulunmamak
tadır" dediler. 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Evet, yok. 
HASAN FEHMİ KİNAY (Devamla) - Sayın Aslanoğlu da, bu değerlendirmeyi teyit edecek bir 

ifadede bulunuyorlar; ancak, tasarının 26 ncı maddesi, doğrudan faizin hesaplanmasına ilişkindir. 
Değerli arkadaşlar, şimdi, faiz oranının hangi nispette olacağına ilişkin değerlendirmeler, Par

lamento dışında bu sektörün temsilcileri, bu konuyla ilgili, Bankalar Kanunuyla ilgili sorumluluğu 
olan BDDK ve tabiî ki, siyasîler olarak, milletvekilleri hep beraber oturup, derinlemesine düşün
memiz gereken bir sorundur. 

Değerli arkadaşlar, elbette ki, şu anda, bankalar arasında yüzde 7,5'lardan yüzde 2,5'lara kadar 
değişen bir oranda... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Aylık... Aylık yüzde 7,5... Bileşik faizle yüzde 

150'ye geliyor!.. 
BAŞKAN - Sayın Kinay, lütfen, toparlar mısınız. 
Buyurun. 
HASAN FEHMİ KİNAY (Devamla) - . . .aylık faiz uygulanması, tüketicilerin de kafasını karış

tırmaktadır. Aslında, sektörün bu sorunu çözmesi gerekiyordu. Temel olarak, sektörün bu sorunu 
çözmesi gerekiyordu, bir faize ilişkin kanunî müdahale gerekmeden bunu çözmesi gerekiyordu; 
ama, çözemediğine göre, bazı müdahaleler, kanun yapıcı olarak, elbette ki, bizlere düşmektedir; an
cak, faizle ilgili herhangi bir hüküm bulunmaması yönünde yapılan eleştiri de yersizdir, bunu da 
buradan ifade etmek istiyorum. 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Tasanda yok ki... 
HASAN FEHMİ KİNAY (Devamla) - Sözlerime son verirken, inşallah, kısa bir süre sonra, ül

kemizde, bu mağduriyete uğrayan, kredi kartı nedeniyle mağduriyete uğrayan değerli vatandaş
larımızın sorununun, yine, AK Parti Hükümeti tarafından hazırlanmış olan tasarı kapsamında 
yapılacak bazı değerlendirmeler ve düzeltmelerle birlikte çözümlenmesi yönünde umudumu ifade 
etmek istiyorum. Bu konuyu gündeme getirdikleri için de, Sayın Mevlüt Aslanoğlu ve arkadaşlarına 
teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kinay. 
Grup önerisini oylarınıza sunuyorum... 
HALUK KOÇ (Samsun) - Karar yetersayısının aranılmasını istiyoruz. 
BAŞKAN - Arayacağım Sayın Koç. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Sayın milletvekilleri, karar yetersayısı yoktur; birleşime 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 17.04 
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ÎKİNCI OTURUM 
Açılma Saati: 17.25 

BAŞKAN: Başkanvekili Sadık YAKUT 
KÂTİP ÜYELER: Harun TÜFEKÇİ (Konya), Ahmet KÜÇÜK (Çanakkale) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 28 inci Birleşiminin İkin
ci Oturumunu açıyorum. 

IV.-ÖNERİLER (Devam) 
A) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ (Devam) 
/.- Gündemdeki sıralamanın yeniden düzenlenmesine ilişkin CHP Grup önerisi (Devam) 
BAŞKAN - Cumhuriyet Halk Partisi Grup önerisinin oylamasında karar yetersayısı 

bulunamamıştı. 
Şimdi, öneriyi yeniden oylarınıza sunacağım ve karar yetersayısı arayacağım. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı vardır; öneri reddedilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, Hakkâri merkez, Yüksekova ve Şemdinli İlçelerinde meydana gelen 

olayların araştırılması amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna seçilmiş bulunan sayın 
üyelerin 7.12.2005 Çarşamba günü (bugün) saat 17.30'da, AK Parti Grup salonu arkasındaki bahçe 
içindeki araştırma komisyonu toplantı salonunda toplanarak başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip 
üye seçimini yapmalarını rica ediyorum. 

Komisyonun toplantı yer ve saati ayrıca plazma ekranlarda da ilan edilmiştir. 
Gündemin "Kanun Tasan ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına 

geçiyoruz. 
VII.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

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

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

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

2 nci sırada yer alan, Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum ile Plan ve Bütçe Komisyonları raporlarının görüşmelerine 
kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

2.- Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Avrupa Birliği Uyum ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/950) (S. Sayısı:920) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 
Hükümet?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
3 üncü sırada yer alan, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanun Tasarısı ile 

Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 
3.- Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe 

Komisyonu Raporu (1/1030) (S. Sayısı: 904) 
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BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 
Hükümet?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
4 üncü sırada yer alan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Bağlı Okulların Millî Eğitim Bakan

lığına Devredilmesi ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve 
Bütçe Komisyonu raporunun görüşmelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

4.- Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Bağlı Okulların Millî Eğitim Bakanlığına Devredilmesi ile 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/1050) (S. Sayısı: 1009) (x) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet?.. Yerinde. 
6 ncı maddeyi okutuyorum: 
Eğitim ve öğretimde işbirliği 
MADDE 6.- Kurumlar, insan gücü planlaması, öğretim programlarının hazırlanması ve geliş

tirilmesi ile programların uygulanması konusunda Bakanlıkla işbirliği yapar. 
Okullar, eğitim merkezleri ve kursların meslek dersleri öğretmeni ihtiyacının karşılanamaması 

durumunda ilgili kurumlar, ihtiyaç duyulan alanlarda nitelikleri Bakanlıkça belirlenen personelin bu 
okullarda, eğitim merkezlerinde ve kurslarda görevlendirilmesi için gerekli desteği sağlar. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz isteyen Hatay Millet
vekili Gökhan Durgun; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 

CHP GRUBU ADINA GÖKHAN DURGUN (Hatay) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Bağlı Okulların Millî Eğitim Bakanlığına Devredilmesi ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 6 ncı maddesi üzerinde, Cumhuriyet 
Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunmaktayım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sözlerime başlamadan önce, Millî Eğitim Bakanı, maalesef, şu anda burada yok. Kendisiyle il
gili bu kanun tasarısı görüşülüyor; ancak, Millî Eğitim Bakanımız öğretmenlerden, eğitim sis
temimizden sorumlu Bakan, Sayın İçişleri Bakanımız ona bugün vekâlet ediyor, o da, Ankara'ya 
haklarını aramaya, sağlıklı bir eğitim sistemi istemlerini dile getirmeye çalışan öğretmenlerimizin 
dövülmesiyle ilgili kurumun, kuruluşların bağlı olduğu Bakanlık; ortaklaşa çalışıyorlar herhalde, 
herkes sorumluluğunu yerine getirmeye çalışıyor. 

Değerli arkadaşlarım, eğitim sistemimizin sorunları, her gün geçtikçe ağırlaşarak devam 
ediyor. Okulların teknik altyapı yetersizlikleri, devlet okullarında velilerden talep edilen yüksek 
düzeydeki bağış miktarları, öğretmen açıkları ve eksikleri gibi sorunlar, geçmiş yıllarda olduğu gibi, 
bu yıl da, eğitim sistemimizin temel sorunudur. 

Her şeyden öte, eğitim sistemimizin giderek toplumdaki eşitsizlikleri tüm açıklığıyla görünür 
hale geldiği bir yapı da, ne yazık ki, önümüzde duruyor. 

Öte yandan, bağış skandalları yine gündemimizdedir. Üstelik, geçtiğimiz yıl yaptığı bir yasa 
değişikliğiyle, okullarda bağış uygulamasını yasallaştıran AKP Hükümeti ve Sayın Millî Eğitim 
Bakanı, bu değişiklikten habersizmiş gibi, kamuoyu önünde, bağış uygulamasını eleştirmektedir. 
Ne yazık ki, hükümet, Millî Eğitim Temel Kanununun 16 ncı maddesinde yaptığı değişiklikle, okul
ları birer işletmeye çevirmiş ve bağış uygulamaları konusunda okul idarecilerini cesaretlendirmiş
tir. Aynı zamanda, bu, kamusal eğitim anlayışının da sonuna geldiğinin göstergesidir. Artık, devlet, 
okullarına, kendi başlarının çaresine bakmalarını öğütlemektedir. 

(x) 1009 S. Sayılı Basmayazı 30.11.2005 tarihli 25 inci Birleşim Tutanağına eklidir. 
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Buna, kendi seçim bölgemden bir okuldan örnek vermek istiyorum. Antakya merkezde bir il
köğretim okulunda eski müdür 9,5 milyar bir borç bırakarak okuldan ayrılıyor, başka bir göreve 
gidiyor. Yerine gelen okul müdürü de, bu borcu ödemek üzere her bir öğrenciden 30 ile 40 milyon 
civarında para istiyor. Bu 9,5 milyar borcun da 7,5 milyarı elektrik borcu. Bir ilkokul, elektrik bor
cunu ödemek üzere öğrencilerden para toplama noktasına gelmişse, kayıt yapılırken bağış alınma 
noktasındaysa, kendi başlarının çaresine bakmaları öğütlenmekteyse, vay haline bu millî eğitim sis
teminin! 

Sayın Bakan bağış uygulamalarını çözüme kavuşturacak bir zihniyet taşımamaktadır. Geç
tiğimiz günlerde de basına yansıdığı üzere, Sayın Bakan aklını özel okulların gelirlerinin artırıl
masına, devlet okullarındaki öğrencilerin bu okullara kaydırılmasına takmıştır. Vergi indirimleri 
yoluyla, devlet okullarında okuyan 256 000 öğrencinin daha özel okullara kaydırılacağını düşünen 
Sayın Bakan, bu durumu, kamuoyuna tasarruf olarak açıklamaktadır. 

Sayın Bakana soruyorum; mevcut haliyle bile yetersizken eğitimin bütçedeki payının arttığını 
söylüyorsunuz, diğer yandan da tasarruftan söz ediyorsunuz! Anlaşılan ya Sayın Bakanın kafası 
karışık ya da kamuoyunun kafasını karıştırmak istiyor. 

Sayın Bakan, ücretsiz kitap dağıtımıyla ilgili, öğrencilere, velilere müjdeler vererek böyle bir 
uygulama başlatmış; fakat, bu uygulama görünürde katkı sağlayıcı bir nitelik taşısa da, biz, bu 
konunun altında bir rant kavgası olduğunu görüyoruz. Bakanlık, bu uygulamayı, kitapları yayınev-
lerinden satın alarak gerçekleştirmiştir, kendi ürettiği kitapların basımını da bir özel matbaaya ver
miştir. Daha önce vatandaşın cebine el atan özel yayınevleri, bu kez vatandaşın vergileriyle oluşan 
kamusal kaynaklardan nemalanmaktadır. Uygulama yeni zenginler yaratacak ya da var olanları 
daha palazlandıracaktır. Oysaki, en ekonomik yol, hem kitap üretimi hem de basımının ve 
dağıtımının kamunun kendi olanaklarıyla gerçekleştirilmesidir. 

Okullarımızın sorunları bunlarla da sınırlı değildir. Bir diğer sorun da okullarımızın fizikî 
koşullandır. Öyle ki, bugün Türkiye'de 8 325 okulda ikili, 17 636 okulda ise birleştirilmiş sınıflar
da eğitim verilmektedir. İlköğretimde ve ortaöğretimde toplam derslik açığı binlerle ifade edilmeye 
başlamıştır. Bugün ülkemizde okul başına 1 tane fen laboratuvarı bile düşmemekte, 1 324 öğrenci 
tek bir laboratuvardan hizmet almaya çalışmaktadır. 

Bilgisayar laboratuvarları açısından durum daha da kötüdür. Bu yıl itibariyle 8 624 öğrenciye 
bir tek bilgisayar laboratuvarı düşmektedir. 

Eğitim sistemimizin diğer bir önemli sorunu ise, öğretmen açıklarıdır. Okullarımızdaki öğret
men açığı artık yüzbinlerle ifade edilmektedir. Binlerce okul, öğretmen yokluğu nedeniyle bugün 
kapalı durumdadır. Son on yılda, 335 311 öğretmen atanmışken, 130 673 öğretmen de emekli ol
muştur. Bu durumda, reel anlamda ataması yapılan öğretmen sayısı 205 000'dir. Eğitime gereken 
önemin verilmediği, bütçeden yeterli kaynakların aktarılmadığı, nitelikli ve deneyimli kadrolar bir 
yandan emekli olurken, öte yandan kadrolu öğretmen atanmaması çok büyük bir kayıptır. 

Var olan öğretmen açığını gidermek için sözleşmeli öğretmenlik yöntemini tercih eden 
hükümet, henüz, sözleşme kapsamında göreve başlayacak öğretmenlerle ilgili sosyal hakları da 
belirlememiş, bu konuyu belirsiz bırakmıştır; performanslarına göre derecelendirilmesi yöntemini 
uygun görmektedir. Bu da, öğretmenlerin kazanılmış haklarını hiçe saymak demektir. 

Kadrolaşma ise tüm hızıyla devam etmektedir. Üç yıllık AKP İktidarı döneminde yapılan 
yönetici atamalarında, atanan idarecilerin büyük çoğunluğunun erkek olması, kadrolaşmanın cin
siyetçi boyutunu ortaya çıkarmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, kadrolaşmayla ilgili yine kendi bölgemden bir örnek vermek istiyorum. 
Yine, Antakya merkezde bir ilköğretim okulunda beden eğitimi öğretmeni doğum iznine ayrılıyor. 
Yerine bir vekil öğretmen atanıyor. Onbeş gün sonra bu vekil öğretmen de görevinden alınıyor. 
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Yerine, yine başka bir ilçemizden bir beden eğitimi öğretmeni, görevlendirmeyle bu okula geliyor. 
Araştırıyoruz, bu öğretmen, bizim AKP îlçe Başkanının kardeşi. Onun boşalttığı kadroya ise, bir 
başka arkadaşımız vekil öğretmen olarak atanıyor. Yani, bu kadrolaşma konusunda akıl sır er
meyecek yöntemler gündeme getiriliyor, uygulanıyor. 

Millî Eğitim Bakanlığı Genel Müdürlüğünün 2004/91 numaralı genelgesiyle, başta Ankara ol
mak üzere, tüm illerde, yöneticilikte beş yılını dolduran okul müdürleri, bulundukları yeri kanık
samaya başladıkları gerekçesiyle zorunlu rotasyona; yani, yer değiştirmeye tabi tutulmuştur. Böy
lelikle, bu kadrolardan boşalan kadrolar da AKP yandaşlarıyla doldurulmaya başlanmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, bugün basında da var; çok ciddî bir olay; ben onun üzerinde de durmak 
istiyorum. Mersin'de, bir okulda, 5 öğretmene, öğrencilerini dinden soğuttukları suçlamasıyla, 
görevlerinin yer değiştirilmesi ve maaş kesme cezası veriliyor. Bu dinden soğutma işlemini bu öğ
retmenler nasıl yapmış?.. Bu öğretmenlerin suçu, derslerinde evrim teorisini anlatmak ve ezan 
okunduğu zaman da sınıfın pencerelerini kapatmak... Suçlan, bugün herkesin bildiği, herkesin 
okuduğu evrim teorisini anlatmak ve ders yaparken gürültü olan bir mekânda gürültüyü ortadan kal
dırıp dersi vermeyi sağlamak. Bu öğretmenlerimizin suçu da bu. Bu öğretmenlerimizin durumunu 
da Sayın Bakanın dikkatine sunmak istiyorum; buna bir an önce bir çözüm bulunması gerekiyor. 

Burada görevli müfettişin şu ifadesi de çok önemlidir: Bu soruşturmayı yürüten müfettiş "bu 
okulu temizleyeceğim, laiklerden temizleyeceğim" ifadesini kullanan bir müfettiştir. Bunun da araş
tırılmasını ve bu insan hakkında da gerekli işlemin yapılmasını ben buradan diliyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de eğitim sistemi var olan sorunlarıyla devam etmektedir. Bu 
kanunun çıkmasıyla birlikte, bu sisteme yeni okullar da dahil edilecektir. AKP Hükümetiyle birlik
te bu sorunlar kalıcılaşmakta ve derinleşmektedir. Yaşadığımız çağda, Türkiye'de, eğitimin içler 
acısı görünümü sürmektedir. Tüm öğrencilerin sağlık ve sosyal güvenlik hakkından yarar
lanabileceği bir sistemin kurulmasını, çocuklarımızın yılda iki kez sağlık taramasından geçiril
mesini, çocuklarımızın bedensel ve zihinsel açıdan sağlıklı gelişimini sağlamak için süt ve temel 
gıda dağıtımının ücretsiz gerçekleştirilmesini sağlamak, devletimizin sorumlu olduğu bir konudur. 
Yetersiz beslenme sebebiyle ortaya çıkan rahatsızlıkların önünün alınması, okullarda ısınma 
sorununa çözüm bulunması, karda kışta kilometrelerce yürümek zorunda bırakılan öğren
cilerimizin, evlerinden okullarına, okullarından evlerine güvenli biçimde ulaşmalarının garanti al
tına alınması, uyuşturucu kullanma yaşının 12'ye düştüğü okullarda buna karşı önlemlerin ar
tırılarak çocuklarımızın karanlığa mahkûm edilmeyecekleri, ruhsal gelişimlerinin her aşamasında 
psikolojik destek görebilecekleri sistemleri geliştirmek, yaymak ve bu sorunlara çözüm bulmak 
gerekmektedir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Durgun, lütfen toparlar mısınız. 
Buyurun. 
GÖKHAN DURGUN (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan. 
Bu duygu ve düşüncelerle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Durgun. 
Madde üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına söz isteyen, Mersin Milletvekili Sayın Hüseyin 

Özcan; buyurun. 
ANAVATAN PARTİSİ GRUBU ADINA HÜSEYİN ÖZCAN (Mersin) - Sayın Başkan, değer

li milletvekilleri; 1009 sıra sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Bağlı Okulların Millî Eğitim 
Bakanlığına Devredilmesi ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 
6 ncı maddesi hakkında Anavatan Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; Yüce Heyeti saygıy
la selamlıyorum. 
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Değerli milletvekilleri, iki gün önce, kadınlarımıza seçme ve seçilme haklarının verilmesinin 

71 inci yılını kutladık. Birçok Avrupa ülkesinde kadınlara bu hak verilmemişken, Büyük Atatürk ve 
arkadaşları kadınlarımıza bu haklan vermiştir, Meclis kanalıyla. Tümünü saygıyla anıyoruz. 

Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisine baktığımızda 24 tane bayan milletvekilimiz var. Oysa, 
Türkiye nüfusunun yüzde 5 Tine yakın kadınlarımız yaşıyor ve bu oran, Meclise baktığımızda, yüz
de 4,27 civarında bir oran ki, gerçekten, bizim millî eğitime bakış açımızın ve kadınlara bakış 
açımızın bir örneği olarak görüyoruz; bunların düzeltilmesinde yarar vardır diyoruz. 

Değerli milletvekilleri, kurumların insangücünün kalkınma hamlesine hız kazandıran bir fak
tör haline dönüşmesi, nitelik ve nicelik açısından yeterli bir eğitimin verilmesi mümkün olmalıdır. 
Okulöncesi eğitimden başlamak üzere, eğitimin her kademesinde, halkımızı, 21 inci Yüzyılda çağ
daşlarıyla rekabet edebilecek düzeye getirecek nitelikte yetiştirmek hayatî önem taşımaktadır. 

Eğitimin, verimlilikte artış yaparak, ekonomik büyümeye en büyük katkıyı sağlayabileceği bir 
gerçektir. Üretim ve hizmet sektöründeki teknolojik gelişmeler ve kalite yarışı, içgücünden bek
lenilen nitelikleri etkilemektedir. Değişikliklere uyum sağlayan, problemleri çözen, iyi yönetimlere 
ve benzeri yeteneklere sahip olmayı hedeflemiştir. 

Eğitim hizmetleri konusunda esas görevli olan kurum Millî Eğitim Bakanlığıdır. Eğitim Birliği 
Kanununun amacı ise, eğitimi dağınıklıktan kurtarmak ve tek elden yürütmek iken ve objektif 
üreten ve eğitim sistemimizde birlik çabası göstermesine rağmen, maalesef, bazı istisnaî durumlar 
ortaya çıkmıştır. Bundan dolayı, bu yasa, var olan dağınıklığı, aksaklıkları gidermek için iyi bir 
çalışmadır. 

Değerli milletvekilleri, durum böyle olunca; Türkiye'de eğitim emekçilerinin yıllardır, ciddî 
ekonomik ve sosyal sorunlarla yaşamaya çalıştığı bilinen bir gerçektir. Öğretmenlerin ekonomik, 
özlük ve demokratik sorunları her yıl birikerek büyümektedir. Ekonomik açıdan çökertilen öğret
menler, memur ve hizmetliler geçinebilmek için ek iş yapmak zorundadırlar. 

Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışan eğitim ve bilim emekçilerinin sorunlarının, ülkenin 
genel sorunlarından ayrı ve bağımsız olmadığını düşünmekteyiz. Eğitimin ve eğitim emekçilerinin 
yaşadığı sorunların çözülmesi için gerekli olan ekonomik koşulların düzeltilmesi yanında, demok
ratikleşme yolunda da acil adımlar atılmasında fayda vardır. 

Değerli milletvekilleri, herkes için temel bir insan hakkı olarak kabul ettiğimiz eğitim hakkı, 
bugün Türkiye'de sadece ekonomik gücü olanların yaratabildiği bir fırsat haline gelmiştir. Oysa, 
parası olmayan öğrenciler ne dershanelerden ne araç ve gereçlerden faydalanamamaktadır. Bu 
sebeple, eğitimde bir eşitsizlik oluşmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, üniversite imtihanlarına baktığımızda, 2004 yılında sıfır puan alan 32 177 
iken, 2005 yılında 57 163 olarak kaydedilmiştir. İşte, bu durum, eğitimdeki fırsat eşitsizliğinin en 
güzel örneğidir. 

Binbir güçlük içerisinde çocuklarını üniversitede okutan ailelerin durumları yürekler acısı. 
Üniversiteyi bitiren çocuklarımız aş ve iş bulamamanın sıkıntısı içindeler. Hem aileleri hem de ken
dileri psikolojik sıkıntı içerisinde siyasetçilerden yardım beklemektedirler. Oysa, bizler de, yardım
cı olamamanın üzüntüsü içerisindeyiz. Hükümetin gerekli girişimde bulunmasında, bu konuda 
duyarlı olarak çalışmasında ve uğraşmasında yarar var düşüncesindeyiz. 

Değerli milletvekilleri, fen-edebiyat fakültesi mezunlarının öğretmen olmaması binlerce öğ
renci ve ailelerinin mağdur olmasına neden olmaktadır. Bu mağduriyetin kaldırılması ve öğretmen 
açığının da bir nebze olsun giderilmesi için öğretmen olarak atanmalarında yarar vardır diye 
düşünüyoruz. 

Vekil öğretmenlerin çeşitli sosyal haklardan mağdur olmaları da ayrı bir sorundur. Bu öğret
menlerimizi de sahiplenmeliyiz. 
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Sayın milletvekilleri, Türkiye'deki eğitim sisteminin acilen nitelikli hale getirilmesi gerekmek
tedir. Bunun için de, öncelikle ikili eğitimden tekli eğitime geçilmelidir. Yurdumuzda 8 325 okulda 
ikili, 17 636 okulda da birleştirilmiş sınıflarda eğitim verilmektedir. Bu rakamlarla, yaklaşık 7,5 
milyon öğrencinin, bu okullarda ve olumsuz koşullar altında eğitimini sürdürmeye çalıştığını gör
mekteyiz. Nitelikli eğitimin önünde ciddî bir engel olarak duran ikili eğitim sorunu çözülmeden, 
ikili eğitim yapan okullarda yaşanan sıkıntıların artması kaçınılmazdır. Bu sıkıntının aşılmasının tek 
yolu, okul ve derslik açıklarının kapatılması ve tüm eğitim kademelerinde tekli eğitime geçil
mesidir. 

İki; sınıf mevcutları 60 değil, en fazla 30'u geçmemelidir. Kalabalık sınıflar, Türkiye'deki 
eğitim hizmetinin yıllardan bu yana yaşadığı temel sorunların başında gelmektedir. Pek çok Avrupa 
ülkesinde sınıf mevcutları 24 iken, ülkemizde hâlâ 50-60 civarında olması, gerçekten eğitimi bir 
sıkıntıya sokmaktadır. 

Üç; eğitimde kadrolaşma değil demokratikleşme yöntemi anlayışı benimsenmelidir. Eğitim 
yöneticileri, siyasîlerin bireysel istek ve takdirlerine göre değil, önceden belirlenmiş bilimsel esas
lara göre ve yapılacak demokratik seçimlerle belirlenmelidir. Her iktidar değişikliği döneminde 
yaşanan yoğun siyasal kadrolaşmanın önüne ancak bu şekilde geçilebilir. Memurlar siyasî tayinler
le yıpratılarak bezdirilmekte, istifaya zorlanmakta ve hatta, eşleri farklı illere atanarak aile birliği 
sarsılmaktadır. Siyasî kadrolaşmayı bırakıp, eğitim kurumları kendi içlerinde özerk olarak çalıştırıl-
malıdır. 

Buna örnek olarak, dünkü, bilmiyorum, basından takip ettiyseniz, Kültür Bakanımızın, Millî 
Eğitim Bakanlığına "ben, bu sanatçıları buralara atadım, sizler de bunların eşlerini bu illere atayın" 
diye bir yazı geçmişti. 

Değerli milletvekilleri, Mersin Milletvekili olduğum için, bugün, basında -ki, önceden de öğ
rendiğimiz kadarıyla- "Mersin'de 5 öğretmenin görev yeri cami imamının şikâyeti üzerine değiş
tirildi" diyor ve "Evrim Sürgünü..." Bu öğretmenlerin hepsini yakından tanıyorum. Gerçekten, 
Atatürk ilkelerine bağlı, çağdaş, demokratik ve çalışkan arkadaşlarımızdır. Hatta, Yalınayak Bel
desindeki bu okul da örnek okul seçilmiştir. Bu arkadaşlarımızın projesi de on güne kadar ödül 
alacak. Bu ödül alan arkadaşlarımız, bunları hak etmediler. Suçları ne?.. Bunların çok çalışmaları 
galiba. Bir de, aynı mezhepten olmaları mı?.. Tesadüf değil bunlar. Artık, bunları bırakın, insanları 
bölmeyin. Yazık, Millî Eğitimde bu memurların onuruyla, çalışmasıyla, hareketleriyle, şevklerini 
kırmayın, bölücülük yapmayın. Çünkü, bu arkadaşlarımız, her yönüyle cumhuriyet değerlerine 
sahip olan arkadaşlarımız. 

Diğer bir konu ise, yargıya saygınız olduğunu savunuyorsunuz. Soruyorum, Mersin Millî 
Eğitim Müdürü mahkemeyi kazanarak döndüğü halde, tekrar neden göreve başlatılmadı? Bunları, 
Millî Eğitim Bakanı olsa da, keşke cevaplandırsa diye düşünüyorum. 

Değerli arkadaşlar, hizmetli ve memurlar için özel hizmet tazminatı ödenmelidir. Kamu kurum
larımızın en önemli yapı taşlarından birisi olan memurlar, ciddî sorunlarla karşı karşıyadır. Diğer 
eğitim çalışanlarıyla aynı ortamda bulunan, ancak eşit haklara sahip olmayan memurlar, kendilerine 
yüklenen her türlü angaryayı tartışmasız yerine getirmeyle yükümlü saymaktadırlar kendilerini. 
Hizmetli ve memurların yıllardır süren mağduriyetlerini gidermek amacıyla, yaptıkları işlerin 
niteliği ve çalışma koşulları göz önünde bulundurularak... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Özcan, toparlayabilir misiniz. 
Buyurun. 
HÜSEYİN ÖZCAN (Devamla) - ... ek özel hizmet tazminatı ödenmelidir. Ayrıca net olarak 

ellerine geçen 3,3 YTL'lik ders ücretlerinin 10 YTL'ye çıkarılmasında yarar vardır diyoruz. 
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Ayrıca, memurlarımızın çok sıkıntılı durumda olduklarını biliyoruz. Öncelikle bu memur
larımıza kira ve yakacak yardımları yapılmasında yarar vardır diyoruz. Örneğin, 9/1'deki memur 
560 YTL, 14/2'deki memur 556 YTL, 1/4'deki öğretmen 880 YTL, 7/1'deki kaymakam ise 1 142 
YTL almaktadır. Değerli arkadaşlar, bu memurlarımız kira parası mı ödesin, elektrik parası mı 
ödesin, çocuklarının eğitim parasını mı ödesin?! Bu konu, gerçekten yürekler acısıdır. 

Değerli arkadaşlar, biz, 24 Kasım günü Öğretmenler Gününü kutladık. Sayın Bakanımız 
burada olsaydı... O gün öğretmenlerimizin elini öptü. Öğretmenlerimizin elini öptü; ama, 
Kızılay'da da öğretmenlerimiz coplandı. Sayın Bakan, öğretmenlerin ellerini öpmeyeydiniz, ama bu 
insanları coplatarak hastanelik de yapmayaydınız. Bunlar, gerçekten çok üzücü tablolardır, eğitim
cilerimize en büyük kötülüktür. Sayın Bakan, bu öğretmenlerimize karşı, biraz daha, hükümet 
olarak da duyarlı olmamızda yarar vardır diye düşünüyorum. 

Sayın Millî Eğitim Bakanımıza sormak istiyorum; hangi öğretmen, öğrencisinin ve velisinin 
yanında açlık sınırının altında çalıştığından bahsetmiştir? Ayrıca, hangi öğretmen 15 saatlik dersi 1 
gün içerisine sığdırmıştır? 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Özcan, lütfen! 
HÜSEYİN ÖZCAN (Devamla) - 2 dakika daha müsaade eder misiniz... 
BAŞKAN - Hayır, lütfen Sayın Özcan, ek sürenizi verdim ben size. 
Teşekkür eder misiniz lütfen. 
HÜSEYİN ÖZCAN (Devamla) - Çok teşekkür ediyorum. 
Saygılar sunuyorum Yüce Heyete.(Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Özcan. 
Madde üzerinde, şahsı adına, Malatya Milletvekili Sayın Ferit Mevlüt Aslanoğlu; buyurun. 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli millet

vekilleri; ben bir eğitimci değilim; ama, işin öbür bacağına, öbür perdesine bakmak istiyorum. 
Değerli milletvekilleri, çağdaş dünya diyoruz, gelişmiş ülkeler, gelişmiş medeniyetler 

seviyesine ulaşmak istiyoruz; hepimizin dilinde. Sadece bugün için söylemiyorum; biz çocuk
larımızı katlediyoruz. Yabancı dil eğitimi bilmeyen, bilgisayarı bilmeyen çocuklar geleceğin dün
yasında ekmek parası bulamayacaklardır. Sadece bugün değil, dün de; ama, bu mantıkla yarın da. 
Eğer benim çocuğum en az bir lisan bilmiyorsa... 

MEHMET ALİ SUÇİN (Batman) - Merak etme, herkes bilecek, öğrenecek. 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Hangi herkes biliyor?! 
MEHMET ALİ SUÇİN (Batman) - Herkesin evinde bilgisayar var. 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Nerede evinde?! 
BAŞKAN - Lütfen, Sayın Milletvekili, hatibe söz atmayalım. 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Lütfen, Sayın Milletvekilim, ben burada siyaset 

yapmıyorum, sadece çocuklarımızın geleceğini konuşuyorum. 
BAŞKAN - Sayın Aslanoğlu, Genel Kurula hitap eder misin lütfen! 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Sizin çocuğunuz alabilir, benim çocuğum 

alamıyor Beyefendi. O zaman, bu ülkede bir fırsat eşitliği varsa, benim de çocuğum bunu öğrenmek 
zorundadır. 

AYHAN ZEYNEP TEKİN (BÖRÜ) (Adana) - Sinirlenme Mevlüt... 
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FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - "Öğrenecek" diyorsun da!.. Türkiye'de kaç tane 
öğrenci var; bırakın liseleri, kaç üniversite bitiren öğrencimiz lisan biliyor arkadaşlar? Dünyanın az 
gelişmiş ülkelerine dahi baksanız, Arabistan'a bakın, Hindistan'ına bakın, Pakistan'ına bakın, yaban
cı dil bilmeyen bir tane insan bulamazsınız. 

Eğer benim çocuğum, sizin çocuğunuz, hepimizin çocuğu, hepimizin geleceği, Millî Eğitim 
Temel Kanununda, ilkokuldan itibaren en az bir yabancı dil mecbur edilmezse... Liseyi bitiren bir 
çocuk üniversiteye girme şansı bulamıyorsa dahi, en az bir lisanı öğrense, o lisan kendisine bir ek
mek kazandırır arkadaşlar. Bu çocukların geleceğini düşünün. Yani, ben, burada... Bugünün 
meselesi değil, yıllardır bu çocuklarımız katlediliyor. Yıllardır bu çocuklarımıza verilen eğitim 
yasak savmacı bir eğitimdir, hiçbir işe yaramıyor. 

Değerli arkadaşlarım, eğer, ülkemizi seviyorsak, eğer, çocuklarımızın geleceğini seviyorsak, il
kokuldan. .. Çok mu zordur bu; yapanlar nasıl yapıyor, çok mu zor; ilkokulda... Tabiî, bir günde ol
maz bu. Millî Eğitim Temel Kanununda, ilköğretimde bir yabancı dil mecburdur. Lisede ikinci 
yabancı dil saati getirsek, en azından, liseyi bitiren çocuklarımız iki tane yabancı dil bilse, bu ülke 
çağdaş dünyayla kolay entegre olur, bu ülke dünyadaki ticaret hacminden çok kolay büyük paylar 
alır arkadaşlar. 

Bakın Hindistan'a... Hindistan'da yazılım paketlerinden yılda 50 milyar dolar para kazanıyor
lar. Neden biliyor musunuz; lisan bilen, çok iyi yetişmiş bir gençliği var. 

Üniversiteyi bitiriyor gençlerimiz; lisanı yok, bilgisayarı yok, hiçbir şeyi yok. Gidiyor bir 
avukat, Adalet Bakanlığının açtığı memurluk sınavında kâtip olmaya çalışıyor arkadaşlar. Yazıktır 
arkadaşlar, yasak savmayalım. Bu ülkenin gerçeklerini perdeyi örterek gidermeyelim. Hiç değilse, 
bugünden sonraki çocuklarımızı düşünelim. 

Bu ülkede yasak savıyoruz. Bu çocuklarımızı -yine söylüyorum- katlediyoruz, Türkiye'nin 
geleceğini karartıyoruz hep beraber. Bu mantıkla Türkiye bir yere gidemez arkadaşlar. Yetişmiş ve 
eğitimli insan; ama, yetişmiş insan derken, her türlü çağdaş, teknolojik bilgileri almış, en az iki 
yabancı dil bilen bir insanı dünyaya çıkar bakayım, dünyayı devirir. Türkiye, dünyadaki ekonomik 
olaylardan çok büyük pay alır arkadaşlar; lütfen, bunu gözardı etmeyelim. Bilemiyorum, ben 
eğitimci değilim; ama, işin bu tarafında, bu eksiklik çok büyük. 

Değerli arkadaşlanm, tabiî, olayın sosyal ve ekonomik tarafına bakalım. Ben, yine söy
lüyorum, çocuklarımız katlediliyor. Ülkemizi biz sevmiyoruz; ülkemizin geleceğini çok iyi yetişmiş 
insanlara bırakmak için, dün de çaba gösterilmedi, bugün de çaba gösterilmiyor. Bilgisayar... 20 000 
tane bilgisayar Tekstil Vakfı veriyor. Bilgisayarı olan okullardaki çocuklar bilgisayar öğrenecek; 
ama, diğer çocuklarımız ne olacak?.. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Toparlıyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Aslanoğlu, lütfen... 
Buyurun. 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Onlar bunu hak etmiyor mu?.. Onlar bunu hak 

etmiyor mu?.. Köydeki öğrencim, taşımalı eğitim, köy yollarında 3 saat çamura saplanan insanlara 
yazık değil mi bu ülkede?.. 

Değerli arkadaşlarım, ne olursunuz, Millî Eğitim Temel Kanununu... Bu Meclis bir devrim 
yapsın, devrim; Türk çocuklarının geleceği için, Millî Eğitim Temel Kanununu değiştirelim. İl
kokulda en az bir yabancı dil, lisede en az ikinci yabancı dil koyalım, zorunlu okutalım. En azın
dan, geleceğimizin, ülkemizin geleceği çocukları dünyaya entegre edelim. 

Hepinize saygılar sunuyorum. 
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Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Aslanoğlu. 
Madde üzerinde, şahsı adına söz isteyen İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş?.. Yok. 
Kütahya Milletvekili Sayın Alaettin Güven; buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
ALAETTİN GÜVEN (Kütahya) - Sayın Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım; görüş

mekte olduğumuz 1009 sıra sayılı yasa tasarısının 6 ncı maddesi üzerinde şahsî görüşlerimi belirt
mek üzere söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Madde konusunda görüşlerimi sizlere ulaştırmadan önce, bugün bir hatip, buradan "bu kanun 
görüşülürken Kütahya Milletvekili" diyerek -şahsımı kastederek- "kürsüye çıkıyor 'kanun güzeldir, 
uygundur, milletimize hayırlı olsun' deyip iniyor" dedi. Ben, yine, millet adına siyaset yapan bir ik
tidarın üyesi olan milletvekili olarak, her zaman, her şeyin milletimize hayırlı uğurlu olmasını 
dilemeye devam edeceğim. İkincisi, güzeldir diyeceğim. Güzeli sevmek aynı zamanda yine güzel
dir. Başka bir deyişle, sözcükler, hiçbir zaman israf edilmeyi sevmezler. Sözcüklerin, kelimelerin, 
cümlelerin en korktuğu şey israf edilmektir. Keçiboynuzunu sevmiyorsam, bir dirhem bal için bir 
batman odunu çiğnemeyi sevmiyorsam, bu benim tercihimdir ve burada, milletin kürsüsünde, mil
letvekili olarak, benim, söz hakkımı bir başkası kullansın diye kullanmamamın, hiçbir milletvekili 
arkadaşımın kullanmaması anlamını taşıdığını zannetmiyorum, öyle bir şey yok; kanaatimi herhal
de paylaşıyorsunuz. 

Bu yasanın 6 ncı maddesinde, Adalet Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Devlet 
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Kültür 
ve Turizm Bakanlığının şu anda bünyelerinde bulunan meslek liselerinin Millî Eğitim Bakanlığına 
devredildikten sonra eğitim ve öğretim alanında işbirliği yapılmasını düzenlenmektedir. Teorik bil
gilerin elde edilmesi ve davranış haline getirilmesi için insan gücünün planlanması, öğretim prog
ramlarının hazırlanması, programların geliştirilmesi ve uygulanması konusunda ilgili kurumlar ile 
Millî Eğitim Bakanlığının işbirliği yapması, dayanışma içinde bulunması gerekli ve önemlidir. 

Ayrıca, devredilen okulların meslek dersleri öğretmenleri ihtiyacı karşılanmazsa, kar-
şılanamazsa, yine ilgili kurumlar ihtiyacın giderilmesi için görevlendirmeyle destek sağlamasını 
hükme bağlamaktadır. Yine söylüyorum: Güzel bir maddedir, güzel bir tasan üzerinde çalışıyoruz. 
Milletimize hayırlı, uğurlu olsun. 

Saygıyla. (AK Parti sıralanndan alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Güven. 
Şimdi, madde üzerinde 10 dakika süreyle soru-cevap işlemi yapılacaktır. 
Sayın İnce, buyurun. 
MUHARREM İNCE (Yalova) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Öncelikle bu görüşmeyi çok yadırgadığımı belirtmek istiyorum. Millî Eğitim Bakanının burada 

olmasını isterim, ben sorulanına yeterli yanıt alacağımı sanmıyorum. Millî Eğitim Bakanı, Plan ve 
Bütçe Komisyonundaki görüşmesini bırakabilir, pekâla da buraya gelebilir diye düşünüyorum. 
Ama, yerine hep ya İçişleri Bakanı ya eski İçişleri Bakanı bakıyor. Herhalde, öğretmenler dövül
dükten sonra böyle bir gelenek başlayacak; Millî Eğitim Bakanının yerine eski İçişleri Bakanlan ya 
da yeni İçişleri Bakanı bakacak! 

BAŞKAN - Sayın İnce, lütfen sorunuza geçer misiniz. 
MUHARREM İNCE (Yalova) - Tabiî, Sayın Başkanım. 
Efendim, Millî Eğitimde yeni tip uygulamalar başladı. Bunlardan birisi şu: 2 trilyon liraya bir 

okul yapılıyor, hayırsever bir yurttaşımız 70 milyar lira, 80 milyar lira para veriyor, okulun adı o 
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hayırseverin oluyor. Bu çok yanlış. Yani, 2 trilyonluk bir okula 50 milyar lira vererek 
örneklerini verebilirim- 100 milyar lira vererek, okula ismini vermenin çok yanlış olduğunu 
sanıyorum. Cumhuriyetin ilk yıllarında okullara öğretmenlerin ismi verilirdi; ne yazık ki, artık bu 
gelenek ortadan kalktı, hele hele bu iktidarın döneminde. 

Bir ilginç olayı size anlatmak istiyorum, o da, Aralık İlçe Millî Eğitim Müdürüyle ilgili. İlçe 
Millî Eğitim Müdürü, ilde şube müdürü olarak görevlendiriliyor. Burada amaç, yolluk almak. İlçe 
millî eğitim müdürünün yerine de, bir okul müdürü görevlendiriliyor. Bu örnekleri çoğaltmak müm
kün. Bunlar doğru mudur? 

Son sorum da; her yıl rutin olarak, sınıf öğretmeni olarak atanmış öğretmenler, başvurulan uy
gun bulunursa branşlarına geri dönebiliyorlardı; ama, bu isteğe bağlıydı. Bu, kez, hepsini geriye 
döndürdünüz. Kimisi dönmek istemiyordu, sınıf öğretmenliğinde kalmak istiyordu; çünkü, ekders 
ücreti alıyordu ya da Türkçe öğretmenliği, edebiyat öğretmenliği branşlarını kaybettiler, coğrafya 
öğretmeni ilköğretimdeydi, sosyal bilgiler öğretmeni olarak bunları bıraktırdınız. Bunların doğru 
olduğunu düşünüyor musunuz? 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın İnce. 
Sayın Karademir, buyurun. 
ERDAL KARADEMİR (İzmir) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Tabiî, Millî Eğitim Bakanının burada olmaması, gerçekten bir talihsizlik; çünkü, bizim 

sorularımıza ancak o cevap verebilirdi. 
Ben, her şeye rağmen sorumu sormak istiyorum. 
Sayın Bakan, 2.4.1993 tarih 21540 sayılı Resmî Gazete ile Ekim 2002 tarih 2541 sayılı Tebliğ

ler Dergisinde yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlara Ait Açma, Kapatma ve Ad 
Verme Yönetmeliğine göre, ilimiz okullarında ad vermede değerlendirilmek üzere, İzmir İl Millî 
Eğitim Müdürlüğü, 24 Kasım 2005 tarihli bir yazıyı okul müdürlüklerine fakslamıştır. Bu yazıda, 
okullarda ad vermede değerlendirilmek üzere, okul isimlerinin 28.11.2005 tarihine kadar müdür
lüğümüze iletilmesi istenmiştir. Yazının, 24 Kasım Öğretmenler Gününde gönderilmesi, mükemmel 
bir jest olarak algılanabilir; ancak, bu yazının 24 Kasım Öğretmenler Gününde öğretmenler tarafın
dan değerlendirilmesi ve önerilerde bulunulması mümkün değildir; çünkü, o gün okullarda tören 
var, yöneticilerin yansı devlet töreni için AKM gibi diğer salonlarda. 25 Kasım Cuma günü bu yazı 
öğretmenlere açıklansa dahi, hangi öğretmen, düşünerek, tartışmadan bir fikir üretebilir merak 
ediyorum. 26, 27 Kasım ise tatil günleri, 28 Kasım ise son gündür. Bu bağlamda; 

1- Bu yazının cevabının acele edilmesi ve zamanının kısa tutulmasının nedeni nedir. 
2- Bu yazının amacı, ileride, il millî eğitim müdürüne sorulacak sorulara "bu konuyu öğretmen

lerime danıştım" demenin bir altyapısının hazırlanması mıdır? 
3 - Buna tam bir köylü kurnazlığı diyebilir miyiz? 
4- Öğretmenler Gününde Ankara'da hak arayan öğretmenleri, polis tarafından coplatmak, diğer 

yandan, öğretmenlerin görüşlerini göstermelik olarak almak girişimleri, AKP Hükümetinin takıyye 
anlayışının bir göstergesi midir; merak ediyorum. 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Karademir. 
Soru sorma süresi tamamlanmıştır. 
Buyurun Sayın Bakan. 
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ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MURAT BAŞESGİOĞLU (İstanbul) - Millî 
Eğitim Bakanımız, Bütçe Komisyonunda, yeni kurulacak üniversitelerle ilgili kanun tasarısının 
görüşmelerinde bulunmak üzere Bütçe Komisyonunda; o sebeple, şu anda Meclis Genel Kurulun
da bulunamadı. Yoksa, elbette, bu önemli kanunun görüşülmesinde Sayın Bakanımız da burada 
bulunmak isterdi. 

Değerli milletvekillerimizden tevcih edilen sorulara ilişkin konular yazılı olarak cevaplan
dırılacaktır. Arkadaşlarımızın da araştırmasını gerektiren konulardır. O sebeple, belki benim vermiş 
olduğum cevaplar şu anda sayın milletvekillerini tatmin etmeyebilir; ama, yazılı olarak, daha kap
samlı bir şekilde, Bakanlık tarafından, kendilerine, sormuş oldukları sorular cevaplandırılacaktır. 

Yalnız, şu ifadeyi paylaşmadığımı, kabul etmediğimi ifade edeyim; yani, öğretmenler polisler 
tarafından coplandı gibi maksadını aşan bir ifade oldu; bu, yanlış bir şeydir. 

ERDAL KARADEMİR (İzmir) - Gerçek öyle, Sayın Bakan. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MURAT BAŞESGİOĞLU (İstanbul) - Yani, 

sanki, bu, bir emir verildi, bir talimat verildi, öğretmenler bu şekilde oldu gibi bir algılama oldu. Bu, 
kesinlikle yanlıştır. Polis de memurdur, öğretmen de memurdur, onlar bu devletimizin aslî görev
lileridir; yani, böyle bir anlayışa, öğretmen ile polisi karşı karşıya gibi gösterecek anlayışlardan da 
kaçınmak lazım; bunu ifade etmek istedim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Sayın Gazalcı, buyurun. 
MUSTAFA GAZALCI (Denizli) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Sayın Çalışma Bakanımız, iyi niyetiyle, hiç olmazsa, öğretmenin coplatılmadığını söyledi; 

ama, Millî Eğitim Bakanlığı, o eylemden önce bir genelge gönderdi ve bazı öğretmenlerin, işte, il
legal eylemlere katılabileceği gibi, genelgede, böyle, sanki, ortam hazırlayan bir durum yaratmıştı. 
O yüzden kınıyorduk Sayın Bakan. 

Kaç okul Millî Eğitim Bakanlığına bağlanıyor, bir yaklaşık hesap yapıldı mı? Sağlık meslek 
liselerine YÖK ile olan anlaşmaya karşın öğrenci alınacak mı, Danıştay karanna karşın? Turizm 
Eğitim Merkezindeki eğitici-öğretici durumdaki kişilerin bu yasa çıktığı takdirde iş güvenceleri 
sağlanıyor mu? Buradan sormuştuk, yineliyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Gazalcı. 
Sayın Kepenek, buyurun. 
YAKUP KEPENEK (Ankara) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Benim iki sorum var. Birincisi, 24 Kasım Öğretmenler Gününde kaç öğretmen gözaltına alın

mıştır ve tutuklu öğretmen var mıdır şu anda? 
İkinci sorum -bugün basında yer aldı, biraz evvel de dile getirildi- Mersin Yalınayak İlköğretim 

Okulundan, derslerinde evrim teorisini anlattıkları için l'i müdür 5 öğretmen sürgün ve maaş kesil
mesi cezası almışlar mıdır? Bu sorulara yanıt istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kepenek. 
Sayın Kamacı?.. Yok. 
Sayın Baloğlu, buyurun. 
FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. 
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Bu yasayla birleştirilecek olan bütün okullarda da ders kitaplarına Sayın Başbakanın ve Sayın 
Millî Eğitim Bakanının fotoğrafları konulacak mıdır? Dün, Sayın Millî Eğitim Bakanı bu kitaplara 
bu resimlerin konmasının nedenini motivasyon olarak niteledi; yani, okulların ders kitaplarına Baş
bakanı ve Sayın Bakanlannı koyarak öğrencileri motive ediyoruz. Bu yeni öğrenim biçimi Avrupa 
Birliğinin hangi ülkelerinde geçerli bir anlayıştır? Bu motivasyon anlayışınızın bilimsel temeli nedir? 

Ayrıca, şunu öğrenmek istiyorum: Acaba, öğrenciler başka iç açıcı resimlerle de motive 
edilebilir mi? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Baloğlu. 
Sayın Işık, buyurun. 
AHMET IŞIK (Konya) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. Sayın Bakanıma şu soruyu yönelt

mek istiyorum: 
Türkiye'de 57 000 okul bulunmaktadır. Derslik ihtiyacının giderilmesi amacıyla eğitim 

tarihinin en büyük gönüllü katılımı hedeflenmiştir. Bu kapsamda, Eğitime Yüzde Yüz Destek Kam
panyası başlatılmış ve devam etmektedir. Bu kampanyayla 2 katrilyon kaynak sağlanmıştır bugüne 
kadar; gerek bu kampanyayla gerekse de Bakanlığın kendi çalışmalarıyla fizikî altyapı sorunu ne 
zaman sonuçlanacaktır? 

Teşekkür ederim. 
ERDAL KARADEMİR (İzmir) - Sayın Işık, dün sormuştunuz bu soruyu; tekrar ediyorsunuz; 

karıştırdınız... 
AHMET IŞIK (Konya) - Her seferinde soracağım bu cevabı almak için. Siz Aynaya bakın, ken

dinize bakın... 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Saym Işık. 
Sayın Bakan, buyurun. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MURAT BAŞESGİOĞLU (İstanbul) - Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlar; değerli milletvekillerimizin de mutlaka bilgisinde olan hangi meslek 
liseleri Millî Eğitim Bakanlığına devrediliyor konusu veyahut da sorusunu şöyle cevaplandırmak is
tiyorum: Adalet meslek lisesi 3 adet, tarım meslek liseleri 12 okul, tapu ve kadastro meslek lisesi 1 
okul, meteoroloji meslek lisesi 1 okul, sağlık meslek liseleri 280 okul; toplam 309 meslek lisesi, 
diğer bakanlıkların bünyesinde olan bu meslek liseleri Millî Eğitim Bakanlığımıza devredilmiş 
olacak bu yasa Yüce Kurulumuzdan onay gördüğü takdirde. Bu meslek liselerinde de toplam 36 952 
öğrenci bulunmaktadır. Sağlık meslek liselerine de bu yıldan itibaren öğrenci alınmadı. 

Diğer sorulara yazılı olarak cevap verilecek Saym Başkanım. 
Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum... 
HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Başkan, karar yetersayısının aranılmasını istiyorum. 
BAŞKAN - Arayacağım Sayın Koç. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Sayın milletvekilleri, karar yetersayısı yoktur; birleşime 5 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 18.15 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 18.26 

BAŞKAN: Başkanvekili Sadık YAKUT 
KÂTlP ÜYELER: Harun TÜFEKCt (Konya), Ahmet KÜÇÜK (Çanakkale) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 28 inci Birleşiminin Üçün
cü Oturumunu açıyorum. 

1009 sıra sayılı kanun tasarısının görüşmelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
VII.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
4.- Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Bağlı Okulların Millî Eğitim Bakanlığına Devredilmesi ile 

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/1050) (S. Sayısı: 1009) (Devam) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Tasarının 6 ncı maddesinin oylamasında karar yetersayısı bulunamamıştı. 
Şimdi, maddeyi yeniden oylarınıza sunacağım ve karar yetersayısı arayacağım. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı vardır; madde kabul edilmiştir. 
7 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 7.- 3.6.1938 tarihli ve 3423 sayılı Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Meslekî ve Teknik 

Öğretim Okulları Döner Sermayesi Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"Okulların döner sermayelerinin toplamı yüzmilyon Yeni Türk Lirasına (YTL) çıkarılmıştır. 
Bu miktar, Bakanlar Kurulunca on katına kadar artırılabilir. Sermaye artırımları; döner sermaye iş
letmelerinin yıl sonu bilançosunda görülen kârlarının üçte birinin doğrudan sermayeye eklenmesi 
suretiyle karşılanır. Döner sermaye işletme faaliyetlerinden elde edilecek kârın en çok üçte biri, bu 
kârın gerçekleşmesini sağlayan personele katkıları oranında üretimi teşvik primi olarak dağıtılır. 
Ancak, her personele verilecek primin yıllık tutan en yüksek asgari ücretin yıllık tutanndan fazla 
olamaz. Bakanlıkça uygun bulunan alanlarda, çalışma saati göz önünde bulundurulmaksızın parça 
başı ücret ödenmek suretiyle mal ve hizmet üretimi yaptınlabilir. Okullann atölye, makine parkı ve 
tesisleri özel sektörle işbirliği yapılarak işletilebilir. Bu fıkranın uygulanması ile ilgili hususlar 
Bakanlıkça çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenir." 

BAŞKAN - Madde üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz isteyen Muharrem İn
ce, aynı zamanda şahsı adına da söz istediği için ve başka grup adına söz isteyen olmadığından 
dolayı, konuşma süreniz, Sayın İrice 15 dakikadır. 

Buyurun. 
CHP GRUBU ADINA MUHARREM İNCE (Yalova) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Gönül isterdi ki, Millî Eğitim Bakanı burada olsun, dünkü tartışmalardan cevaplayamadık-

lanmızı burada cevaplayalım. Dün, Sayın Bakana bir soru sormuştum, demiştim ki: Siz, Bakan
lığınız döneminde 40 tane anadolu öğretmen lisesi açtığınızı söylüyorsunuz. Öğretmen yetiştirmeye 
özel önem verdiğinizi söylüyorsunuz. 

Sayın Başkan, iktidar tarafındaki arkadaşlanmın sohbetinden rahatsız oluyorum. 
BAŞKAN - Bir saniye Sayın İnce. 
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Sayın milletvekilleri... Lütfen, sayın milletvekilleri... 
Sayın înce, buyurun. 
MUHARREM İNCE (Devamla) - Anadolu öğretmen liselerine verilen önemden söz etmişti. 

Ben de Sayın Bakana, bu konudaki, anadolu öğretmen liselerinin ekstra puanları, ilave puanları var
dı, onu yok ettiğinizi söylemiştim. O da, bana, bu işi bildiğimi; ama, siyaset yaptığımı, bunu 
YÖK'ün yaptığını söylemişti. Ben oysa geçmişten bahsetmiştim. Bakınız, 4.5.2004 tarihinde gelen 
kanun tasarısının 5 inci maddesi... Dün yanımda olmadığı için Sayın Bakana gösteremedim, artık 
değerli bürokratlar Bakana iletirler bunu. Yani, ben haklıydım. Sayın Bakan kürsüye benden sonra 
çıktığı için, burada yine her zamanki gibi, konuları saptırarak işi değiştirmeye çalıştı. 

Şimdi, 21 inci Dönem Parlamentosunda, Millî Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik muhalefet 
milletvekili. Onun konuşmalarını araştırdım biraz, ne söylemiş; çünkü, Sayın Bakan, benim burada 
bir konuşmama da, "İnce" olan soyadıma değinerek, soyadıma yakışmadığını söylemişti. Ben de, 
Sayın Bakanın soyadı üzerinde bir değişiklik yapacağım, "Çelik" değil de "çelişik" diyeceğim ona; 
çünkü, 21 inci Dönemdeki konuşmalarından birkaç tane alıntı... 

Tabela üniversiteleri... "Bugün vakıf üniversitelerimiz dahil, 72 üniversitemiz vardır. Bu 
üniversitelerin -üzülerek söylüyorum- birçoğunun çok ciddî boyutta eksiklikleri vardır, çok ciddî 
boyutta aksaklıkları vardır ve ben bu tabiri kullanmak istemiyorum; ama, bunların bir kısmı tabela 
üniversiteleridir." Hüseyin Çelik, Doğru Yol Partisi Van Milletvekili. 

Yine, aynı Sayın Bakan... "Polisimiz, ya gösteri yapan vatandaşları, öğrencileri, işçileri öl
düresiye coplar veya bazı toplumsal olaylar karşısında, sanki acze düşmüşcesine bir tavır sergiler. 
Bence, bu iki tutum da yanlıştır; bunlar, mutlaka ortayolu bulmamız gerektiğini gösteren örnekler
dir." Hüseyin Çelik, 26 Ağustos 1999. 

"İdareci atamalarında partizanlıklar vardır."Van Milletvekili Hüseyin Çelik. 25 Aralık 1999. 
Bunlar, Sayın Bakanın muhalefet milletvekili olduğu dönemde bu kürsüden ettiği sözlerdir. 
FATİH ARIKAN (Kahramanmaraş) - Şimdi de siz söylüyorsunuz! 
MUHARREM İNCE (Devamla) - Benim soyadımla yakışmadığını söyledi; ben de ona 

diyorum ki, siz, Hüseyin Çelik değil, 1999'la kıyasladığımızda, Hüseyin Çelişik oluyorsunuz. 
Değerli arkadaşlarım, belki bilmeyen arkadaşlarımız olabilir; ama, bu ülkede, sanki sadece 

AKP Hükümeti döneminde ücretsiz kitap verilmiş... Yok böyle bir şey. Bu her zaman vardı, ücret
siz kitap uygulaması hep vardı; sadece, siz, tümünü genişlettiniz, herkese yaydınız bunu. Bu doğru 
değildi; eleştirilerimizde biz haklıydık. Bakınız, millî eğitim müdürlerinin kontenjanları vardı, şu 
kadar yoksul öğrenciye verilir diye. Bunu artırırdınız, yüzde 30, yüzde 40, yüzde 50, yüzde 60 
yapabilirdiniz; ama, yüzde 100 yapmak... Bu doğru değildir. 

Değerli arkadaşlarım, bakınız, iktidarın bürokratları bile artık iktidarı eleştiriyor. Talim Terbiye 
Kurulu Başkanı diyor ki Eğitim ve Bilim Dergisine "müfredatlar aceleye getirildi, eksiklikler ve 
yanlışlıklar var"; bunların da adresini politikacılar olarak gösteriyor. 

Yine burada, tartışmamız gereken, belki de bakanlığın en büyük ayıplarından biri, Kültür 
Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı arasında yaşanıyor. Kültür Bakanlığı, Güzel Sanatlar Genel 
Müdürlüğüne bağlı sanat kurumlarında sözleşmeli çalışan personeli, kadrolarının bulunduğu yerlere 
atıyor. Bu devlet memurlarının 12 tanesinin eşi de öğretmen. Bakanlığa... 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ATİLLA KOÇ (Aydın) - Başkanım, Hükümet adına 
konuşacağım... 

FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - Daha şimdi geldin!.. 
MUHARREM İNCE (Devamla) - Sayın Bakan, dur biraz, bitirelim. 
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Kültür Bakanlığı, bu personeli kadrolarının olduğu yere atıyor, sonra Millî Eğitim Bakanlığına 
yazı yazıyor; diyor ki: Bunların 12 tanesinin eşi öğretmendir. Ben, Kültür Bakanı olarak, bu per
soneli şu şu şu illere atadım; sen de onların öğretmen olan eşlerini o ile ata diyor Millî Eğitim 
Bakanlığına. 

Değerli arkadaşlarım, burası bir hukuk devleti; böyle bir şey olabilir mi?! Böyle bir tayin isteği 
yok. Bunlar zorunlu hizmetlerini tamamlamış öğretmenler, buraya gelmişler. Eşini gönderirseniz, o 
ister gider, ister gitmez. Yani, Millî Eğitim Bakanlığı, Kültür Bakanlığının böyle bir isteğine nasıl 
olumlu yanıt veriyor, anlayabilmiş değilim. 

Nokta konuşmak istiyorum, nokta... Okul kantinleri, mafya ilişkisiyle anılır hale gelmiştir. 
Okul ismi mi istiyorsunuz; işte size okul ismi: Mersin'de Piri Reis İlköğretim Okulu, Zeki Sabah, 
Osman Gazi okullarında ve Sakarya'da Bahçelievler Gazi İlköğretim Okulunda inceleme yapmanızı 
istiyorum, sonuçtan da bu Genel Kurulu bilgilendirmenizi istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Bakana 25.4.2005 tarihine kadar Bakanlığın verdiği rakamlara 
göre, 1 müsteşar yardımcısı, 2 kurul başkanı, 7 genel müdür, 7 genel müdür yardımcısı, 4 bağımsız 
daire başkanı, 2 bağımlı daire başkanı, 7 şube müdürü, 3 şef, merkez teşkilatında vekâleten görev 
yapmaktadır. Neden bunlar vekâleten görev yapıyor derseniz, bunların büyük çoğunluğunun, üçlü 
kararnameyle atanması gerekenlerin asaleten atanmamasının en önemli nedeninin, Sayın Cumhur
başkanının kendileriyle ilgili kararnameleri geri gönderme gerekçesi olduğunu hepimiz biliyoruz; 
çünkü, bunların sicillerinde, irticaî faaliyette bulunmaktan ya da geçmiş dönemde soruşturma geçir
miş olduklarını hepimiz yakından biliyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bakınız, bu kürsüden defalarca söylediğim bir şeyi tekrarlamak is
tiyorum. İmam-hatip lisesi mezunlarına biz cüzamlı gibi bakmıyoruz. 

FATİH ARIKAN (Kahramanmaraş) - Nasıl bakıyorsunuz?! 
MUHARREM İNCE (Devamla) - Hayır, bakmıyoruz... Ben, orada ikibuçuk sene öğretmenlik 

yaptım. 
FATİH ARIKAN (Kahramanmaraş) - Ne cici çocuklar, değil mi... 
MUHARREM İNCE (Devamla) - Ama, siz, Oxfordlu gibi bakıyorsunuz. 
Evet, bakın, bir örnek mi istiyorsunuz; onlar ne cüzamlıdır ne Oxfordludur. Konya'da 70 tane 

okul müdürü atıyorsunuz, 53 tanesi din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni. 
Değerli arkadaşlarım, işte, yanlışlık burada. 53 tanesi matematikçi olsaydı da, yine itiraz eder

dim, 53 tanesi Türkçe öğretmeni olsaydı yine itiraz ederdim. Yani, din dersine karşı özel bir an-
tipatimiz yok; ama, şunu söylemek istiyorum: 70 öğretmenin 53 tanesi herhangi bir branştan 
olamaz; onlarca branş var. O zaman, taraf tuttuğunuz ortaya çıkıyor. Yani, 70 tane okul müdürünün 
53 tanesi fizik öğretmeni olsaydı, yine karşı çıkardım; mantığımı bilmem anlatabiliyor muyum? 

Değerli arkadaşlarım, ayrıca, Sayın Bakanın hemşerilerini de özel olarak müdür yaptığını, 
Yalova'ya da gönderdiğini -isimlerini vermek istemiyorum şimdi- herhalde, her ilde, Sayın Bakanın 
akrabalarının ve hemşerilerinin müdür olduklarını, Millî Eğitim Bakanlığında üst düzey yönetici ol
duklarını hepimiz yakından biliyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bakınız, mevzuatla ilgili bazı değişikliklerden de örnek vermek is
tiyorum size. Onlardan birisi, Yönetici Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliğinde yapılan 
değişiklik. Genel bir bilgi de vermek istiyorum izninizle. Hüseyin Çelik, Sayın Bakan, cumhuriyet 
tarihinin yönetmelik değiştirme şampiyonudur, 78 yönetmelik değiştirmiştir. Kişiye özel yönet
melik değişikliği yapılmıştır. Kişinin şartları tutmuyorsa, önce yönetmelik değiştirilmiştir, o kişi 
oraya atanmıştır, sonra yönetmelik tekrar eski haline getirilmiştir. Örnek mi istiyorsunuz; bakınız, 
11 Haziran 2003 tarihinde yapılan değişiklikle, personelin son beş yılda aldığı sicil önemliydi, bunu 
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üç yıla düşürdü. Yani, şunu diyorsunuz siz: Bizim iktidarımız döneminde verilen siciller önemlidir, 
ondan önce verilen sicilleri hiç önemsemiyoruz. Bu, çok tehlikeli bir yoldur. 

Yine, yurtdışı teşkilatına sürekli görevle atanacak personelin seçimine ilişkin yönetmelikti. 
Burada bir değişiklikle -24 Şubat 2004 tarihinde yapılan değişiklik- personelde aranacak şartlardan, 
Atatürk ilke ve devrimlerine bağlılık, laik, demokratik, çağdaş davranışlara sahip olma kriterleri 
kaldırılmıştır. Bu kriterler aranıyordu yurt dışına gidecek personelde, bunlar kaldırıldı; bunun yerine 
ise, hizmetin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip olmak gibi, belirsiz, muğlak, kişiye göre 
değişebilen ölçüler ortaya konmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, yine, burada, Öğrenci Yurtları Yönetmeliğinde bir değişiklik yapıldı. Bu 
çok kötü bir değişiklik. 3 Aralık 2004 tarihinde yapılan değişiklikle, yurttan çıkarılma cezasında es
ki yönetmelikte bulunan "inancı kötüye kullanma" hükmü kaldırılmıştır. Yani, eski yönetmelikte 
inancı kötüye kullanma suçu işlemişseniz, yurttan çıkarılma gerekçesiydi bu; yeni yönetmelikte, 
inancı kötüye kullanabilirsiniz diyor yani bir anlamda, sizi yurttan çıkarmayacağız diyor. 

Değerli arkadaşlarım, bakınız, yine bir değişiklikle ilköğretimin dördüncü ve beşinci sınıfların-
daki bazı derslere branş öğretmenleri girdi. Bunlardan birisi de din dersi öğretmenleridir. Geç
tiğimiz günlerde Yalova'da yaşanan bir olayı gördünüz. Olay şudur; izninizle anlatmak istiyorum: 
Bir öğretmen, yetkili kurulların izni olmadan, öğrencilerini alıp camiye, kiliseye, cemevine, 
sinagoga, Nazım Hikmet'in mezarına, Türkeş'in mezarına, Deniz Gezmiş'in mezarına gidemez, iz
ne tabidir. Yoksa, bu işin içinden çıkılmaz, herkes alır bir yerlere götürür çocukları. Okul bahçesinin 
dışına çıktığınız anda izne tabidir. îlçe ya da il millî eğitim müdüründen izin almanız gerekir. İzin 
almak yetmez, bir de müfredatta böyle bir olay var mı yok mu; buna bakmak lazım. Müfredatta böy
le bir uygulama yok. 

Bunun nasıl soruşturulacağım, doğrusu, çok merak ediyorum. Bugün, Valilik bu konuda soruş
turma açınca bir köşeyazan -şöyle yazmış- "göreceksiniz, zaman içinde o öğretmenin ödüllen
dirileceğini göreceksiniz" diyor. Ben de, Büyük Millet Meclisinin kayıtlarına not düşmek için bun
ları söylüyorum. Gerçekten merak ediyorum, bir ödüllendirme olacak mı. 

Yine, Millî Eğitim Bakanlığının bir bülteni var. Değerli arkadaşlarım, böyle bir bülten olur mu, 
bir eğitim bülteni bu olur mu. Yani, olmamalı bence. Benim partimin Genel Başkanı da başbakan 
olsa, benim partimin Genel Başkanı da burada olmamalı... 

TUNCAY ERCENK (Antalya) - Olmaz da zaten. 
MUHARREM İNCE (Devamla) -... sizin partinizin Genel Başkanı da olmamalı... 
FATİH ARIKAN (Kahramanmaraş) - Eğitimi o idare ediyor. 
MUHARREM İNCE (Devamla) - Bir eğitim bülteninde böylesine bir şey olmaz. 
Yine, eğitim bülteni; saydım, 48 sayfa, 40 tane Millî Eğitim Bakanının resmi var. Böyle bir şey 

olamaz! 
FATİH ARIKAN (Kahramanmaraş) - Resim çektirmeyi seviyor; ne yapalım?! 
MUHARREM İNCE (Devamla) - Efendim, yani, bu, AKP'nin yaygın organı değil ki?! 
İLYAS ARSLAN (Yozgat) - CHP'nin de değil. 
MUHARREM İNCE (Devamla) - Evet, değil; tabiî ki, CHP'nin de değil. 
Böyle bir şey olamaz! Yani, eğitim, bu ülkedeki çocukların eğitimi, partilerimizin geleceğin

den daha önemlidir. 
Değerli arkadaşlarım, bir konuda hep eleştiri getiriyoruz; bir de çözüm önereyim izninizle, size 

katkı sağlayacağıma inanıyorum. Bir, türbanla ilgili sıkıntıdasınız; bir de, katsayıyla ilgili. 
FATİH ARIKAN (Kahramanmaraş) - Aynen katılıyorum. 
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MUHARREM İNCE (Devamla) - Anlatıyorum şimdi, bakın; size katsayıyı çözeyim. 
ALİM TUNÇ (Uşak) - Türbanı da çöz! 
MUHARREM İNCE (Devamla) - Onu da çözeceğim, çözeceğim. Katsayıyı çözeyim. 
Değerli arkadaşlarım, siz, endüstri meslek lisesi, imam-hatip, ticaret... 
SONER AKSOY (Kütahya) - Çözerseniz, sizin CHP... 
MUHARREM İNCE (Devamla) - Bir dinlerseniz Soner Bey... 
Katsayı olayı şudur değerli arkadaşlarım: Meslek lisesi mezunu öğrencinin sahip olduğu dip

lomayı etkili hale getireceksiniz. Para ve diploma arasında bir ilişki var bu ülkede. Ne yazık ki, 
paranın lehine gelişmiş, ülkedeki koşullar. Şimdi, biz, bu Meclis... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın İnce, 1 dakikalık eksüre veriyorum. 
Buyurun. 
MUHARREM İNCE (Devamla) - Sayın Başkan, bitiriyorum. Bu, çok önemli bir konu; hemen 

bitirmek istiyorum efendim. 
Biz, para ve diploma arasındaki bu ilişkiyi diploma lehine çevireceğiz; paran varsa, hemen 

şoför olamazsın, bir araba alamazsın -ticarî aracı kastediyorum- paran varsa hemen bir kasap dük
kânı açıp kasap olamazsın, hemen elektrikçi dükkânı açamazsın; bunun için şu diplomaya sahip ol
man gerekir diyeceğiz, meslek lisesi mezununun sahip olduğu diplomayı geçerli hale getireceğiz. O 
diplomayı geçerli hale getirdikten sonra, mesleği değerli hale gelmiş olacak, mesleği değerli hale 
gelince; yani, biz diplomadan yana tavır koyunca, o zaten üniversiteye gitmek istemeyecek, o 
zaman katsayı diye bir problem ortadan kalkacak zaten. Siz, torna tesviye bölümünde okutacaksınız 
çocuğu, sonra, alacaksınız tıp fakültesine göndereceksiniz, ben eşitlik, adalet yaptım diyeceksiniz... 
Bir, onun sahip olduğu diplomayı etkili hale getireceksiniz; iki, ilgili mühendislik hakkında önünü 
açacaksınız. Çözüm bu. 

SONER AKSOY (Kütahya) - Üniversiteye gidemedikten sonra çözüm mü olur? 
MUHARREM İNCE (Devamla) - İkinci konudaki çözümü mü istiyorsunuz? 
SONER AKSOY (Kütahya) - Evet. 
MUHARREM İNCE (Devamla) - Bu konuda hiç konuşmamanızı istiyorum. O da bir çözüm

dür. 
Teşekkür ediyorum -Sayın Başkanın sabrını zorlamak istemiyorum-saygılar sunuyorum. (CHP 

sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın İnce. 
Madde üzerinde, Hükümet adına, Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç söz istemişlerdir. 
Buyurun Sayın Bakan. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ATİLLA KOÇ (Aydın) - Sayın Başkan, sayın milletvekil

leri; biraz önce konuşan Sayın Milletvekili İnce'nin iddialarının birçoğu, daha önceleri Millî Eğitim 
Bakanımız tarafından cevaplandınlmıştır, daha sonra kendisi de cevaplandırır; ama, benimle ilgili 
bir meselede ileri sürdüklerini, kendilerine arizamik açıklamak istiyorum. 

1 - Geçici görevle İzmir ve Ankara kadromuzda koro elemanı olarak, -çalma elemanı ve söy
leme elamanı olarak -her birinde 120'şer kişi vardı ve... 

MUHARREM İNCE (Yalova) - Bu ülkede çalma elemanı daha fazladır[!] 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ATİLLA KOÇ (Devamla) - Vallahi sizin aklınız hep çal

malarda galiba! (Gülüşmeler) 
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MUHARREM İNCE (Yalova) - Sizi görünce aklıma geldi! 
BAŞKAN - Lütfen, Sayın İnce... 
Buyurun Sayın Bakan. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ATİLLA KOÇ (Devamla) - Tamam... 
Normal olarak, bir koro -solisti, koristi- 35 ile 44 kişi arasında olması gerekir; daha az olursa 

da çalışamaz, daha fazla olursa da çalışamaz. O yüzden, İzmir ve Ankara korolarımız hiçbir perfor
mans gösteremiyordu. Bunun yanında, Elazığ koromuzun sayısı 14'e düşmüştü; nefesli sazlardan da 
bir tek çalan kimse kalmamıştı; ama, anlı şanlı insanlar, kadroları orada olmalarına rağmen İz
mir'deydi ve İzmir'de ve Ankara'da koro faaliyetlerine tam katıldıkları da söylenemezdi. 

Ben, memleketin bu kadar ihtiyacı olan yerlerde kullanılmak üzere, bu arkadaşların tayinini 
yaptım, -dün akşam hepinizi davet ettim; ama, bir kısmınız geldi, bir kısmınız gelmedi- ve Ankara 
korusu, gerçekten, çok iyi bir performans verir hale geldi. Niye; çünkü, normal kadrosuna erişti. 

Bunun fevkalade münakaşaları yapıldı. Bunun münakaşaları yapılırken de bir şey unutuldu. 
Elazığ'daki bir kadronun 15 yıldır boş kalması içinize siniyorsa, ben bu işten dönerim; ama, zan
nediyorum, Sayın İnce, sizin de içinize sinmez. 

AVNİ DOĞAN (Kahramanmaraş) - Siner, siner; İnce'nin içine siner... 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ATİLLA KOÇ (Devamla) - Sinmez, sinmez... 
EYÜP FATSA (Ordu) - Siner, siner; Muharrem İnce'nin içine siner... 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ATİLLA KOÇ (Devamla) - Neticede, bu arkadaşlarımızdan, 

tayin ettiğimiz arkadaşlarımızdan 12 tanesinin eşi öğretmenmiş. Genel yönetmelik gereği, öğret
menlerin nakilleri yarıyıl ve yaz tatilinde yapılmakta; ama, bu tarihlerin dışında nakillerin yapılması 
için, zorunlu olan, vali, kaymakam eşleri için İçişleri Bakanlığı, yargı mensupları için Adalet 
Bakanlığı, askerî personel için Genelkurmayın talebiyle, eşlere, geçici görevle, eşlerinin yanına git
me talebini bu bakanlıklar yapıyor. Ben de, bu yönetmelikteki hakkı Bakanlığım elemanlarının eş
leri için kullandım. Kusur mu işledim?! Yani, bir gazete yazıyor diye sizin buraya getirmenize hiç 
de gerek yoktu; ama, getirmişsiniz, bana da izah imkânı verdiniz, teşekkür ederim. 

12 öğretmenden -isteğe bağlıdır- istemeyenlerin bu gibi tayinlerinin iptali de yapılmıştır. 
MUHARREM İNCE (Yalova) - Sizi suçlamıyorum ki ben, Millî Eğitim Bakanlığını suç

luyorum; sizi dinleyerek nasıl tayin yapıyorlar?! 
BAŞKAN - Sayın İnce, lütfen... S ay in İnce... 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ATİLLA KOÇ (Devamla) - Bir dakika... 
BAŞKAN - Sayın Bakan... 
MUHARREM İNCE (Yalova) - Siz öğretmen tayini yapamazsınız. Siz kimsiniz ki?!. Siz yet

kili değilsiniz. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ATİLLA KOÇ (Devamla) - Bir dakika... Bir dakika... 
BAŞKAN - Sayın Bakan, lütfen, Genel Kurula hitap eder misiniz... 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ATİLLA KOÇ (Devamla) - Genel Kurula hitap ediyorum. 
BAŞKAN -... ve bu maddeyle ilgili konuşur musunuz Sayın Bakan. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ATİLLA KOÇ (Devamla) - Burada bir şey daha söy

lüyorum: Millî Eğitim Bakanlığı, bu işleri İçişleri Bakanlığı isterse yapıyor, suç olmuyor, Genelkur
may isterse suç olmuyor, Adalet Bakanlığı isterse suç olmuyor; ee, ben istediğim zaman mı suçlu 
duruma düşüyorlar?! Yok canım, benim üstünlüğüm vardır! 

Teşekkür ederim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Madde üzerinde, şahsı adına söz isteyen İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa Ataş?.. Yok. 
FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - Hep söz istiyor, konuşmuyor. Sayın Başkan, 

bunun müeyyidesi yok mu? Her maddede söz istiyor, konuşmuyor. 
BAŞKAN - Kütahya Milletvekili Sayın Alaettin Güven; buyurun. (AK Parti sıralarından alkış

lar) 
ALAETTİN GÜVEN (Kütahya) - Sayın Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım; görüş

mekte olduğumuz 1009 sıra sayılı yasa tasarısının 7 nci maddesi üzerinde şahsî görüşlerimi açık
lamak üzere huzurlarınıza çıkmış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bir düşünürün ifadesiyle "vusulsüzlüğümüz usulsüzlüğümüzdendir"; yani, sonuca 
gidemeyişimiz, sonucu net elde edemeyişimiz, yöntem yanlışlığındandır diyor. 

Şu ana kadar, bu 1009 sıra sayılı yasa tasarısının bütün maddeleri yöntem yönünden doğru. Bu 
madde de öyle, doğru ve yerinde; çünkü, bu maddeyle, 3.6.1938 tarih 3423 sayılı Millî Eğitim 
Bakanlığına Bağlı Meslekî ve Teknik Öğretim Okulları Döner Sermayesi Hakkında Kanunun 
1 inci maddesinin değiştirilmesi öngörülüyor. Bu değişiklikle, okulların dönersermayelerinin top
lamının 100 000 000 Yeni Türk Lirasına çıkarılması, Bakanlar Kurulunca 10 katına kadar artırılabil
mesi bu sermayenin, bu dönersermaye işletmesi faaliyetlerinden elde edilecek kârın üçte 1 inin per
sonele teşvik primi olarak dağıtılması, okulların, atölye, makine parkı ve tesisleri özel sektörle iş
birliği yapılarak işletilmesi konularını içermektedir. Tüm bunlara baktığımız zaman, bu konular 
itibariyle, kârın 1/3'ünün, üçte Tinin personele teşvik olarak verilmesi, üretimin sağlıklı olmasını ve 
paylaşımcılıkta adaleti gündeme getirmesiyle çalışmada verimliliği artıracağından, ben şahsen 
önemsiyorum. 

Ayrıca, özel sektör ile kamunun işbirliği yaparak dayanışmayı gündeme getirmesini de önem
li bulduğumu ifade ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Güven. 
Madde üzerinde 10 dakika süreyle soru-cevap işlemi yapılacaktır. 
Sayın Gazalcı, buyurun. 
MUSTAFA GAZALCI (Denizli) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Bu öğretmen atamalarında birsürü genç öğretmen adayı sıra bekliyor. Özellikle eğitim fakül

tesini bitirmiş adayların, çeşitli branşlarda, başta Türkçe olmak üzere, öncelikle atanması gerektiği 
belirtildiği halde, Danıştay kararı olduğu halde, buna atamalarda uyulmadığı gözlemleniyor. Niçin 
Danıştay kararına karşın böyle bir yöntem kullanılıyor? 

İkincisi: Şimdiye değin, okullarda, çözümleme, yani, cümle yöntemiyle okuma yazma öğ
retiliyordu, şimdi bireşim yöntemine, yani, harf yöntemine geçildi. Bu cümle yöntemi, çözümleme 
yöntemi yüzde 98 başarılı olduğu halde, pilot uygulamalarının sonucu ne çıktı da, siz, bunca büyük 
masraflara, harcamalara girerek bu yöntem değişikliğini yaptınız? Yani, bir tümce yöntemi vardı, 
şimdi "e" harfiyle başlayan bir yönteme geçildi. Bundaki bilimsel dayanak nedir, gerekçe nedir? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Gazalcı. 
Sayın Ayvazoğlu, buyurun. 
FERİDUN AYVAZOĞLU (Çorum) - Sayın Başkan, Sayın Bakana aracılığınızla şu soruları 

yöneltmek istiyorum: 
Millî Eğitimle ilgili bir tasarı görüşülüyor. Mutlaka, bu çerçevede olmak üzere, ilköğretim öğ

rencilerinin ve dolayısıyla velilerinin, şimdiye kadar uygulanagelen taşımalı sistemlerdeki sıkın-
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tıları bellidir. Bu sıkıntılar ile yatılı olarak adlandırılan, kısaca "YİBO" dediğimiz okullar arasındaki 
öğrenci ve yine, dolayısıyla velilerinin, öğretmen, ulaşım, barındırma ve beslenmeleri gibi zorunlu 
ihtiyaçlar konusunda ilimiz Çorum'da ve ülkemizin çoğu bölgelerinde büyük eşitsizlikler yaşandığı 
da bir gerçektir. Bakanlığınızca, bu konuları kapsayan ciddî bir taramayla, tespit ve acil çözümler 
için somut, çağdaş eğitim ve öğretime uygun olarak, icraata dönük çalışma veya çalışmalar ile yine 
bu doğrultuda olmak üzere, gerekirse bazı yer ve bölgelerdeki taşımalı sistemden vazgeçilerek, yer
leşik bir eğitim ve öğretime geçilecek midir? Bunu soruyorum. Arz ederim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Ayvazoğlu. 
Sayın Koç, buyurun. 
HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. 
Benimki soru değil; sadece, gördüğüm kadarıyla Sayın Kültür Bakanı bir travma veya kaza 

geçirmiş. Ben, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletmek is
tedim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Koç. 
Sayın Kepenek... 
YAKUP KEPENEK (Ankara) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. Aracılığınızla Sayın 

Bakanımıza geçmiş olsun dileklerimle, bir soru yönelteceğim. 
Şimdi, Millî Eğitim Bakanlığının devralacağı okulların öğrencilerinin kız - erkek ayrımı nasıl

dır? Bu ayrım, daha sonra nasıl devam edecektir? 
Bakanlık olarak, kız liselerinin ayrı olması konusunda ne düşünüyorlar? 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kepenek. 
Sayın Karademir?.. 
Sayın Altay... 
ENGİN ALTAY (Sinop) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Özelleştirme uygulamaları çerçevesinde bazı personel, bilindiği üzere, Millî Eğitim Bakan

lığına devredilmiştir. Bu devredilen personelden bir kısmı yolluk ve harcırah alabilme imkânı bul
muş, bir kısmı bulamamıştır. Bunun çok ciddî ve somut bir gerekçesi var mıdır? Yoksa, harcırah 
alamayanlar bir kazaya kurban mı gitmiştir? Bunu merak ediyorum. 

Diğer bir sorum: Kasım ayı ortalarında, okullar açıldıktan yaklaşık üç ay sonra, seçmeli ders
lerde bir tadilata gidilerek, rehberlik saati konulmuştur. Böylesine ciddî bir işin, eğitim ve öğretim 
yılı başlamadan planlanması gerekmez miydi? Eğitim-öğretimin neredeyse ortalarında böyle bir 
çalışmaya neden gerek duyulmuştur? Ki, bana göre de rehberlik gereklidir; ama, niye böyle, yılın 
ortasında yapılmıştır? Bunu merak ediyorum. 

Ayrıca, Türk Dili edebiyatı, tarih, coğrafya, matematik, İHL meslek dersi öğretmenlerinden 
fizik, kimya, biyoloji lisansındaki öğretmenlere sorulmadan, onlarla istişare yapılmadan resen branş 
değişikliğine gidilmiştir. Bu alandaki fazlalığın sorumlusu öğretmenler olmasa gerek diye 
düşünüyorum. Öğretmenlerle bu konuda görüşme yapılmadan böyle emrivaki bir branş değişikliği 
de hakkaniyete çok uymaz diye düşünüyorum. 

BAŞKAN- Sayın Altay, sorunuzu sorar mısınız. 
ENGİN ALTAY (Sinop)- İşte soruyorum Sayın Başkanım. 
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Zira, sırf bu konuda onlarca telefon aldım. Bu yanlış mıdır doğru mudur? Bunu da öğrenmek 
istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN- Teşekkür ediyorum Sayın Altay. 
Açıklamanızı yapın Sayın Bakan, buyurun. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ATİLLA KOÇ (Aydın)- Yazılı olarak cevap vereceğim. 
BAŞKAN- Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Sayın Işık, buyurun. 
AHMET IŞIK (Konya)- Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. 
Ben de Sayın Bakanımızdan yazılı olarak da alabilirim sorularımın cevabını. 
Okulların depreme karşı güçlendirilmesine yönelik çalışmalar nelerdir? Bugüne kadar ayrılan 

ödenek ne kadardır? Bakanlığın geleceğe yönelik planlaması nedir? 
İkinci sorum: Geçtiğimiz süreçte "Umut Adımlan Projesi" adıyla engelli çocukların ailelerine 

rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilerek bilinçlendirilmesi hedeflenmektedir ailelerin. Bu çalış
ma başlatılmıştır. Bu projenin aşamasını ve varsa kısmî sonuçlarını öğrenmek istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN- Teşekkür ediyorum Sayın Işık. 
Sayın Öğüt, buyurun. 
ENSAR ÖĞÜT (Ardahan)- Sayın Bakanım, Ardahan başta olmak üzere Doğu Anadolu üniver

siteye talebe veremiyor. Verememesinin nedeni de, ağır kış şartlan altında olan bölgemize öğretmen 
gitmiyor. Devlet de, inadına, tecrübeli değil tecrübesiz, stajyer, yeni mezun olmuş genç çocuk-
lanmızı gönderiyor. Onlann da çoğu rapor alarak, izin alarak orada görev yapmıyorlar ve bu ders
ler boş geçiyor ve sonuçta da, çocuklarımız üniversiteyi kazanamıyor. Bunların kazanabilmesi için, 
Ardahan ve diğer doğu ve güneydoğudaki illere, yani, üniversiteye talebe veremeyen, öğrenci 
veremeyen illere tecrübeli öğretmenleri ne zaman göndereceksiniz; bu bir. 

İki: Üniversiteye öğrenci kazandırabilmemiz için Ardahan merkeze çok acil fen lisesi yapıl
ması gerekiyor. Bir tane fen lisesini ne zaman yapacaksınız? 2006 bütçesine koyarak bu fen lisesi 
yapılacak mı? 

Üç: Orada, kış şartları altında, öğretmenlerimiz kalacak yer bulamadıkları için bazen köylerde 
kalıyorlar. Öğretmenlerimize kalacak lojmanlar yapılacak mı, bu lojmanlar ne zaman yapılabilir, 
2006 yılı içerisinde bitirilebilir mi? 

Dört: Ardahan merkezde beş yıldır bitirilemeyen yükseköğretim yurdu var. Yurt olmadığı için 
öğrenciler Ardahan'da kalmıyor ve Ardahan'a gelmiyor. Bu yurdun tamamlanması, bu yurtla birlik
te orta dereceli, Hoçivan bölgesine bir yurt yapılması, Hanak ve Posof taki yurtların da bir an evvel 
tamamlanması ne zaman olacaktır? 

Bunu, yazılı da verebilirsiniz, olmazsa, sözlü de söyleyebilirsiniz. 
Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Öğüt. 
Sayın İnce, buyurun. 
MUHARREM İNCE (Yalova) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Yalnız, Sayın Başkan, ben üç yıldır Millî Eğitim Komisyonundayım. Buradaki bütün görüş

melerde "yazılı olarak cevap vereceğiz" deniliyor ve şu ana kadar hiçbir tane yazılı olarak cevap 
gelmedi. Ben, yazılı olarak, gerçekten istiyorum bunu; onu, belirtmek istiyorum öncelikle. 
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Bugün bir gazetede bir köşeyazarı, Başbakan Yardımcısı Sayın Abdüllatif Şener'in adının bir 
okula verildiğini söyledi. Sayın Bakan bunu, kendi cebinden parasıyla mı yaptırmıştır, yoksa, dev
letin parasıyla yaptırıldıysa, ismini vermek vicdana sığar mı, doğru bir davranış mı? Millî Eğitim 
Bakanı Sayın Hüseyin Çelik, bunların doğru olmadığını defalarca burada açıklamıştır. 

Bir diğeri: Dün sorduğum bir soruyu burada yinelemek istiyorum. Şu anda, Millî Eğitim 
Bakanlığının sekizinci katında, 5 metrekarelik odada, kaç tane il millî eğitim müdürü, sabah akşam 
imza atıyor, görevliymiş gibi gösteriliyor? Kaç tane millî eğitim müdürü bu odada; bunların yerine, 
kaç tane il millî eğitim müdürü vekâleten görev yapıyor? 

Bir konuyu da düzeltmek istiyorum; dün, Sayın Bakana, Sayın Müsteşarın yargı kararını uy
gulamamak suretiyle görevde keyfî işlem yapmaktan, Türk Ceza Kanununun 228, 80 ve 35 inci 
maddeleri uyarınca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Nuri Ok tarafından açılan davayı sor
muştum. Sayın Bakan da, bana "böyle değil; yargı kararını etkisizleştirmekten" dedi. İkisi aynı şey. 
Sanki, ben farklı bir şey söylemişim gibi!.. Bunun da ayrıntılarını yazılı olarak istiyorum. 

Saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın İnce. 
Sayın Bakan, buyurun. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ATİLLA KOÇ (Aydın) - Yazılı olarak cevap vereceğiz. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
Madde üzerinde 2 adet önerge vardır; önergeleri, önce geliş sırasına göre okutacağım, sonra ay

kırılıklarına göre işleme alacağım. 
İlk önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1009 sıra sayılı Kanun Tasarısının 7 nci maddesindeki "yüz milyon Yeni 

Türk Lirasına" ibaresinin " 1 milyar Yeni Türk Lirasına" şeklinde değiştirilmesini ve madde metnin
den Bu miktar Bakanlar Kurulunca on katına kadar artırılabilir" ibaresinin çıkarılmasını arz ve tek
lif ederiz. 

Ümmet Kandoğan Halil Tiryaki Muharrem İnce 
Denizli Kırıkkale Yalova 

Feridun Baloğlu Vezir Akdemir 
Antalya İzmir 

BAŞKAN - İkinci ve aykırı önergeyi okutup, işleme alıyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 1009 sıra sayılı "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Bağlı Okulların Millî 
Eğitim Bakanlığına Devredilmesi ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı"nın 7 nci maddesi 2 nci fıkrasının 6 ncı cümlesinden 
sonra gelmek üzere, aşağıdaki hükmün eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Salih Kapusuz Gülseren Topuz Ayhan Sefer Üstün 
Ankara İstanbul Sakarya 

Yekta Haydaroğlu Soner Aksoy 
Van Kütahya 

"Her personelin bir ayda alacağı parça başı ücretin toplamı, asgarî ücretin iki aylık tutarından 
fazla olamaz. Aynı iş için hem parça başı ücret hem de fazla çalışma ücreti aynı anda ödenemez." 
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BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Takdire 

bırakıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ATİLLA KOÇ (Aydın) - Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Sayın Fatsa?.. 
EYÜP FATSA (Ordu) - Gerekçe okunsun Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Bu hüküm ile üretimde fiilen çalışan bir personelin, bir ayda alacağı parça başı ücretin 

tavanının belirlenmesi ve aynı iş için, aynı zamanda hem parça başı ücret hem de fazla çalışma üc
reti alınmasının önlenmesi amaçlanmıştır. 

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

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 1009 sıra sayılı kanun tasarısının 7 nci maddesindeki "yüz milyon Yeni 
Türk Lirasına" ibaresinin " 1 milyar Yeni Türk Lirasına" şeklinde değiştirilmesini ve madde metnin
den "bu miktar Bakanlar Kurulunca on katına kadar artırılabilir" ibaresinin çıkarılmasını arz ve tek
lif ederiz. 

Ümmet Kandoğan (Denizli) ve arkadaşları 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Katılmıyoruz 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu?.. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ATİLLA KOÇ (Aydın) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Sayın Kandoğan, konuşacak mısınız, gerekçe mi?.. 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Konuşacağım Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Kandoğan. 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sizleri saygıyla 

selamlıyorum. 
Kanun tasan ve teklifleri görüşülürken hükümet sıralarında, komisyon sırasında mutlaka ilgili 

bakanın olması gerektiği, bir formalite olarak, lütfen, kabul edilmesin. İşte böyle bir kanun tasansı 
görüşülürken sorulan sorularla ilgili, çok sevdiğim ve saygı duyduğum ve birlikte görev yaptığım 
Çok Değerli Bakanımın "bunlan yazılı olarak cevaplandıracağım" şeklindeki ifadesi, açıkçası, biz
leri huzursuz ediyor, rahatsız ediyor ve yine, bir milletvekilimizin, geçmişte, bu konuyla ilgili yazılı 
olarak cevap verileceğini... 

BAŞKAN - Sayın Kandoğan, önergeyle ilgili konuşur musunuz lütfen. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Geliyorum... Geliyorum... 
BAŞKAN - Buyurun. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Ama, bu çok önemli, Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Kandoğan. 
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ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - .. .bu cevapların gelmediğini söylemesi de, benim bu 
sözlerimin ne kadar haklı olduğunu çok açık bir şekilde ortaya koymaktadır. 

Değerli milletvekilleri, 7 nci maddeyle ilgili vermiş olduğumuz önerge hakkında konuşmadan 
önce... Burada, bu kanun tasarısı görüşüldüğü andan itibaren, AK Parti Grubu adma değil, şahsı 
adına konuşan -ve konuşma tutanaklarını da buraya getirdim- bir değerli milletvekilimizin -ken
disini de son derece seviyorum, saygı duyuyorum, ancak- konuşmalarında -burada tutanaklar-
sadece, demin de söyledim "çok güzel bir kanun tasarısı, memlekete hayırlı olsun" şeklindeki 
ifadelerden sonra konuşma tamamlanıyor. 

Adalet ve Kalkınma Partisi, grup adına konuşma hakkına sahip. Grup adına konuşma hakkı boş 
tutuluyor, mahfuz tutuluyor, grup adına kimse konuşmuyor, sadece, muhalefetten bir milletvekilinin 
konuşmasını nasıl engelleriz diye, bir milletvekili otomatik olarak buraya geliyor ve sadece... İşte 
tutanaklardan okumak da istemiyorum; keşke okusam, çok güzel cümlelerini burada sizlerle pay-
laşsam; ama, ben, bu konuşmaları Kütahya Millî Eğitim Müdürüne de göndereceğim. Çok da özür 
dileyerek söylemek istiyorum; bunları dilbilgisi, gramer yönünden bir incelesinler, okusunlar. 

Değerli milletvekilleri, ben isterim ki, böyle bir kanunda, millî eğitimle ilgili kanunda, buraya 
gelen milletvekili katkı yapsın; bu kanunun daha iyi nasıl olması lazım geldiği hususunda, gelsin, 
burada katkı sağlasın. 

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) - Sen ne katkı yapıyorsun?! 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Ben söyleyeceğim, katkılarımı söyleyeceğim. 
Yoksa, muhalefetin sesini kesmek için, sadece klasik cümlelerle, gelip... 
BAŞKAN - Lütfen, Sayın Milletvekili... 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - ...burada görüşmelerde, konuşmalarda bulunmanın, bu 

Meclise, ne milletimize ne de çıkarmakta olduğumuz bu kanuna, en küçük katkısı yok. 
Şimdi, ben, bu maddeyle ilgili olarak bir değişiklik önergesi verdim. Bu değişiklik önergesin

de "yüzmilyon YTL" ibaresinin" 1 milyar YTL'ye" şeklinde değiştirilmesini ve buradaki "Bakanlar 
Kurulu on katına kadar çıkarmaya yetkilidir" ibaresinin metinden çıkarılmasını istedim. Niye is
tedim; şimdi, Bakanlar Kurulu, Türkiye'de o kadar yoğun, o kadar çok işlerle meşgul oluyor ki. 
Şimdi, Bakanlar Kurulu oturacak, bakanlarımız oturacak, bu kanunun 7 nci maddesinde, bunu 10 
katına kadar artıralım mı, 5 katına kadar mı artıralım, oturacaklar, konuşacaklar... Böyle bir şey 
olabilir mi?! 

ALİM TUNÇ (Uşak) - Olur... Her hafta, Bakanlar Kurulu toplanıyor. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Bakanlar Kurulunda bakanlık yapanlar var; soruyorum: 

Bunlar tartışılıyor mu? Sadece bir formalite yerine getiriliyor, imzaya açılıyor, o kadar iş yükü 
arasında sayın bakanlar neye imza attığının da farkında olmadan, bunlara rutin işlemler olarak im
za atılıyor. 

FARUK ANBARCIOĞLU (Bursa) - Bir tane örnek verseniz... 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Ben diyorum ki, geliniz, bundan vazgeçelim. Zaten 10 

katına kadar artırma yetkisini Bakanlar Kuruluna veriyorsak, bunu 1 miyar YTL yapalım, Bakanlar 
Kuruluna artırma ibaresini de çıkaralım. Hiç olmazsa Bakanlar Kurulu Türkiye'nin çok önemli iş
leriyle uğraşsın, Türkiye'nin meselelerine çözüm bulma noktasında daha fazla zaman bulsunlar, 
böyle işlerle uğraşmasınlar düşüncesinden yola çıkarak bu önergemi bu maksatla verdim. 

İşte, ben, kanuna katkı yapmaya çalışıyorum Sayın Milletvekilim. 
FARUK ANBARCIOĞLU (Bursa) - Bakmadan imza atıyor diyorsun ama... 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Şimdi, Sayın Bakanımız burada. 
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BAŞKAN - Sayın Kandoğan, lütfen, Genel Kurula hitap edelim. 
Lütfen, sayın milletvekilleri... 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Sayın Bakanımız otuz yıl valilik yapmış, benim de çok 

saygı duyduğum, emrinde çalıştığım bir valimdi. Şimdi, Bakanlar Kurulunda Sayın Valim oturacak, 
bu konuyla ilgili tartışacaklar, görüşecekler, konuşacaklar... Bakanlar Kurulunda o kadar tar
tışılacak, o kadar görüşülecek, o kadar konuşulacak mevzular arasında, ben, bunun yer almamasını 
istiyorum, bakanlarımız daha rahat çalışsınlar istiyorum... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Kandoğan, buyurun. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - O bakımdan, ben, böyle bir önergeyi Türkiye Büyük Mil

let Meclisinin gündemine getirdim. Sağ olsun, Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerimiz de bu 
önergemize imza atarak bize destek oldular. İnşallah, Genel Kurulumuzun da, meseleye bu açıdan 
yaklaşarak, vermiş olduğumuz önerge lehinde oy kullanacakları inancımı ifade ediyor, sizleri say
gıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kandoğan. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum... 
HALUK KOÇ (Samsun) - Karar yetersayısının aranılmasını istiyorum. 
BAŞKAN - Arayacağım Sayın Koç. 
Önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... Sayın milletvekilleri, karar yetersayısı yoktur; 

birleşime 5 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 19.15 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 19.27 

BAŞKAN: Başkanvekili Sadık YAKUT 
KÂTİP ÜYELER: Harun TÜFEKÇİ (Konya), Ahmet KÜÇÜK (Çanakkale) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 28 inci Birleşiminin Dör
düncü Oturumunu açıyorum. 

1009 sıra sayılı kanun tasarısının görüşmelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
VII.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
4.- Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Bağlı Okulların Millî Eğitim Bakanlığına Devredilmesi ile 

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/1050) (S. Sayısı: 1009) (Devam) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Tasarının 7 nci maddesi üzerinde verilen ikinci önergenin oylanmasında karar yetersayısı 

bulunamamıştı. 
Şimdi, Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan ve arkadaşlarının önergesini yeniden oylarınıza 

sunacağım ve karar yetersayısını arayacağım. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Sayın milletvekilleri, karar yetersayısı vardır; önerge 

kabul edilmemiştir. 
Kabul edilen önerge doğrultusunda maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et

meyenler. .. Kabul edilmiştir. 
8 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 8.- 19.7.1943 tarihli ve 4486 sayılı Teknik Ziraat ve Teknik Bahçıvanlık Okulları 

Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır. 
BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Ankara Milletvekili Sayın 

Bayram Meral; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA BAYRAM ALİ MERAL (Ankara) - Sayın Başkan, saygıdeğer millet

vekilleri; sözlerime başlarken, hepinizi saygıyla selamlarım. 
1009 sıra sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Bağlı Okulların Millî Eğitim Bakanlığına Dev

redilmesi ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 8 inci maddesi 
üzerinde söz almış bulunmaktayım. 

Değerli arkadaşlarım, biliyorsunuz, ülkemizin en önemli sorunlarından biri de tarım sorunudur. 
Geçmişte, Osmanlı döneminden bugüne kadar, halkımız çoğunlukla tarımla uğraşmıştır ve o 
dönemlerde kendi imkânlarıyla, kendi olanaklarıyla, kendi düşüncesiyle, kendi gelenekleriyle ek
miştir, biçmiştir. 

İlk ziraat okulu, 1846 yılında, İstanbul'da Halkalı'da kurulmuştur ve bunu takiben, ziraat fakül
teleri, veteriner fakülteleri, ziraat okulları açılmıştır; Türk köylüsüne, Türk çiftçisine, daha verimli 
hizmetler üretebilmesi için, daha verimli mahsul alabilmesi için gayret sarf edilmiştir, yol gösteril
miştir. 

Bunu takiben, 1943-1946 yıllarında, köy enstitülerinin hızlı bir şeklide gelişmesiyle, meslek 
okullarıyla birlikte dayanışma sağlanmış, yalnızca tarımda değil, el aletleriyle ilgili, birçok konuy
la ilgili, arıyla ilgili, birçok eğitimsel konular gündeme getirilmiş ve halkın hizmetine sunulmuştur. 

- 6 6 4 -



TBMM B:28 7 .12 .2005 0 : 4 

Gelişen teknoloji karşısında, yeni yeni gelişmeler olmuş, Türk köylüsü, daha üretken olabil
mek için biçerdövere geçmiştir; ne yazık ki, geçmişte kullandığı birçok araçtan elde ettiği mutluluk, 
verim, gelir, bugünkünden daha fazla olmuştur. Geçmişte, Türk köylüsünün kağnı arabası, 
karasaban, tırpan, orak, tapan, dirgen, yaba gibi eski usullerle yaptığı tarım, Türk köylüsüne soracak 
olursan, bugünkünden daha verimliydi, Türk köylüsü köyüne bugünkünden daha bağlıydı. Ne yazık 
ki, bugün uygulanan politikalar, IMF'nin ortaya koyduğu talep ve teklifler, Türk köylüsünü canın
dan bıktırmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, iktidar işbaşına geldiği zaman, halkımıza verdiği birçok vaat vardır. 
Nedir; "işsizliğe çözüm bulacağım" demiştir, "çiftçinin sorununu çözeceğim" demiştir, "emeklinin 
yüzünü güldüreceğim" demiştir, "memurun yüzünü güldüreceğim" demiştir, "işçinin haklarını 
vereceğim" demiştir, "esnafın gelirini artıracağım" demiştir, "talancıdan, vurguncudan, soygun
cudan hesap soracağım" demiştir; ama, değerli arkadaşlarım, bunların hepsi stop etmiştir. Ne ol
muştur Türk köylüsü; ekip biçmeyi unutmuştur. Halen daha, emekli, ucuz ekmek kuyruğundan kur
tulmamıştır, pazarlardan artık sebze toplamaya devam etmektedir. Memur, yüzde 3, yüzde 5 zam
lara mahkûm edilmiştir. Öğretmenleri görüşüyoruz biraz önce değerli arkadaşlarım. Nedir bugün 
öğretmenlerin durumu; perişandır, yazıktır; içinizde öğretmen olan da vardır. 

Bunları eğer sıralayacak olursak, AK Parti Hükümeti, tabiî ki, verdiği vaatleri yerine 
getiremediği için, yeni yeni gündemler yaratmaya çalışmıştır. Söz verdiniz değerli arkadaşlarım hal
ka; ne dediniz: "Yeni yeni yatırımlar yapacağız." Bir yatırım yok. Dün burada, Sayın Başbakan Yar
dımcım konuşurken "2 250 000 kişiyi işe aldık" dedi. 

Yanlış söylemek istemiyorum, şurada notum vardı. 
MUSA SIVACIOĞLU (Kastamonu) - Yanlış, yanlış!.. 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Düzeltiyorum efendim. 
"2 500 kişiyi işe aldık" dedi. 
Değerli arkadaşlarım, hangi fabrikayı kurdunuz, hangi işyerini açtınız; bunları, ne zaman im

tihan açtınız, işe aldınız? Herhalde, içinizden birçoğunun haberi yoktur. 
Değerli arkadaşlarım, bunlar, bu sorunlar, Türkiye'nin sorunları bu ölçülerde çözülmez, 

çözülemez. 
Ne yapıyorsunuz?! Müesseseler tarif ediliyor. Keşke, Çalışma Bakanımız gitmeseydi. Burada 

Sosyal Sigortalar Kurumu tarif edilirken "vatandaş hangi hastanenin kapısını açarsa, orada muayene 
olacaktır, orada tedavi olacaktır, orada ilacını alacaktır" demediniz mi? Yapılıyor mu bunlar değer
li arkadaşlarım? 

Köy Hizmetlerini burada tahrip ederken isyan ettik, şimdi daha fazla verim mi alıyorsunuz? 
EYÜP FATSA (Ordu) - Evet... 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Daha fazla verim alıyorsunuz... Hayrını görün. 
Muhterem arkadaşlarım, bırakalım şimdi bunları; ne yapıyorsunuz; okullara kitap dağıtacağız, 

defter dağıtacağız... Yaptığınız başka ne, biliyor musunuz -yazık, hiç vicdanınız sızlamıyor mu- if
tar sofrasına çağırdığınız o insanlar televizyon karşısında yüzünü kapatıyor ya tanınmamak için; bu 
sizi rahatsız etmiyor mu? Daha yakın bir tarihte, ilkokul öğrencisinin ağzına mikrofonu dayat
tırıyorsunuz; size defter vereceğiz, kitap vereceğiz... O da diyor ki "verin, babamın zaten maddî 
durumu iyi değildir..." 

Değerli arkadaşlarım, halkı yoksulluğa alıştırdınız. Bırakınız bunu, niye kömür dağıtıyorsun, 
odun dağıtıyorsun, erzak dağıtıyorsun, defter dağıtıyorsun? Bu kadar fakir mi bu halk? Evet, fakir; 
fakir ettiniz. Adamın kazancı yok ki, kazanamıyor ki çocuğuna defter alsın, kalem alsın, ayakkabı 
alsın, okuluna huzurla göndersin. Nedir; bir vatandaşın, paketle erzak gönderttiriyorsunuz evine. 
Kimin parasıyla oluyor bu? 
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BAŞKAN - Sayın Meral, maddeyle ilgili konuşur musunuz... 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Sayın Başkanım, işime bunlar geliyor bunu 

konuşuyorum, müsaade edersen. 
OSMAN KAPTAN (Antalya) - Sayın Başkan, tarım eğitimiyle ilgili bu madde de. 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Bu da madde değil mi yani? 
Daha soracaklarım var Sayın Başkanım. Ülkenin ciddî sorunu var. Madde ne; kapattım, açtım. 

Madde bu. Bunun neyini konuşayım ben?! Maddeyi kapattım! Hayrını gör. Nereyi kapatmadın ki?! 
Kapattın da neyi açtın?! Getirdiğin ne?! 

Sayın Başkanım, bakınız, bir şey yapamıyorsunuz, yaptığınız nedir, gündemi değiştirmek. Bu 
halk, size, Anayasayı değiştirecek sayıda milletvekili çıkarttırdı. Ne dediniz meydanlarda biliyor 
musunuz; türban sorununuzu halledeceğiz, etseniz ya, etseniz ya... Edin, edin... Etseniz ya... Edin, 
edin... 

EYÜP FATSA (Ordu) - Varsa burada bir şey, konuşun... 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Niye edemiyorsunuz; sesleniyorum, niye edemiyor

sunuz?! 
EYÜP FATSA (Ordu) - Seni ne kadar enterese ediyor bu olay?! 
BAŞKAN-Sayın Meral... 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Haa, meydanlarda istismar edeceksiniz değil mi?! İmam-

hatip okullarını çözecektik; çözseniz ya! Vatandaş size bu yetkiyi verdi; çözün. 
İBRAHİM KÖŞDERE (Çanakkale) - Maddeyle ne alakası var?!. 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Şimdi, o yetmedi; alt kimlik, üst kimlik... 
FATİH ARIKAN (Kahramanmaraş) - Ne ilgisi var bununla?!. 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Var, var, var; geleceğim, merak etme, daha sorulara 

geleceğim. 
İBRAHİM KÖŞDERE (Çanakkale) - Bunun, maddeyle ne ilgisi var?! 
ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elazığ) - Bununla muhatap olmayın, niye muhatap oluyorsunuz! 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Alt kimlik, üst kimlik; bu da yetmedi... 
İBRAHİM KÖŞDERE (Çanakkale) - Maddeyle ne alakası var?!. 
ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elazığ) - Muhatap olmayın; muhatap olacak biri değil ki! 
BAŞKAN - Sayın Meral, lütfen... 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Efendim, bu da yetmedi... 
BAŞKAN - Maddeye döner misiniz Sayın Meral. 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - İçki içer misin içmez misin; sana ne! 
FATİH ARIKAN (Kahramanmaraş) - Maddeye gel! 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - İçerse günahı ona, sağlığı ona, sana ne! Bunlar, gündem 

değiştirmek değerli arkadaşlarım. 
İBRAHİM KÖŞDERE (Çanakkale) - Maddeye gel, maddeyle ilgili konuş! 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Vatandaşın sorununu çözün, sorununu. İşsize iş bulun, 

emeklinin yüzünü güldürün, memurun yüzünü güldürün, talancıdan, hortumcudan hesap sorun, 
bunları sorun. 

FATİH ARIKAN (Kahramanmaraş) - Soruyoruz. 
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İBRAHİM KÖŞDERE (Çanakkale) - Maddeyle ilgili konuş! 
BAŞKAN - Lütfen, sayın milletvekilleri... 
Sayın Meral, lütfen, maddeyle ilgili konuşun. 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Açtım kapattım; madde bu Sayın Başkanım. Madde o; 

maddenin bir şeyi yok ki! 
İBRAHİM KÖŞDERE (Çanakkale) - Maddeyi konuş, maddeyi! 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Yok kardeşim; yalan mı?!. 
Bakınız, beyler, dinleyelim, ciddî sorunlar konuşuyoruz burada. 
İBRAHİM KÖŞDERE (Çanakkale) - Maddeyle ilgili konuş! 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Beyler, daha geleceğim, müsaade edin... 
İBRAHİM KÖŞDERE (Çanakkale) - Maddeyi konuş! 
BAŞKAN - Lütfen, sayın milletvekilleri... 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Bunlar sizin de sorununuz, bizim de sorunumuz. Ben bir 

milletvekiliyim. Geçen, bir vatandaş bana telefon ediyor... 
İBRAHİM KÖŞDERE (Çanakkale) - Maddeyle ilgili konuş! 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Dinleyin sayın milletvekilleri. 
Bana "Sayın Meral, niye konuşmuyorsun, AK Parti sana da ihale mi verdi" diyor, vatandaş 

telefonda bana söylüyor; canlı şahitleri var. Vatandaş bunu bana soruyor; ben de konuşacağım 
burada. Şimdi, soruyorum: Ülkenin sorunu -kızmayın- ortak sorunumuz, değerli milletvekilleri, 
alınmayın... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Meral, lütfen, toparlar mısınız. 
BAYRAM ALÎ MERAL (Devamla) - Sürem 15 dakika değil miydi Sayın Başkanım? 
BAŞKAN - Sayın Meral, Anavatan Partisi Grubu adına da söz isteme talebi var; size daha son

ra söz vereceğiz. 
Buyurun Sayın Meral. 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - İkisini birleştirsen olmaz mı? 
BAŞKAN - Lütfen, Sayın Meral... 
HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Başkan, şahsı adına da söz talebi var; birleştirin isterseniz. 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, 5 dakika sonra yine Sayın Baş

kanım söz verecek; yalnız, şunu söylemek istiyorum: Bakınız, laflardan alınganlık göstermeyin. Bu 
sorun, bizim sorunumuz. Ben, bütün Türkiye'yi gezdiğimde hem Türk-İş Başkanıyken hem de şim
di, diyorum ki: Bu ülkeye bir çivi çakanın, bir işsize iş bulanın, bir vatandaşın güler yüzle evine git
mesini sağlayanın başımın üstünde yeri var diyorum. Dinliyor musunuz bunu!.. 

OSMAN KILIÇ (Sivas) - İşte, onu AK Parti yapıyor. 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Yapıyorsunuz, yapıyorsunuz; TÜPRAŞ'taki vurgunu an-

latsana burada. Sendikalara teşekkür edin; devlete trilyonlar kazandırdı Petrol-İş, bunları söyleseniz 
ya burada. 

Sayın Başkanım, çok teşekkür ederim, 5 dakikam daha var. 
Sayın arkadaşlarım, birbirimizin sözlerine kulak verelim. Ortak bulduğumuz, çözüm gerektiren 

sorunların üzerine gidelim. Biri konuşuyor şöyle, biri konuşuyor şöyle... Etmeyin kurban olduğum 
kardeşim. 
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Sayın Başbakan yılın yarısını yurt dışında geçiriyor. Gelsin buraya, gelsin, ülkenin ciddî sorun
ları var; 5 dakikada şimdi soracağım. Bunları öğrenmek... 

İBRAHİM KÖŞDERE (Çanakkale) - Türkiye'yi anlatıyor. 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Türkiye'yi tanıtmasın; Atatürk ve Türk Ordusu Tür

kiye'yi Dumlupınar'da tanıttı onlara, Çanakkale'de tanıttı, Şanlıurfa'da tanıttı, Kahramanmaraş'ta 
tanıttı. (CHP sıralarından alkışlar) Anlıyor musun şimdi? 

İBRAHİM KÖŞDERE (Çanakkale) - Anlıyorum; ben Çanakkale Milletvekiliyim. 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Yazıklar olsun öyle Çanakkale Milletvekiline! 
Saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 
İBRAHİM KÖŞDERE (Çanakkale) - Sana yazıklar olsun. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Meral. 
AHMET IŞIK (Konya) - Sayın Başkan, sataşma var, cevap vermek istiyor. 
ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye) - Sataşma var, cevap hakkı doğdu Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Milletvekilleri, bir sayın milletvekiline sataşma varsa, o sayın milletvekili 

kendisini ifade edebilecek durumda. 
ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye) - Biz arkadaşız. 
BAŞKAN - Lütfen. 
İBRAHİM KÖŞDERE (Çanakkale) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Köşdere. 
İBRAHİM KÖŞDERE (Çanakkale) - Çanakkale Milletvekili olarak söz istiyorum. 
ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye) - Çanakkale Şehitleri adına konuş. 
BAŞKAN - Sayın Milletvekili, niye acelecisiniz?! 
ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye) - Cevap hakkı doğdu. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Köşdere. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

V.- AÇIKLAMALAR VE SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR (Devam) 
2.- Çanakkale Milletvekili İbrahim Köşdere'nin, Ankara Milletvekili Bayram Ali Meral'in, 

konuşmasında, şahsına sataşması nedeniyle konuşması 
İBRAHİM KÖŞDERE (Çanakkale) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; tabiî, 

tecrübeli bir hatibin sözünden sonra söz almam, muhakkak, halkımın ve milletvekillerimin ar
zusudur; ama "Çanakkale" kelimesi geçtikten sonra, en doğal hak da Çanakkale milletvekiline ait
tir. Çanakkale, şehitler diyarı, Çanakkale, destan yazmıştır. 

FATİH ARIKAN (Kahramanmaraş) - Türkiye yazdı... 
İBRAHİM KÖŞDERE (Devamla) - Bu destanı siz mi sadece biliyorsunuz?! Sadece bu destanı 

yazan sizler misiniz?! Bu destanı Türkiye yazmıştır. 
V. HAŞİM ORAL (Denizli) - Onu söyledi zaten! 
İBRAHİM KÖŞDERE (Devamla) - Çanakkale'de, biz, il olarak, Türkiye'nin 81 ilini temsil 

niteliğini taşıyoruz... 
YAŞAR TUZUN (Bilecik) - Bilecik'ten sonra... 
İBRAHİM KÖŞDERE (Devamla) - ...konuşurken bile dikkat etmeye gayret ediyoruz; çünkü, 

Çanakkale'ye kimlerin ne için geldiğini herkes çok iyi biliyor; ama, nasıl bir ders aldığını da herkes 
çok iyi biliyor. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
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Türkiye Cumhuriyetinin Başbakanı... 
SALİH GÜN (Kocaeli) - Atatürk'ün ismi geçtiği için mi rahatsız oluyorsunuz; rahatsızlığınız 

niye?! 
BAŞKAN - Lütfen, sayın milletvekilleri... 
İBRAHİM KÖŞDERE (Devamla) - Türkiye Cumhuriyeti Başbakanının işgalci güçlerin ül

kesine gitmesi, dost bir devlet adına ve büyük Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına ziyaret etmesi 
kadar doğal bir şey yoktur. 

YAŞAR TÜZÜN (Bilecik) - Sizi niye götürmedi?! 
İBRAHİM KÖŞDERE (Devamla) - Biz, artık, memleketinde ve ülkesinde oturan başbakanlara 

değil; ama, ülkemi her köşede tanıtan başbakanlara ihtiyaç olduğunu çok iyi tahmin ettik değil, çok 
iyi biliyoruz. Bırakın da, Sayın Başbakanımı burada temsil eden grubu var; neden sizin baş
bakanınız memlekette oturmuyor, neden ülkeyi geziyor diye sorma size ait değil. 

FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - Muhalefet, sorar onu! 
İBRAHİM KÖŞDERE (Devamla) - Biz iktidar milletvekiliyiz, iktidarız, iktidara geldiğiniz 

zaman da sizin başbakanınızın daha çok dolaşmasını tavsiye ediyorum. (CHP sıralarından gürül
tüler) 

MUHARREM KILIÇ (Malatya) - Başbakan sadece AKP'nin Başbakanı mı?! 
İBRAHİM KÖŞDERE (Devamla) - Şimdi, Çanakkale'ye geldiğimde; Sayın Meral, siz, 

senelerdir bir toplumu temsil ettiniz, o toplumu da temsil edenler, sizi, milletin temsilcisi sıfatıyla 
Parlamentoya gönderdi. Ben beklerdim ki, o toplumun sorunlarını bir bilen ve tecrübeyle konuşan 
bir milletvekili olarak konuşun. 

BAYRAM ALİ MERAL (Ankara) - Biz ne yaptık! 
İBRAHİM KÖŞDERE (Devamla) - Ama, buraya çıkıyorsunuz, bir madde hakkında söz alıyor

sunuz, madde hakkında hiç konuşmadan, partiniz hakkında ve İktidar Partisine muhalefet yapıyor
sunuz. Ben, şahsen tecrübenize yakıştıramıyorum. 

BAYRAM ALİ MERAL (Ankara) - Teşekkür ederim. 
İBRAHİM KÖŞDERE (Devamla) - Eğer, burada konuşulacaksa milletin adına, milletin adına, 

haklan ve maddeler üzerinde konuşulur. Burası milletin kürsüsüdür; ama, milletin vaktini alma ve 
çalma kürsüsü değildir. (AK Parti sıralanndan "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Benim, buradan, Çanakkale olarak sizden istirhamım... Çanakkale ve Çanakkale'de yapılan 
olaylar, artık, tarihe mal edilmiştir. Tarih, bunu, her konusuyla, her kademesiyle de yargılıyor. 

Biz, Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Büyük Türk Milleti olarak, eskilere gitmektense, bugün 
ve bundan sonra neler yapabileceğimizi en iyi tartışan ve en çok çalışan bir grubun ve AK Partinin 
temsilcileriyiz. Halk da bizi onun için gönderdi. 

V. HAŞİM ORAL (Denizli) - Bravo!.. 
İBRAHİM KÖŞDERE (Devamla) - Anayasayı değiştirecek çoğunluktan bahsediyorsunuz. 
YAŞAR TÜZÜN (Bilecik) - Değiştirin... 
İBRAHİM KÖŞDERE (Devamla) - Biz, Anayasayı değiştirmeye gelmedik. Anayasanın mad

delerinde eğer değişiklik yapılacaksa, uzlaşıyı önce size götürdük. 
YAŞAR TÜZÜN (Bilecik) - Yok öyle... 
İBRAHİM KÖŞDERE (Devamla) - İktidar Partisi olarak, muhalefete değer verdik ve sizin kar

şı çıktığınız hiçbir madde üzerinde de, biz, yaptınm gücümüzü çoğunluğumuzla vermedik. 
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Bakın, üç yıldır, burada -dördüncü yıla giriyoruz- milletvekilliği yapıyoruz; en sakin oturan 
milletvekillerindenim. Bugün sakinliğimi bozdunuz. Neden, biliyor musunuz; çünkü, sizin tec
rübenize hiç yakıştıramadım. 

Lütfen, bundan sonra, hatipler, söz alanlar, hangi madde üstünde söz almışlarsa o madde üstün
de fikirlerini ve görüşlerini bildirsinler; ama, milletin kürsüsünden milletin hakkını ve zamanını çal
mamasını tavsiye ediyorum. 

Grup başkanvekillerine de sözüm o yöndedir. 
Saygılar sunuyorum. 
Bize söz verdiğiniz için Başkanım, teşekkür ederim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Köşdere. 

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

4.- Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Bağlı Okulların Millî Eğitim Bakanlığına Devredilmesi ile 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/1050) (S. Sayısı: 1009) (Devam) 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına söz isteyen Erzurum Milletvekili 
Sayın İbrahim Özdoğan; buyurun. 

ANAVATAN PARTİSİ GRUBU ADINA İBRAHİM ÖZDOĞAN (Erzurum) - Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; Yüce Heyetinizi en derin saygılarımla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, eğitim ciddî bir iştir. Dolayısıyla, Türkiye Cumhuriyeti Devleti eğitime ne 
kadar pay ayırırsa, milletimize ve devletimize o kadar büyük iyilik yapmış oluruz. 

ZAFER HIDIROĞLU (Bursa) -... eğitim aldık, onu da söyleyin. 
İBRAHİM ÖZDOĞAN (Devamla) - Teşekkür ederim öyle olduğu için. 
Değerli arkadaşlar, bir vakayı burada size sunmak istiyorum. İkinci Dünya Savaşı bitmiş, Al

man Parlamentosu toplanmış ve Almanya, İkinci Dünya Savaşının külleri arasında nasıl tekrar 
ayağa kalkacağını, nasıl toparlanacağını görüşüyor Parlamentoda. Bütün milletvekilleri fikirlerini 
söylüyor. En arka sıralarda oturan yaşlı bir profesör milletvekili kalkıyor, diyor ki: "Beyler, eğer Al
manya'yı tekrar toplamak, derlemek ve kalkındırmak istiyorsak, bu işe eğitimden başlamalıyız." Ve 
hakikaten, bugün Almanya en yüksek seviyeye gelmiştir. 

Değerli arkadaşlar, ben, bugünkü konuşmamda -tabiî ki, demokrasi için sivil toplum örgütleri 
çok önemlidir- eğitim çalışanlarının görüşlerini huzurlarınızda anlatmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, eğitim çalışanları en önemli problem olarak Hüseyin Çelik'in Millî Eğitim 
Bakanlığı makamında hâlâ oturduğunu söylemektedirler; çünkü, Sayın Bakan döneminde iptal 
edilen yönetmeliklerin çokluğu, ortaya konulan hukuksuzluğun boyutlarını net olarak ortaya koy
maktadır. Normal olarak, iptal edilen bir yönetmelikten sonra çıkarılan yeni yönetmeliğin iptal 
gerekçelerinden arındırılmış olması gerekirken, hiç de öyle olmamış, çıkan yeni yönetmelik eskisini 
mumla aratır bir halde, hatalarla dolu olarak çıkarılmıştır. Buna en iyi örnek yönetici atama yönet
meliğidir. Bu yönetmelik iki kere iptal edilmiştir ve şu anda yerine yeni bir yönetmelik konmamış
tır. Müdürlerin beş yılını doldurmaları sebebiyle rotasyona tabi tutulması, iptal edileceği bilinerek 
yaklaşık 1 500 okul müdürünün yerlerinin değiştirilmesi, mahkemenin iptal kararıyla birlikte işin 
içinden çıkılmaz bir hal alması, okulların müdürsüz bırakılması, birçok müdürün, eski müdürün 
dava açarak dönmesi ihtimaline karşı, atandığı okulda kaç gün müdürlük yapabileceğini bilmemesi, 
binlerce okulda huzursuzluk yaşanmasına sebep olmuştur. 
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Millî Eğitim Bakanlığı, mahkemenin iptal kararına rağmen bir tedbir almamış, şu anda, dava 
açan okul müdürleri tek tek davayı kazanarak eski görev yerlerine dönmektedir. Açılan ve kazanılan 
davaların masrafları devlet tarafından ödenmektedir. Ayrıca, tayin olan birçok müdür il dışına yol-
luklu olarak gitmiş, geri dönüşünde ikinci bir yolluk alarak, bu uygulama sebebiyle devlet zarara 
uğratılmıştır. 

Müdür atamaları bir yana, şube müdürlerinin de hukuksuz bir şekilde vekâleten atanmaları da 
yargı duvarına çarpmış, Millî Eğitim Bakanlığının mahkeme karan doğrultusunda işlem yapıl
masına dair yazılarına rağmen, vekâleten atanan, atanma şartlarını taşımayan birçok şube müdürü 
hâlâ o makamlarda tutulmaktadır. 

Sayın Hüseyin Çelik dönemi, hukuksuzluğun hukuk yapıldığı bir dönem olarak tarihe geçecek
tir. Bu dönem, ayrıca, Millî Eğitim Bakanlığının âdeta yönetmelik mezarlığına döndüğü bir dönem 
olarak kayıt altına alınmıştır. Öyle şeyler olmuştur ki, Millî Eğitim Bakanlığı, kendi çıkardığı yönet
meliği bile, bir iki kişinin çıkarına ters düştüğü için iptal etmek zorunda kalmıştır. Yani, bu dönem, 
birkaç kişiye yönelik genelgelerin çıkarıldığı bir dönem olmuştur aynı zamanda. 

Millî Eğitim Bakanlığında böylesine olumsuzluklar yaşanırken, hükümetin kılı bile kıpır-
damamaktadır. Her çıkardığı yönetmelikle hukuk duvarına çarpmayı alışkanlık haline getiren Sayın 
Bakan, bundan hiçbir ders çıkarmamaktadır. Bir Avrupa ülkesinde olsa bakanların anında istifasına 
sebep olacak bu olumsuz gelişmeler karşısında, Sayın Bakanın gıkı bile çıkmamaktadır. Aynı, hat
ta, daha da artan bir pişkinlikle, yapacağını yapmaya devam etmektedir. Son hatası, öğretmenlikte 
kariyer basamaklanyla ilgili yönetmeliktir. Bu yönetmeliğe göre, her biri yirmi yirmibeş yıldır öğ
retmenlik yapan binlerce iki üç yıllık eğitim enstitüsü mezunu öğretmenlerimiz, sırf lisans mezunu 
olmadıkları için bu sınava alınmamaktadır. Hatta, Sayın Bakanı okutan, emek veren öğretmenleri 
bile bu sınava giremeyecektir; çünkü, o yıllarda eğitim fakülteleri yoktu. Bu nasıl bir vefasızlıktır?! 

Ayrıca, bu sınavda, alan bilgisinden hiç soru sorulmayacak olması son derece anlamsızdır; çün
kü, esas olan öğretmenin alan bilgisinin ölçülmesi olmalıdır. Aksi takdirde, öğretmen, neyin uzmanı 
veya neyin baş öğretmeni olacaktır? 

Göreve yeni başlayan bir öğrenmen Lüksemburg'ta yıllık 44 712 dolar, İsviçre'de yıllık 37 540 
dolar, Avustralya'da yıllık 28 000 dolar, Almanya'da 38 000 dolar, Hollanda'da 30 000 dolar 
kazanırken, Türkiye'de yıllık 6 240 dolar kazanmaktadır. Öğretmenlerin yıllık çalışma saati ise, üc
retlerinin tam aksine, OECD ülkelerinden fazladır. OECD ülkelerinde bir öğretmen ortalama 1 675 
saat çalışırken, Türkiye'de 1 840 saat çalışmaktadır. 

Değerli arkadaşlar, eğitim çalışanlarının belirttikleri diğer problemler şunlardır: 59 uncu 
Hükümetin, acil eylem planında yapılacak çalışmalarda sivil toplum kuruluşlarının desteğinin ve 
görüşlerinin alınacağı belirtilmesine rağmen, uygulamada sivil toplum kuruluşu denilince, TOBB 
gibi patron kulüplerin muhatap alındığı görülmektedir. 

Öncelikle Sayın Bakan ve Millî Eğitim Bakanlığı yöneticileri şeffaf olmalı, mevzuat değişik
liklerinde sendikaların görüşlerini almalıdır. 

190 000 gencimiz görev beklerken, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 30 000 sözleşmeli öğret
men istihdam edilmek istenmesi, iç hukukumuza ve insan haklarına tamamen aykırıdır. 

Gerek öğretmen ve gerekse idareci atamalarında yaşanan kargaşa ve yönetmelik karmaşasına 
bir son verilmelidir. Sayın Hüseyin Çelik dönemi, Millî Eğitim bünyesinde en çok kanşıklığm 
yaşandığı, yönetmeliklerin birbirine karıştığı bir dönem olarak tarihe geçecektir. 

Diğer bakanlık ve kurumlarda çalışanlara çeşitli adlar altında yapılan eködemeler, Millî 
Eğitimde çalışan hizmetli, memur ve teknisyen gibi personele de yapılmalıdır. Bu konuda, Bakan
lık, gerekli çalışmalan ortaya koymalıdır. Millî Eğitim Bakanı Sayın Çelik'in üç yıl boyunca öğret
men ve diğer personeli adma ortaya koyduğu tek bir iyileştirme olmamış, aksine, verilen ücretin 
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fazla olduğu, öğretmenlerin haftada iki gün derse girerek 15 saat karşılığı ücret aldığı iddia edilmiş, 
öğretmenliğin evde de devam eden bir meslek olduğu, hazırlıkların ders öncesinde yapıldığı gerçeği 
gözardı edilmiştir. Bu açıklamalarından dolayı şu anda tüm eğitim çalışanları Sayın Bakana kızgın 
ve kırgındır. 

Hizmetli, şoför ve teknisyenlerin görev tanımları yeniden yapılmalı, fazla çalışma süreleri, 
diğer kurumlarda olduğu gibi, mesai ücretiyle değerlendirilmelidir. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 üncü maddesiyle kalkınmada öncelikli bölgelerde 
çalışanlara verilen iki yılda 1 kademe uygulaması o bölgedeki tüm çalışanlara eşit şekilde uygulan
malıdır. Şu anki uygulamaya göre, zorunlu olarak bu bölgelere gidenlere bu hak verilmekte, isteğe 
bağlı olarak gidenlere ise verilmemektedir. Aynı bölgede aynı şartlar altında çalışanlara yönelik 
olarak yapılan bu farklı uygulamanın hiçbir mantığı olamaz. 

Her eğitim-öğretim yılı başında verilen hazırlık ödeneği, hizmetli, şoför, memur, teknisyen ve 
benzeri tüm eğitim çalışanlarına verilmelidir. 

Başöğretmen, uzman öğretmen gibi kademeli öğretmenlik anlayışı öğretmenler arasında 
huzursuzluk yaratacağından, bu uygulamaya başlanmadan vazgeçilmelidir. 

Öğretmenevlerinde Danıştayın kararı doğrultusunda aidat kesilmesine ve bandrol ücreti uy
gulamasına son verilmeli, indirimli fiyat uygulamasından bütün eğitim çalışanları faydalanmalıdır. 
Danıştay kararma rağmen ortaya konulan kanunsuz uygulamalar rahatsızlık yaratmaktadır. Bu 
konuda mahkeme kararına uygun bir düzenleme bugüne kadar yapılmamıştır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN- Sayın Özdoğan, buyurun. 
İBRAHİM ÖZDOĞAN (Devamla) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Okul ihtiyaçları bütçeden karşılanmalı, veli ile okul yönetimi karşı karşıya getirilmemelidir. 

Bunun için, genel bütçeden eğitime ayrılan pay günün şartlarına uygun hale getirilmelidir. 
İdarî kademelere vekâleten görevlendirme uygulamasına son verilmeli, yerine, asaleten atama 

yapılmalıdır. Bu konuda Danıştay tarafından verilen karar titizlikle uygulanmalıdır. Bu konuda 
valilikler yeniden uyarılmalı, mahkeme kararına uymayanlarla ilgili gerekli işlemler yapılmalıdır. 

YÖK Kanunu değiştirilmeli, üniversite çalışanlarının eğitim ödeneğinden ve dönersermayeden 
adil bir şekilde faydalanması sağlanmalıdır. 

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesinde ve bağlı Amasya Eğitim Fakültesinde 81 doktor ve 
araştırma görevlisinin görevlerine son verilmek istenmesi hukuksuzdur ve insan haklarına aykırıdır. 
Üniversite Rektörü Ferit Bernay, bu hukuksuzluğa derhal son vermeli ve üniversitede çalışanların 
huzurunu tekrar sağlamalıdır. 

Liselerin dört yıla çıkarılması sebebiyle ortaya çıkacak bina ve öğretmen ihtiyacıyla ilgili 
bugünden tedbir alınmalı, ihtiyaç olan 120 000 öğretmen ve yaklaşık 90 000 dersliğin nasıl sağ
lanacağı açıklanmalıdır. 

Meslek liselilerin üniversiteye girişindeki engeller kaldırılmalı, üniversiteye girişte fırsat eşit
liği sağlanmalıdır. 

2006 yılında uygulanacak olan yeni ÖSS sistemi iptal edilmeli, bu değişiklik, dört yıllık 
liselerin ilk mezun vereceği 2008 yılına bırakılmalıdır. 

Üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin eğitimlerine önem verilerek okullar açılmalı ve tüm ül
kede yaygın hale getirilmelidir. 

Eş durumu tayinlerinde hassasiyet gösterilmeli, ailelerin parçalanmamasına özel önem veril
melidir. Ailenin bütünlüğünün korunması için her türlü tedbir alınmalıdır. 
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Özdoğan, lütfen... 
Buyurun. 
İBRAHİM ÖZDOĞAN (Devamla) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Bu durumdan mağdur olan yüzlerce öğretmen bulunmaktadır. 
Mesai saatleri dışında veya cumartesi, pazar günlerinde yapılan seminer, öğretmenler kurulu, 

veli toplantısı, bayram kutlamaları gibi görevlerde, idareci, öğretmen ve personele ekders ücreti 
ödenmelidir. 

Öğretmenlerin maaş karşılığı girdikleri ders saatlerindeki farklılıklar giderilmelidir. 
Avrupa Birliği dayatmasıyla, müfredat ve ders kitaplarında millî bütünlüğümüze aykın ve zarar 

verici değişikliklerden vazgeçilmeli, öncelikle kimlik kargaşasına neden olacak ifadeler yerine, 
çocuklanmızın Türklük bilincini artırıcı konulara yer verilmelidir. Vatan, bayrak ve millet gibi kav
ramlar özellikle işlenmeli, Atatürk ilke ve inkılaplarına önem verilmelidir. 

Birilerinin AB'ye girme sevdası yüzünden, ülkemizde misyonerlik faaliyetleri son derece hız 
kazanmıştır. Misyonerlik faaliyetlerini dinî özgürlükler çerçevesinde değerlendirenler, büyük bir 
yanılgı içerisindedir. Birtakım vaatlerle... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Özdoğan, lütfen... Çalışma süremiz tamamlanmak üzeredir. 
Teşekkür için, buyurun. 
İBRAHİM ÖZDOĞAN (Devamla) - Son cümlemi söylüyorum Sayın Başkanım. 
Din eğitimi devlet eliyle verilerek, çocuklanmızın din eğitimini sağlıklı ve doğru bir şekilde al-

malan sağlanmalıdır. Televizyon programları milletimizin değerlerine aykın olmamalı, toplumu 
eğitici programlara ağırlık verilmelidir. 

Sayın Başkanım, sabnnız için teşekkür ediyorum. 
Diğer görüşlerimizi, diğer maddelerde açıklayacağız. 
Yüce Heyetinizi, tekrar, saygıyla selamlıyorum. (Anavatan Partisi sıralanndan alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Özdoğan. 
HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Başkan, müsaade ederseniz, çok kısa, yerimden bir açıklama 

yapabilir miyim. 
BAŞKAN - Sayın Koç, çalışma süremiz tamamlandı. 
HALUK KOÇ (Samsun) - Çok kısa bir açıklama yapacağım, bir cümle... 
BAŞKAN - Sayın Koç, çalışma süresi tamamlandı. 
HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Başkanım, kabul ediyorum; ama, kısa bir açıklama yapacağım 

yerimden. Ben grup başkanvekiliyim, bazı şeyler ifade edildi... 
BAŞKAN - Sayın Koç'un açıklamasını yapmasına kadar sürenin uzatılmasını oylannıza 

sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Buyurun Sayın Koç. 
HALUK KOÇ (Samsun) - Teşekkür ederim. Diğer arkadaşlanma da teşekkür ediyorum. 
Ömer Bey, konuşması sırasında, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesindeki birtakım sorunlan 

dile getirdi. Şu anda zaten bir araştırma komisyonu çerçevesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
denetim faaliyeti içerisinde konu inceleniyor. 
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Herhalde, bir sendikadan ya da eğitim çalışanlarının bulunduğu, bir... Hazır, matbu bir şey al
mış Ömer Bey. Ben şunu ifade etmek istiyorum: Bakın, öğretim üyeliğinden geliyorum. Üniver
sitelerde, doktora öğrencisi ve yardımcı doçentlik kalıcı bir kadro değildir değerli arkadaşlar. Dok
tora öğrencisi, doktorasını tamamladığı zaman, öğretim üyesi olmak için, o üniversitede eğer kad
ro yoksa başka bir üniversiteye gider ve o üniversitede, o bilim dalında, yeni gelen doktora öğren
cilerine veya araştırma görevlilerine uzmanlık ve doktora öğrencisi, doktor olma fırsatı tanınır. O 
kadrolar kalıcı kadro değildir, doçent, profesör kadroları gibi. İtham edilen konu budur. Hiçbir 
üniversitede, yardımcı doçent kadroları da, doktora kadroları da kalıcı değildir, dönüşümlü kad
rolardır, öğretim elemanı yetiştirmek için kullanılır o kadrolar. Samsun'daki itham budur. 

Ondokuz Mayıs Üniversitesiyle ilgili bu açıklamayı yapmayı gerekli gördüm; teşekkür 
ediyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Koç. 
Sayın milletvekilleri, çalışma süresi tamamlandığı için, kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla 

görüşmek için, 8 Aralık 2005 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 20.02 
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VIII.- SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
L- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK'in, Giresun'daki bir arsanın kamulaştırılmasına iliş

kin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in cevabı 
(7/8500) 

TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSÎ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak 
atlanmasını saygılarımla arz ederim. 26.09.2005 

Berhan ŞÎMŞEK 
İstanbul Milletvekili 

1- El konulan Pamukbank'tan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) geçen 
Giresun'daki 5 bin 640 metrekarelik arsa hangi yöntemle, kime, hangi bedelle 
satılmıştır? Bu satışın gerçekleşme tarihi nedir? Bu satıştan önce değer tespit çalışması 
yapılmış mıdır? Yapılmamışsa gerekçesi nedir? Bu arsa, TSMF tarafından satıldıktan 
ne kadar süre sonra arsayı alan özel şahıstan kamulaştırılmıştır? Kamulaştırma süreci 
ne zaman başlamıştır? Kamulaştırma bedeli nedir? 

2- Bu arsanın satıldığı dönemde, arsanın Karadeniz Otoyolu İnşaat ve emniyet sahası 
içinde kalacağı o nedenle de kamulaştırılacağı TMSF adına değer tespit çalışması 
yapan kişi, kurum ve kurullarca bilinmekte miydi? Bilinmiyorsa gerekçesi nedir? 
Karayolları Genel Müdürlüğü'nün bu tür taşınmazlarla ilgili spekülasyonları önlemek, 
haksız ve sebepsiz zenginleşmelerin önüne geçmek amacıyla Karadeniz Otoyolu gibi 
büyük ve uzun zamandan beri gerçeklemesi beklenen projelerde yapılacak 
kamulaştırmaları önceden açıklaması şeffaf bir idare anlayışının gereği midir? Öyleyse 
yukarıdaki arsanın satışından önce Karayolları Genel Müdürlüğü'nün veya bu arsanın 
kamulaştırma işlemlerini yapan Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü'nün kamuoyuna 
açıklanması gerekmez miydi? TMSF bu arsayı satmadan önce, bu arsanın uzun 
zamana yayılmış bir proje olan Karadeniz Otoyolu Projesinin içinde kalıp kalmadığını 
araştırmış mıdır? Araştırmamışsa gerekçesi nedir? 

3- Arsayı alanların 1 yıl gibi kısa bir sürede bir kamu kuruluşundan aldıkları arsayı 
aldıkları bedelin 5 katı bedeline başka bir kamu kuruluşuna satmaları, kamu kurum ve 
kuruluşları eliyle birilerinin zengin edildiğinin bir göstergesi midir? Bir kamu 
kuruluşu tarafından satılan bir arsanın başka bir kamu kuruluşu tarafından satışın 
üzerinden henüz 1 yıl geçmeden kamulaştırılması ve bu satış ve alış arasında oluşan 
fiyat farkının devletin kasasından çıkarak özel şahısların cebine girmesi, kamu kurum 
ve kuruluştan arasında bir eşgüdüm ve bilgilendirme zaafıyetinden mi 
kaynaklanmaktadır? Devletin bu alış ve satış işlemleri arasında yüksek miktarlarda 
para kaybetmesini engellemek için ne gibi çalışmalar yürütülmektedir? 

4- TSMF'na devredilen bankaların elinde bulunan bu tür taşınmazların satışından önce 
diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının satış için görüşünün alınması devletin bu tür 
zararlarının engelleyeceği ortada iken, böyle bir sürecin işletümemesinin gerekçesi 
nedir? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı : B.02.0.001/oMSltf 06.12.2005 

Konu : 7/8500-14153 esas sayılı 
yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :a)24.10.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/8500-14153/40064 
sayılı yazınız. 

b)Başbakanlığın 31.10.2005 tarih ve B.02.KKG.0.12/106-473-25/4759 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Berhan ŞİMŞEK tarafından Türkiye Büyük Millet 
Başkanlığı'na sunulan 7/8500-14153 sayılı yazılı soru önergesinin cevabına ilişkin olarak 
Mevduati Sigorta Fonu'nun 01.12.2005 tarih ve TMSF.BHI.223/48166 sayılı yazısı 
sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Doç.Dr.Abdüllatif ŞENER 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı» 

EKLER : 
1-TMSF'nun 01.12.2005 tarih ve 223-48166 sayılı yazısı. 
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TASARRUF MEVDUATI SIGORTA FONU 

Sayı :TMSF.BHI.223^8{bb 01/12/2005 

Konu: Soru Önergesi 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI ve 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI'NA 
(Sn. Doç. Dr. AbdÜUatif ŞENER) 

İlgi: 31/10/2005 tarih ve B.02.0.001/(01) 3310 - 7/8500 sayılı yazınız. 

İlgi'de kayıtlı yazınız ekinde yer alan İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK'in soru 
Önergesinde cevaplanması talep edilen sorulara ilişkin Kurumumuzun görüşleri ve konu ile 
ilgili bilgiler aşağıda değerlendirmelerinize sunulmaktadır. 

1-) TURYAP A.Ş. firması tarafından 17.06.2004 tarihinde düzenlenen gayrimenkul 
müzayedesinde 319 adet gayrimenkul ile birlikte ihaleye çıkarılan sözkonusu taşınmaz 425 
milyar TL muhammen bedel ile satışa sunulmuştur. Müzayedede sözkonusu taşınmaza 425 
milyar TL teklif veren SEMA Turizm Tic. A.Ş.'nin dışında teklif veren herhangi bir kişi ya da 
kuruluş olmamıştır. Fon Kurulunun müzayede sonucuna ilişkin onayından sonra SEMA 
Turizm Tic. A.Ş.'ııe 23.06.2004 tarih, 22262 sayılı yazı ile satışın onaylandığı tebliğ 
edilmiştir. Sema Turizm A.Ş., 02.07.2004 tarihli dilekçesinde müzayede şartnamesine göre 
satış vaadi sözleşmesi hazırlanmasını talep etmiş 24.09.2004 tarihinde satış vaadi sözleşmesi 
yapılmış, taşınmazın satış bedelinin 30.06.2005 tarihinde tamamen ödenmesini takiben, 
13.07.2005 tarihinde vekaletname tanzimi yolu ile 440.000.-YTL üzerinden alıcıya tapu devri 
yapılmıştır. 

Gayrimenkulun satışa arzına esas alman muhammen bedelin tesbiti için, Sermaye 
Piyasası Kurulu tarafından lisans verilen firmalardan GEDAŞ (Gayrimenkul Ekspertiz ve 
Değerleme A.Ş.) değerleme firmasına 23.03.2004 tarihinde yaptırılan ekspertiz raporunda, 
425.000.000.000,-TL değer takdir edilmiştir. 

Taşınmaz üzerine Karayolları tarafından kamulaştırma karan alınarak 24.02.2005 
tarihinde tapuda kamulaştırma şerhi konulduğu, Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü'nün 
27.05.2005 tarihinde taşınmazın ilk sahibi GİRESUN Turizm ve Tic. A.Ş., Giresun 
Terminali-SEMA Turizm/Giresun adresine kamulaştınlacak taşınmaz malm bedelinin tespiti 
ve idare adına tescili için pazarlık görüşmesine katılması ile ilgili davet gönderdiği, 
Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü kamulaştırılan taşınmaz malın 11.05.2005 tarihli kıymet 
takdir raporunda kamulaştırma bedeli olarak 641.177.-YTL bedel tespit ederek, söz konusu 
taşınmazın Kamulaştırma Kanununun acele kamulaştırma başlıklı 27. maddesine göre 7 gün 
içinde Giresun Asliye Hukuk Mahkemesinden değer tespitCyapılmasını 25.05.2005 tarihinde 
talep ettiği, 04.07.2005 tarih ve 2005/38S E. Sayılı yazı ile Mahkeme Bilirkişileri tarafından 
ilgili Mahkemeye sunulan raporda kamulaştırma bedeli olarak 2.249.706,-YTL değer takdir 
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edildiği, 08.07.2005 tarihinde kamulaştırma bedelinin bankaya yatırıldığı, 27,06.2005 
tarihinde başlanan kamulaştırma davasının 11.07.2005 tarihinde sonuçlandığı hususları 
taşınmazın 13.07.2005 tarihinde alıcıya tapu devrinin yapılmasından sonra öğrenilmiştir. 

2>) Gayrimenkulun satışa arzına esas alman muhammen bedelin tesbiti için GED AŞ'a 
23.03.2004 tarihinde yaptırılan ekspertiz raporu kapsamında, Giresun Tapu Sicil Müdürlüğü 
tarafından verilen 17.03.2004 tarih ve 737 sayılı takyidat yazışma göre taşınmazın tapu 
kaydında herhangi bir takyidatm bulunmadığı ve ilgili belediyede günübirlik turistik tesisi 
alanı imarlı olarak gözüktüğü öğrenilmiş, 24.02.2005 tarihinde kamulaştırma şerhi tapu 
kaydına işlendikten sonra da Kurumumuza bu hususta bir takyidat bilgisi bildirilmemiştir. 
Dolayısıyla gerekli araştırma yapılmasına rağmen sözkonusu taşınmazın Karadeniz Otoyolu 
Projesi içinde kaldığına ilişkin resmi bir bilgi satış işleminin gerçekleştirilmesinden önce 
TMSF'na ulaşmamıştır. 

3-) 23.03.2004 tarihinde yaptırılan ekspertiz raporundaki 425.000.000.000,-TL'lık 
ekspertiz değerine göre belirlenen muhammen bedel üzerinden müzayede(açık artırma ihalesi) 
ile satışa çıkarılan ve 425.000.000.000.-TL bedel üzerinden alınan teklifle sarışı gerçekleşen 
taşınmaz ile ilgili, Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılan taşınmaz malın 
11.05.2005 tarihli kıymet takdir raporunda kamulaştırma bedeli olarak 641.177.-YTL bedel 
tespit edilmesine karşın bu değerler ile mahkeme bilirkişileri tarafından düzenlenen 
04.07.2005 tarihli bilirkişi raporundaki 2.249.706.-YTL değer arasında büyük ölçüde fark 
olması nedeniyle yüksek kamulaştırma bedeli ortaya çıkmış, Kurumumuzca konuyla ilgili 
olarak gerekli hukuki girişimlerde bulunulmuştur. 

4-) Fon tarafından satışa çıkarılan taşınmazlarla ilgili münhasıran SPK onaylı 
değerleme firmalarına veya SPK sertifikalı -değerleme uzmanlanna yaptırılan ekspertiz 
çalışmalarında ilgili tapu daireleri ve belediyeler nezdinde gerekli araştırmaların yapılması 
neticesinde raporlardaki ekspertiz değerleri üzerinden muhammen bedel tespit edilerek 
sözkonusu taşınmazlar ihale usulüyle satışa çıkarılmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Ahmet ERTÜRK 
Başkan 
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2.- Antalya Milletvekili Feridun BALOĞLU'nun, Antalya Varsak Beldesindeki antik kente 
ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/8620) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
Sn.Başkanlığına 

Aşağıda sunulan sorularımın, Anayasa'nın 98. ve T.BM.M İçtüzüğü'nün 96. vd. 
maddelerine göre Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Atilla Koç tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 

19.09.2005 
Feridun F. BALOĞLÜ , 

Antalya Milletvekili 

Antalya İli merkez VARSAK Beldesi, tarihi birikimi ve coğrafi yapısı ile ülkemiz 
turizmi açısından dikkate alınması gereken değerlere sahiptir. Ancak bu beldemizin hak ettiği 
desteği alamadığı bilinmektedir. 

Bu çerçevede; 

1- Varsak Beldesi'ndeki LYRBOTONCOME Antik Kenti'nin ülkemiz 
turizmine kazandırılması konusunda Bakanlığınızın bir projesi var mıdır? 

2- LYRBOTONCOME Antik Kenti'ndeki kültürel değerlerin korunmasına 
ilişkin olarak Bakanlığınızın aldığı önlemler nelerdir? 

T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı ıBlöAPKölOAR-GE-OÇO-l*0^'-* Q6I {1 /2005 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 24/10/2005 tarihli ve 
A.Ol.O.GNS.010.00.02/14083 sayılı yazısı. 

Antalya Milletvekili Sayın Feridun Fikret BALOĞLU'nun 7/8620-14080 Esas No'lu 
soru önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

-679 

M. 
Atilla KOÇ 

Bakan 
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ANTALYA MİLLETVEKİLİ SAYIN FERİDUN FİKRET BALOĞLU'NUN 
7/8620-14080 ESAS NO'LU SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN 
BAKANLIĞIMIZ CEVABI: 

Antalya İli merkez Varsak Beldesi, tarihi birikimi ve coğrafi yapısı ile ülkemiz 
turizmi açısından dikkate alınması gereken değerlere sahiptir. Ancak bu beldemizin hak ettiği 
desteği alamadığı bilinmektedir. 

Bu çerçevede; 

SORU 1: Lyrbotoncome Antik Kentinin ülkemiz turizmine kazandırılması konusunda 
Bakanlığınızın bir projesi var mıdır? 

SORU 2 : Lyrbotoncome Antik Kentindeki kültürel değerlerin korunmasına ilişkin 
olarak Bakanlığınızın aldığı önlemler nelerdir? 

CEVAP 1-2: Antalya İli merkez Varsak Beldesi yakınında bulunan Lyrbotae Antik 
Kenti, Antalya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulunca 10/05/1993 tarihli ve 1849 
sayılı kararla I.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmiştir. Ayrıca Antalya Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca 16/09/2004 tarihli ve 4 sayılı kararla bu alana 
ilişkin Belediyesince koruma yüksek kurulu ilke kararlan kapsamında hazırlatılacak örenyeri 
gezi düzenleme projelerinin, Çevre ve Orman Bakanlığının görüşleriyle birlikte Antalya 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilmesi durumunda konunun 
değerlendirilebileceği belirtilmiştir. 

3.- Antalya Milletvekili Feridun BALOĞLU'nun, Antalya Varsak Beldesindeki turizmin 
geliştirilmesine ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/8622) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
Sn.Başkanlığına 

Aşağıda sunulan sorularımın, Anayasa'nın 98. ve T.BM.M İçtüzüğü'nün 96. vd. 
maddelerine göre Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Atilla Koç tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 

19.09.2005 
Feridun F. BALOĞLU 

Antalya Milletvekili 

Antalya İli merkez VARSAK Beldesi, tarihi birikimi ve coğrafi yapısı ile ülkemiz 
turizmi açısından dikkate alınması gereken değerlere sahiptir. Ancak bu beldemizin hak ettiği 
desteği alamadığı bilinmektedir. 

Bu çerçevede; 

1 - İlgi çekici bir coğrafi yapı içinde, DÜDEN ŞELALESİ, 
LYRBOTONCOME Antik Kenti, "Kuru Düden" ve "ilk yerleşim mağaraları" ile 
büyük bir tarihsel ve kültürel birikime sahip olan VARSAK Beldemizin, bir 
turizm alanı olarak dünyaya açılması için Bakanlığınızın çalışmaları hangi 
aşamadadır? 
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T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B16APK610AR-GE-090~WOt'*^ 06l(1/2005 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı'nın 24/10/2005 tarihli ve 
A.Ol.O.GNS.010.00.02/14083 sayılı yazısı. 

Antalya Milletvekili Sayın Feridun Fikret BALOĞLU'nun 7/8622-14082 Esas No'lu 
soru önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

Atilla KOÇ 
E K : C e v aP * Bakan 

ANTALYA MİLLETVEKİLİ SAYIN FERİDUN FİKRET 
BALOĞLU'NUN 7/8622-14082 ESAS NO'LU SORU ÖNERGESİNE 
İSTİNADEN HAZIRLANAN BAKANLIĞIMIZ CEVABI: 

Antalya İli merkez Varsak Beldesi, tarihi birikimi ve coğrafi yapısı ile 
ülkemiz turizmi açısından dikkate alınması gereken değerlere sahiptir. Ancak bu 
beldemizin hak ettiği desteği alamadığı bilinmektedir. 

Bu çerçevede; 

SORU 1: İlgi çekici bir coğrafi yapı içinde, Düden Şelalesi, 
Lyrbotoncome Antik Kenti, "Kuru Düden" ve "ilk yerleşim mağaraları" ile 
büyük bir tarihsel ve kültürel birikime sahip olan Varsak Beldemizin, bir turizm 
alanı olarak dünyaya açılması için Bakanlığınızın çalışmaları hangi aşamadadır? 

CEVAP 1 : Düden Şelalesi ve çevresi, 4957/2634 sayılı Turizm Teşvik 
Kanunu uyarınca ilan edilen herhangi bir Turizm Merkezi yada Kültür ve 
Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi içerisinde kalmamaktadır. Lyrbotoncome 
Antik Kenti'nin içinde bulunduğu I.derece Arkeolojik Sit alan ise 06/01/2005 
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tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak ilan edilen Kuzey Antalya 
Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi içerisinde, I.Aşama Uygulanma 
Alanı olarak ayrılan bölgede yer almaktadır. Kuzey Antalya Kültür ve Turizm 
Koruma ve Gelişim Bölgesi içerisinde, birden fazla fonksiyonu içeren farklı 
standartta ve türde konaklama üniteleri, temalı park gibi eğlence ve sosyal 
aktivite alanları, spor alanları, ticaret ve alış-veriş merkezleri ve turizme hizmet 
edecek kullanımlar bulunmaktadır. Ayrıca doğal ve kültürel değerlerin 
korunarak çeşitli açık alan düzenlemeleri yapılması ve geliştirmesi 
planlanmaktadır. 

Bu kapsamda Lyrbotoncome Antik Kenti'nin de koruma-kullanma 
dengesi içerisinde geliştirilmesi ve turizme kazandırılması sağlanacaktır. 

4.- İstanbul Milletvekili Bihlun TAMAYLIGİL'in, Galataport Projesinde koruma kurulunun 
görüşünün alınıp alınmadığına ilişkin Ulaştırma Bakanından sorusu ve Maliye Bakanı Kemal 
UNAKITAN'ın cevabı (7/8737) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sayın Binali YILDIRIM tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Bihlun TAMAYLIGİL 

CHP İstanbul Milletvekili 

1) Türkiye Denizcilik İşletmesi'nin, Karaköy'den Kabataş'a doğru 1.2 kilometrelik alanı 
kapsayan, kentsel sit alanı kapsamındaki Galataport projesinde, İstanbul 1. Bölge Kültür ve 
Tabiat varlıklarını Koruma Kurulu'nun görüşünü almış mıdır?Kurulun bu görüşü alınmış ise 
içeriği nedir? 

2) Yapılan özelleştirmenin bu görüşe aykırılığı var mıdır? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

SAYI : B.02.1 .ÖÎB.0.65.00.00/1 5 5 5 7 
KONU 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İstanbul Milletvekili Bihlun TAMAYLIGlL tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına tevcih edilen 7/8737 esas sayılı yazılı soru önergesinde yer alan Özelleştirme 
İdaresi Başkanlığını ilgilendiren sorulara verilen cevaplar aşağıda sunulmuştur: 

SORU 1- Türkiye Denizcilik İşletmesinin Karaköy'den Kabataş'a doğru 1.2 kilometrelik 
alanı kapsayan, kentsel sit alanı kapsamındaki Galataport projesinde, İstanbul 1. Bölge 
Kültür ve Tabiat varlıklarını Koruma Kurulunun görüşü alınmış mıdır? Kurulun bu görüşü 
alınmış ise içeriği nedir? 

CEVAP 1- Galataport Projesine yönelik TDİ tarafından hazırlattırılan avan projeye ilişkin 
olarak istanbul 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 23.03.2005 tarih 
ve 510 numaralı karan ile söz konusu Kurulun görüşü alınmıştır. Anılan karar ile de proje 
alanındaki mevcut yapıların bir kısmını muhafaza ederek, kendi kontur ve gabarilerinde işlev 
değişikliği ve tadilatı içeren öneri avan projenin, mevcut saat kulesi çevresinde oluşturulan 
meydanın denizle reel bağlantısının sağlanması amacıyla 7 nolu antrepo yerine önerilen havuz 
kaldırılarak, gümrüklü alan bağlantısının devamlılığının başka bir yöntemle sağlanması 
koşuluyla uygun bulunduğuna karar verilmiştir. 

SORU 2- Yapılan Özelleştirmenin bu görüşe aykırılığı var mıdır? 

CEVAP 2- Galataport Projesi için hazırlanan imar planlarının Kültür ve Turizm Bakanlığı 
tarafından 30.09.2004 tarihinde onaylanması, mimari projenin ise İstanbul 1 No.lu Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 23.03.2005 tarih ve 510 no.lu Karan ile uygun 
görülmesi ile alınan izinler çerçevesinde, TDİ tarafindan 10.06.2005 tarihinde ilana çıkılarak 
ihale süreci başlatılmıştır. Yapılan ihalenin ve projenin Kurul görüşüne aykırılığı 
bulunmamaktadır. 

Bilgilerinizi ve gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim. 

îal UNAKITAN 
liye Bakanı 
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5.- Bilecik Milletvekili Yaşar TÜZÜN'ün, Bilecik'de çöken bir köprünün yapım çalışmalarına 

ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Faruk Nafiz ÖZAK'ın cevabı (7/9617) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk Nafiz ÖZAK 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. / 

-^n .... 
- Yaşar TUZUN 

BHecik Milletvekili 
TBMM Başkanlık Divanı Üyesi 

/ 
Bilecik ilimizin Osmaneli ilçesine bağlı Selçik, Ciciler, Kızılöz, 

Büyükyenice, Kazancı, Borcak, Kaşıkçı, Medetli ve Soğucakpınar köylerinin 
tek geçiş noktası olan Selçik köprüsü 30 Ağustos 2005 tarihinde çökmüş olması 
münasebetiyle; bölge halkı ürününü pazara ulaştınp satamadığı, çocuklannı 
okula gönderemediği, ihtiyaçlarını gideremediği için mağdur duruma düşmüştür. 

Soru 1) Olayın üzerinden bir ay geçmiş olmasına rağmen bugüne kadar 
mağduriyetlerin giderilmesi için geçici de olsa bir çalışma yapılmış mıdır? 

Som 2) İlimin Selçik, Medetli, Soğucakpınar, Ciciler, Kızılöz, 
Büyükyenice, Kazancı, Borcak, Kaşıkçı köylerinin tek yolu olan bu köprü afet 
kapsamına alınmış mıdır? 

Soru 3) Bu köprü ile ilgili Bakanlığınızın çalışması var mıdır? 

Soru 4)Köprünün yapımına ne zaman başlanıp ne zaman tamamlanıp 
halkın mağduriyeti ortadan kaldırılacaktır? 

T.C. 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SÜRELİ 
Sayı :B.09.0.APK.0.21.00.00.17/ 2 - / 2 - 1 ( .../.../2005 
Konu : Bilecik Milletvekili « C ARALIK 

Yaşar TÜZÜN'ün 

Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 15/11/2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-14730 sayılı yazınız. 
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İlgi yazınız ekinde alınan Bilecik Milletvekili Yaşar TÜZÜN'ün, Bakanlığım 
yöneltmiş olduğu T.B.M.M. 7/9617 Esas sayılı yazılı soru önergesine ilişkin cevabımız ekt 
sunulmuştur. 

Bilginizi ve gereğini arz ederim. 

Faruk Nafiz ÖZAK 
Bakan 

EK: Cevap Yazısı 

BİLECİK MİLLETVEKİLİ 
SAYIN YAŞAR TÜZÜN'ÜN 

T.B.M.M. 7/9617 ESAS SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR 

SORULAR VE CEVAPLARI 

SORULAR: 

Bilecik ilimizin Osmaneli ilçesine bağlı Selçik, Ciciler, Kmlöz, Büyükyenice, Kazancı, 
Borcak, Kaşıkçı, Medetli ve Soğucakpınar köylerinin tek geçiş noktası olan Selçik köprüsü 30 
Ağustos 2005 tarihinde çökmüş olması münasebetiyle; bölge halkı ürününü pazara ulaştınp 
satamadığı, çocuklarım okula gönderemediği, ihtiyaçlarını gideremediği için mağdur duruma 
düşmüştür. 

1- Olayın üzerinden bir ay geçmiş olmasına rağmen bugüne kadar mağduriyetlerin 
giderilmesi için geçici de olsa bir çalışma yapılmış mıdır? 

2- İlimin Selçik, Medetli, Soğucakpınar, Ciciler, Kızılöz, Büyükyenice, Kazancı, 
Borcak, Kaşıkçı köylerinin tek yolu olan bu köprü afet kapsamına alınmış mıdır? 

3- Bu köprü ile ilgili Bakanlığınızın çalışması var mıdır? 

4- Köprünün yapımına ne zaman başlanıp ne zaman tamamlanıp halkın mağduriyeti 
ortadan kaldırılacaktır? 

CEVAPLAR: 

Selçik Köprüsünün köy yolu üzerinde olması ve Karayolları bakımı altındaki Devlet 
veya İl Yolu üzerinde bulunmaması nedeniyle, konu Karayolları Genel Müdürlüğümüzün 
sorumluluğu dışında kalmaktadır. 

Ancak; söz konusu köprü ile ilgili daha önce Bilecik Valiliği, İl özel İdaresi ile yapılan 
temaslarda yıkılan köprünün yerine, panel köprü kurulması talep edilmiş, fakat ilgili yere yeni 
bir köprü inşa edilinceye kadar, alternatif güzergahların kullanılmasının, can ve mal güvenliği 
açısından daha uygun olacağı belirtilmiştir. 
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6.- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, bölünmüş yol çalışmaları ödeneklerine ilişkin 
sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Faruk Nafiz ÖZAK'ın cevabı (7/9618) 

06.10.2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskan Bakanı Sayın Faruk Nafiz ÖZAK 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

v: 
Kemal DEMIREL 

Bursa Milletvekili 

. "Duble Yol" çalışmalarının etkili bir şekilde devam ettiği ve. tamamlanması için 
büyük çabalar harcandığı basında sıkça dile getirilmektedir. Duble yol çalışmalarında, 
yapılan Kamulaştırmalarla ilgili olarak sorunlar yaşandığı yönünde şikayetler 
olmaktadır. Bu konuyla ilgili halkımızın bilgilendirilmesi amacıyla; 

1. Duble yollar için 58. ve 59. hükümetler döneminde ayrılmış olan ve kullanılan 
ödenek miktarı yıllara göre ne kadardır? 

2. Duble yollarla ilgili olarak yapılan kamulaştırmalar (arazi, bina, vb) için ödenen 
para miktarı ne kadardır? 

3. Kamulaştırmalarda ilgili olarak duble yolların tamamı için ne kadar para 
ödenecektir? 

4. Kamulaştırma ödemeleri için uygulanan plan nasıldır? 
5. Duble yol yapımı için ayrılmış olan ödeneklerin dağıtımları nasıl yapılmaktadır? 

T.C. 
BAYINDIRLIK VE ISKAN BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SÜRELİ 
Sayı :B.09.0.APK.0.21.00.00.17/ 2*122- » .../.../2005 
Konu : Bursa Milletvekili t ) 5 ARALIK 

Kemal DEMIREL'in 
Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 15/11/2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-14730 sayılı yazınız. 
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tlgi yazınız ekinde alman Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bakanlığıma 
yöneltmiş olduğu T.B.M.M. 7/9618 Esas numaralı yazalı soru önergesine ilişkin cevabımız ekte 
sunulmuştur. 

Bilginizi ve gereğini arz ederim. 

Faruk Nafiz ÖZAK 
Bakan 

EK: Cevap Yazısı 

BURSA MİLLETVEKİLİ 
KEMAL DEMÎREL'İN 

T.B.M.M. 7/9618 ESAS SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR 

SORULAR VE CEVAPLARI 

SORULAR: 

1- Duble yollar için 58. ve 59. hükümetler döneminde ayrılmış olan ve kullanılan 
ödenek miktarı yıllara göre ne kadardır? 

2- Duble yollarla ilgili olarak yapılan kamulaştırmalar (arazi, bina, vb) için ödenen para 
miktarı ne kadardır? 

3- Kamulaştırmalanyla ilgili olarak duble yolların tamamı için ne kadar para 
ödenecektir? 

4- Kamulaştırma ödemeleri için uygulanan plan nasıldır? 

5- Duble yol yapımı için ayrılmış olan Ödeneklerin dağıtımları nasıl yapılmaktadır? 

CEVAPLAR: 

1- 2003 yılında 512 Milyon YTL., 2004 yılında 1.044 Milyon YTL., 2005 yılında da 
1.070 Milyon YTL. ödenek ayrılmış ve tamamı harcanmıştır. 

2- Karayolları Genel Müdürlüğünce; duble yollar için bugüne kadar ödenen 
kamulaştırma bedellerinin toplamı 202.560.154,25 YTL.'dir. 

3- 2006 yılında Acil Eylem Planı kapsamında yer alan yollar için tahmini kamulaştırma 
bedeli tutan 388.120.000,00 YTL. olup, bu miktarın Maliye Bakanlığınca karşılanması 
durumunda kamulaştırma işlemleri yapılarak, bedelleri ödenecektir. 

4- Karayolları Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen kamulaştırma işlemleri 2942 sayılı 
Kamulaştırma Kanununun 4650 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikten önce il ve ilçe idare 
kurullannca belirlenen Kıymet Takdir Komisyonlanmn tespit ettiği bedel ilgilisi adına bloke 
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edilip ödenmekte ve ilgililerince dava açılması durumunda ise dava sonucuna göre ilama bağlı 
borçlar kaleminden ödeme yapılmaktadır. 

Ancak, 4650 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik sonrası, idarece kıymet takdiri yapılıp, 
Kanunun 8. maddesi gereği satm alma usulüne göre, anlaşma sağlanması halinde 45 günlük 
süre içerisinde ödemesi yapılmaktadır.Anlaşma sağlanamaması halinde ise yine aym Kanunun 
10. madde gereğince, dava açılıp, karar sonucu mahkemenin belirlediği kamulaştırma bedeli 
ilgililerine ödenmektedir. 

*.,„. 5- Ödeneklerin dağılımı; projenin çevreye olan ekonomik, sosyal ve turizm yönünden 
ft'&kıj&^le trafik yoğunluğu gibi kriterler dikkate alınarak yapılmaktadır. 

7.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, tamamlanmamış yatırımlara ilişkin sorusu ve 
Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'in cevabı (7/9640) 

11.10.2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sn. Kürşat TÜZMEN tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

AS 
Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Bakanlığınıza bağlı merkez ve taşra teşkilatlarında; 

1. İnşaatı tamamlanmış olan, ancak hizmete açılamamış olan yatırımlarınızın 
hizmete açılamama sebepleri nelerdir? 

2. Aktif hale getirilemeyen, yatırımların Bakanlığınıza şimdiye kadarki maliyeti ne 
kadardır? 

3. Bu yatırımların aktif hale getirilmesiyle ilgili olarak neler yapmayı 
planlıyorsunuz? 
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T.C 
BAŞBAKANLIK 

Gümrük Müsteşarlığı APK Dairesi Başkanlığı 
06 ARALIK 2005 

SAYI : B.02.1.GÜM.APK.0.65.06-109/ <}f0 

KONU : Yazılı Soru Önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 15.11.2005 tarih ve 14730 sayılı yazılan. 

Tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmak üzere Bursa Milletvekili Sayın Kemal 
DEMÎREL'in ilgi yazılan eki 7/9640 sayılı yazılı soru önergesinin cevabı aşağıda 
sunulmuştur. 

Cevap: 1. İğdır îline bağlı Çıldır - Aktaş sınır kapısı 1998 yılında tamamlanmış ve 
hizmete hazır durumdadır. Ancak, karşıda bulunan Gürcistan smır kapısı inşaatı ve bu kapıya 
bağlı ulaşım yolu ile altyapısı henüz tamamlanmadığından faaliyete geçirilmesi mümkün 
olmamıştır. 

Cevap: 2. Çıldır - Aktaş sınır kapısının 1999 fiyatlan ile toplam maliyeti 406.500 
YTL'dir. 

Cevap: 3. Çıldır - Aktaş Gümrük Tesislerinin aktif hale getirilmesi tamamen karşı 
taraf Gürcistan Hükümetinin eksik altyapı çalışmalannı tamamlamasına bağlıdır. 

Bilgilerine arz ederim. 

Kürşad TÜZMEN 
Devlet Bakanı 
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8.- Denizli Milletvekili Mehmet U. NEŞŞAR'ın, bir derneğin Pakistan depremi kurtarma 
ekibine katılmasına izin verilmediği iddiasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir 
AKSU'nun cevabı (7/9673) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu tarafından yazılı olarak 

yanıtlanmasını istiyorum. Gereğini arz ederim. 

Prof.Dr.Mehmet NEŞŞAR 

CHP Denizli Milletvekili 

12.10.2005 

1. Pakistan'da meydana gelen deprem felaketine yardım amacıyla gönderilen ekibe 
gönüllü olarak katılmak isteyen AKUT'un (Arama Kurtarma Derneği) bu talebi Sivil 
Savunma Genel Müdürlüğünce geri çevrilmiş midir? 

2. Aynı Sivil Toplum Örgütünün gönüllü yardım talebi İran'a yardım gönderilirken de 
reddedilmiş midir? 

3. AKUT'un bu konudaki uzmanlık ve deneyimi dikkate alındığında ve bir fazla kişinin 
büyük bir felaketle yüzleşen dost ve kardeş Pakistan halkına yardım etmesini sağlamış 
olmanın önemi de ortadayken reddedilmesinin nedeni nedir? 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Sivil Savunma Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.05.0.SSG.0.30.00.03-58/C- £$3 oÇIia/2005 
Konu : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 15.11.2005 tarih ve 
A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-14730 sayılı yazısı. 

Pakistan depremi ile ilgili olarak ilgi yazı ekinde alınan Denizli Milletvekili Prof. Dr. 
Mehmet NEŞŞAR'a ait yazılı soru önergesine ilişkin cevaplarımız aşağıda açıklanmıştır. 

Yurtdışında meydana gelen afetlerde yardım gönderilmesinin genel koordinasyonu 
Başbakanlık Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından sağlanmaktadır. 
Pakistan'dan resmi makamlarımıza yardım talebi geldikten sonra yardım ekibi ve malzemesi 
gönderilmek üzere Genelkurmay Başkanlığına ait Ankara'dan ve İstanbul'dan kalkmak üzere 
iki uçak tahsis edilmiştir. 

İstanbul'dan kalkan uçak sağlık ekiplerini götürmek üzere Sağlık Bakanlığına tahsis 
edildiğinden, bu uçakta yalnızca arama ve kurtarma faaliyetlerini koordine etmekle 
görevlendirilen İstanbul Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürüne yer 
verilebilmiştir. 

Ankara'dan kalkan uçağa, Ankara Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birliğinden 20 
uzman personel, 2 araç, 1 arama köpeği ile Ankara'da ekibini hazır bulunduracağım bildiren 
sivil toplum kuruluşu GEA' dan (Yeni Yüksektepe Kültür Derneği Arama Kurtarma ve 
Ekoloji Grubu) 4 kişi ve basın mensubu 20 kişi bindirilmiştir. Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri 
Doğal Afetler Arama Kurtarma (DAK) Taburundan da 22 kişilik bir ekip ayn bir askeri 
uçakla hareket etmiştir. GEA' dan 8 kişi de kendi imkânları ile tarifeli uçakla gitmişlerdir. 

Bu depremde 12 sivil toplum kuruluşu arama ve kurtarma hizmetlerinde görev almak 
üzere Bakanlığımıza (Sivil Savunma Genel Müdürlüğüne) faks ve telefonla istekte 
bulunmuştur. 

Pakistan'a gönderilen 47 kişilik ilk ekibin hareketinden sonra muhtemel taleplerin 
karşılanabilmesi için İstanbul Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birliğinden 15 kişilik 
uzman ekip ile aralarında AKUT'un da bulunduğu, yardım talebinde bulunan 12 sivil toplum 
kuruluşuna hazu- vaziyette beklemeleri, Genel Müdürlüğümüzce faks ve telefonla 
bildirilmiştir. Daha sonra Pakistan makamlarının arama kurtarma ekipleri yerine sadece 
sağlık ekipleri ve insani yardım konusunda talepleri olduğundan gönderilen yardımlar bu 
yöne kaydırılmıştır. Bu husus müracaatta bulunan sivil toplum kuruluşlarına bildirilmiştir. 
Ancak LİDAM, GEA, AKUT ve İHH gibi sivil toplum kuruluştan kendi imkânları ile tarifeli 
uçaklarla bölgeye gitmişlerdir. 

Görüldüğü Üzere Pakistan depremi ile ilgili olarak AKUT'un talebinin geri çevrilmesi 
söz konusu değildir. Bilakis yukarıda izah edildiği üzere müracaat eden tüm sivil toplum 
kuruluşlarından ekipler gönderilmesi planlanmış ancak; Dışişleri Bakanlığınca, Pakistan 
Makamlarının ihtiyaçlarının insani yardım(sağlık personeli, ilaç, yiyecek, barınma) 
konularında olduğunun bildirilmesi üzerine, gerek Sivil Savunma Teşkilatından, gerekse 
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göndermeyi planladığımız sivil toplum kuruluşlarından ilave arama kurtarma ekipleri 
gönderilmemiştir. 

Iran depreminde arama ve kurtarma faaliyetlerinde bulunmak üzere Sivil Savunma 
Arama ve Kurtarma Ekipleri ile birlikte sivil toplum kuruluşlarından AKUT, GEA ve Gölcük 
GESOTİM' den arama ve kurtarma ekipleri de bu bölgeye gönderilmiştir. 

iran'da Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Ekiplerinin koordinasyonunda yukarıda 
sözü edilen sivil toplum kuruluşları görev yapmış olup AKUT' un yardım talebi geri 
çevrilmemiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Cbdülkadir AKSU 
içişleri Bakam 

9.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, Diyarbakır surlarının restorasyonuna ilişkin 
sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/9676) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Atilla KOÇ 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DE< 
' CHP Diyarbakır Milletvekili 

Diyarbakır ilimizde bulunan tarihi surların görkemi bilinmektedir. 
Surların onarımları devam etmektedir. Evlibeden, Yedi kardeş ve Urfa 
kapı burcunun restorasyonu için; 

1- 2006 yıli brogramına alınıhışmıdır? Alınmamış ise Neden? 
2- Restorasyon için 5.000.000 YTL talep edilen ödenek 2006 yılında 

tahsis edüecekmidir? 
3- Bu konuda ne gibi çalışmalarınız vardır? 
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T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : Bl 6APK61OAR-GE-090 ~ l V 0 ^ O Stil/ 2005 
Konu: Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 15/11/2005 tarihli ve 
A.Ol.O.GNS.010.00.02/14730 sayılı yazısı. 

Diyarbakır Milletvekili Sayın Mesut DEĞER'in 7/9676-15519 Esas No'lu soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

Atilla KOÇ 
EK: Cevap Bakan 

DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ SAYIN MESUT DEĞER'İN 
7/9676-15519 ESAS NO'LU SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN 
HAZIRLANAN BAKANLIĞIMIZ CEVABI: 

Diyarbakır ilimizde bulunan tarihi surlann görkemi bilinmektedir. 
Surlann onanmlan devam etmektedir. Evlibeden, Yedi kardeş, ve Urfa Kapı 
Burcunun restorasyonu için; 

SORU 1: 2006 yılı programına alınmış mıdır? Alınmamış ise neden? 

SORU 2: Restorasyon için 5.000.000 YTL talep edilen ödenek 2006 
yılında tahsis edilecek midir? 

SORU 3: Bu konuda ne gibi çalışmalarınız vardır? 

CEVAP 1-2-3 :Bakanhğımca 2006 Yılı Yatınm Teklifi Programı 
çalışmaları sürdürülmekte olup, surlann restorasyonu için gerekli ödeneğin 
teminine çalışılmaktadır. 
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10.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEGER'in, İçkale projesine ilişkin sorusu ve Kültür ve 
Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/9677) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Atilla KOÇ 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

/ Mesut DEĞER, 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

İç kale projesinde gelinen nokta Cezaevi, Kilise 7 Bina Kültür ve 
Turizm Bakanlığına tahsis edilmiştir. S binada temizlik ve respalama 
yapılmış olup, ikinci temizlik çalışması ihale edilmiştir. 

1- Bakanlığınızın 2006 yılı programına alınmışmıdır? Alınmamış ise 
Neden? 

2- Ödenek olarak 7.500.000 YTL talep edilmiştir Bu ödenek 2006 
yılında tahsis edilecekmidir? Edilmeyecek ise Neden? 

3- Bu konuda ne gibi çalışmalarınız vardır? 

T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B16APK610AR-GE-090 *4W$4G # £ / / £ / 2 0 0 5 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 15/11/2005 tarihli ve 
A.01.0.GNS.010.00.02/14730 sayılı yazısı. 

Diyarbakır Milletvekili Sayın Mesut DEGER'in 7/9677-15520 Esas No'lu soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

Atilla KOÇ 
EK: Cevap Bakan 
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DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ SAYIN MESUT DEĞER'İN 
7/9677-15520 ESAS NO'LU SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN 
HAZIRLANAN BAKANLIĞIMIZ CEVABI: 

İçkale projesinde gelinen nokta Cezaevi, Kilise 7 Bina Kültür ve Turizm 
Bakanlığına tahsis edilmiştir. 5 binada temizlik ve respalama yapılmış olup, 
ikinci temizlik çalışması ihale edilmiştir. 

SORU 1: Bakanlığınızın 2006 yılı programına alınmış mıdır? Alınmamış 
ise neden? 

SORU 2: Ödenek olarak 7.500.000 YTL talep edilmiştir. Bu ödenek 
2006 yılında tahsis edilecek midir? Edilmeyecek ise neden? 

SORU 3: Bu konuda ne gibi çalışmalarınız vardır? 

CEVAP 1-2-3: İçkale'de yer alan taşınmazların restorasyonu hususunun 
2006 Yılı Yatırım Teklifi Programı'nda ödenekler nispetinde değerlendirmeye 
alınması planlanmıştır. 

İL- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, Ergani Tarım Müzesi projesine ilişkin sorusu ve 
Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/9679) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Atilla KOÇ 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

ĞER 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Diyarbakır ilinin; 

1- Ergani eski Hükümet Konağının İl Özel İdaresinde Kültür ve 
Turizm Bakanlığına tahsisi yapılmış olup, Tarım Müzesi 
oluşturulması için 500 milyarlık bir ödenek talepleri 
karşılanmışmıdır? Bu ödenek tahsisi edilip-edilmediği? Edilmemiş 
ise Neden? 

2- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? 
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T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B16APK61OAR-GE-090 - l?Û «, * İ gQ / (/L/ 2005 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 15/11/2005 tarihli ve 
A.Ol.O.GNS.010.00.02/14730 sayılı yazısı. 

Diyarbakır Milletvekili Sayın Mesut DEGER'in 7/9679-15522 Esas No'lu soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

AtUla KOÇ 
Bakan 

DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ SAYIN MESUT DEGER'İN 
7/9679-15522 ESAS NO'LU SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN 
HAZIRLANAN BAKANLIĞIMIZ CEVABI: 

Diyarbakır İlinin; 

SORU 1: Ergani eski Hükümet Konağının İl Özel İdaresinde Kültür ve 
Turizm Bakanlığına tahsisi yapılmış olup, Tarım Müzesi oluşturulması için 500 
milyarlık bir ödenek talepleri karşılanmış mıdır? Bu ödenek tahsisi edilip 
edilmediği ? Edilmemiş ise neden? 

SORU 2: Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? 

CEVAP 1-2: Diyarbakır Valiliğince, Bakanlığımdan Diyarbakır İli, 
Ergani ilçesinde bulunan Eski Hükümet Konağının restorasyonunun 
yapılabilmesi için 500.000 YTL ödenek talep edilmiştir. 

Ancak söz konusu taşınmazın mahallinde incelenerek, yapılması gerekli 
işlerin ve işin tamamlanabilmesi için gerekli olan ödeneğin tespiti amacıyla 
Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğüne talimat verilmiştir. 

Çalışmaların sonuçlanmasından sonra konu 2006 Yılı Yatırım Teklifi 
Programında değerlendirilmeye alınacaktır. 

M 
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12.- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, tamamlanmamış yatırımlara ilişkin sorusu ve 
Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/9683) 

^ '•• 11.10.2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sn. Atilla KOÇ tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekili 

Bakanlığınıza bağlı merkez ve taşra teşkilatlarında; 

1. İnşaatı tamamlanmış olan, ancak hizmete açılamamış olan yatırımlarınızın 
hizmete açılamama sebepleri nelerdir? 

2. Aktif hale getirilemeyen, yatırımların Bakanlığınıza şimdiye kadarki maliyeti ne 
kadardır? 

3. Bu yatırımların aktif hale getirilmesiyle ilgili olarak neler yapmayı 
planlıyorsunuz? 

T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B16APK02.610ARGE-090 ~ U 0 C » * 0 06 I 1^/ 2005 
Konu : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 15/11/2005 tarihli ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02/14730 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMÎREL'in 7/9683-15615 Esas No'lu soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

Atilla KOÇ 
EK: Cevap Bakan 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
7/9683-15615 ESAS NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN 

BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

Bakanlığınıza bağlı merkez ve taşra teşkilatlarında; 

SORU 1: İnşaatı tamamlanmış olan, ancak hizmete açılamamış olan yatırımlarınızın 
hizmete açılamama sebepleri nelerdir? 

CEVAP 1: Bakanlığıma bağlı merkez ve taşra teşkilatlarında inşaatı devam eden Kültür 
Merkezlerinden, 

Bitlis Kültür Merkezi, Erzurum Hınıs Kültür Merkezi ve Siirt Kültür Merkezi 2005 yılı 
içinde hizmete açılmıştır. 

Muş Kültür Merkezi, Osmaniye Düziçi Kültür Merkezi, Bayburt Kültür Merkezi, 
Kırklareli Kültür Merkezi, Muş Varto Kültür Merkezi, Sımak Kültür Merkezi, Tunceli Kültür 
Merkezi, Ağn Doğubeyazıt Kültür Merkezi ve Kırşehir Mucur Kültür Merkezi ise 2005 yılı 
sonuna kadar açılması planlanmıştır. 

SORU 2: Aktif hale getirilemeyen, yatınmlann Bakanlığınıza şimdiye kadarki maliyeti 
ne kadardır? 

CEVAP 2: 2005 yılı sonu itibariyle Kültür Merkezi inşaatlan için Bakanlığımın 
kümülatif harcaması 108.529.884.000.000.-TL.dir. 

SORU 3: Bu yatınmlann aktif hale getirilmesiyle ilgili olarak neler yapmayı 
planlıyorsunuz? 

CEVAP 3: İl ve İlçelerde yapımı devam eden Kültür Merkezleri inşaatı 71 adet olup, 
keşiflerine göre 243.060.892.059.416-TL., hizmete açılabilmesi için 574.000.000.000.000..-
TL. ödeneğe ihtiyaç duyulmaktadır. Bu yatınmlann bitirilmesi için ödenek sağlanması 
yönündeki çalışmalarımız sürdürülmektedir. 

- 6 9 8 -

http://108.529.884.000.000.-TL.dir


TBMM B:28 7.12.2005 0:4 

13.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, altın üretiminde bulunmuş yabancı bir firmaya 
ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/9687) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan soruların, Maliye Bakanı Sayın Kemal Unakıtan tarafından yazılı 
Dİarak yanıtlanmasını Anayasanın 98. ve İçtüzüğün 96. Maddeleri gereğince arz ve talep 
ederim. 

Prof. Dr. N. Gaye ERBATUR . 
CHP Adana Milletvekili 

İzmir Bergama'da bulunan siyanür liçi ile altın üretimi yapılan madeni Koza Altın 
A.Ş, uluslar arası sermayeli Normandy firmasından satın almıştır. 

l)Normandy firması altın madenini işlettiği süre içinde ne kadar üretim yapmıştır? 
Kaç kişi istihdam etmiştir? 
2)Firma madeni işlettiği süre içinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ne kadar vergi 
ödemiştir? 
3)Firmanın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne herhangi bir vergi borcu kalmış mıdır? 
ödemekle yükümlü olduğu harçlarını ödemiş midir? 

T.C. 
MALÎYE BAKANLIĞI 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 

SAYI :B.07.1.GİB.0.82/8211-491 
Qai2.05*O65625 

KONU: Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 15.11.2005 tarih ve 
A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-14730 sayılı yazısı. 

Adana Milletvekili Sayın Prof. Dr. N. Gaye ERBATUR'un tarafıma tevcih ettiği 
7/9^87 esas no.lu yazılı soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin cevabumz aşağıda 
açıklanmıştır. 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun "Vergi Mahremiyeti" başlıklı 5. maddesinde; 
"Aşağıda yazılı kimseler görevleri dolayısıyla, mükellefin ve mükellefle ilgili kimselerin 
şahıslarına, muamele ve hesap durumlarına, işlerine, işletmelerine, servetlerine veya 
mesleklerine müteallik olmak üzere öğrendikleri sırları veya gizli kalması lazım gelen diğer 
hususları ifşa edemezler ve kendilerinin veya üçüncü şahısların nef ine kullanamazlar." 
hükmü bulunmaktadır. 
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Bu nedenle soru önergesinde yer alan hususlara 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 
inci maddesinde yer alan düzenlemeler dikkate alındığında cevap verilmesi mümkün 
görülmemiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

îmal UN AKITAN 
Maliye Bakanı 

14.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Nevşehir merkezindeki tamamlanmamış 
yatırımlara, 

Bir ilçedeki tamamlanmamış yatırımlara, 
İlişkin soruları ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Faruk Nafiz ÖZAK'ın cevabı (7/9776,9777) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanmm Bayındırlık ve İskan Bakanı Sayın Faruk Nafiz ÖZAK tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim. 14.10.2005 

Ensar ÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

1- Nevşehir İl merkezinde yarım kalmış ve halen inşaatı devam etmekte olan hangi işler 
vardır.? 

2- Yanm kalan ve halen inşaatı devam etmekte olan işleri ne zaman bitirmeyi 
düşünüyorsunuz? Yanm kalan işler 2006 programına alınmış mıdır? 

3- Bakanhğımz tarafından Nevşehir il merkezine hangi konuda yatınm yapılmıştır. Yapılan 
yatınmlara ne kadar bütçe aynlmıştır? 

4- 2006 yılında ne gibi yatınmlar yapacaksınız? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanmın Bayındırlık ve İskan Bakam Sayın Faruk Nafiz ÖZAK tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.12.10.2005 

Ensar ÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

1- Elazığ İli Karakocan ilçesinde yanm kalmış ve halen inşaatı devam etmekte olan hangi 
işler vardır? 

2- Yanm kalan ve halen inşaatı devam etmekte olan işleri ne zaman bitirmeyi 
düşünüyorsunuz? Yanm kalan işler 2006 programına alınmış mıdır? 

3- Bakanlığınız tarafından ilçeye hangi konuda yatırım yapılmıştır. Yapılan yatırımlara ne 
kadar bütçe ayrılmıştır? 

4- 2006 yılında ne gibi yatırımlar yapacaksınız? 

T.C. 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.09.0.APK.0.21.00.00.17/ 2^/^i 
Konu : Ardahan Milletvekili 05 ARALIK 2005 

Ensar ÖĞÜT'ün 
Yazılı Soru Önergeleri. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 15/11/2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-15699 saydı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Bakanlığıma 
yöneltmiş olduğu T.B.M.M. 7/9776 ve 7/9777 Esas numaralı yazılı soru önergelerine ilişkin 
cevabımız ekte sunulmuştur. 

Bilginizi ve gereğini arz ederim. 

EK: Cevap Yazısı 
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ARDAHAN MİLLETVEKİLİ 
SAYIN ENSAR ÖĞÜT'ÜN 

T.B.M.M. 7/9776 ESAS SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR 

SORULAR VE CEVAPLARI 
SORULAR: 

1- Nevşehir İl Merkezinde yarım kalmış ve halen inşaatı devam etmekte olan hangi işler 
vardır? 

2- Yarım kalan ve halen inşaatı devam etmekte olan işleri ne zaman bitirmeyi 
düşünüyorsunuz? Yarım kalan işler 2006 programına alınmış mıdır? 

3- Bakanlığınız tarafından Nevşehir İl Merkezine hangi konuda yatırım yapılmıştır. 
Yapılan yatırımlara ne kadar bütçe ayrılmıştır? 

4- 2006 yılında ne gibi yatırımlar yapacaksınız? 

CEVAP: 

Bakanlığımızm Merkez Teşkilatı ile bağlı ve ilgili Kuruluşlarının, Nevşehir İl 
Merkezinde yapımını planladığı yatırımlara ilişkin faaliyetler, Genel Müdürlüklerimiz 
itibariyle şöyledir; 

Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce; E Tipi Cezaevi Onanm işi ile Bayındırlık ve İskan 
Müdürlüğü Bina Onarım işi 6/9/2005 tarihinde başlayıp bitirilmek üzere ihale edilmiştir. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce; Nevşehir il merkezinde gerçekleştirilen 
kadastro çalışmaları tablo olarak aşağıda verilmiştir. 

İLLER 

NEVŞEHİR" 

YER 

İLÇE 

JC.tpVS'li. inı 

Merkez ve 
İlçeleri 
KOZAKLI 

KARATERİSTİK 

KADASTRO ÜRETİMİ 
(KOY/MAHALLE) 

İHALE 

SlİK 
KENDİ 

İMKANLARI 

9 

DEĞİŞİKLİK 

İŞLEMLERİ 
i|teKW!B,'l 

864 
310 

İŞİN. 
BAŞ. 

BİTİŞ 

TARİHİ 

FİİR 
-
-

2005 Yılı 

YATIRIM 
ÖDENEĞİ 

(YTL) 

1&K&&;1 

46.670 
7.642 

2005 Yılı 
Tarım 

Reformu 
Uygulması 
BEDELİ 
(YTL) 

pjtftitiLsd 
0,00 
0,00 

2005 Yılı 
Kamu 
İhale 

Kanunu 
BEDELİ 
(YTL) 

" *" O;QD 

0,00 
0,00 

Karayollan Genel Müdürlüğünce; Nevşehir ilinde devam ettirilen işler; 

a) Nevşehir Niğde yolu (48 Km. il sının içinde kalan kısım) 
b) Nevşehir Çevre Yolu-Gülşehir Ayr.-Kavşak Köprüsü 
c) Nevşehir Çevre Yolu-Avanos Ayr.-Kavşak Köprüsü 
d) Nevşehir-Aksaray Yolu Refüj ve Kavşak düzenlemesi. 
e) Topraklı-Kozaklı Yolu 
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Yarım kalan ve halen yapımı devam eden yukarıda belirtilen işler, yatırım 
programında yer almakta olup, 2006 yılında bitirilecektir. 

2005 yılında tamamlanan yatırımlar; 

a) Ürgüp-Kayseri yolu Refiij ve Kavşak tanzimleri 
b) Nevşehir-Avanos yolu (8 Km.) 
c) Gülşehir-Avanos yolu (19 Km.) 
d) Gülşehir-Hacıbektaş yolu (24 Km.) 
e) Nevşehir-Aksaray yolu Refuj ve Kavşak düzenlemesi. 

2006 yılında yapılacak işler; 

a) Nevşehir-Niğde yolu Yapımı. 
b) Nevşehir Çevre yolu-Gülşehir Ayr.-Kavşak Köprü Yapımı. 
c) Nevşehir Çevre yolu-Avanos Kavşağı-Kavşak Köprü Yapımı. 
d) Gülşehir-Hacıbektaş Kavşağı-Kızılırmak Köprüsü Yapımı. 
e) Gülşehir-Aksaray yolu Refuj ve Kavşak tanzimi. 

Ayrıca, bazı kuruluşlanmızm yatırım programlan; Bakanlığımızın 2006 yılı Bütçesinin 
T.B.M.M. Genel Kurulunda oylanmasım müteakip, Resmi Gazetede yayımlandıktan sonra 
kesinlik kazanacağı için bu kuruluşlanmızm 2006 yılı yatırımlarma dair bilgi verilmesi 
şimdilik mümkün olamamaktadır. 

ARDAHAN MİLLETVEKİLİ 
SAYIN ENSAR ÖĞÜT'ÜN 

T.B.M.M. 7/9777 ESAS SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR 

SORULAR VE CEVAPLARI 
SORULAR: 

1- Elazığ ili Karakocan ilçesinde yanm kalmış ve halen inşaatı devam etmekte olan 
hangi işler vardır? 

2- Yarım kalan ve halen inşaatı devam etmekte olan işleri ne zaman bitirmeyi 
düşünüyorsunuz? Yanm kalan işler 2006 programına alınmış mıdır? 

3- Bakanlığınız tarafından ilçeye hangi konuda yatırım yapılmıştır. Yapılan yatıranlara 
ne kadar bütçe aynlmıştır? 

4- 2006 yılında ne gibi yatıranlar yapacaksınız? 

CEVAP: 

Bakanlığımızın Merkez Teşkilatı ile Bağlı ve İlgili Kuruluşlarının, Elazığ ilinin 
Karakocan ilçesinde yapımım planlandığı yatırımlar, Genel Müdürlüklerimiz itibariyle 
şöyledir; 

Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce; 2005 yılı Yatırım Programında sadece "Meteoroloji 
İstasyon Müdürlüğü Bina Onarım" işi bulunmakta olup, 09/09/2005 tarihinde başlayıp, 
bitirilmek üzere ihale edilmiştir. 
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Afet İşleri Genel Müdürlüğünce; Elazığ ili Karakocan ilçesindeki 34 köyde, yapımı 
planlanan 127 konutun 2005 yılı ödeneği 787.000.-YTL. olup, 2005 yılı Etüt Proje 
Programında ise 1 köye ait 9 konut programa alınabilmiştir. 

Karayolları Genel Müdürlüğünce; Elazığ İli Karakocan İlçesinde Elazığ-Bingöl ve 
Elazığ-Bingöl (Gazik Varyantı) çalışmaları yapılmaktadır. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce; gerçekleştirilen kadastro çalışmaları tablo 
olarak aşağıda verilmiştir. 

İller Bankası Genel Müdürlüğünce; ilçede yaptırılan kanalizasyon şebeke ve kolektör 
inşaatı işleri devam etmektedir. 

Kanalizasyon tesisi inşaatı ise 2006 yılı yatınm programına alınmış ve 2006 yılında da 
bitirilmesi planlanmıştır. 

İlçenin kanalizasyon tesisi ve harita yapımı işleri için 2005 yılında toplam 3 milyon 880 
Bin YTL. ödenek ayrılmıştır. 

2006 yılında; kanalizasyon tesisi ile harita yapımı işlerinin tamamlanması için 
çalışmalar sürdürülecektir. 

Ayrıca, Yapı İşleri, Afet İşleri, Karayolları ve Tapu Kadastro Genel Müdürlüklerimizin 
yatırım programlan; Bakanlığımızın 2006 Mali yılı Bütçesinin T.B.M.M. Genel Kurulunda 
oylanmasını müteakip, Resmi Gazetede yayımlandıktan sonra kesinlik kazanacağı için bu 
kuruluşlarımızın 2006 yılı yatınmlarma dair şimdilik bilgi verilmesi mümkün olamamaktadır. 
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15.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim ÖZKAN'ın, AKUT'un Pakistan Depremi yardım 
ekibinde görev alma talebinin reddedilmesine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir 
AKSU'nun cevabı (7/9837) 

T B M M B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağıdaki sorularımın Anayasa ve Meclis İç Tüzüğü gereğince 
İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir Aksu tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını arz ederim. 

Ramazan Kerim Özkan 
Burdur Milletvekili 

Pakistan'da yaşanan ve on binlerce insanın ölümüne ve 
yaralanmasına yol açan son derece üzücü deprem afetinden sonra bir 
çok ülke mağdur durumda bulunan Pakistan devletine yardım elini 
uzatarak, resmi ve sivil toplum örgütlerini yardıma göndermişlerdir. 

AKUT başta olmak üzere yerli ve yabancı birçok gönüllü sivil 
toplum örgütleri yaralarımızın sarılmasın da büyük katkı sağlayarak 
acılarımıza ortak olmuşlardır. Ülkemizde ve diğer Jükdlejde^jundiye 
kadar yaşanan her türlü afette başarılı çalışmaları bulunan ve 
toplumun haklı takdirini kazanan AKUT'un bu jafette gönüllü olarak 
görev alma talebi Sivil Savunma Genel Müdürlüğü tarafından 
reddedilmiştir. 

1. Sivil Savunma Genel Müdürlüğü bu insani talebi reddederken 
Bakanlığınızdan görüş almış mıdır ? Bakanlığınız bu konudan 
haberdar mıdır ? 

2. AKUT'un gönüllü olarak bu bölgeye gitme talebi talebinin 
reddedilmesinin gerekçesi nedir ? 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Sivil Savunma Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.O5.0.SSG.O.3O.00.03-58/C- TM OÇ /1#2005 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 15.11.2005 tarih ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02-15699 sayılı yazısı. 

Pakistan depremi ile ilgili olarak ilgi yazı ekinde alınan Burdur Milletvekili Ramazan 
Kerim ÖZKAN'a ait yazılı soru önergesine ilişkin cevaplarımız aşağıda açıklanmıştır. 

Yurtdışında meydana gelen afetlerde yardım gönderilmesinin genel koordinasyonu 
Başbakanlık Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından sağlanmaktadır. 
İlgili ülkeden resmi makamlanmıza yardım talebi geldikten sonra Pakistan'a yardım ekibi ve 
malzemesi gönderilmek üzere Genelkurmay Başkanlığma ait Ankara'dan ve İstanbul'dan 
kalkmak üzere iki uçak tahsis edilmiştir. 

İstanbul'dan kalkan uçak sağlık ekiplerini götürmek üzere Sağlık Bakanlığına tahsis 
edildiğinden, bu uçakta yalnızca arama ve kurtarma faaliyetlerini koordine etmekle 
görevlendirilen İstanbul Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürüne yer 
verilebilmiştir. 

Ankara'dan kalkan uçağa, Ankara Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birliğinden 20 
uzman personel, 2 araç, 1 arama köpeği ile Ankara'da ekibini hazır bulunduracağını bildiren 
sivil toplum kuruluşu GEA' dan (Yeni Yüksektepe Kültür Derneği Arama Kurtarma ve 
Ekoloji Grubu) 4 kişi ve basın mensubu 20 kişi bindirilmiştir. Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri 
Doğal Afetler Arama Kurtarma (DAK) Taburundan da 22 kişilik bir ekip ayn bir askeri 
uçakla hareket etmiştir. GEA' dan 8 kişi de kendi imkânları ile tarifeli uçakla gitmişlerdir. 

Bu depremde 12 sivil toplum kuruluşu arama ve kurtarma hizmetlerinde görev almak 
üzere Bakanlığımıza (Sivil Savunma Genel Müdürlüğüne) faks ve telefonla istekte 
bulunmuştur. 

Pakistan'a gönderilen 47 kişilik ilk ekibin hareketinden sonra muhtemel taleplerin 
karşılanabilmesi için İstanbul Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birliğinden 15 kişilik 
uzman ekip ile aralannda AKUT'un da bulunduğu, yardım talebinde bulunan 12 sivil toplum 
kuruluşuna hazır vaziyette beklemeleri, Genel Müdürlüğümüzce faks ve telefonla 
bildirilmiştir. Daha sonra Pakistan makamlarının arama kurtarma ekipleri yerine sadece 
sağlık ekipleri ve insani yardım konusunda talepleri olduğundan gönderilen yardımlar bu 
yöne kaydırılmıştır. Bu husus müracaatta bulunan sivil toplum kuruluşlarına bildirilmiştir. 
Ancak LİDAM, GEA, AKUT ve İHH gibi sivil toplum kuruluşları kendi imkânları ile tarifeli 
uçaklarla bölgeye gitmişlerdir. 

Görüldüğü üzere Pakistan depremi ile ilgili olarak AKUT'un talebinin geri çevrilmesi 
söz konusu değildir. Bilakis yukarıda izah edildiği üzere müracaat eden tüm sivil toplum 
kuruluşlarından ekipler gönderilmesi planlanmış ancak; Dışişleri Bakanlığınca, Pakistan 
Makamlarının ihtiyaçlarının insani yardım (sağlık personeli, ilaç, yiyecek, barınma) 
konularında olduğunun bildirilmesi üzerine, gerek Sivil Savunma Teşkilatından, gerekse 
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göndermeyi planladığımız sivil toplum kuruluşlanndan ilave arama kurtarma ekipleri 
gönderilmemiştir. 

Bakanlığımızca, arama ve kurtarma faaliyetlerinde sivil toplum örgütlerinden azami 
ölçüde yararlanılmakta, bu kuruluşlarm Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nün 
koordinasyonunda, etkin ve süratli bir şekilde görev yapmaları için her türlü önlem 
alınmaktadır. Bugüne kadar, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında çeşitli zamanlarda 
meydana gelen afetlerdeki arama kurtarma çalışmalarına imkanlar ölçüsünde sivil toplum 
örgütleri de dahil edilmişlerdir. 

Bilgilerinize arz ederim. ^sy 

.bdülkadir AKSU 
İçişleri Bakam 

16.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, alınan ve hurdaya çıkarılan araçlara ilişkin 
sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/9845) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sn. Atilla KOÇ tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Bakanlığınıza bağlı merkez ve taşra teşkilatlarında; 

1. 1999 ile 2002 yılları arasında alınan araç sayısı ne kadardır? Araç alımlarının 

yıllara göre dağılımı nasıldır? 

2. Bu araçların, marka ve modelleri nelerdir? 

3. Bakanlığınıza maliyeti ne kadar olmuştur? 

4. Araçların kullanıldığı birimler nereleridir? 

5. Bu dönem içerisinde hurdaya çıkarılan araç sayısı ne kadardır? 

6. Hurda araçlarla ilgili yapılan işlemler nelerdir? 
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T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B16APK02.610ARGE-090 - W ö ^ QÇ>I \V 2005 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 15/11/2005 tarihli ve 
A.Ol.O.GNS.0.10.00.02/15699 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMIREL'in 7/9845-15694 Esas No'lu soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

Atilla KOÇ 
Bakan 

EK: 
Cevap 

m 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
7/9845-15694 ESAS NOTU YAZILI SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN 

BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

Bakanlığınıza bağlı merkez ve taşra teşkilatlarında; 

SORU 1: 1999 ile 2002 yıllan arasında alınan araç sayısı ne kadardır? Araç ahmlanmn 
yıllara göre dağılımı nasıldır? 

CEVAP 1:1999 ile 2002 yıllan arasında Bakanlığımca 63 adet araç satın alınmıştır. 

Araç alımının yıllara göre dağılımı: 

1999 Yılında 
2000 Yılında 
2001 Yılında 
2002 Yılında 

23 adet 
21 adet 
18 adet 
ladet 

SORU 2: Bu araçların Marka ve modelleri nelerdir? 

CEVAP 2: Araçlann marka ve modelleri: 

MODELİ MARKASI ADEDİ 

1999 
2000 
2000 
2000 
2000 
2001 
2001 
2001 
2001 
2001 
2001 
2001 
2001 
2001 
2002 
TOPLAM 

Honda-Jeep 
Doğan 1.6 t.E 
Renault-19Eur 
Toyoto Corolla 
Ford Transit( Ambulans) 
Palio Weekend 
Toyoto Corolla 
Doğan 1.6 t.E 
Ford Transit 
Ducota 
Mercedes Kamyon 
Renault-19Eur 
Bmc Levend Pıck Up 
Honda- Jeep 
Ford Transit 

ladet 
16 adet 
22 adet 

3 adet 
ladet 
2 adet 
2 adet 
2 adet 
2 adet 
2 adet 
ladet 
6 adet 
ladet 
ladet 
ladet 

63 adet 
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MODELİ 
1999 

2000 

2000 

MARKASI 
Honda-Jeep 

Doğan 1.6 İ.E 

Renault-19 EUR 

ADEDİ 
1 adet 

4 adet 

18 adet 

SORU 3: Bakanlığınıza maliyeti ne kadar olmuştur? 

CEVAP 3: Araçların Bakanlığıma toplam maliyeti 348.484,81- YTL'dir. 

SORU 4: Araçların kullanıldığı birimler nereleridir? 

CEVAP 4: Araçların kullanıldığı birimler: 

KULLANILDIĞI BİRİM 
Araştırma Eğitim Genel Müd. 
(Folklar Araştırma Aracı) 
Zonguldak, Tunceli, Kırklareli, Ankara 
îl Kültür ve Turizm Müdürlükleri 
Antalya, Mersin, İzmir, İstanbul 
(2 adet), Uşak, Konya, Kocaeli, 
Eskişehir, Trabzon, Bartın, Samsun, 
Adana, Gaziantep, Bursa, Muğla, 
Adıyaman, Bilecik, İl Kültür ve Turizm 
Müdürlükleri 
Bakanlık Merkez (Havuz) Hizmet 
Bakanlık Merkez (Havuz) Hizmet 
Bakanlık Merkez (Havuz) Hizmet 
Bakanlık Merkez (Havuz) Hizmet 
Bakanlık Merkez (Havuz) Hizmet 
İstanbul Atatürk Kültür Merkezi 
Müdürlüğü 
Bakanlık Merkez (Havuz) ve Bağlı 
Birimler 
Bakanlık Merkez (Havuz) Hizmet 
Bakanlık Merkez (Havuz) Hizmet 
Bakanlık Merkez (Havuz) Hizmet 
Makam Hizmet 
Bakanlık Merkez (Havuz) Hizmet 
Bakanlık Merkez (Havuz) Hizmet 
Kütüphaneler ve Yayımlar Gnl. Müd. 
(Kitap Taşımı Aracı) 
Kütüphaneler ve Yayımlar Gnl. Müd. 

(Şehirlerarası Kitap Taşıma Aracı) 
Bakanlık Merkez (Havuz) Hizmet 

SORU 5: Bu dönem içerisinde hurdaya çıkartılan araç sayısı ne kadardır? 

CEVAP 5: 1999-2002 Yılları arasında merkezde 13, Taşrada 20 olmak üzere toplam 33 
urdaya çıkartılmıştır. 

SORU 6: Hurda araçlarla ilgili yapılan işlemler nelerdir? 

CEVAP 6: 1999-2002 yılları arasında 10 araç Tasiş'e, 23 
iilmiştir. 

2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2001 

2001 

2001 
2001 
2001 
2001 
2001 
2001 
2001 

2001 

2002 

Renault-19 EUR 
Doğan 1.6 İ.E 
Toyoto Corolla 
Ducato 
F.Transit (Ambul) 
Renault-19 EUR 

Renault-19 EUR 

Doğan 1.6 İ.E 
Polio Weekend 
Toyoto Corolla 
Honda-Jeep 
Ducato 
Ford Transit 
B.M.C Levend 

Mercedes Kamyon 

Ford Transit 

4 adet 
12 adet 
3 adet 
1 adet 
1 adet 
1 adet 

5 adet 

2 adet 
2 adet 
2 adet 
1 adet 
1 adet 
2 adet 
ladet 

1 adet 

1 adet 

- 7 1 0 -



TBMM B:28 7 .12 .2005 0 : 4 

17.- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, alınan ve hurdaya çıkarılan araçlara ilişkin 
sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/9846) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sn. Atilla KOÇ tarafından 

/azılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

4 
Kemal DEMIREL 

Bursa Milletvekili 
Bakanlığınıza bağiı merkez ve taşra teşkilatlarında; 

1. 58. ve 59. hükümetler döneminde alınan araç sayısı ne kadardır? Araç'-' 
alımlarının yıllara göre dağılımı nasıldır? 

2. Bu araçların, marka ve modelleri nelerdir? 
3. Bakanlığınıza maliyeti ne kadar olmuştur? 
4. Araçların kullanıldığı birimler nereleridir? 
5. Bu dönem içerisinde hurdaya çıkarılan araç sayısı ne kadardır? 
6. Hurda araçlarla ilgili yapılan işlemler nelerdir? 

T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B16APK02.610ARGE-090 - 1 * O M <* o6/ilJ 2005 
Konu : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 15/11/2005 tarihli ve 
A.Ol.O.GNS.0.10.00.02/15699 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in 7/9846-15734 Esas No'lu soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

Atilla KOÇ 
EK: Cevap Bakan 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
7/9846-15734 ESAS NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN 

BAKANLIĞIMIZ CEVABI 
Bakanlığınıza bağlı merkez ve taşra teşkilatlarında; 

SORU 1: 58 inci ve 59 uncu hükümetler döneminde alınan araç sayısı ne kadardır? Araç 
alımlarının yıllara göre dağılımı nasıldır? 

SORU 2: Bu araçların, marka ve modelleri nelerdir? 

SORU 3: Bakanlığınıza maliyeti ne kadar olmuştur? 

SORU 4: Araçların kullanıldığı birimler nereleridir? 

CEVAP 1-2-3-4: 58 inci ile 59 uncu hükümetler döneminde Bakanlığımca araç 
alınmamıştır. 

SORU 5: Bu dönem içerisinde hurdaya çıkarılan araç sayısı ne kadardır? 

CEVAP 5: 58 inci ile 59 uncu Hükümetler Döneminde Merkezde 8, Taşrada 9 olmak üzere 
toplam 17 araç hurdaya çıkartılmıştır. 

SORU 6: Hurda araçlarla ilgili yapılan işlemler nelerdir? 

CEVAP 6: Hurda araçların 11 'i Tasiş'e, 6'si Hurdasan'a devredilmiştir. 

18.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, Diyarbakır TEDAŞ Bölge Müdürlüğünün nakit 
mevcuduna ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/9851) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

S'1' 
İesüt TjriĞl 

CHP Diyarbakır Milletvekili 

Diyarbakır ilinde TEDAŞ Bölge Müdürlüğümüzün her yıl sonunda 
doğru biriken paralırın yıl sonuna varmadan Ankara'ya iadesi talep 
edilmektedir. 2004 yılında 6 trilyon para geri gönderilmiştir, (yerel basında 
haberler çıkmıştır) 

1- 2005 yılında da TEDAŞ da mevcut bulunan para geri 
istenilecekmi? 

2- Diyarbakır'da paranın kalması ve ordaki ihtiyaçlara tahsis için 
kullanılacakmıdır? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

itrrft -bAratiKZQQ5 
SAYI : B.02.1.ÖİB.0.65.00.00/1 «* « « » 
KONU 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tevcih edilen 7/9851 esas sayılı yazılı soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin sorulara 
verilen cevaplar aşağıda sunulmuştur: 

Diyarbakır İlinde TEDAŞ Bölge Müdürlüğümüzün her yılsonunda doğru biriken paraların 
yılsonuna varmadan Ankara'ya iadesi talep edilmektedir. 2004 yılında 6 trilyon para geri 
gönderilmiştir, (yerel basında haberler çıkmıştır) 

SORU 1- 2005yılında da TEDAŞ da mevcut bulunan para geri istenilecek mi? 

CEVAP 1- 2004 yılı yatırım programında 8.181.000.000.000 TL ödeneğin, 7.132.000.000.000 
TL kullanılmıştır. 
2005 yılında ayrılan yatırım ödenekleri yıl içerisinde kullanılmaktadır. 

SORU 2- Diyarbakır'da paranın kalması ve oradaki ihtiyaçlara tahsis için kullanılacak 
mıdır? 

CEVAP 2- Harcamalar yatırım programlarına göre yapılmakta olup, yatırım programlarında 
devam eden işler için bir sonraki yıl tekrar ödenek tahsisi yapılmaktadır. 

Bilgilerinizi ve gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim. 

lal ÜNAKITAN 
Maliye Bakanı / 
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19.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, Diyarbakır'ın bazı mahallelerindeki elektrik 
hizmetlerine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/9852) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DE< 
/ CHP Diyarbakır Milletvekili 

Diyarbakır ili merkeze bağlı beldelerimizden Özekli-Piderbaba, 
Özekli-Yunusemre belde ve mahallelerimizde; 

1- Trafolar ihtiyacı karşılayacak düzeydemidir? 
2- Artan Nüfus karşısında elektrik telleri kullanımda ihtiyacı 

karşılayacak güçtemidir? 
3- Kaçak elektrik kullanımı deyiminin dışında Diyarbakır'ın elektrik 

ihtiyaçlarını tam olarak karşılayacak modern düzeye getirildimi? 
4- Önümüzde kış sezonu olması nedeniyle bu yıl elektrik kesintileri 

olacakmıdır? 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

- 6 Aralık 2005 
Sayı : B.02.1.ÖİB.0.65.00.00/15562 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tevcih edilen 7/9852 esas sayılı yazılı soru önergesinde yer alan sorulara verilen cevaplar 
aşağıda sunulmuştur: 

Diyarbakır İli Merkeze bağlı Mahallelerimizden Özekli-Piderbaba ve Özekli-
Yunusemre belde ve mahallelerinde; 

SORU 1- Trafolar ihtiyacı karşılayacak düzeyde midir? 

CEVAP 1- Bölgedeki trafolar ihtiyacı karşılayacak düzeydedir. 

SORU 2- Artan Nüfus karşısında elektrik telleri kullanımda ihtiyacı karşılayacak güçte 
midir? 
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CEVAP 2- Elektrik telleri trafoya göre seçilmekte olup, kesitleri yeterlidir. 

SORU 3- Kaçak elektrik kullanımı deyiminin dışında, Diyarbakır'ın elektrik ihtiyaçlarını 
tam olarak karşılayacak modern düzeye getirildi mi? 

CEVAP 3- Diyarbakır İlimizin elektrik ihtiyaçlarının tam olarak karşılanabilmesi için bakım-
onarım ve yatırım çalışmaları devam etmektedir. 

SORU 4- Önümüzde kış sezonu olması nedeniyle bu yıl elektrik kesintileri olacak mıdır? 

CEVAP 4- Elektrik kesilmesini en aza indirmek için, personel ve ödenekler çerçevesinde 
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin çalışmaları devam etmektedir. Özekli-Piderbaba ve 
Özekli-Yunusemre Mahallelerinde işletmemizin sorunu bulunmamaktadır. Ancak, mevsim 
şartlan ve aşın yüklenmeden dolayı zaman zaman kesintiler söz konusudur. 

Bilgilerinizi ve gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim. 

gihal UNAKITAN 
Maliye Bakanı 

20.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, Diyarbakır'ın bazı mahallelerindeki elektrik 
hizmetlerine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/9853) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEĞFR 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Diyarbakır ili Merkeze bağlı Mahallelerimizden Abdaldede, Alipaşa, 
Alipınar, Aziziye, Bağcılar ve Barış Mahallelerinin; 

1- Trafolar ihtiyacı karşılayacak dûzeydemidir? 
2- Artan Nüfus karşısında elektrik telleri kullanımda ihtiyacı 

karşılayacak güçtemidir? 
3- Kaçak elektrik kullanımı deyiminin dışında Diyarbakır'ın elektrik 

ihtiyaçlarını tam olarak karşılayacak modern düzeye getirildimi? 
4- Önümüzde kış sezonu olması nedeniyle bu yıl elektrik kesintileri 

olacakmıdır? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

K c j f i i -6 tel* 2105 
Sayı : B.02.1.ÖİB.0.65.00.00/ J ° ° v * 
Konu : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tevcih edilen 7/9853 esas sayılı yazılı soru Önergesinde yer alan sorulara verilen cevaplar 
aşağıda sunulmuştur: 

Diyarbakır İli Merkeze bağlı Mahallelerimizden Abdaldede, Alipaşa, Alipınar, Aziziye, 
Bağcılar ve Barış mahallelerinde; 

SORU 1- Trafolar ihtiyacı karşılayacak düzeyde midir? 

CEVAP 1- Bölgedeki trafolar ihtiyacı karşılayacak düzeydedir. 

SORU 2- Artan Nüfus karşısında elektrik telleri kullanımda ihtiyacı karşılayacak güçte 
midir? 

CEVAP 2- Elektrik telleri trafoya göre seçilmekte olup, kesitleri yeterlidir. 

SORU 3- Kaçak elektrik kullanımı deyiminin dışında, Diyarbakır'ın elektrik ihtiyaçlarını 
tam olarak karşılayacak modern düzeye getirildi mi? 

CEVAP 3- Diyarbakır İlimizin elektrik ihtiyaçlarının tam olarak karşılanabilmesi için bakım-
onarım ve yatırım çalışmalan devam etmektedir. 

SORU 4-önümüzde kış sezonu olması nedeniyle bu yıl elektrik kesintileri olacak mıdır? 

CEVAP 4- Elektrik kesilmesini en aza indirmek için, personel ve ödenekler çerçevesinde 
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin çalışmalan devam etmektedir. Alipmar, Aziziye, Bağcılar 
ve Banş Mahallelerinin şebekesi komple değişmiş, Abdaldede ve Alipaşa Mahalleleri ise 
Suriçi Projesi kapsamında değerlendirilecektir. Ancak, mevsim şartlan ve aşın yüklenmeden 
dolayı zaman zaman kesintiler söz konusudur. 

Bilgilerinizi ve gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim 

UNAKITAN 
Maliye Bakanı 
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21.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, Diyarbakır'ın bazı mahalleler indeki elektrik 
hizmetlerine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/9854) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

( Mesut DEĞER 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Diyarbakır ili Merkeze bağlı mahallelerimizden Hasırlı, 
Iskenderpaşa, Kaynartepe, Kıtırbü, Kooperatifler ve Körhat 
mahallelerinin; 

1- Trafolar ihtiyacı karşılayacak düzeydemidir? 
2- Artan NOfus karşısında elektrik telleri kullanımda ihtiyacı 

karşılayacak güçtemidir? 
3- Kaçak elektrik kullanımı deyiminin dışında Diyarbakır'ın elektrik 

ihtiyaçlarını tam olarak karşılayacak modern düzeye getirildimi? 
4- Önümüzde kış sezonu olması nedeniyle bu yıl elektrik kesintileri 

olacakmıdır? 

T.C. l 

BAŞBAKANLIK 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

Sayı : B.02.1.ÖİB.0.65.00.00İ 5 5 5 4 
Konu : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER tarafindan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tevcih edilen 7/98S4 esas sayılı yazılı soru önergesinde yer alan sorulara verilen cevaplar 
aşağıda sunulmuştur: 

Diyarbakır İli Merkeze bağlı Mahallelerimizden Hasırlı, Iskenderpaşa, Kaynartepe, 
Kıürbil, Kooperatifler ve Körhat mahallelerinde; 

SORU 1- Trafolar ihtiyacı karşılayacak düzeyde midir? 

CEVAP 1- Bölgedeki trafolar ihtiyacı karşılayacak düzeydedir. 

- 6 M * 2QQ8 
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SORU 2- Artan Nüfus karşısında elektrik telleri kullanımda ihtiyacı karşılayacak güçte 
midir? 

CEVAP 2- Elektrik telleri trafoya göre seçilmekte olup, kesitleri yeterlidir. 

SORU 3- Kaçak elektrik kullanımı deyiminin dışında, Diyarbakır'ın elektrik ihtiyaçlarını 
tam olarak karşılayacak modern düzeye getirildi mi? 

CEVAP 3- Diyarbakır İlimizin elektrik ihtiyaçlarının tam olarak karşılanabilmesi için bakım-
onanm ve yatırım çalışmaları devam etmektedir. 

SORU 4- Önümüzde kış sezonu olması nedeniyle bu yıl elektrik kesintileri olacak mıdır? 

CEVAP 4- Elektrik kesilmesini en aza indirmek için, personel ve ödenekler çerçevesinde 
Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ.'nin çalışmaları devam etmektedir. Kaynartepe ve Körhat 
Mahallelerinin şebekesi komple değişmiş; Hasırlı, Iskenderpaşa ve Kıürbil Mahalleleri ise 
Suriçi Projesi kapsamında değerlendirilecektir. Kooperatif Mahallesi ile ilgili işletmemizin bir 
sorunu bulunmamaktadır. Ancak, mevsim şartlan ve aşın yüklenmeden dolayı zaman zaman 
kesintiler söz konusudur. 

Bilgilerinizi ve gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim. 

îal ÜNAKTTAN 
ft Bakanı 

22.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, Diyarbakır'ın bazı mahallelerindeki elektrik 
hizmetlerine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/9860) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEĞER 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Diyarbakır ili merkeze bağlı Beldelerimizden Bağıvar-
dicle,BağıvarKarpuzlu, Çarıklı-yeşilvadi, Kayapınar- Huzurevleri, 
Kayapınar-Peyas belde ve mahallelerimizde; 

1- Trafolar ihtiyacı karşılayacak düzeydemidir? 
2- Artan Nüfus karşısında elektrik telleri kullanımda ihtiyacı 

karşılayacak güçtemidir? 
3- Kaçak elektrik kullanımı deyiminin dışında Diyarbakır'ın elektrik 

ihtiyaçlarını tam olarak karşılayacak modern düzeye getirildimi? 
4- Önümüzde kış sezonu olması nedeniyle bu yıl elektrik kesintileri 

olacakımdır? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

Sayı : B.02.1.ÖİB.0.65.00.00/15563 ~ ^k 28$ 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tevcih edilen 7/9860 esas sayılı yazılı soru önergesinde yer alan sorulara verilen cevaplar 
aşağıda sunulmuştur: 

Diyarbakır İli Merkeze bağlı Beldelerimizden Bağıvardicle, Bağıvarkarpuzlu, Çarıklı-
Yeşilvadi, Kayapınar-Huzurevleri, Kayapınar-Peyas Belde ve Mahallelerinde; 

SORU 1- Trafolar ihtiyacı karşılayacak düzeyde midir? 

CEVAP 1- Bölgedeki trafolar ihtiyacı karşılayacak düzeydedir. 

SORU 2- Artan Nüfus karşısında elektrik telleri kullanımda ihtiyacı karşûayacak güçte 
midir? 

CEVAP 2- Elektrik telleri trafoya göre seçilmekte olup, kesitleri yeterlidir. 

SORU 3- Kaçak elektrik kullanımı deyiminin dışında, Diyarbakır*m elektrik ihtiyaçlarını 
tam olarak karşılayacak modern düzeye getirildi mi? 

CEVAP 3- Diyarbakır İlimizin elektrik ihtiyaçlarının tam olarak karşılanabilmesi için bakım-
onanm ve yatırım çalışmaları devam etmektedir. 

SORU 4-Önümüzde kış sezonu olması nedeniyle bu yıl elektrik kesintileri olacak mıdır? 

CEVAP 4- Elektrik kesilmesini en aza indirmek için, personel ve ödenekler çerçevesinde 
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin çalışmaları devam etmektedir. Bağıvar-Dicle, Bağıvar-
Karpuzlu, Çanklı-Yeşilvadi, Kaynarpınar ve Peyas Mahalleleri ile ilgili işletmemizin bir 
sorunu bulunmamaktadır. Bahsedilen Mahallelerden özellikle kırsal bölgenin aşırı 
yüklenmeden kaynaklanan sorunları vardır. Kontrollere devam edilmektedir. Ancak, mevsim 
şartlan ve aşın yüklenmeden dolayı zaman zaman kesintiler söz konusudur. ^ < ^ T 

Bilgilerinizi ve gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim. A4f*&s' 

final UNAKITAN 
Maliye Bakanı 
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23.- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, alınan ve hurdaya çıkarılan araçlara ilişkin 
soruları ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/9862, 9865) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sn. Kemal UNAKITAN tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Bakanlığınıza bağlı merkez ve taşra teşkilatlarında; 

1. 1999 ile 2002 yılları arasında alınan araç sayısı ne kadardır? Araç alımlarının 

yıllara göre dağılımı nasıldır? 

2. Bu araçların, marka ve modelleri nelerdir? 

3. Bakanlığınıza maliyeti ne kadar olmuştur? 

4. Araçların kullanıldığı birimler nereleridir? 

5. Bu dönem içerisinde hurdaya çıkarılan araç sayısı ne kadardır? 

6. Hurda araçlarla ilgili yapılan işlemler nelerdir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sn. Kemal UNAKITAN tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 
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Bakanlığınıza bağlı merkez ve taşra teşkilatlarında; 

1. 58. ve 59. hükümetler döneminde alınan araç sayısı ne kadardır? Araç 

alımlarının yıllara göre dağılımı nasıldır? 

2. Bu araçların, marka ve modelleri nelerdir? 

3. Bakanlığınıza maliyeti ne kadar olmuştur? 

4. Araçların kullanıldığı birimler nereleridir? 

5. Bu dönem içerisinde hurdaya çıkarılan araç sayısı ne kadardır? 

6. Hurda araçlarla ilgili yapılan işlemler nelerdir? 

T.C 
MALİYE BAKANLIĞI 

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı 

Say. : B.07.0.İMİ.0.13/ y ^ 

Konu: Yazılı soru önergesi 

İ - 3 7 B 1 07.12.2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :15.11.2005 tarihli A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-15699 sayılı yazınız. 

İlgi yazı ekinde alınan Bursa Milletvekili Saym Kemal DEMİREL 'e 
ait 7/9862 ve 7/9865 esas numara ile verilen yazılı soru önergelerinin 
tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılması istenilmektedir. 

Söz konusu önergelerde belirtilen sorulara ait cevaplar Tablo-1 ve 
Tablo-2 olarak yazımız ekinde sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EKLER: Tablo 

-721 

fmal UNAKITAN 
Maliye Bakanı 



TABLO-1 7/9862 NO'LU ÖNERGE 

I 

1999-2002 
YILLARINDA 

ALINAN 
ARAÇ SAYISI 

2 
4 
6 
5 

105 
5 
5 
1 
1 

134 

ARAÇ 
ALIMLARININ 

YILLARA GÖRE 
DAĞILIMI 

1999 

1 
1 
2 

2000 

4 

5 

5 
5 

19 

2001 
2 

6 

105 

113 

ARAÇLARIN 

MARKASI 
FORD TRANSİT 
MAZDA 4X4 
MAZDA 4X4 
FORD 
FORD TRANSİT 
DOĞAN 
FORD TRANSİT 
DOĞAN SLX 
FORD TRANSİT 

MODEL 
2001 
2000 
2001 
2000 
2001 
2000 
2000 
1999 
1999 

CİNSİ 
MİNİBÜS 
PİCK-UP 
PİCK-UP 
PİCK-UP 
MİNİBÜS 

BİNEK 
MİNİBÜS 

BİNEK 
MİNİBÜS 

ARAÇLARIN 
MALİYETİ 

23.364,00 
92.961,68 
86.140,00 
63.605,60 

1.335.717,92 
26.025,62 
41.988,22 
2.802,81 
4.220,61 

KULLANILDIĞ 
BİRİM 

MÜH GEN.MD 
MİLLİ EML.GEN 
MİLLİ EMLGEN 

GELİD.BAŞK 
GELİD.BAŞK 

İMİD MERK.H 
İMİD MERK.H 
İMİD MERK.H 
İMİD MERK.H 

TABLO-2 

58 VE 
59.HÜKÜMET 

LER 
DÖNEMİNDE 

ALINAN 
ARAÇ SAYISI 

40 

2 
2 
3 
1 

48 

ARAÇ ALIMLARININ 
YILLARA GÖRE 

DAĞILIMI 

2004 
40 

40 

2005 

2 
2 
3 
1 
8 

ARAÇLARIN 

MARKASI 
FORD TRANSİT 

MD 255 A 
FORD TRANSİT 
ISIZU 
ISIZU 

MODELİ 
2004 

2005 
2005 
2005 
2005 

CİNSİ 
MİNİBÜS 

MİDİBÜS 
MİNİBÜS 
KAMYON 
PİCK-UP 

ARAÇLARIN 
MALİYETİ 

1.071.818,00 

87.050,00 
87.050,00 

131.250,00 
43.750,00 

KULLAN 

MİLLİ EM 
T 
T 
T 
T 
T 
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24.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Antalya'da elektrik kablolarının 
yeraltına alınmasına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/9863) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
Sn.Başkanhğına 

Aşağıda sunulan sorularımın, Anayasa'nın 98. ve T.BM.M İçtüzüğü'nün 96. vd. 
maddelerine göre 'Motifi, hdlcu.y fonnaf UM4M Tfthi ı' tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. ^ 
13.10.2005 

Feridun F. BALOĞLU 
Antalya Milletvekili 

Turizm kenti Antalya'da elektrik kablolarının yeraltına alınması 
çalışmalarının uzunca bir süredir devam etmesi, hem Antalyalıları hem de 
turistleri olumsuz etkilemektedir. 

Bu kapsamda; 

1- Antalya'nın elektrik kablolarının yeraltına alınması çalışmaları hangi tarihte 
başlamıştır? Başlangıç tarihinden bugüne kadar her yıl yapılan işin "metre" 
olarak miktarı nedir? 

2- Yapılması planlanan işin "metre" olarak kalan bölümü ne kadardır? 

3- Hangi tarihte, elektrik kablolarının yeraltına alınması işlemi tamamlanacaktır? 

4- Kimi cadde ve sokaklara öncelik verilmesinin teknik gerekçeleri nelerdir? 

5- Her konuda olduğu gibi, bu çalışma konusunda da yeterli ödeneğin 
Antalya'dan esirgenmekte olduğunu nasıl açıklayacaksınız? 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

SAYI: :B.02.01.OIB.0.65.00.00 1 5 5 6 1 
KONU : 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Antalya Milletvekili Feridun F. BALOĞLU tarafindan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tevcih edilen 7/9863 esas sayılı yazılı soru önergesinde yer alan sorulara verilen cevaplar aşağıda 
sunulmuştur: 

Antalya'nın elektrik kablolarının yeraltına alınması çalışmalarının uzunca bir süredir devam 
etmesi,hem Antalyalıları hem de turistleri olumsuz etkilemektedir. 
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Bu kapsamda; 

SORU 1-Antalya'nın elektrik kablolarının yeraltına alınması çalışmaları hangi tarihte 
başlamıştır? Başlangıç tarihinden bugüne kadar her yıl yapılan işin "metre" olarak miktarı 
nedir? 

CEVAP 1- Antalya şehir merkezinin elektrik kablolarının yeraltına alınma çalışmalarına 1995 
yılında başlanılmış ve başlangıç tarihinden bugüne kadar 1.200 km kablo montajı yapılmıştır. 

SORU 2- Yapılması planlanan işin "metre" olarak kalan bölümü ne kadardır? 

CEVAP 2- İhalesi yapılmış olan ve tesis çalışmaları devam eden 100 km'lik güzergahta 500 km 
yeni kablo montajı yapılarak 2007 sonuna kadar tamamlanması öngörülmektedir. Gelişmeler ve 
tahsis edilecek ödenekler çerçevesinde elektrik hatlarının yeraltma alınma çalışmaları devam 
edecektir. 

SORU 3-Hangi tarihte; elektrik kablolarının yeraltına alınması işlemi tamamlanacaktır? 

CEVAP 3- Yörenin turistik önemi ve artan enerji ihtiyacı göz önüne alınarak yeni yatırımlar 
ağırlıklı olarak yeraltı kablolu olarak yapıldığı gibi, yenileme yatırımları da yeraltı kablolu olarak 
yapılmaktadır. 

Soru 4- Kimi cadde ve sokaklara öncelik verilmesinin teknik gerekçeleri nelerdir? 

Cevap 4- Yeraltı kablolu şebeke yatırımları imar planına göre yolların oluştuğu bölgelerde eski 
yerleşim yerleri, ana arterler ve turizm ağırlıklı yörelere öncelik verilerek devam etmektedir. 

Soru 5- Her konuda olduğu gibi, bu çalışma konusunda da yeterli ödeneğin Antalya'dan 
esirgenmekte olduğunu nasıl açıklayacaksınız? 

Cevap 5- 2005 yılında bir önceki yıl ile mukayese edildiğinde ayrılan ödenek 50 trilyon TL'ye 
(2.5 katına) ulaşmış ve yatırıma dönüştürülmüştür. 

Bilgilerinizi ve gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim. 
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25.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Antalya'da elektrik kablolarının 
yeraltına alınmasına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/9864) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
Sn.Başkanlığına 

Aşağıda sunulan sorularımın, Anayasa'nın 98. ve T.BM.M îçtüzüğü'nün 96. vd. 
maddelerine göre /Uti^ ha&lı Kt'Kal C/A/ff£(TsW tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. / 

Saygılarımla. / / 
/ / 13.10.2005 

( ^ \ / y Feridun F. BALOĞLU 
//' Antalya Milletvekili 

Antalya kent merkezinde elektrik kablolarının yer altına alınması 
çalışmaları uzunca bir süredir devam etmektedir. 

Bu çalışmalar nedeniyle, kaldırımlar kırılmakta ya da sökülmektedir. 

Bu kapsamda; 

1- Sökülen ya da kırılan kaldırımların çok uzun bir süre düzenlenmeden 
bırakılmasının nedeni araştırılmış mıdır? 

2- Belediyelerin büyük bir çaba ile döşediği kaldırımların, daha sonra hiçbir 
teknik ve estetik özellik taşımayan bir tarzda, özensiz biçimde kapatılmasının 
sorumluları kimlerdir? 

3- Bu kazma, sökme ve döşeme işleri nedeniyle uğranılan zarar, yüklenici 
şirketlerden talep ve tahsil edilmiş midir? 

4- Antalya'da elektrik kablolarının yer altına alınması çalışmaları daha çok uzun 
yıllar sürecek midir? Turizmin merkezi olarak nitelenen bir kentin cadde ve 
sokaklarının yıllarca bir inşaat sahası olarak tutulması doğru mudur? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

. c c f i Q - 6 Aralın 2005 
SAYİ : B.02.1.ÖÎB.0.65.00.00/ 1 d D D O 
KONU 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Antalya Milletvekili Feridun F. BALOĞLU tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına tevcih edilen 7/9864 esas sayılı yazılı soru önergesinde yer alan hususlara 
ilişkin sorulara verilen cevaplar aşağıda sunulmuştur: 

Antalya kent merkezinde elektrik kablolarının yeraltına alınması çalışmaları uzunca bir 
süredir devam etmektedir. 

Bu çalışmalar nedeniyle, kaldırımlar kırılmakta ya da sökülmektedir. 

Bu kapsamda; 

SORU 1- Sökülen ya da kırılan kaldırımların çok uzun bir süre düzenlenmeden 
bırakılmasının nedeni araştırılmış mıdır? 

SORU 2- Belediyelerin büyük bir çaba ile döşediği kaldırımların, daha sonra hiçbir teknik 
ve estetik özellik taşımayan bir tarzda, özensiz biçimde kapatılmasının sorumluları 
kimlerdir? 

SORU 3- Bu kazma, sökme ve döşeme işleri nedeniyle uğranılan zarar, yüklenici 
şirketlerden talep ve tahsil edilmiş midir? 

SORU 4- Antalya'da elektrik kablolarının yeraltına alınması çalışmaları daha çok uzun 
yıllar sürecek midir? Turizmin merkezi olarak nitelenen bir kentin cadde ve sokaklarının 
yıllarca bir inşaat sahası olarak tutulması doğru mudur? 

CEVAPLAR 1,2,3,4- Yeraltı kablolu elektrik şebekesi yenileme yatırımları ilgili belediyelerin 
bilgisi ve onayı dahilinde yapılmaktadır. Sökülen kaldırımlar çalışma bitiminde ilgili belediye 
gözetiminde tamir edilerek aslına uygun hale getirilmektedir. Bazı belediyelerin TEDAŞ'ın 
yatırımlarını beklemeden kaldırım yenileme çalışmaları yapmış olması, tamir aşamasında bazı 
olumsuzlukları kaçınılmaz kılmaktadır. 

Yeraltı kablo kanalı kazı güzergâhında yapılan kaldırım sökme ve döşeme işleriyle ilgili 
olarak, yüklenici şirketlere herhangi bir ödeme yapılmamaktadır. 
Antalya il merkezinde elektrik kablolannm yeraltına alınma çalışmaları, gelişmelere paralel 
olarak sürdürülmektedir. 

Turizm bölgelerinde yapılan yatırımlarda ilgili belediyelerin öngördüğü çalışma yasağına 
uyulmaktadır. Yaşanan olumsuzluklar, alınan önlemlerle asgariye indirilmektedir. 

Bilgilerinizi ve gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim. 

efmal UNAKITAN 
Maliye Bakanı 
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26.- İzmir Milletvekili Türkân MİÇOOĞULLARl'nın, bürokrat atamalarına, 
- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Ağrı İlindeki yatırımlara, 
Bingöl İlindeki yatırımlara, 
Bitlis İlindeki yatırımlara, 
Bolu İlindeki yatırımlara, 
Elazığ İlindeki yatırımlara, 
Bartın İlindeki yatırımlara, 
Çankırı İlindeki yatırımlara, 
Kars İlindeki yatırımlara, 
Kayseri İlindeki yatırımlara, 
Gümüşhane İlindeki yatırımlara, 
Kütahya İlindeki yatırımlara, 
Düzce İlindeki yatırımlara, 
Kilis İlindeki yatırımlara, 
Nevşehir İlindeki yatırımlara, 
Sakarya İlindeki yatırımlara, 
İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Nimet ÇUBUKÇU'nun cevabı (7/10007, 10008, 10009, 

10010, 10011, 10012, 10013, 10014, 10015, 10016, 10017, 10018, 10019, 10020, 10021, 10022) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yazılı sorulanının Devlet Bakanı Sayın Nimet ÇUBUKÇU 
tarafından yazılı olarak yanıtlanması konusunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

TürJsarrMÇOOĞULLARI 
^^^İzmir Milletvekili 

1-58 ve 59. Hükümet dönemlerinde Bakanlığınız bünyesinde yada 
bakanlığınıza bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarda şube 
müdürlerinden Müsteşarlığa kadar yönetim ve bürokrat kadrosunda 
hizmet veren kaç kişi görevden alınmış, kaç kişinin görev yeri 
değiştirilmiştir ? 

2- Görevden alınan yada görev yeri değiştirilen kişiler tarafından 
bakanlığınıza yönelik kaç dava açılmıştır ? Bu davalardan kaçı 
sonuçlanmıştır ? Sonuçlanan davalardan kaç tanesi ilgili lehine, kaç 
tanesi bakanlık lehine karara bağlanmıştır ? 

3- İlgili lehine verilen yargı kararları gereğince kaç kişi görevlerine iade 
edilmiştir ? Görevine iade edilip tekrar alınan yada başka bir "hizmetle 
değerlendirilen müdür, yönetici ve bürokrat var midir 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sn. Nimet ÇUBUKÇU tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekili 

Ağrı ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 

tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek, ülkemiz 

ve dünya turizmi içerisinde bir yer edinme çabası içerisindedir. 

Ülkelerin gelecek nesillere aktaracakları zenginlikleri, gerek ekonomik 

kalkınmalarının gerekse sosyal gelişmelerinin anahtarını oluşturacaktır. Bu açıdan 

yapılan yatırımların büyük önemi bulunmaktadır. 

1. Ağrı ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2006 yılı için 

planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? , 

3. 2005 yılı için ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

4. 2006 yılı sonuna kadar yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sn. Nimet ÇUBUKÇU tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekili 

Bingöl ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 

tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi, 

madencilik, tarım ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 

değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 

için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Bingöl ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2006 yılı için 

planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 

3. 2005 yılı için ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

4. 2006 yılı sonuna kadar yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sn. Nimet ÇUBUKÇU tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Bitlis ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 

tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek hak 

ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

İlimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği değeri alması gerekmektedir. 

Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke ekonomisinden 

uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Bitlis ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2006 yılı için 

planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 

3. 2005 yılı için ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

4. 2006 yılı sonuna kadar yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sn. Nimet ÇUBUKÇU tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Bolu ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal zenginlikleri 

bakımından ülkemizin sayılı kentleri arasında yer almaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 

değeri de alması gerekmektedir. 

Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke 

ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Bolu ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2006 yılı için 

planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 

3. 2005 yılı için ayrılan ödeneklerin ne kadariık bölümü kullanılmıştır? 

4. 2006 yılı sonuna kadar yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sn. Nimet ÇUBUKÇU tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekili 

Elazığ ilimiz, tarihi yapısı ve sahip olduğu doğal zenginlikleri bakımından 

ülkemizin sayılı kentleri arasında yer almaktadır. 

Büyümek için sürekli çaba harcayan ilimizin, daha iyi bir düzeye gelmesi için 

hak ettiği değeri de alması gerekmektedir. 

Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke 

ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Elazığ ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2006 yılı için 

planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 

3. 2005 yılı için ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

4. 2006 yılı sonuna kadar yatırımlardan hangilerinin "tamamlanması 

hedeflenmektedir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sn. Nimet ÇUBUKÇU tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

(EL [ 
Kemal DEMİREL 

Bursa Milletvekili 

Bartın ilimiz, Karadeniz bölgesinin batısında yer almaktadır. Tarihi yapısıyla, 

coğrafi konumunun birleşmesi sonucunda, ülkemizin sayılı turizm merkezleri arasında 

yer almaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 

değeri de alması gerekmektedir. 

Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke 

ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Bartın ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2006 yılı için 

planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 

3. 2005 yılı için aynlan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

4. 2006 yılı sonuna kadar yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sn. Nimet ÇUBUKÇU tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Çankırı ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 

tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi 

ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 

değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 

için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Çankırı ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2006 yılı için 

planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 

3. 2005 yılı için ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

4. 2006 yılı sonuna kadar yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sn, Nimet ÇUBUKÇU tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Kars ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 

tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek ve öz 

kimliğini yaşatarak uygar ve gelişmiş bir ortamda Kafkas ve Dünya turizminde haklı 

ve saygın yerini almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 

değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 

için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır.. 

1. Kars ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2006 yılı için 

planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 

3. 2005 yılı için ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

4. 2006 yılı sonuna kadar yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 

- 7 3 5 -



TBMM B: 28 7 .12 . 2005 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sn. Nimet ÇUBUKÇU tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

J£—P 
Kemal DEMİREL 

Bursa Milletvekili 

Kayseri ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 

tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi 

ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi .için hak ettiği 

değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı.ve gelişmesi 

için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Kayseri ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2006 yılı için 

planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 

3. 2005 yılı için ayrılan ödeneklerin ne kadarltk bölümü kullanılmıştır? 

4. 2006 yılı sonuna kadar yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sn. Nimet ÇUBUKÇU tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

M—£ 
Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Gümüşhane her geçen gün büyüyen bir ilimizdir. İlimizin daha iyi bir düzeye 

gelmesi için hak ettiği değeri de alması gerekmektedir. 

Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve. gelişmesi ..için ülke 

ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Gümüşhane ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2006 yılı 

için planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 

3. 2005 yılı için ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

4. 2006 yılı sonuna kadar yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sn. Nimet ÇUBUKÇU tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

JSU_[ 
Kemal DEMİREL 

Bursa Milletvekili 

Kütahya ilimiz, sahip olduğu doğal zenginlikler ve üretimini yaptığı porselen ve 

seramiklerle adını dünyaya duyurmayı başarmış, ülkemizin sayılı kentleri arasında yer 

almaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği. 

değeri de alması gerekmektedir. 

Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke 

ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Kütahya ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2006 yılı 

için planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 

3. 2005 yılı için ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

4. 2006 yılı sonuna kadar yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sn. Nimet ÇUBUKÇU tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

J2—F 
Kemal DEMİREL 

Bursa Milletvekili 

Düzce Bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal zenginlikleri 

bakımından ülkemizin sayılı kentleri arasında yer almaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 

değeri alması gerekmektedir. 

Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke 

ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Düzce ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2006 yılı için 

planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 

3. 2005 yılı için ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

4. 2006 yılı sonuna kadar yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sn. Nimet ÇUBUKÇU tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Kilis ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 

tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi 

ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 

değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 

için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Kilis ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2006 yılı için 

planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 

3. 2005 yılı için ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

4. 2006 yılı sonuna kadar yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanmın Devlet Bakanı Sn. Nimet ÇUBUKÇU tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekili 

Nevşehir ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı 

itibariyle, ülkemizin sayılı turizm merkezleri arasında yer almaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 

değeri de alması gerekmektedir. 

Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke 

ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Nevşehir ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2006 yılı 

için planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 

3. 2005 yılı için ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

4. 2006 yılı sonuna kadar yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sn. Nimet ÇUBUKÇU tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

r 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Sakarya ilinin, geçirdiği büyük deprem felaketinden sonra, kalkınma yönünde 

çalışmalarına hız verilmiştir. Sakarya ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu 

doğal zenginlikleri bakımından ülkemizin sayılı kentleri arasında yer almaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 

değeri de alması gerekmektedir. 

Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke 

ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Sakarya ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2006 yılı için 

planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 

3. 2005 yılı için ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

4. 2006 yılı sonuna kadar yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

SAYI : B.02.0.007.00/2S2Y SD&/2005 
KONU : Yazılı Soru Önergeleri 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar 
Dairesi Başkanlığı'nın 21/11/2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-16192 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ile İzmir Milletvekili Türkan MİÇOOĞULLARI'na ait 7/10007 esas nolu ve 
Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'e ait 7/10008, 7/10009, 7/10010, 7/10011, 7/10012, 
7/10013, 7/10014, 7/10015, 7/10016, 7/10017, 7/10018, 7/10019, 7/10020, 7/10021 ve 
7/10022 esas nolu yazılı soru önergeleri hakkındaki bilgileri içeren cevaplar ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Jımet ı 
Devlet Bakanı 
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İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN TÜRKAN MİÇOOĞULLARI'NIN 
7/10007 NOLU SORU ÖNERGESİ CEVABIDIR 

SORU1: 

58. 59. Hükümet dönemlerinde Bakanlığınız bünyesinde yada bakanlığınıza 
bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarda şube müdürlerinden Müsteşarlığa kadar 
yönetim ve bürokrat kadrosunda hizmet veren kaç kişi görevden alınmış, kaç kişinin 
görev yeri değiştirilmiştir.? 

CEVAP 1: 

Konuyla ilişkin olarak Bakanlığıma bağlı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu Genel Müdürlüğünce verilen cevaba göre; 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü merkez 
teşkilatında 58 ve 59. Hükümetler döneminde; 1 Genel Müdür isteği üzere Emekli, 3 
Genel Müdür Yardımcısından 3'ü soruşturma neticesi görevinden alınmış bunlardan 
2'si istekleri üzere emekli olmuştur. 6 Müşavirden 5'i hizmet gereği, l'i Mahkeme 
kararına istinaden görevinden alınmıştır. 5 Daire Başkanından 2'si Teftiş Raporuna 
istinaden 2'si hizmet gereği, l'i ise dilekçesine istinaden istifaen idarecilik görevinden 
alınmıştır. 11 Şube Müdüründen l'i Mahkeme Kararına istinaden, 2'si hizmet gereği, 
8'İ ise Teftiş Raporuna istinaden idarecilik görevinden alınmıştır. 

Konuyla ilişkin olarak Bakanlığıma bağlı Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel 
Müdürlüğünce verilen cevaba göre; 

2526 sayılı kuruluş yasasının geçici 3 üncü maddesi gereğince 15 personel istihdam 
fazlası olarak Devlet Personel Başkanlığına bildirilmiş olup, diğer kamu kurum ve 
kuruluşlarına gönderilmişlerdir. 

Konuyla ilişkin olarak Bakanlığıma bağlı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünce 
verilen cevaba göre; 

58. ve 59. Hükümet dönemlerinde yönetim ve bürokrat kadrosunda hizmet veren 
kişilerden görevden alınan ve yer değiştirilen personel bulunmamaktadır. 

Konuyla ilişkin olarak Bakanlığıma bağlı Özürlüler İdaresi Başkanlığınca verilen 
cevaba göre; 

58. ve 59. Hükümet döneminde 7 adet idareci görevden alınmıştır. 
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SORU 2: 

Görevden alınan yada görev yeri değiştirilen kişiler tarafından bakanlığınıza 
yönelik kaç dava açılmıştır? Bu davalardan kaçı sonuçlanmıştır? Sonuçlanan 
davalardan kaç tanesi ilgili lehine, kaç tanesi bakanlık lebine karara bağlanmıştır? 

CEVAP 2: 

Konuyla ilişkin olarak Bakanlığıma bağlı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu Genel Müdürlüğünce verilen cevaba göre; 

2003-2005 YILLARINDA YAPILAN ATAMAYA İLİŞKİN (YER DEĞİŞTİRME) 
DAVA DÖKÜMÜ 

MERKEZ TEŞTKİLATINDA İDARECİ OLARAK YAPILAN ATAMALARDA: 

DERDEST 
KURUM LEHİNE BİTEN (DAVA RET) 
KURUM LEHTE TEMYİZDE (DAVA RET) 
KURUM ALEYHTE TEMYİZDE (İPTAL) 

TOPLAM 24 

Konuyla ilişkin olarak Bakanlığıma bağlı Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel 
Müdürlüğünce verilen cevaba göre; 

Diğer kamu kurum ve kuruluşlarına istihdam fazlası olarak gönderilen personelden 9 
kişi mahkemeye dava açmıştır. Bunlardan bir tanesi yürütmeyi durdurma karan bir tanesi ise 
kişi lehine sonuçlanmıştır. 

Konuyla ilişkin olarak Bakanlığıma bağlı Özürlüler İdaresi Başkanlığınca verilen 
cevaba göre; 

Görevden alman personel tarafından Başkanlığımıza karşı 6 adet dava açılmıştır. 
Açılan davalardan 5'i idare mahkemelerinde davacı lehine sonuçlanmış olup, temyiz 
aşamalan devam etmektedir. 

SORU 3: 

İlgili lehine verilen yargı kararlan gereğince kaç kişi görevlerine iade edilmiştir? 
Görevine iade edilip tekrar alınan yada başka bir hizmetle değerlendirilen müdür, 
yönetici ve bürokrat var mıdır? 
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CEVAP 3: 

Konuyla ilişkin olarak Bakanlığıma bağlı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu Genel Müdürlüğünce verilen cevaba göre; 

Genel Müdürlük Merkez Teşkilatında; Görevden alınmaları sonucu Mahkeme 
Kararı gereği 2 Genel Müdür Yardımcısı, 4 Müşavir, 2 Daire Başkanı, 3 Şube Müdürü 
olmak üzere toplam 11 personel eski görevlerine iade edilmiştir. 

Konuyla ilişkin olarak Bakanlığıma bağlı Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel 
Müdürlüğünce verilen cevaba göre; 

İlgili lehine verilen yürütmeyi durdurma kararı yasa gereği bir aylık süre içerisinde 
uygulanarak görevine iade işlemi sonuçiandınlacaktır. Bugünkü tarih itibariyle görevine iade 
edilip tekrar alınan veya başka bir hizmetle değerlendirilen personel bulunmamaktadır. 

Konuyla ilişkin olarak Bakanlığıma bağlı Özürlüler İdaresi Başkanlığınca verilen 
cevaba göre; 

Davacı lehine verilen yargı kararlarının tamamı uygulanmış olup, ilgililer görevlerine 
iade edilmiştir. 

Saygılarımla, 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMÎREL'İN 
7/10008, 7/10009,7/100010,7/10011,7/10012,7/10013,7/10014, 7/10015, 7/10016, 

7/10017,7/10018,7/10019,7/10020, 7/10021 ve 7/10022 NOLÜ SORU 
ÖNERGELERİNİN CEVABIDIR 

SORU 1: 

Ağrı, Bingöl, Bitlis, Bolu, Elazığ, Bartın, Çankırı, Kars, Kayseri, Gümüşhane, 
Kütahya, Düzce, Kilis, Nevşehir ve Sakarya İllerimizde Bakanlığınızla ilgili 
kuniluşlannıza yönelik olarak, 2006 yılı için planlanmış olan yatınmlannız nelerdir? 

CEVAP 1: 

Konuyla ilişkin olarak Bakanlığıma bağlı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu Genel Müdürlüğünce verilen cevaba göre; 

Ağrı, Bingöl, Bitlis, Bolu, Elazığ, Bartın, Çankırı, Kars, Kayseri, Gümüşhane, 
Kütahya, Düzce, Kilis, Nevşehir ve Sakarya ili için Kurumun 2006. yılı yatırım 
programına teklif edilmiş projesi bulunmamaktadır. 

Bingöl ilinde bir adet Çocuk Yuvası yapılması için Kurumun 2006 yılı yatırım 
programına teklif edilmiştir. 

SORU 2: 

Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarlan ne kadardır? 

CEVAP 2: 

Konuyla ilişkin olarak Bakanlığıma bağlı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu Genel Müdürlüğünce verilen cevaba göre; 

Bingöl ilinde 2006 yılı yatırım programına teklif edilen Çocuk Yuvası için toplam 
1.900.000. YTL ödenek ayrılmıştır. 

SORU 3: 

2005 yılı için aynlan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

CEVAP 3: 

Konuyla ilişkin olarak Bakanlığıma bağlı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu Genel Müdürlüğünce verilen cevaba göre; 

Kurumun 2005 yılı yatırım programında; Bu iller için Büyük Onarımlardan 
aynlan toplam 2.140.742,00 YTL. Ödenek İl Özel İdare bütçesine aktarılmıştır. 
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SORU 4: 

2006 yılı sonuna kadar yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 
hedeflenmektedir? 

CEVAP 4: 

Konuyla ilişkin olarak Bakanlığıma bağlı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu Genel Müdürlüğünce verilen cevaba göre; 

2006 yılı yatırım programına teklif edilen Bingöl Çocuk Yuvasının 2007 yılında 
tamamlanması hedeflenmektedir. 

Saygılarımla, 

fimd^ÇJ^lJKÇU 
Devlet Bakanı 

27.- İzmir Milletvekili Türkân MİÇOOĞULLARI'nın, bürokrat atamalarına ilişkin sorusu ve 
Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'in cevabı (7/10194) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yazılı sorularımın Devlet Bakanı Sayın Kürşat TÜZMEN 
tarafından yazılı olarak yanıtlanması konusunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

IIÇOOGULLARI 
izmir Milletvekili 

58 ve 59. Hükümet dönemlerinde Bakanlığınız bünyesinde yada 
bakanlığınıza bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarda şube 
müdürlerinden Müsteşarlığa kadar yönetim ve bürokrat kadrosunda 
hizmet veren kaç kişi görevden alınmış, kaç kişinin görev yeri 
değiştirilmiştir ? 
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2- Görevden alınan yada görev yeri değiştirilen kişiler tarafından 
bakanlığınıza yönelik kaç dava açılmıştır ? Bu davalardan kaçı 
sonuçlanmıştır ? Sonuçlanan davalardan kaç tanesi ilgili lehine, kaç 
tanesi bakanlık lehine karara bağlanmıştır ? 

3- İlgili lehine verilen yargı kararları gereğince kaç kişi görevlerine iade 
edilmiştir ? Görevine iade edilip tekrar alınan yada başka bir hizmetle 
değerlendirilen müdür, yönetici ve bürokrat var mıdır.2 .. 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Dış Ticaret Müsteşarlığı 

Sayı :B.02.1.DTM.0.12.07.00/ 
06.12.05 54876 

Konu : Soru önergesi. 

T Ü R K I Y E BÜYÜK M Î L L E T M E C L I S I BAŞKANLIGINA 

İlgi: 21/11/2005 tarihli ve 42660 sayılı yazılan. 

İzmir Milletvekili Türkan MİÇOOĞULLARI tarafından tevcih edilen, 20/10/2005 
tarihli ve 7/10194 esas no'lu yazılı soru önergesinde zikredilen hususlarla ilgili olarak 
Bakanlığıma bağlı kuruluşlara ait bilgiler ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerine arz ederim. 

Kürşad TÜZMEN 
Devlet Bakanı 

EK : Not Ash ı 
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İzmir MilletvekUi Türkan MÎÇOOĞULLARI tarafından yöneltilen 20/10//2005 
tarih ve 7/10194 esas no'lu yazık soru önergesine cevap 

1- 58 ve 59. Hükümet dönemlerinde; 

- Dış Ticaret Müsteşarlığında 5 bürokratın unvanı, 3 bürokratın ise görev yeri 
değiştirilmiştir. 

- Gümrük Müsteşarlığında 29/07/2003 tarih ve 25183 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan Bakanlar Kurulu Karan gereğince, mevcut Başmüdürlerin kadroları 
mülga olduğundan, yerlerine bir kısmı bu Başmüdürlerden olmak üzere yeni 
atamalar yapılmış olup göreve başlatılan Başmüdürlerden bir kısmının 
Kararnameleri çıkmış bir kısmı ise görevlerine vekaleten devam etmişlerdir. 
Mülga Başmüdürlerinin sayısı ise 21 olup yeni ihdas edilen Başmüdürlük sayısı 
toplam 18'dir. Merkez Teşkilatında görevden alınan yada görev yeri değiştirilen 
üst düzey 4 personel daha sonra mahkeme karanyla görevlerine iade edilmiş 
olup 1 personelinin ise disiplin cezası nedeniyle memuriyetine son verilmiştir. 

- Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.'de görevden alman veya görev yeri 
değiştirilen bürokrat bulunmamaktadır 

2- Görevinden alınan yada görev yeri değiştirilen kişiler tarafından; 

- Dış Ticaret Müsteşarlığı aleyhine 9 dava açılmış 8'i sonuçlanmış, sonuçlanan 
davalardan 5'i ilgililer lehine 3'ü Müsteşarlık lehine sonuçlanmıştır. 

- Gümrük Müsteşarlığı aleyhine 18 dava açılmış 13'ü sonuçlanmış, sonuçlanan 
davalardan 11 tanesi ilgililer lehine 2'si Müsteşarlık lehine sonuçlanmıştır. 

3- İlgililer lehine verilen yargı kararlan gereğince; 

- Dış Ticaret Müsteşarlığında 5 bürokrat görevine iade edilmiş olup görevine 
iade edilip tekrar görevinden alınan ya da başka bir hizmet için değerlendirilen 
bürokrat bulunmamaktadır. 

- Gümrük Müsteşarlığında 11 bürokrat görevine iade edilmiş olup görevine iade 
edilip tekrar görevinden alınan yada başka bir hizmet için değerlendirilen 
bürokrat bulunmamaktadır. 
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28.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, Diyarbakır'ın bazı köylerinin yol sorununa 
ilişkin soruları ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/10398, 10399, 10400, 10401, 
10402. 10403, 10404, 10405, 10406, 10407, 10408, 10409, 10410, 10411, 10412, 10413, 10414, 
10415. 10416, 10417, 10418, 10419, 10420, 10421, 10422, 10423, 10424, 10425, 10426, 10427, 
10428, 10429, 10430, 10431, 10432, 10433, 10434, 10435, 10436, 10437, 10438, 10439, 10440, 
10441. 10442, 10443, 10444, 10445, 10446, 10447, 10448. 10449, 10450, 10451, 10452, 10453. 
10454. 10455, 10456, 10457, 10458, 10459. 10460, 10461. 10462, 10463, 10464, 10465, 10466, 
10467, 10468, 10469, 10470, 10471, 10472, 10473, 10474, 10475. 10476. 10477. 10478. 10479, 
10480, 10481, 10482, 10483, 10484, 10485, 10486, 10487, 10488, 10489, 10490, 10491, 10492, 
10493, 10494, 10495, 10496, 10497, 10498, 10499, 10500, 10501, 10502, 10503, 10504, 10505, 
10506, 10507, 10508, 10509, 10510, 10511, 10512, 10513, 10514, 10515, 10516, 10517, 10518, 
10519, 10520, 10521, 10522, 10523, 10524, 10525, 10526, 10527, 10528, 10529. 10530. 10531, 
10532, 10533. 10534, 10535, 10536, 10537, 10538, 10539, 10540. 10541. 10542, 10543, 10544, 
10545, 10546, 10547, 10548, 10549, 10550, 10551, 10552, 10553, 10554, 10555, 10556, 10557. 
10558. 10559, 10560, 10561, 10562. 10563. 10564, 10565, 10566, 10567. 10568. 10569, 10570, 
10571, 10572. 10573. 10574. 10575, 10576, 10577, 10578, 10579, 10580, 10581, 10582, 10583, 
10584, 10585, 10586, 10587, 10588, 10589, 10590, 10591, 10592, 10593, 10594, 10595, 10596, 
10597, 10598, 10599, 10600, 10601. 10602. 10603, 10604, 10605, 10606, 10607, 10608, 10609, 
10610. 10611, 10612, 10613. 10614, 10615, 10616. 10617, 10618, 10619, 10620, 10621, 10622, 
10623, 10624, 10625, 10626, 10627. 10628, 10629, 10630. 10631, 10632. 10633. 10634. 10635. 
10636. 10637. 10638, 10639. 10640. 10641. 10642. 10643. 10644. 10645. 10646, 10647, 10648, 
10649, 10650, 10651, 10652, 10653, 10654, 10655, 10656, 10657, 10658, 10659. 10660. 10661) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

( Mesut DEĞER J 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye AB sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Ergani ilçesine bağlı Yapraklı, 
Yayvantepe, Yeniköy köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEĞER 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye AB sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Ergani ilçesine bağlı Bademli, 
Bahçekaşı, Bereketli, köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız vanWdW? Y»f? a Nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEĞER 
CHP Diyarbakır Milletv 

Türkiye AB sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Ergani ilçesine bağlı Yeşilköy, Yolbulan, 
Yolköprü, Ziyaret köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ile 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varandır? Varsa Nedir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazdı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut D E Ğ E R 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye AB sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'd ur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Ergani ilçesine bağlı Üçkardeş, Üzümlü, 
Y.Karpuzlu köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varandır? V a r s a Nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazdı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEĞER 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye A B sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Ergani ilçesine bağlı Y.Kuyulu, Yakacık, 
Yamaçlar köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varanıdır? V a r s a Nedir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

•<f~>^ 
Mesut D E Ğ E R / 

CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye AB sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Ergani ilçesine bağlı Güzelyurt, 
Hançerli, Hendek köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır?.' Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEĞER 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye AB sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Ergani ilçesine bağlı Boğaz, Boncuklu, 
Bozyer köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 

- 7 5 4 -



TBMM B:28 7 .12 .2005 0 : 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazdı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

* Mesut DEĞER J 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye AB sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Ergani ilçesine bağlı Çukurdere, 
Dağarası, Dallıdağ köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varandır? Varsa Nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEĞER / 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye AB sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yoPdur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Ergani ilçesine bağlı Gözlü, Gülerce, 
Güneştepe köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEĞER 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye A B sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Ergani ilçesine bağlı Deringöze, Develi, 
Devletkuşu köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? V a r s a Nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEĞER 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye A B sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Ergani ilçesine bağlı Kumçi, Morkoyun, 
Olgun köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi- için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedi r? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut D E Ğ E R / 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye AB sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yoPdur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Ergani ilçesine, bağlı Dibektaş, Doğan, 
Gökiçi, Göze köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazdı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEĞER 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye AB sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Ergani ilçesine bağlı Öz bilek, 
Pınarkaya, Sabırlı köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

/ Mesut DEĞER 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye AB sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'd ur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Silvan ilçesine bağlı Yeşilbahçe, Yol aç, 
Yukarıveysi, Yuva, Yolarası köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEĞER 
CHP Diyarbakır Millet 

Türkiye AB sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'd ur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Silvan ilçesine bağlı Akçayır, Akçeltik, 
Akdere köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazdı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Uf >P— 

Mesut DEĞER / 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye AB sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek: stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Ergani ilçesine bağlı Salihli, Sallar, 
Sallıca köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız var imdir? Varsa Nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

' Mesut DEĞER ^/ 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye AB sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Ergani ilçesine bağlı Ortaağaç, 
Ortayazı, Otluca köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEĞER 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye A B sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Silvan ilçesine bağlı Kıraçtepe, Kızlal, 
Kumgölü köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

T Y - X M' 
Mesut DEĞER J 

CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye AB sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Silvan ilçesine bağlı Kumluk, Nohuttepe, 
Onbaşılar köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 

- 7 6 0 -



TBMM B:28 7.12.2005 0:4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanı tarafından yazdı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEĞER 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye AB sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Silvan ilçesine bağlı Ormandışı, Otluk, 
Sarıbuğday köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varandır? Varsa Nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

' / / / > \ 

Mesut DEĞER S 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye AB sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartlan altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Silvan ilçesine bağlı Sulak, Susuz 
Sulubağ köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çaüşmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEĞER / 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye A B sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Silvan ilçesine bağlı Şanlı, Taşpınar, 
Tokluca köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varanıdır? Varsa Nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEĞER 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye AB sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Silvan ilçesine bağlı Umur, Üçbasamak, 
Yenîköy köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 
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TÜRKtYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanı tarafından yazdı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

/ / > 
Mesut D E Ğ E R 

CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye A B sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi bam yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma'elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Silvan ilçesine bağlı İncesu, Karacalar, 
Karahacı, Kasımlı köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut D E Ğ E R 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye AB sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Silvan ilçesine bağlı Çobantepe, 
Dağcılar, DarkÖprü köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEĞER / 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye A B surecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yoPdur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Silvan ilçesine bağlı Demirkuyu, 
Dolapdere, Doluçanak köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEĞER / 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye A B sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yoPdur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Silvan ilçesine bağlı Duru, Dutveren, 
Düzalan köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEĞER 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye AB sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Silvan ilçesine bağlı Erikyazı, Eskiköy, 
Eskiocak köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEĞER 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye AB sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Silvan ilçesine bağlı Gürpınar, 
Güzderesi, Heybelikonak köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEĞER 
CHP Diyarbakır Milletveki 

Türkiye A B sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Silvan ilçesine bağlı Görmez, Gündüz, 
Güçlü köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEĞER 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye A B sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Silvan ilçesine bağlı Eşme, Görentepe, 
Gökçetevek köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut D E Ğ E R 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye A B sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'd ur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Silvan ilçesine bağlı Kayadere, 
Kazandağı, Keklikdere köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varandır? Varsa Nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEĞER 
C H P Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye AB sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yoPdur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartlan sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Bismil ilçesine bağlı Karapınar, 
Aşağıoba köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yakılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 

- 7 6 7 -
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEĞER 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye A B sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'd ur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Bismil ilçesine bağlı Karay iği t, Kavşak, 
Kayı, Kazancı köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolüh tam Olarak yapılması için bir 
çalışmâniz varmıdır? Varsa Nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEĞER 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye AB sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Bismil ilçesine bağlı Keberli, Kemberli, 
Kılavuztepe köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalişmaniz varmıdır? Varsa Nedir? 

- 7 6 8 -
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazdı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEĞER 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye A B sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yoPdur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma, elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Bismil ilçesine bağlı Koğuk, Kopuzlu, 
Korukçu köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 20Ö6 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedi r? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazdı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEĞER 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye A B sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol 'd ur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Silvan ilçesine bağlı Bağdere, Bahçe, 
Başdeğirmen köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? V a r s a Nedir? 

- 7 6 9 -
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut D E Ğ E R 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye AB sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Silvan ilçesine bağlı Başıbüyük, 
Bellîbahçe, Bereketli köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut D E Ğ E R 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye A B sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Silvan ilçesine bağlı Beypınar, Boyunlu, 
Çakıltaş köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 

- 7 7 0 -
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEĞER 
CHP Diyarbakır Milletvekii 

Türkiye A B sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yoPdur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Silvan ilçesine bağlı Çaldere, Çardak, 
Çatakköprü köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEĞER 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye A B sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama v e gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Silvan ilçesine bağlı Çevriksu, Çiğdemli, 
Çığıl köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEĞER 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye AB sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Dicle ilçesine bağlı Üzümlü, Kocalan, 
Arı, Kayı köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEĞE1 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye AB sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Dicle ilçesine bağlı Batur, Ulubaş, 
Bademli, Bahra, Bozoba köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 

- 7 7 2 -
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

) / > / ~ > ^ > 

Mesut DEĞER ' 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye A B sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Dicle ilçesine bağlı Yeşilsırt, Koru, 
Başköy köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEĞER 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye A B sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Dicle ilçesine bağlı Gündoğdu, Uluçeşme, 
Çavlı, Kelekçi köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

/ Mesut DEĞER / 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye AB surecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yordur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Dicle ilçesine bağlı Pekmezciler, Bahçe, 
Baltacı köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varandır? Varsa Nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

• / ~ ~ > -
Mesut DEĞER / 

CHP Diyarbakır Milletvekili/ 

Türkiye AB sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yoPdur. 

Bu yolların kış şartları altılıda kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında d a kullanıma elverişsiz hâle gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Bismil ilçesine bağlı Çavuşlu, Çolağan, 
Çeltikli köylerinin; 

1- Bakanhğtnmn bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapilması için bir 
çalınmanız varmıdır? Varsa Nedir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEĞ 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye AB sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Bismil ilçesine bağlı Güroluk, Güzelköy, 
Harmanlı köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

\/U». 
Mesut DEĞER 

CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye AB sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Bismil ilçesine bağlı Hasanpınar, 
Işıklar, İsalı köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çaİıştilariız varmıdır? Varsa Nedir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEĞER 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye AB sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Bismil ilçesine bağlı İsapınar, Karatepe, 
Kamışlı köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varandır? Varsa Nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEĞER 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye A B sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Bismil ilçesine bağlı Kağıtlı, Kocalar, 
Karacık, Kurudeğirmen köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çaİişrriânız varmıdır? Varsa Nedir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEĞER / 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye A B sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağlr kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Bismil ilçesine bağlı Karabörk, 
Karaçölya, Karagöz köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varandır? Varsa Nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut D E Ğ E R 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye AB sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Lice ilçesine bağlı Dallıca, Damar, 
Daralan köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varandır? Varsa Nedir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

l/^KY^ 
Mesut D E Ğ E R / 

CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye A B sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Lice ilçesine bağlı Sığınak, Şenlik 
köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için .ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışriiariiz varmıdır? Varsa Nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut D E Ğ E R 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye AB sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Lice ilçesine bağlı Tepe, Tuzla, Türeli 
köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 
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TÜRKtYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Lesut D E Ğ E R / 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye A B sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Lice ilçesine bağlı Uluçak, Üçdamlar, 
Yamaçtı, Yalaza köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEĞER 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye A B sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Lice ilçesine bağlı Yalımlı, Yaprak, 
Yorulmaz köylerinin; 

İ - Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 

- 7 7 9 -
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEĞER 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye A B sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Lice ilçesine bağlı Yolaçtı, Yünlüce, 
Ziyaret, Zümrüt köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 20Ö6 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEĞER 
CHP Diyarbakır Milletvel 

Türkiye AB sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Bismil ilçesine bağlı Çakallı, Çakıllı, 
Çatal köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanı tarafından yazdı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEĞER 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye AB sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Bismil ilçesine bağlı Serçeler, Şah in tepe, 
Tatlıçayır, Tepecik köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilıriesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

/ Mesut DEĞER / 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye AB sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Bismil ilçesine bağlı Başören, Bademli, 
Bayındır,Belli köylerinin; 

1- Bâkünİigtnızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurâlldriria uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için Üe 
yakılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yölün tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 

781-
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

lesut DEĞER / 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye A B sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Bismil ilçesine bağlı Sarıtoprak, Sazlı, 
Seki, Sinan köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazdı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

4^~~\~ 
lesut DEĞER / 

CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye AB sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Bismil ilçesine bağlı Obalı, Pınarbaşı, 
Sarıköy, Sarıtoprak köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalişmâhız varmıdır? Varsa Nedir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazdı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut D E Ğ E R 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye A B surecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Dicle ilçesine bağlı Tepebaşı, Sergenli, 
Meydan köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varımdır? Varsa Nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut D E Ğ E R 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye AB sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Lice ilçesine bağlı Dernek, Ecemiş, 
Esenler köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapüması için bir 
çalışmanız varımdır? Varsa Nedir? 

- 7 8 3 -
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEĞER 
CHP Diyarbakır Mille 

Türkiye AB sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Çermik ilçesine bağlı Armağantaşı, 
Armutlu, Arabttk köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarina uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 20Ö6 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DE 
CHP Diyarbakır Mille 

Türkiye AB sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama v e gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Çermik ilçesine bağlı Ar tuk, Asmalık, 
Aşağışehler köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 

- 7 8 4 -
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEĞER 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye AB sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'd ur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Silvan ilçesine bağlı Altınkum, 
Aşağıkaya, Aşağıveysi, Babakaya köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazdı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut D E Ğ E R / 
CHP Diyarbakır Milletvekijr 

Türkiye AB sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Çermik ilçesine bağlı Bahçe, Balıksırtı, 
Bayrak köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 

- 7 8 5 -
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEĞER / 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye A B sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksî ham yol'dur. 

Bu yolların kış şart lan altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Çermik ilçesine bağlı Aynalı, Aşağı 
Taşmah, Bademli köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEĞER 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye AB sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Bismil ilçesine bağlı Tilkilik, Topraklı, 
Türkmenacı, Uğrak köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışhıaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2ÖÖ6 programına alınması ve yolun tanı olarak yapılması için bir 
çaİişma'nlz varmıdır? Varsa Nedir? 

- 7 8 6 -
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEĞER 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye AB sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yoFdur. 

Bu yolların kış şartlan altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartlan sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Eğil ilçesine bağlı Taşdam, Tepecik, 
Yatır köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallanna uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazdı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEĞER 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye AB sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yollann kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartlan sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Eğil ilçesine bağlı Düzlük, Gürünlü, Ilgın 
köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallanna uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi' için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 

- 7 8 7 -
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEĞER 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye A B sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'd ur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Eğil ilçesine bağlı Kalecik, Kırk, Konak 
köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varanıdır? Varsa Nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEĞER 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye AB sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'd ur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Eğil ilçesine bağlı Kalkan, Kaya, Kazanlı 
köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması.için bir 
çalışmanız varandır? Varsa Nedir? 

- 7 8 8 -
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

/ / ^ M e s u t DEĞER 
/ CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye AB sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'd ur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Eğil ilçesine bağlı Meşeler, Oyalı, Sağlam 
köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapdması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEĞER 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye AB sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yordur . 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. . 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Eğil ilçesine bağlı Sarmaşık, Sarıca, 
Selman köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için- ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 

- 7 8 9 -
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazdı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

JSlrh 
Mesır tDEĞEI^ 

CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye A B sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Kulp ilçesine bağlı Yuvacık, Yakıt 
köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varandır? Varsa Nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazdı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

r* 
lesut DEĞER 

CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye AB sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Kulp ilçesine bağlı Yayık, Yaylak, 
Zeyrek köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varandır? Varsa Nedir? 

- 7 9 0 -



TBMM B:28 7 .12 .2005 0 : 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

lesut D E Ğ E R / 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye A B sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollanmızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Kulp ilçesine bağlı Ağıllı, Akdoruk, 
Akbulak köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışnianız varanıdır? Varsa Nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

esut D E Ğ E R İ 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye A B sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Kulp ilçesine bağlı Akçasır, Alaca, 
Argün köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varandır? Varsa Nedir? 

- 7 9 1 -
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEĞER 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye A B sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yoPdur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Kulp ilçesine bağlı Aygün, Ayhan, 
Ağaçkorur köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varandır? Varsa Nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

/ ) / * / 
y M e s u / D E Ğ E R 

CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye A B sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yoPdur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Kulp ilçesine bağlı Başbuğ, 
Bayır,ÇağIayan köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2Ö06 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varandır? Varsa Nedir? 

- 7 9 2 -
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanı tarafından yazdı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

tfP~\^* 
Mesut DEĞER 

CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye AB sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Kulp ilçesine bağlı Bağcılar, Baloğlu, 
Barın köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEĞER 
HP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye A B sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Kulp ilçesine bağlı Karaağaç, 
Karabulak, Karpuzlu, Karaorman köylerinin; 

i - Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 

- 7 9 3 -
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

i^yX--
lesut D E Ğ E R / 

CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye A B sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yordur . 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Kulp ilçesine bağlı İnkaya, Narlıca, 
Kamışlı köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesuf DEĞER / 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye A B sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yoIMur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Kulp ilçesine bağlı Güllük, Hamzaköy, 
İslamköy köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 

- 7 9 4 -
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TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazdı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

M e s / t DEĞ^ER 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye AB sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Kulp ilçesine bağlı Dolun, Elmalı, 
Güleç köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yabılfhaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yötun tam olarak yapılması için bir 
çal ış ı lanız varmıdır? Varsa Nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazdı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesuf DEĞER 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye AB sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Kulp ilçesine bağlı Çukurca, Demirli, 
Düzce köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 

- 7 9 5 -
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEĞER 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye AB sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Çermik ilçesine bağlı Bayırbağı, Bintaş, 
Başarı köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Ay~*\~^~~ 
Mesut D E Ğ E R / 

CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye AB sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Çermik ilçesine bağlı Bayat, Baykal, 
Bircemal köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 

- 7 9 6 -
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

l e s u t D 
CHP Diyarba 

Türkiye A B surecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'd ur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Kulp ilçesine bağlı Uzunova, Ünal, 
Üçkuyu köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varandır? Varsa Nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

U{J^h 
Mesut DE(GER ' 

CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye AB sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yoPdur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartlan sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Kulp ilçesine bağlı Taşköprü, Tuzla, 
Uygur köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazdı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Türkiye AB sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Kulp ilçesine bağlı Saltuk, Salkımlı, 
Temran köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

/ A M e s u t DEĞER 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye AB sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Kulp ilçesine bağlı Konuldu, Kaynak, 
Kayacık köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yakılmaktadır? 

2- 2d05 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

[esutJJEĞl 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye A B sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Kulp ilçesine bağlı Kayahan, Kurudere, 
Özbek köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEĞER 
CHP Diyarbakır Milletve 

Türkiye AB sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Çermik ilçesine bağlı încil l ijkiçeltik, 
Kalecik köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

CP >—— 
Mesut DEĞER 

CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye AB sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Çermik ilçesine bağlı Gürüz, Günaşan, 
Güzel köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varandır? Varsa Nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam tarafından yazdı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEĞER 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye A B sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Çermik ilçesine bağlı Gençeli, Göktepe, 
Gözerek köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 

- 8 0 0 -
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yardı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

v->--
Mesut D E Ğ E R / 

CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye A B sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'd ur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Çermik ilçesine bağlı Dikyol, Elifuşağı, 
Eskibağ köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazık olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut D E Ğ E R 
CHP Diyarbakır Milletvekil 

Türkiye A B sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Çermik ilçesine bağlı Çukurelma, 
Değirmenli, Dilekpınar köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 

- 8 0 1 -
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEĞER 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye AB sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Çermik ilçesine bağlı Bulundu, Ceylan, 
Çahtepe köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEĞER 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye A B sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Çermik ilçesine bağlı Korudağ, 
Konuksever, Koksal köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEĞER 
CHP Diyarbakır Mille 

Türkiye AB sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Çermik ilçesine bağlı Keklik, Kırmatepe, 
Konaklı köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEĞER 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye AB sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Çermik ilçesine bağlı Karataş, Kartaltaşı, 
Kayagediği köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

/ " " > -
Mesut DEĞER / 

CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye A B sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yordur . 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Çermik ilçesine bağlı Karakaya, 
Karakolan, Karamusa köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEĞER 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye AB sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'd ur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Çermik ilçesine bağlı Karacaviran, Kalaç, 
Malköy köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut D E Ğ E R 
CHP Diyarbakır Milletvı 

Türkiye A B sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yordur . 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Çermik ilçesine bağlı Kömürcüler, 
Kuşlukçayırı, Kuyu köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazdı olarak cevaplandınlmasını arz ederim. 

)*M 
Mesut DEĞER 

CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye AB sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Kocaköy ilçesine bağlı Bozbağlar, 
Bozyer, Çaytepe köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanı tarafından yazdı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEĞER 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye A B sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Kocaköy ilçesine bağlı Ambar, Akbaşı, 
Boyunlu köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEĞER 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye AB sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Ergani ilçesine bağlı Sükündüzü, 
Tefekli, Usluca köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? 'Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEĞER y 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye AB sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Çermik ilçesine bağlı Sinek, Sarıbalta, 
Seyhandere köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varandır? Varsa Nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazdı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

]^A//^~y^\ 
Mesut DEĞER y 

CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye AB sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Çermik ilçesine bağlı Saltepe, 
Toplu,Yayıklı köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varandır? Varsa Nedir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

,/^V-
Mesut DEĞER / 

CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye A B sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Çermik ilçesine bağlı Pamuklu, Recep 
Sarıca köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 

TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSI BAŞKANLIGINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEĞER 
CHP Diyarbakır Mille 

Türkiye A B sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Çermik ilçesine bağlı Yaylacık, Yiğitler, 
Yoğun köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEĞEİ 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye A B sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yordur . 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Merkeze bağlı Incirtepe, Kabanıdır, 
Karababa, Karabudak köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazdı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

i Mesut DEĞER S 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye A B sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapdı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Dicle ilçesine bağlı Gelincik, Altay, 
Yokuşlu, Uğrak köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapdması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEĞER 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye A B sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yoPdur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Dicle ilçesine bağlı Durabeyli, Biçer, 
Tepe köylerinin; 

1- Bakanlığınızın. bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

/ Mesut D E Ğ E R / 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye A B sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Dicle ilçesine bağlı Boğaz, Döğer, 
Değirmenli köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazdı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

î/>/"~\ 
Mesut D E Ğ E R ^ 

CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye A B sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Dicle ilçesine bağlı Bahçedere, Kurudere, 
Dede köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

!^7>A 
Mesut D E Ğ E R 

CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye A B sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Kocaköy ilçesine bağlı Tepecik, Yazı, 
Çakmaklı köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

ı^</Y~~\-
Mesut DEĞER / 

CHP Diyarbakır MilletvekjK 

Türkiye A B sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'd ur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Kocaköy ilçesine bağlı Günalan, Suçıktı, 
Şaklat köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çaİlşhiaıiız varmıdır? Varsa Nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazdı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEĞER 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye A B sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Çüngüş ilçesine bağlı Kaynak, Keleşevleri, 
Keçiören köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 

- 8 1 2 -
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

lesut DEĞER 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye A B sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'd ur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Çüngüş ilçesine bağlı Külbastı, Malkaya, 
Oyuklu köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazdı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut D E Ğ E R 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye AB sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Merkeze bağlı Kuruyazı, Kutluk, 
Kuyuluhöyük köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut D E Ğ E R 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye A B sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'd ur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ilinin merkeze bağlı Kumluçat, Kumrucak, 
Kuşburnu, Kuşlukbağı köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEĞER 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye A B sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yoFdur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ilinin merkeze bağlı Kozan, Köprübaşı, 
Körtepe, Köşk köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 

- 8 1 4 -
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanı tarafından yazdı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

lesut DEĞER 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye AB sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ilinin merkeze bağlı Kolludere, Konacık, 
Koyungüden köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varandır? Varsa Nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarantıdan yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

w^-\^ 
Mesut DEĞER y 

CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye AB sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Merkeze bağlı Kazıktepe, Kılıçkaya, 
Köksalan, Kubacık köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varandır? Varsa Nedir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEĞER y / 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye AB sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Çüngüş ilçesine bağlı Arpadere, Atalar, 
Avut köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEĞER 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye A B sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Çermik ilçesine bağlı örenkuyu , 
Petekkaya, Pınarlı köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 

- 8 1 6 -
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

tyM-

Mesut DEĞER 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye AB sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi bam yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Çermik ilçesine bağlı Ağaçhan, Akçörten, 
Akkoyunlu köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazdı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut D E Ğ E R 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye A B sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Öu nedenle; Diyarbakır ili Çermik ilçesine bağlı Akpıttar, 
Alabuğday, Alakoç köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışniariız varmıdır? Varsa Nedir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

<Vv 
Mesut DEĞER 

CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye AB sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yoPdur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Ergani ilçesine bağlı Caferan, 
Canveren, Çakartaş köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEĞER 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye A B sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Ergani ilçesine bağlı Altaş, Armutova, 
Azıklı köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 

- 8 1 8 -



TBMM B:28 7.12.2005 0:4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakam tarafından yazdı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEĞER 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye AB sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol*dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Ergani ilçesine bağlı Ahmetli, Akçakale, 
Akçoban köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam tarafından yazdı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

« / - > - , 
Mesut DEĞER y 

CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye AB sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yoPdur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Ergani ilçesine bağlı Değirmendere, 
Demirli, Dereboyu köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 

- 8 1 9 -
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEGE1 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye AB sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Eğil ilçesine bağlı Balaban, Balım, Baysu 
köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

'MVIesut DEĞER / 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye A B sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Eğil ilçesine bağlı Akalan, A.Döşemeler, 
Bahşiler köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 

- 8 2 0 -
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

'Mesut DEĞER 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye A B sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Çüngüş ilçesine bağlı Ormançayı, 
Polatuşağı, Sağtepe köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varandır? Varsa Nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazdı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEĞE1 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye AB sürecinde, müzâkerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Çüngüş ilçesine bağlı Seferuşağı, 
Türkmen, Üçpınar köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 

- 8 2 1 -
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DE 
CHP Diyarbakır Mili 

Türkiye A B sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Ergani ilçesine bağlı Karşıbağlar, 
Kavurma, Kayan köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varandır? Varsa Nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

* / ~ > ~ ^ 
Mesut DEĞER V 

CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye A B sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yoPdur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Ergani ilçesine bağlı İncehıdır, 
Karaburçak, Karpuzlu köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız var mıdır? Varsa Nedir? 

- 8 2 2 -
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEĞER 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye A B sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Ergani ilçesine bağlı Çakırfakir, 
Çaydere, Çayköy köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazdı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEĞER 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye AB sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Hazro ilçesine bağlı sanerik, Terdöken, 
Uzunargıt köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 

- 8 2 3 -
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut D E Ğ E R 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye AB sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Hazro ilçesine bağlı Ülgen, Varınca, Yazgı 
köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut D E Ğ E R 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye A B sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Lice ilçesine bağlı Dibek, Duru, Dolunay 
köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 

- 8 2 4 -
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazdı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEĞER 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye AB sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi bam yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Lice ilçesine bağlı Bağlan, Baharlar, 
Bayırlı köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çaİişmanız varmıdır? Varsa Nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEĞER 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye AB sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Lice ilçesine bağlı Abalı, Akçabudak, 
Arıklı köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bîr 
çalişmanız varmıdır? Varsa Nedir? 

- 8 2 5 -
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEĞER 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye A B sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Lice ilçesine bağlı Budak, Birlik, 
Çavundur köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? 1 Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 20Ö6 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEĞER 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye A B sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Lice ilçesine bağlı Çağdaş, Çeper, Çıralı 
köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 

- 8 2 6 -



TBMM B:28 7 .12 .2005 0 : 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

r / V̂̂ "—* 
Mesut D E Ğ E R / 

CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye A B sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şart lan sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Çüngüş ilçesine bağlı Aydınlı, Balcılar, 
Çınar köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varandır? Varsa Nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazdı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

u^-
Mesut D E Ğ E R 

CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye AB sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Hazro ilçesine bağlı Çitlibahçe, Dadaş, 
Görlek köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varandır? Varsa Nedir? 

- 8 2 7 -



TBMM B:28 7 .12 .2005 0 : 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

=y^~>^ 
Mesut DEĞER / 

CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye A B surecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Hazro ilçesine bağlı Ağartı, Bağyurdu, 
Bayırdüzü köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları yardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varandır? Varsa Nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEĞER 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye A B sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Hazro ilçesine bağlı Gözebaşı, Gözlü, 
İncekavak köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varandır? Varsa Nedir? 

- 8 2 8 -
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

lyp 
Mesut DEĞER 

CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye A B sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Hazro ilçesine bağlı Kavaklıboğaz, 
Kırıkkaşık, Kırmataş köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

*s^~~ r̂z 

Mesut DEĞER / 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye AB sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Hazro ilçesine bağlı Koçbaba, Kulaçtepe, 
Meşebağları köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 

- 8 2 9 -
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut D E Ğ E R 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye A B sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Hazro ilçesine bağlı Mutluca, 
Ormankaya, Sarıçanak köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEĞER 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye A B sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Silvan ilçesine bağlı Akyol, Arı, 
Altınkum köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 

- 8 3 0 -
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanı tarafından yazdı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEĞER 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye A B sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ilinin merkeze bağlı Kayayolu, Keklik, 
Kengerli köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut D E Ğ E R / 
CHP Diyarbakır MiIIetvekiHr 

Türkiye A B sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Hani ilçesine bağlı Uzunlar, Yayvan, 
Turalı, Soylu köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 20Ö6 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çahşmanız varmıdır? Varsa Nedir? 

- 8 3 1 -
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEĞER 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye AB sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Hani ilçesine bağlı Seren, Süslü, 
Topçular köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 20Ö6 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız var mıdır? Varsa Nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

^ > -
Mesut DEĞER / 

CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye AB sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Hani ilçesine bağlı Abacılar, Anıl, 
Akçayurt köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 

- 8 3 2 -
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazdı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEĞER 
CHP Diyarbakır Milletvekî 

Türkiye A B sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yordur . 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Hani ilçesine bağlı Belen, Çardaklı, 
Çaykur köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız var mıdır? Varsa Nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazdı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEĞER 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye A B sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Hani ilçesine bağlı Kırım, Okur, 
Sergen köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapilması için bir 
çaİişmahlz varandır? Varsa Nedir? 

- 8 3 3 -
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazdı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEĞER 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye AB sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Merkeze bağlı Özyar, Pmaroğlu, Salyazı 
köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 

- 8 3 4 -
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut D E Ğ E R 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye A B sürecinde, müzakerelerin başladığı and, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ilinin merkeze bağlı, Dokuzçeltik, Dökmetaş, 
Dönümlü köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
küraltarina uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
sağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazık olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEĞER 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye A B sürecinde, müzakerelerin başladığı and, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yoPdur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ilinin merkeze bağlı, Dumrul, Elidolu, 
Ekinciler köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ile 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 

- 8 3 5 -
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEĞER 
CHP Diyarbakır Milletvekii 

Türkiye A B sürecinde, müzakerelerin başladığı and, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yoPdur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ilinin merkeze bağlı, Erimli, Eryolu, Esentepe 
köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

I4tf~\~~-
Mesut DEĞER / 

CHP Diyarbakır Milletvekjlf 

Türkiye A B sürecinde, müzakerelerin başladığı and, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ilinin merkeze bağlı, Esentepe, Eser, Gencan, 
Geyiktepe köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmidır? Varsa Nedir? 

- 8 3 6 -
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut D E Ğ E R 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye A B sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ilinin merkeze bağlı Kapaklıpınar, Karabaş, 
Kardeşler, Karacaören köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varandır? V a r s a Nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

j/> 
Mesut DEĞER 

CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye A B sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ilinin merkeze bağlı Karaçalı, Karaçimen, 
Karahan köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için tte 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 

- 8 3 7 -
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEĞER 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye A B sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Merkeze bağlı Karalar, Karaçevre, 
Karasungur köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varandır? Varsa Nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut D E Ğ E R 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye A B sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ilinin merkeze bağlı Karayakup, Karpuztepe, 
Kartaltepe, Kavaklıbağ köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varandır? Varsa Nedir? 

- 8 3 8 -
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEĞER 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye AB sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yoPdur. 

B u yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Çınar ilçesine bağlı Alabaş, Alancık, 
Altınakar köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması v e yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varandır? Varsa Nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEĞER 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye A B sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Bismil ilçesine bağlı Çöltepe, Diktepe, 
Doruk köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2 - 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 

- 8 3 9 -
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazdı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEĞER, 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye A B sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Bismil ilçesine bağlı Gedikbaşı, Göksu, 
Güngeçti köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varandır? Varsa Nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

k^i 

Mesut DEĞER 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye AB sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Bismil ilçesine bağlı Derbent, Erler, 
Eliaçık, Gültepe köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
y a p m a k t a d ı r ? 

2- 20Ö6 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışrhaniz varmıdır? Varsa Nedir? 

- 8 4 0 -
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazdı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut D E Ğ E R 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye A B sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Bismil ilçesine bağlı Yasince, Yenice, 
Y.Dolay, Y.Harım köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Ned i r? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut D E Ğ E R / 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye A B sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Bismil ilçesine bağlı Uğurlu, Ulutürk, 
Uyanık köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 

- 8 4 1 -
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEĞER 
CHP Diyarbakır Milletvekili' 

Türkiye A B sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde koy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Bismil ilçesine bağlı Uçtepe, 
Yağmurköy, Yamaç köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazdı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

\yUM 
Mesut D E Ğ E R 

CHP Diyarbakır Milletve 

Türkiye AB sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Bismil ilçesine bstğlı Başköy, Baharlı, 
Çakalh kÖyleHtıin; . 

1- Bakanligınızın bu konuda ne gibi çalışmaları yardır? Trafik 
kurallarina uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 

- 8 4 2 -
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

it? \ -

Mesut DEĞER J 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye AB sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bü yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Bismil ilçesine bağlı Babahaki, Balcılar, 
Başhan köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için he 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalişmahiz varmıdır? Varsa Nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazık olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

'f¥~~ 
Mesut DEĞER J 

CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye AB sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Bismil ilçesine bağlı Boyacı, Bozçalı, 
Bölümlü köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tansls edilmesi için tte 
yakılmaktadır? 

2- 2Ö06 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalişmahiz varmıdır? Varsa Nedir? 

- 8 4 3 -
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEĞER 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye A B sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Çınar ilçesine bağlı Ballıbaba, Başaklı, 
Bayırkonak köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazdı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEĞER 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye A B sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Çınar ilçesine bağlı Avdalı, Ayveri, 
Bağacık köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 20Ö6 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 

- 8 4 4 -
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanı tarafından yazdı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

yS^ 
Mesut D E Ğ E R / 

CHP Diyarbakır Milletvekili7 

Türkiye AB sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Çınar ilçesine bağlı Arafat, Aşağıkonak, 
A.Mollaali köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız var mıdır? Varsa Nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEĞER 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye A B sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Çınar ilçesine bağlı Ağaçsever, Akçomak, 
Aktepe köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 

- 8 4 5 -
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

\/n*** 
Mesut DEĞER 

CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye A B sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelıtiektedir.. 

Bu neftinle; Diyarbakır ili Bismil ilçesine bağlı Akoba, Alüç, 
Aralık köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kürâlİâflha uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için lie 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çaİışmatliz vartnldif ? Varsa Nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazdı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEĞER 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye AB sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Ergani ilçesine bağlı Kortaş, 
Koyunalan, Kömür taş köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 

- 8 4 6 -
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazdı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEĞER 
CHP Diyarbakır Milletvekili' 

Türkiye A B sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Ergani ilçesine bağlı Kesentaş, Kiralan, 
Kocaali köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazdı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEĞER / 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye A B sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Hani ilçesine bağlı Gömeç, 
Kaledibi,Kalaba köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 

- 8 4 7 -



TBMM B: 28 7 . 12 . 2005 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

' Mesut DEĞER / 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye AB sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ilinin merkeze bağlı Sarıkamış, Sarılar, 
Sarıyazma köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut D E Ğ E R 
CHP Diyarbakır Milletv 

Türkiye A B sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ilinin merkeze bağlı Sağdıçlı, Sakallı, Sancar, 
Sandall ı köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

' Mesut DEĞER / 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye A B sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek . sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'd ur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ilinin merkeze bağlı Özdemir, Petek, 
Pınardüzü köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varandır? Varsa Nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

U^*^; 
Mesut DEĞER 

CHP Diyarbakır Milletvekil 

Türkiye A B sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Çınar ilçesine bağlı Gürses, Halıören, 
Halkapınar köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varandır? Varsa Nedir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazdı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEĞER 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye AB sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Çınar ilçesine bağlı Göktepe, Gümüştaş, 
Görece köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varandır? Varsa Nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

j^n^u 
Mesut DEĞER 

CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye AB sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Çınar ilçesine bağlı Düzova, Ekinveren, 
Filizören köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varandır? Varsa Nedir? 

- 8 5 0 -
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

u&â 

Mesut DEĞER 
CHP Diyarbakır Milletve! 

Türkiye AB sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Çınar ilçesine bağlı Demirölçek, 
Dikmencik, Dişlibaşak köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2ÖÖ6 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varanıdır? Varsa Nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazdı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEĞER / 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye AB sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Çınar ilçesine bağlı Çınar, Çömçeli, 
Çukurbaşı köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalişniahfcz varanıdır? Varsa Nedir? 

- 8 5 1 -
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazdı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEĞER 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye A B sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Çınar ilçesine bağlı Çakırkaya, Çatal tarla, 
Çelikaltı köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalişhianız varanıdır? Varsa Nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazdı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

/ > - " 
Mesut DEĞER / 

CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye A B sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Çınar ilçesine bağlı Bozçalı, Bulutçeker, 
Buyuransu köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varanıdır? Varsa Nedir? 

- 8 5 2 -
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazdı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

^ > 
Mesut D E Ğ E R 

CHP Diyarbakır Milletvekil 

Türkiye A B sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış. 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Çınar ilçesine bağlı Beşpınar, Bilmece, 
Boğazgören köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanla varandır? Varsa Nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEĞER 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye A B sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Çınar ilçesine bağlı Belenli, Bellitaş, 
Benekli taş köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız var mıdır? Varsa Nedir? 

- 8 5 3 -
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

/ - > -
Mesut DEĞER / 

CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye A B sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'd ur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Bismil ilçesine bağlı Koyunlu, Köprü, 
Köseli köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEĞER 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye AB sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yoFdur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Bismil ilçesine bağlı Akköy, Alıncak, 
Arıkgöl, Aygeçit köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki somlarımın İçişleri Bakanı tarafından yazdı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEĞER J 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye AB surecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Bismil ilçesine bağlı Ağıllı, Alibey, 
Bahçe, Bakacak köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız var mıdır? Varsa Nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEĞER J 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye AB sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Bismil ilçesine bağlı Ağıl, Ahmetli, 
AkbaŞyAkçay köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazdı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

4^/' 
Mesut DEĞER 

CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye AB sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Bismil ilçesine bağlı A.Oğlu, A.Dolay, 
Ataköy köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

1/1^*4 
Mesut DEĞER 

CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye AB sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Bismil ilçesine bağlı Meydanlık, 
Merdanköy, Öf, Oğuzlar köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut D E Ğ E R 
CHP Diyarbakır Milletvel 

Türkiye A B sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Bismil ilçesine bağlı Kumrulu, 
Kurudere, Mirzabey, Meydanlık köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vdfdır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalişniahız varandır? Varsa Nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEĞER 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye A B sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartlan altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Çüngüş ilçesine bağlı Gökçepelit, 
Güneydere, Handere köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varandır? Varsa Nedir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEĞER 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye AB sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'd ur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Çüngüş ilçesine bağlı Hindibaba, 
İbikkaya, Karakaya köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varandır? Varsa Nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEĞER 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye A B sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Çüngüş ilçesine bağlı Çataldut, 
Değirmensuyu, Çaybaşı köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut D E Ğ E R 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye A B sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Çüngüş ilçesine bağlı Deveboynu, 
Elmadere, Geçit köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedi r? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEĞER 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye AB sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Çüngüş ilçesine bağlı Akbaşak, Aktaş, 
Albayrak köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 

- 8 5 9 -
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEĞER 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye AB sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'd ur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ilinin merkeze bağlı Satiköy, Sayarlar, 
Sivritepe köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazdı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut D E Ğ E R 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye AB sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Merkeze bağlı Kürekli, Leblebitaş, 
Meydan köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut D E Ğ E R 
CHP Diyarbakır Mille 

Türkiye A B sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yoPdur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ilinin merkeze bağlı Küçükakören, 
Küçükkadı, Mermer, Mermeri köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varandır? Varsa Nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

lesut DEĞER 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye A B sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Çüngüş ilçesine bağlı Yayğınkonak, 
Yazyağmuru, Yenice, Yeniköy köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 

- 8 6 1 -



TBMM B: 28 7 . 12 . 2005 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEĞER 
CHP Diyarbakır Milletv 

Türkiye A B sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Merkeze bağlı Yarımbaş , Yazçiçeği, 
Yıllarca köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEĞER / 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye A B sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'd ur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Merkeze bağlı Tilver, Toraman, 
Uzunbahçe köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut D E Ğ E R 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye A B sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Merkeze bağlı y.Mollaali, Y.Ortaviran, 
Yaprakbaşı köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazdı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEĞER J 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye A B sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ilinin merkeze bağlı Yukarıkılıçtaşı, 
Yukarınasırlar, Yüksek, Ziyaret, Bahcelievler köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEĞER 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye A B sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ilinin merkeze bağlı Yiğityolu, Yola İti, 
Yolboyu köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

/~V^ 
Mesut DEĞER / 

CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye AB sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ilinin merkeze bağlı Yeniözerli, Yeşildallı, 
Yeşilköy, Yiğitçavuş köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

l// ^H-~~\ 

Mesut DEĞER J 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye AB sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ilinin merkeze bağlı Yenice, Yenidoğan, 
Yenievler köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEĞER 
CHP Diyarbakır Milletvc 

Türkiye A B sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol* dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ilinin merkeze bağlı Yalankoz, Yarımca, 
Yaytaş köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

/v 
Mesut DEĞER / 

CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye AB sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol*dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ilinin merkeze bağlı Topyolu, Tosunlu, 
Uyandık, Üçkuyu köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

v V^ 
Mesut DEĞER y 

CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye AB sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ilinin merkeze bağlı Tavuktu, Tellikaya, 
Tezgeçer, Topraktaş köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 
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TÜRKÎYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

^y~~V---> 
Mesut DEĞER / 

CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye AB sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ilinin merkeze bağlı Tanışık, Tanoğlu, 
Tavşantepe köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varandır? Varsa Nedir? 

TÜRKÎYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazdı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEĞE! 
CHP Diyarbakır Milletv< 

Türkiye AB sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ilinin merkeze bağlı Soğanlı, Süngüler, 
Taban, Talaytepe köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varanıdır? Varsa Nedir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazdı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEĞER 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye AB sürecinde, müzakerelerin başladığı and, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ilinin merkeze bağlı, Çiftlik, Çölgüzeli, 
Çubuklu köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

>*y\s~^ 
Mesut DEĞER / 

CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye AB sürecinde, müzakerelerin başladığı and, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ilinin merkeze bağlı Cumhuriyet, Cücük, 
Çakmak köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2 - 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

W1 

Mesut DEĞER 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye AB sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ilinin merkeze bağlı, Gölpınar, Gömmetaş, 
Gözalan köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEĞER -^ 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye AB sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ilinin merkeze bağlı İlbaş, Kaldırım, 
Kamışpınar köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

/ Mesut DEĞER / 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye A B sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ilinin merkeze bağlı Havacılar, Nefirtaş, 
Oğlaklı, ö v ü n d ü l e r köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEĞER 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye A B sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ilinin merkeze bağlı, Harmanardı, 
Harmanlar, Hatipoğlu, Hızırilyas köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2Ö06 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışıriariiz varmıdır? Varsa Nedir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEĞER 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye AB surecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Merkeze bağlı harabe, Has, Höyükdibi, 
İnanöz köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varandır? Varsa Nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

/ Mesut DEĞER J 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye AB sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Merkeze bağlı Yuvacık, Birmehmetağa, 
Yeşilbağ, Yeşiltaş köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varandır? Varsa Nedir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEĞER S 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye AB sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Merkeze bağlı Solmaz, Sürendal, 
Şekerören köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varandır? Varsa Nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEĞER 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye AB sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Merkeze bağlı Sevindik, Sırımkesen, 
Soğansuyu köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2ÖÖ6 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çaİiştriatiız varmıdır? Varsa Nedir? 

- 8 7 2 -



TBMM B:28 7 .12 .2005 0 : 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

/ Mesut DEĞER 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye AB sürecinde, müzakerelerin başladığı and, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ilinin merkeze bağlı, Devedurağı, Develi, 
Dervişhasan köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2Ö06 programına alınması ve yolun tattı olarak yapılması için bir 
çalışmanız varımdır? Varsa Nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazdı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

lesut D E Ğ E R 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye A B sürecinde, müzakerelerin başladığı and, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ilinin, merkeze bağlı, Çataksu, Çiçekliyurt, 
Çelikli köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varımdır? Varsa Nedir? 

- 8 7 3 -
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

' Mesut DEĞER ^ 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye A B sürecinde, mUzakerelerin başladığı and, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yoPdur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ilinin merkeze bağlı, Dikentepe, Doğanlı, 
Doğuçanakçı köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

*yf~\^ 
Mesut DEĞER / 

CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye A B sürecinde, mUzakerelerin başladığı and, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ilinin merkeze bağlı Büyükakören, 
Büyükkadı, Can katran köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 

- 8 7 4 -
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEĞER 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye AB sürecinde, müzakerelerin başladığı and, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yoPdur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ilinin merkeze bağlı , Bostanpınar, 
Bozdemir, Buçuktepe köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varanıdır? Varsa Nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazdı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

/ Mesut DEĞEK 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye AB sürecinde, müzakerelerin başladığı and, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ilinin merkeze bağlı Baykara, 
Beneklitaş,Beybulak köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çâlışmâhiz varanıdır? Varsa Nedir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEĞER 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye A B sürecinde, müzakerelerin başladığı and, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yoPdur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ilinin merkeze bağlı Basil, Batıçanakçı, 
Batıkarakoç köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çahşmariız varmıdır? Varsa Nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEĞER 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye AB sürecinde, müzakerelerin başladığı and, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ilinin merkeze bağlı , Bağpınarı, 
Bahçecik,Baı*oğlu köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

/ Mesut DEĞER 
CHP Diyarbakır Mille 

Türkiye AB sürecinde, müzakerelerin başladığı and, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yoPdur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır Hinin merkeze bağlı Ağaçgeçit, Ağaçlıdere, 
Alabal, Açlık köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız var mıdır? Varsa Nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEĞER 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye AB sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ilinin merkeze bağlı Kervanpınar, Kesikağaç, 
Kırkkoyun, Kırmasırt köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışhiatiız varandır? Varsa Nedir? 

- 8 7 7 -



TBMM B: 28 7 .12 . 2005 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut D E Ğ E R 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye A B sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Merkeze bağlı Şeyhçoban, Şükürlü, 
Taşhelvası köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEĞER 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye AB sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Ergani ilçesine bağlı Selman, 
Sesverenpınar, Söğütalan köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 

- 8 7 8 -
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

/ Mesut DEĞER 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye AB sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'd ur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Merkeze bağlı Ortaşar, Ovabağ, Öncülü 
Özgider köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları Vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varandır? Varsa Nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazdı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

/ Mesut DEĞER S 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye AB sürecinde, müzakerelerin başladığı and, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ilinin merkeze bağlı Alibardak*Alpu, 
Arpaderesi köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEĞER 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye A B sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapdı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ilinin merkeze bağlı, Güvercinlik, Güzelköy, 
Hacıosman, Hantepe köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmâHız var mıdır? Varsa Nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

fy~ 
Mesut DEĞER 

CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye AB sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ilinin merkeze bağlı, Gözegöl, Göleçova, 
Güvendere köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazdı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut D E Ğ E R 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye AB sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Lice ilçesine bağlı Ergin, Güldiken, 
Gttrbeyli köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

t4) 

Mesut DEĞER 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye AB sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Lice ilçesine bağlı Güçlü, Gökçe, Hedik 
köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2 - 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEĞER 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye A B sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Lice ilçesine bağlı Kabakaya, Kıpçık, 
Kiralan köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazdı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEĞER / 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye AB sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Lice ilçesine bağlı Kılıçlı, Kıyı, Kutlu 
köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

/ Mesut D E Ğ E R / 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye A B sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapılı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şart lan altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Lice ilçesine bağlı Savat, Saydamlı, Serin 
köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazdı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEĞER 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Türkiye A B sürecinde, müzakerelerin başladığı anda, Bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesi çerçevesinde köy yollarımızın gerek sanat yapdı 
tesviye kaplama, gerek sanat yapışız tesviye kaplama, gerek stabilize 
kaplama ve gereksi ham yol'dur. 

Bu yolların kış şartları altında kullanıma elverişli değildir. Ağır kış 
şartları sonrasında da kullanıma elverişsiz hale gelmektedir. 

Bu nedenle; Diyarbakır ili Lice ilçesine bağlı Ortaç, Oyuklu, Örtülü 
köylerinin; 

1- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Trafik 
kurallarına uygun şekilde hizmette tahsis edilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

2- 2006 programına alınması ve yolun tam olarak yapılması için bir 
çalışmanız varmıdır? Varsa Nedir? 
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T.C. 
IÇÎŞLERt BAKANLIĞI 

Mahalli idareler Genel Müdürlüğü 

SAYI : B.05.0.MAH.0.65.00.002/7/C?//— £"1-1 ?-6 
KONU : Yazılı soru önergesi 

İ7.//Z./2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM Başkanlığının 21.11.2005 tarihli ve KAN.KAR.MD. A.01.0.GNS.0.10. 
O0.O2-15769 sayılı yazısı. 

Diyarbakır Milletvekili Sayın Mesut DEĞER'in, "Diyarbakır'ın bazı köylerinin yol 
sorununa ilişkin" 7/10398, 10399, 10400, 10401, 10402, 10403, 10404, 10405, 10406, 10407, 
10408 
10421 
10434 
10447 
10460 
10473 
10486 
10499 
10512 
10525 
10538 
10551 
10564 
10577 
10590 
10603 
10616 
10629 
10642 
10655 

10409 
10422 
10435 
10448 
10461 
10474 
10487 
10500 
10513 
10526 
10539 
10552 
10565 
10578 
10591 
10604, 
10617 
10630 
10643 

10410, 10411, 10412 
10423, 10424, 10425 
10436, 10437, 10438 
10449, 10450, 10451 
10462, 10463, 10464 
10475, 10476, 10477 
10488, 10489, 10490 
10501, 10502, 10503 
10514, 10515, 10516 
10527, 10528, 10529 
10540, 10541, 10542 
10553, 10554, 10555 
10566, 10567, 10568 
10579, 10580, 10581 
10592, 10593, 10594 
10605, 10606, 10607 
10618, 10619, 10620 
10631, 10632, 10633 
10644, 10645, 10646 

1 U T U U j 

, 10413 
, 10426 
, 10439 
, 10452 
, 10465 
, 10478 
, 10491 
, 10504 
, 10517 
, 10530 
, 10543 
, 10556 
, 10569 
, 10582 
, 10595 
, 10608 
, 10621 
, 10634 
, 10647 

1 U T U 1 , 

10414 
10427 
10440 
10453 
10466 
10479 
10492 
10505 
10518 
10531 
10544 
10557 
10570 
10583 
10596 
10609 
10622 
10635 
10648 

1 V ^ V İ ) 

10415 
10428 
10441 
10454 
10467 
10480 
10493 
10506 
10519 
10532 
10545 
10558 
10571 
10584 
10597 
10610 
10623 
10636 
10649 

10416 
10429 
10442 
10455 
10468 
10481 
10494 
10507 
10520 
10533 
10546 
10559 
10572 
10585 
10598 
10611 
10624 
10637 
10650 

1 V/TV/-T, 

10417 
10430 
10443 
10456 
10469 
10482 
10495 
10508 
10521 
10534 
10547 
10560 
10573 
10586 
10599 
10612 
10625 
10638 
10651 

10418 
10431 
10444 
10457 
10470 
10483 
10496 
10509 
10522 
10535 
10548 
10561 
10574 
10587 
10600 
10613 
10626 
10639 
10652 

10419, 
10432, 
10445, 
10458, 
10471, 
10484, 
10497, 
10510, 
10523, 
10536, 
10549, 
10562, 
10575, 
10588, 
10601, 
10614, 
10627, 
10640, 
10653, 

10420, 
10433, 
10446, 
10459, 
10472, 
10485, 
10498, 
10511, 
10524, 
10537, 
10550, 
10563, 
10576, 
10589, 
10602, 
10615, 
10628, 
10641, 
10654, 

10656,10657,10658,10659,10660, 10661 esas numaralı yazılı soru önergeleri incelenmiştir. 

Bakanlığımca köylerin alt yapı hizmetlerinin iyileştirilmesi amacıyla KÖYDEŞ projesi 
başlatılmış olup, bu çerçevede Maliye Bakanlığınca toplam 200 milyon YTL (200 trilyon) 
tahsis edilmiştir. Bu ödenek köy içme sulan ve köy yollan olmak üzere iki alanda 
kullanılmıştır. 

Köy Yollarının yapımı kapsamında iki etapta toplam 100 milyon YTL tahsis edilmiş, 
bu ödenek 79 ilde 1.747 proje için gönderilmiştir. Bu projelerden 880.512 nüfusun 
faydalanması hedeflenmiştir. Projelerin 522'si bitmiş, 60'ı bitmek üzere, 669'unun inşaatı 
devam etmekte, 195'i ihale aşamasında olup, 197'sine mevsim şartlan nedeniyle henüz 
başlanamamıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

adi rAKSU 
Bakan 
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TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSI 

GÜNDEMİ 

oı 
02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

DONEM: 22 YASAMA YILI: 4 

28 İNCİ BİRLEŞİM 
7 ARALIK 2005 ÇARŞAMBA 

SAAT: 15.00 

KISIMLAR 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Ö Z E L G Ü N D E M D E Y E R ALACAK İŞLER 

SEÇIM 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARİ 

G E N E L G Ö R Ü Ş M E ve M E C L Î S ARAŞ TIRMASI 
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

SÖZLÜ SORULAR 

K A N U N TASARI VC TEKLİFLERİ İLE 
KOMISYONLARDAN G E L E N D I Ğ E R ISLER 

E G E M E N L I K KAYITSIZ ŞARTSIZ M Î 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 Tasan ve Teklifleri ile 
Komisyonlardan Gelen Diğer İşlerin görüşülmesine ayrılması, Salı ve Çarşamba günlerinde Bir
leşimin başında bir saat süre ile Sözlü Sorulann görüşülmesi, Sunuşlar ve İşaret oyu ile yapılacak 
seçimlerin her gün yapılmasının Genel Kurulun onayına sunulması, Danışma Kurulunca uygun 
görülmüştür. 

(Genel Kurulun 11.12.2002 tarihli 8 inci birleşiminde kabul edilmiştir.) 

GRUP ÖNERİSİ 

1.- Genel Kurulun 7.12.2005 Çarşamba, 8.12.2005 Perşembe ve 13.12.2005 Salı günleri 
15.00-20.00 saatleri arasında çalışmalannı sürdürmesi, 13.12.2005 Salı günkü birleşimde sözlü 
sorular ile diğer denetim konulannın görüşülmeyerek Kanun Tasan ve Tekliflerinin görüşülmesi, 
7.12.2005 Çarşamba günkü Birleşimde de sözlü sorulann görüşülmemesi önerilmiştir. 

(Genel Kurulun 6.12.2005 tarihli 27 nci birleşiminde kabul edilmiştir.) 

KOMİSYON TOPLANTILARI 

* İçişleri Komisyonu * (10/148,182,187, 284, 285) Esas Numaralı 
7.12.2005 Çarşamba - Saat: 13.00 Meclis Araştırması Komisyonu 

7.12.2005 Çarşamba - Saat: 10.00 
* Plan ve Bütçe Komisyonu 

7.12.2005 Çarşamba - Saat: 15.00 * (10/251) Esas Numaralı 
Meclis Araştırması Komisyonu 

* Dışişleri Komisyonu 7.12.2005 Çarşamba - Saat: 10.00 
8.12.2005 Perşembe - Saat: 10.00 

* (10/16, 262) Esas Numaralı 
* Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Meclis Araştırması Komisyonu 

8.12.2005 Perşembe - Saat: 10.00 7.12.2005 Çarşamba - Saat: 16.15 

* İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 
8.12.2005 Perşembe - Saat: 10.30 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
28 İNCİ BİRLEŞİM 7 ARALIK 2005 ÇARŞAMBA SAAE 15.00 

0 1 - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

jCtk 

02 _ ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

® 

03 _ SEÇIM 

0 4 - OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

jCtfc 

05 - MECLIS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

06 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

ıCbk 3P 

07 - SÖZLÜ SORULAR 



08 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
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 Komisyonjarı Raporları (1/950) (S. Sayısı: 920) 
(Dağıtma tarihi: 7.6.2005) 

3. 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) 

4. X - Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Bağlı Okulların Milli Eğitim Bakanlığına 
Devredilmesi ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/1050) (S. Sayısı: 1009) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

5. 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) 

6. - Maden Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/1025) (S. Sayısı: 950) (Dağıtma tarihi: 21.6.2005) 

7. - Afyonkarahisar Milletvekili Mahmut Koçak ve 4 Milletvekilinin; Gümrük 
Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Bir Geçici 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/607) (S. Sayısı: 
1018) (Dağıtma tarihi: 17.11.2005) 

8. X - Darülaceze Müessesesi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile İçişleri Komisyonları Raporları (1/1025) 
(S. Sayısı: 950) (Dağıtma tarihi: 21.6.2005) 

9. 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) 

10. 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) 

11. 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) 

12. 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) 

13. 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) 

14. 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) 

15. X - Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile 
Özbekistan Cumhuriyeti Dış Ekonomik İlişkiler Ajansı Arasında İşbirliği Protokolünün 
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Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/970) (S. Sayısı: 853) (Dağıtma tarihi: 7.4.2005) 

16. 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) 

17. 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) 

18. 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) 

19. 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) 

20. 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) 

21. 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) 

22. 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) 

23. 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) 

24. 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) 

25. 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) 

26. 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) 

27. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının 
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Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/962) (S. Sayısı: 883) (Dağıtma tarihi: 26.4.2005) 

28. 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) 

29. 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) 

30. 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) 

31. 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) 

32. 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) 

33. 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) 

34. 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) 

35. 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) 

36. 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) 

37. 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) 

38. 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) 

39. 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) 

40. 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) 
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41. 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) 

42. 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: 96S) (Dağıtma tarihi: 29.6.2005) 

43. 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) 

44. 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) 

45. 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) 

46. 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) 

47. 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) 

48. - 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) 

49. - 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) 

50. - Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Çevre Komisyonu 
Raporu (1/322) (S. Sayısı: 871) (Dağıtma tarihi: 20.4.2005) 

51. - Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ile Nevşehir Milletvekilleri Mehmet Elkatmış ve Osman Seyfi'nin; 6968 Sayılı Ziraî 
Mücadele ve Karantina Kanununun 16 ncı Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi ile Tanm, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/923, 2/346) (S. Sayısı : 697) 
(Dağıtma tarihi: 2.12.2004) 

52. X - Tohumculuk Kanunu Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 
(1/822) (S. Sayısı: 662) (Dağıtma tarihi: 14.9.2004) 

53. - 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) 

54. - 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) 

55. - Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/621) (S. Sayısı: 633) (Dağıtma tarihi: 2.7.2004) 
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56. - 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) 

57. - 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) 

58. - 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) 

59. - Konya Milletvekili Atilla Kart'in; 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) 

60. - 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) (*) 

61. - 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) (*) 

62. - 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) (*) 

63. - 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) 

64. - 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) 

65. - 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) 

66. - 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) 

67. - 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) 

68. - 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) 

69. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 96 Milletvekilinin; 17 Nisan'in Her Yıl 
"Eğitim Bayramı" Olarak Kutlanması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/126) (S. Sayısı: 417) (Dağıtma tarihi: 26.4.2004) 

70. - 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) 
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71. - 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) 

72. - 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) 

73. - 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) (Dağıtmatarihi: 12.11.2004) 

74. - 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) 

75. - 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) 

76. - 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) 

77. - 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) 

78. - 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: 49l'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

79. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/187) (S. Sayısı: 492'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

80. - 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) 

81. - Çorum Milletvekili Muzaffer Külcü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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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) 

82. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'm Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/91) (S. Sayısı: 468'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

83. - 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) 

84. - 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) 

85. - 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) 

86. - 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) 

87. - 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) 

88. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/97) (S. Sayısı: 474'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

89. - 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) 

90. - 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) 

91. - Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 14 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/100) (S. Sayısı: 477'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

92. - 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) 

93. - 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) 

94. - 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) 

95. - Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/105) (S. Sayısı: 481'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

96. - 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) 

97. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/138) (S. Sayısı: 484'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

98. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/146) (S. Sayısı: 485'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

99. - 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) 

100. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/211) (S. Sayısı: 494'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

101.- Yozgat Milletvekili Mehmet Erdemir'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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Raporu ve 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) 

102. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/214) (S. Sayısı: 497'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

103. - 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) 

104. - 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) 

105. - 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) 

106.- 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) 

107.- 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) 

108.- 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) 

109. - Hatay Milletvekili Sadullah Ergin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/244) (S. Sayısı: 505'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

110. - 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) 

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 
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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) 

112.- 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) 

113.- 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) 

114.- 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: 511'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

115. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/251) (S. Sayısı: 512'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

116. - 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) 

117. - 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) 

118. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/269) (S. Sayısı: 517'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

119. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/270) (S. Sayısı: 518'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

120. - Karaman Milletvekili Fikret Unlü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Karaman Milletvekili Fikret Unlü'nün İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/271) (S. Sayısı: 519'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

121. - Kocaeli Milletvekili Nevzat Doğan'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 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) 

122. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/273) (S. Sayısı: 521'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

123. - 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) 

124. - 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) 

125. - 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) 

126. - 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) 

127. - Kocaeli Milletvekilleri Nevzat Doğan ve Nihat Ergün'ün Yasama Dokunulmaz
lıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine 
Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 
15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/286) (S. Sayısı: 533'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

128. - 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) 

129. - 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) 

130. - 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 
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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) 

131. - 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 İS Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/261) 
(S. Sayısı: 515'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 24.11.2004) 

132. - Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve 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) 

133. - 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) 

134. - Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve 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) 

135. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldınlması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan 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) 

136.- 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) 

137. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldınlması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan 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) 

138. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/277) (S. Sayısı: 524'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

139. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldınlması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/278) (S. Sayısı: 525'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 
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140. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/279) (S. Sayısı: 526'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

141. - 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) 

142. - 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) 

143. - 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) 

144. - 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) 

145. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/307) (S. Sayısı: 541'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

146. - 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) 

147.- 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) 

148. - 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) 

149. - 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) 
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150.- 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: 547ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

151.- 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) 

152. - 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) 

153.- 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) 

154. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/339) (S.Sayısı: 553'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

155. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/340) (S.Sayısı: 554'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

156. - 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) 

157.- 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) 

158.- 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) 

159. - 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 
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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) 

160. - 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) 

161. - 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) 

162. - 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: 5$9'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

163. - Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/346) (S.Sayısı: 560'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

164. - 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) 

165. - 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) 

166. - 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) 

167. - 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) 

168. - Düzce Milletvekili Fahri Çakır'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/378) (S.Sayısı: 568'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

- 1 8 - 28 İNCİ BİRLEŞİM 



08 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
169. - 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) 

170. - 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) 

171. - 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) 

172. - Kayseri Milletvekili Adem Baştürk'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/403) (S.Sayısı: 573'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

173. - 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) 

174. - 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) 

175. - 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) 

176. - 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) 

177. - 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) 

178. - 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) 
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179. - 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) 

180. - 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) 

181. - Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı ile Kayseri Milletvekili Adem Baştürk'ün Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 
7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/343) (S. Sayısı: 557'ye 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

182. - 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) 

183. - 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) 

184. - 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) 

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 (3/379) (S. Sayısı: 569'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

186.- 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) 

187. - 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) 

188.- 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 
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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) 

189.- 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) 

190. - Düzce Milletvekili Fahri Çakır'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/462) (S. Sayısı: 592'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

191.- 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) 

192. - 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) 

193. - 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) 

194. - 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) 

195.- 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) 

196. - 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) 

197.- 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) 
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198.- 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) 

199. - Denizli Milletvekili Osman Nuri Filiz'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/495) (S.Sayısı: 601'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

200. - 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) 

201.- 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) 

202. - 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) 

203. - 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) 

204. - 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) 

205. - 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) 

206. - 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) 

207.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) 
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208. - 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) 

209. - 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) 

210.- 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) 

211.- 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) 

212.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) 

213. - 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) 

214. - 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) 

215. - 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) 

216.- 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) 

217.- 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) 

218.- 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) 

219. - Polis Yüksek Öğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/932) (S. Sayısı: 844) (Dağıtma tarihi: 29.3.2005) 

220. - 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) 
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221. - 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) 

222. - 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) 

223. - 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) 

224. - 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) 

225. - 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) 

226. - 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) 

227. - 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) 

228. - 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) 

229. - 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) 

230. - 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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231.- 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) 

232. - 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) 

233. - 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) 

234. - 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) 

235. - 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) 

236. - Sivas Milletvekili Orhan Taş'in Yasama 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) 

237. - 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) 

238. - Karabük Milletvekili Mehmet Ceylan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/631) (S. Sayısı: 773'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

239. - 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) 

240. - 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 
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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) 

241. - 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) 

242. - 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) 

243. - 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) 

244. - 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) 

245. - 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) 

246. - 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) 

247. - 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) 

248. - 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) 

249. - İzmir Milletvekili Muharrem Toprak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Muharrem Toprak'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/628) (S. Sayısı: 785'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

250. - Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay ile Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 
34 Milletvekilinin; Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik 
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Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/59, 2/281) (S. Sayısı: 886) 
(Dağıtma tarihi: 26.4.2005) 

251.- 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) 

252. - 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) 

253. - 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) 

254. - İzmir Milletvekili Zekeriya Akçam'ın; Yükseköğretim Kurumlan 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) 

255. - 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) 

256.- 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) 

257.- 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) 

258. - 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) 

259.- 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) 

260. - Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (1/985) (S. Sayısı: 925) (Dağıtma tarihi: 7.6.2005) 

261. - 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) 

262. - 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) 

263. - Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/1047) (S. Sayısı: 954) 
(Dağıtma tarihi: 24.6.2005) 

264.- 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) 

265. - 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) 
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266. X - Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/1082) (S. Sayısı: 
1000) (Dağıtma tarihi: 17.10.2005) 

267. X - Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler 
Sözleşmesinin 17. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Deniz Yoluyla Yapılan Kaçakçılıkla 
Mücadele Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/1044) (S. Sayısı: 1001) (Dağıtma tarihi: 24.10.2005) 

268. X - Çocuklarla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1071) (S. Sayısı: 
1002) (Dağıtma tarihi: 24.10.2005) 

269. X - Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmeye Ek İhtiyari Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/891) 
(S. Sayısı: 1003) (Dağıtma tarihi: 24.10.2005) 

270. X - İnsan Hakları ve Ana Hürriyetlerini Korumaya Dair Sözleşmenin Oluşturduğu 
Denetim Mekanizmasının Değiştirilmesine İlişkin 14 Nolu Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1022) (S. Sayısı: 1007) 
(Dağıtma tarihi: 9.11.2005) 

271. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Gümrük İdarelerinin Karşılıklı Yardımlaşmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1046) (S. Sayısı: 1008) 
(Dağıtma tarihi: 9.11.2005) 

272. X - Güneydoğu Avrupa Sivil-Asker Acil Durum Planlama Konseyi Kurulması Hakkında 
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1058) (S. Sayısı: 1011) (Dağıtma 
tarihi: 9.11.2005) 

273. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1065) (S. Sayısı: 1012) (Dağıtma tarihi: 9.11.2005) 

274. - Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker'in Yasama 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 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 
üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/579) (S. Sayısı: 979'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 
10.11.2005) 

275. - Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Atila Emek ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/691) (S. Sayısı: 980'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

276. - 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 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/694) (S. Sayısı: 981'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

277. - 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 Antalya Milletvekili Atila Emek ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 
üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/695) (S. Sayısı: 982'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 
10.11.2005) 
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278. - Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam'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 Atila Emek ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 
üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/696) (S. Sayısı: 983'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 
10.11.2005) 

279. - Şanlıurfa Milletvekili Turan Tüysüz'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 Atila Emek ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/697) (S. Sayısı: 984'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

280. - Kırklareli Milletvekili Yavuz Altınorak'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 Kırklareli Milletvekili Yavuz Altınorak'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/698) (S. Sayısı: 985'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

281.- Hakkâri Milletvekili Fehmi Öztunç'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 Antalya Milletvekili Atila Emek ve 2 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/719) (S. Sayısı: 986'ya 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

282.- 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 (3/731) (S. Sayısı: 987'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 
10.11.2005) 

283.- Ardahan Milletvekili Kenan Altun'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 Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 
5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/732) (S. Sayısı: 988'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

284.- Zonguldak Milletvekili Fazlı 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 Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 
5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/747) (S. Sayısı: 989'a 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

285.- Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'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 Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 
5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/748) (S. Sayısı: 990'a 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

286.- Zonguldak Milletvekili Fazlı 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 Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 
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5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/749) (S. Sayısı: 991'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

287.- 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 Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 
5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/750) (S. Sayısı: 
992'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

288. - İstanbul Milletvekili Kemal Unatıkan'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 Yakup Kepenek ve 5 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/764) (S. Sayısı: 993'e 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

289.- 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 Adana Milletvekili Uğur Aksöz ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/788) (S. Sayısı: 994'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 
10.11.2005) 

290. - Mardin Milletvekili Selahattin Dağ'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 Uğur Aksöz ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/718, 3/789) (S. Sayısı: 995'e 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihi: 10.11.2005) 

291.X - Türkiye Cumhuriyeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden 
Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/1099) (S. Sayısı: 1013) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

292. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 46 Milletvekilinin; 222 Sayılı İlköğretim 
Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/362) (S. Sayısı: 1016) (Dağıtma tarihi: 
11.11.2005) 

293. - Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu 
(1/1129) (S. Sayısı: 1019) (Dağıtma tarihi: 21.11.2005) 

294. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın; Yeniceoba Adıyla Yeni İlçe Kurulması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/130) 
(S. Sayısı: 1020) (Dağıtma tarihi: 28.11.2005) 

295. - Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri ile 
İlkokul Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri ile Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu 
(1/1061) (S. Sayısı: 1021) (Dağıtma tarihi: 28.11.2005) 

296. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında 
Güvenlik, Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerle Mücadele Alanında İşbirliği Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ile Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/1080) (S. Sayısı: 1024) (Dağıtma tarihi: 28.11.2005) 

297. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasında Büyükelçilik 
Binasının Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine Satışına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
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Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1110) (S. Sayısı: 1026) 
(Dağıtma tarihi: 28.11.2005) 

298. X - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Arap Devletleri Ligi Genel Sekreterliği 
Arasında Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1116) (S. Sayısı: 1027) (Dağıtma tarihi: 28.11.2005) 

299. X - Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile İlgili Sözleşmenin (Avrupa Patent Sözleşmesi) 
Değiştirilmesine İlişkin Anlaşmaya Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1075) (S. Sayısı: 1022) (Dağıtma tarihi: 30.11.2005) 

300. X - Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Transit Taşıma Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/1077) (S. Sayısı: 1023) (Dağıtma tarihi: 30.11.2005) 

301. X - Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1094) (S. Sayısı: 1025) 
(Dağıtma tarihi: 30.11.2005) 

302. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1060) (S. Sayısı: 
1032) (Dağıtma tarihi: 5.12.2005) 

303. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/1062) (S. Sayısı: 1033) (Dağıtma tarihi: 5.12.2005) 

304. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/1064) (S. Sayısı: 1034) (Dağıtma tarihi: 5.12.2005) 

305. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Sağlık Alanında 
İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1079) (S. Sayısı: 
1035) (Dağıtma tarihi: 5.12.2005) 

(X) Açık oylamaya tâbi işleri gösterir. 
(*) Hükümet bulunamadığından, görüşmeleri bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

- 3 1 - 28 İNCİ BİRLEŞİM 




	tbmm221010280605.pdf
	tbmm221010280606.pdf
	tbmm221010280607.pdf
	tbmm221010280608.pdf
	tbmm221010280609.pdf
	tbmm221010280610.pdf
	tbmm221010280611.pdf
	tbmm221010280612.pdf
	tbmm221010280613.pdf
	tbmm221010280614.pdf
	tbmm221010280615.pdf
	tbmm221010280616.pdf
	tbmm221010280617.pdf
	tbmm221010280618.pdf
	tbmm221010280619.pdf
	tbmm221010280620.pdf
	tbmm221010280621.pdf
	tbmm221010280622.pdf
	tbmm221010280623.pdf
	tbmm221010280624.pdf
	tbmm221010280625.pdf
	tbmm221010280626.pdf
	tbmm221010280627.pdf
	tbmm221010280628.pdf
	tbmm221010280629.pdf
	tbmm221010280630.pdf
	tbmm221010280631.pdf
	tbmm221010280632.pdf
	tbmm221010280633.pdf
	tbmm221010280634.pdf
	tbmm221010280635.pdf
	tbmm221010280636.pdf
	tbmm221010280637.pdf
	tbmm221010280638.pdf
	tbmm221010280639.pdf
	tbmm221010280640.pdf
	tbmm221010280641.pdf
	tbmm221010280642.pdf
	tbmm221010280643.pdf
	tbmm221010280644.pdf
	tbmm221010280645.pdf
	tbmm221010280646.pdf
	tbmm221010280647.pdf
	tbmm221010280648.pdf
	tbmm221010280649.pdf
	tbmm221010280650.pdf
	tbmm221010280651.pdf
	tbmm221010280652.pdf
	tbmm221010280653.pdf
	tbmm221010280654.pdf
	tbmm221010280655.pdf
	tbmm221010280656.pdf
	tbmm221010280657.pdf
	tbmm221010280658.pdf
	tbmm221010280659.pdf
	tbmm221010280660.pdf
	tbmm221010280661.pdf
	tbmm221010280662.pdf
	tbmm221010280663.pdf
	tbmm221010280664.pdf
	tbmm221010280665.pdf
	tbmm221010280666.pdf
	tbmm221010280667.pdf
	tbmm221010280668.pdf
	tbmm221010280669.pdf
	tbmm221010280670.pdf
	tbmm221010280671.pdf
	tbmm221010280672.pdf
	tbmm221010280673.pdf
	tbmm221010280674.pdf
	tbmm221010280675.pdf
	tbmm221010280676.pdf
	tbmm221010280677.pdf
	tbmm221010280678.pdf
	tbmm221010280679.pdf
	tbmm221010280680.pdf
	tbmm221010280681.pdf
	tbmm221010280682.pdf
	tbmm221010280683.pdf
	tbmm221010280684.pdf
	tbmm221010280685.pdf
	tbmm221010280686.pdf
	tbmm221010280687.pdf
	tbmm221010280688.pdf
	tbmm221010280689.pdf
	tbmm221010280690.pdf
	tbmm221010280691.pdf
	tbmm221010280692.pdf
	tbmm221010280693.pdf
	tbmm221010280694.pdf
	tbmm221010280695.pdf
	tbmm221010280696.pdf
	tbmm221010280697.pdf
	tbmm221010280698.pdf
	tbmm221010280699.pdf
	tbmm221010280700.pdf
	tbmm221010280701.pdf
	tbmm221010280702.pdf
	tbmm221010280703.pdf
	tbmm221010280704.pdf
	tbmm221010280705.pdf
	tbmm221010280706.pdf
	tbmm221010280707.pdf
	tbmm221010280708.pdf
	tbmm221010280709.pdf
	tbmm221010280710.pdf
	tbmm221010280711.pdf
	tbmm221010280712.pdf
	tbmm221010280713.pdf
	tbmm221010280714.pdf
	tbmm221010280715.pdf
	tbmm221010280716.pdf
	tbmm221010280717.pdf
	tbmm221010280718.pdf
	tbmm221010280719.pdf
	tbmm221010280720.pdf
	tbmm221010280721.pdf
	tbmm221010280722.pdf
	tbmm221010280723.pdf
	tbmm221010280724.pdf
	tbmm221010280725.pdf
	tbmm221010280726.pdf
	tbmm221010280727.pdf
	tbmm221010280728.pdf
	tbmm221010280729.pdf
	tbmm221010280730.pdf
	tbmm221010280731.pdf
	tbmm221010280732.pdf
	tbmm221010280733.pdf
	tbmm221010280734.pdf
	tbmm221010280735.pdf
	tbmm221010280736.pdf
	tbmm221010280737.pdf
	tbmm221010280738.pdf
	tbmm221010280739.pdf
	tbmm221010280740.pdf
	tbmm221010280741.pdf
	tbmm221010280742.pdf
	tbmm221010280743.pdf
	tbmm221010280744.pdf
	tbmm221010280745.pdf
	tbmm221010280746.pdf
	tbmm221010280747.pdf
	tbmm221010280748.pdf
	tbmm221010280749.pdf
	tbmm221010280750.pdf
	tbmm221010280751.pdf
	tbmm221010280752.pdf
	tbmm221010280753.pdf
	tbmm221010280754.pdf
	tbmm221010280755.pdf
	tbmm221010280756.pdf
	tbmm221010280757.pdf
	tbmm221010280758.pdf
	tbmm221010280759.pdf
	tbmm221010280760.pdf
	tbmm221010280761.pdf
	tbmm221010280762.pdf
	tbmm221010280763.pdf
	tbmm221010280764.pdf
	tbmm221010280765.pdf
	tbmm221010280766.pdf
	tbmm221010280767.pdf
	tbmm221010280768.pdf
	tbmm221010280769.pdf
	tbmm221010280770.pdf
	tbmm221010280771.pdf
	tbmm221010280772.pdf
	tbmm221010280773.pdf
	tbmm221010280774.pdf
	tbmm221010280775.pdf
	tbmm221010280776.pdf
	tbmm221010280777.pdf
	tbmm221010280778.pdf
	tbmm221010280779.pdf
	tbmm221010280780.pdf
	tbmm221010280781.pdf
	tbmm221010280782.pdf
	tbmm221010280783.pdf
	tbmm221010280784.pdf
	tbmm221010280785.pdf
	tbmm221010280786.pdf
	tbmm221010280787.pdf
	tbmm221010280788.pdf
	tbmm221010280789.pdf
	tbmm221010280790.pdf
	tbmm221010280791.pdf
	tbmm221010280792.pdf
	tbmm221010280793.pdf
	tbmm221010280794.pdf
	tbmm221010280795.pdf
	tbmm221010280796.pdf
	tbmm221010280797.pdf
	tbmm221010280798.pdf
	tbmm221010280799.pdf
	tbmm221010280800.pdf
	tbmm221010280801.pdf
	tbmm221010280802.pdf
	tbmm221010280803.pdf
	tbmm221010280804.pdf
	tbmm221010280805.pdf
	tbmm221010280806.pdf
	tbmm221010280807.pdf
	tbmm221010280808.pdf
	tbmm221010280809.pdf
	tbmm221010280810.pdf
	tbmm221010280811.pdf
	tbmm221010280812.pdf
	tbmm221010280813.pdf
	tbmm221010280814.pdf
	tbmm221010280815.pdf
	tbmm221010280816.pdf
	tbmm221010280817.pdf
	tbmm221010280818.pdf
	tbmm221010280819.pdf
	tbmm221010280820.pdf
	tbmm221010280821.pdf
	tbmm221010280822.pdf
	tbmm221010280823.pdf
	tbmm221010280824.pdf
	tbmm221010280825.pdf
	tbmm221010280826.pdf
	tbmm221010280827.pdf
	tbmm221010280828.pdf
	tbmm221010280829.pdf
	tbmm221010280830.pdf
	tbmm221010280831.pdf
	tbmm221010280832.pdf
	tbmm221010280833.pdf
	tbmm221010280834.pdf
	tbmm221010280835.pdf
	tbmm221010280836.pdf
	tbmm221010280837.pdf
	tbmm221010280838.pdf
	tbmm221010280839.pdf
	tbmm221010280840.pdf
	tbmm221010280841.pdf
	tbmm221010280842.pdf
	tbmm221010280843.pdf
	tbmm221010280844.pdf
	tbmm221010280845.pdf
	tbmm221010280846.pdf
	tbmm221010280847.pdf
	tbmm221010280848.pdf
	tbmm221010280849.pdf
	tbmm221010280850.pdf
	tbmm221010280851.pdf
	tbmm221010280852.pdf
	tbmm221010280853.pdf
	tbmm221010280854.pdf
	tbmm221010280855.pdf
	tbmm221010280856.pdf
	tbmm221010280857.pdf
	tbmm221010280858.pdf
	tbmm221010280859.pdf
	tbmm221010280860.pdf
	tbmm221010280861.pdf
	tbmm221010280862.pdf
	tbmm221010280863.pdf
	tbmm221010280864.pdf
	tbmm221010280865.pdf
	tbmm221010280866.pdf
	tbmm221010280867.pdf
	tbmm221010280868.pdf
	tbmm221010280869.pdf
	tbmm221010280870.pdf
	tbmm221010280871.pdf
	tbmm221010280872.pdf
	tbmm221010280873.pdf
	tbmm221010280874.pdf
	tbmm221010280875.pdf
	tbmm221010280876.pdf
	tbmm221010280877.pdf
	tbmm221010280878.pdf
	tbmm221010280879.pdf
	tbmm221010280880.pdf
	tbmm221010280881.pdf
	tbmm221010280882.pdf
	tbmm221010280883.pdf
	tbmm221010280884.pdf
	tbmm221010280885.pdf
	tbmm221010280886.pdf
	tbmm221010280887.pdf
	tbmm221010280888.pdf
	tbmm221010280889.pdf
	tbmm221010280890.pdf
	tbmm221010280891.pdf
	tbmm221010280892.pdf
	tbmm221010280893.pdf
	tbmm221010280894.pdf
	tbmm221010280895.pdf
	tbmm221010280896.pdf
	tbmm221010280897.pdf
	tbmm221010280898.pdf
	tbmm221010280899.pdf
	tbmm221010280900.pdf
	tbmm221010280901.pdf
	tbmm221010280902.pdf
	tbmm221010280903.pdf
	tbmm221010280904.pdf
	tbmm221010280905.pdf
	tbmm221010280906.pdf
	tbmm221010280907.pdf
	tbmm221010280908.pdf
	tbmm221010280909.pdf
	tbmm221010280910.pdf
	tbmm221010280911.pdf
	tbmm221010280912.pdf
	tbmm221010280913.pdf
	tbmm221010280914.pdf
	tbmm221010280915.pdf
	tbmm221010280916.pdf

