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1.- Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'nın, Alevîler için 

muharrem ayının önemine ilişkin gündemdışı konuşması ve Millî Eğitim 
Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı 499:504 

2.- Antalya Milletvekili Osman Akman'ın, Dünya Sigarayı Bırakma 
Gününde, sigaranın insan sağlığına olan olumsuz etkilerine ve bu kötü alış
kanlıktan korunmak için alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı 
konuşması 504:505 

3.- Adana Milletvekili Ayhan Zeynep Tekin Börü'nün, Yedigöze Barajı 
Hidroelektrik Santral Projesi ile İmamoğlu Sulama Projesinin bir an önce 
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B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 507:508 

1.- Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı ve Antalya Milletvekili 
Deniz Baykal, Grup Başkanvekilleri Samsun Milletvekili Haluk Koç, İstan-
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bul Milletvekili Ali Topuz ve İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, 
Galataport ihalesine fesat karıştırdığı, mal bildirimi ve banka hesaplan 
konularında ticarî sır ve bankacılık sırrını ihlal ettiği, kişi ve kurumlara if
tirada bulunduğu ve suç uydurduğu; görevini, kamu gücü ve yetkisini siyasî 
ve kişisel sebeplerle kötüye kullandığı, bu suretle kamuyu zarara uğrattığı 
ve yanlış bilgilendirdiği iddiasıyla Maliye Bakanı Kemal Unakıtan hakkın
da gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/4) 507:508 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 50ç 
1.- Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül'ün Brezil

ya'ya yaptığı resmî ziyarete katılacak milletvekillerine ilişkin Başbakanlık 
tezkeresi (3/972) 5 0 9 

D) ÇEŞİTLİ İŞLER 527 
1.- Genel Kurulu ziyaret eden Azerbaycan Millî Meclis Başkanı Oktay 

Asadov ve beraberindeki heyete Başkanlıkça "Hoşgeldiniz" denilmesi 527 
IV.- ÖNERİLER 509 
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 509:516 
1.- Gündemdeki sıralama ile çalışma saatlerinin yeniden düzenlen

mesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi 509:516 
V.- AÇIKLAMALAR VE SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞ

MALAR 516 
1.- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in, 

Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, konuşmasında, şahsına sataşması 
nedeniyle konuşması 516:518 

VI.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLAR
DAN GELEN DİĞER İŞLER 518,527 

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) 5 1 8 

2.- Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanun 
Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1030) (S. Sayısı: 904) 51 g 

3.- T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan 
Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ek Ödeme Yapılması ile Sosyal Sigor
talar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ödenen 
Gelir ve Aylıklarda 2006 Yılında Yapılacak Artışlar ve Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (1/1165) (S. Sayısı: 1076) 518:527 527:530 

4.- 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 Komis
yonu Raporu (1/981) (S. Sayısı: 848) 531:582 

5.- Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnameye Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair 28.12.2005 
Tarihli ve 5440 Sayılı Kanun ve Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek 
Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/1161) (S. Sayısı: 1068) 582:584 
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VII.- SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1.- İstanbul Millletvekili Berhan ŞİMŞEK'in, TMSF yönetimindeki 

şirketlerin çalışanlarına sendika üyeliği konusunda baskılar yapıldığı id
dialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı Abdüllatif ŞENER'in cevabı (7/10990) 

* Ek cevap 
2.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kayseri İlindeki ar

keolojik kazılara ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un 
cevabı (7/11296) 

3.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Gümüşhane İlindeki ar
keolojik kazılara ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un 
cevabı(7/11297) 

4.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bartın İlindeki arkeolojik 
kazılara ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı 
(7/11298) 

5.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Erzurum İlindeki ar
keolojik kazılara ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un 
cevabı(7/11299) 

6.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bolu İlindeki arkeolojik 
kazılara ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı 
(7/11300) 

7.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Aksaray İlindeki ar
keolojik kazılara ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un 
cevabı (7/11301) 

8.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Sakarya İlindeki ar
keolojik kazılara ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un 
cevabı(7/11302) 

9.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Düzce İlindeki arkeolojik 
kazılara ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı 
(7/11303) 

10.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Nevşehir İlindeki ar
keolojik kazılara ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un 
cevabı (7/11304) 

11.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kars İlindeki arkeolojik 
kazılara ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı 
(7/11305) 

12.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Adıyaman İlindeki ar
keolojik kazılara ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un 
cevabı(7/11306) 

13.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, depremden etkilenen hiz
met binalarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/11323) 

14.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN'ın, Dışişleri Bakanının bazı 
beyanlarına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı 
(7/11356) 
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15.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Devlet 
Opera ve Balesi Genel Müdürlüğündeki işten çıkarmalara ilişkin sorusu ve 
Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/11414) 628:629 

16.- Adana Milletvekili Kemal SAĞ'ın, uçakla ilaçlamanın yasak
lanacağı iddiasına, 

- Muğla Milletvekili Fahrettin ÜSTÜN'ün, hayvancılığa ve tarım ürün
lerine yapılan desteklemelere, 

Kapanan Tarım Kredi Kooperatiflerine, 
İlişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER'in 

cevabı (7/11567, 11568, 11569) 630:635 
17.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRÎN'in, bazı davalarla ilgili yar

gılama sürecine ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇÎÇEK'in cevabı 
(7/H637) 6 3 5 : 6 3 8 

18.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, TMSF'nin İmar Bankası kay
naklı icra takibatına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısı Abdüllatif ŞENER'in cevabı (7/11726) 639:640 
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I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak dört oturum yaptı. 
Ordu Milletvekili Kâzım Türkmen'in, Ordu ve ilçelerinin ulaşım sorunu ile alınması gereken ted

birlere ilişkin gündemdışı konuşmasına Bayındırlık ve İskân Bakanı Faruk Nafiz Özak cevap verdi. 
İstanbul Milletvekili Güldal Akşit, laiklik ilkesinin Anayasaya girişinin 69 uncu yıldönümüne, 
Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, bazı ülkelerdeki basın-yayın organlarında son zamanlar

da yer alan ve İslam Dinini rencide eden karikatürlerin olumsuz yansımalarına, 
İlişkin gündemdışı birer konuşma yaptılar. 
İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki soruşturma dosyasının iadesine ilişkin 

Başbakanlık tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu; gündemin 196 ncı sırasında bulunan dos
yanın Hükümete, 

Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun (6/1631) esas numaralı sözlü sorusunu geri al
dığına ilişkin önergesi okundu, sorunun, 

Geri verildiği bildirildi. 
Genel Kurulun 7.2.2006 Salı, 8.2.2006 Çarşamba ve 9.2.2006 Perşembe günleri 15.00-23.00 

saatleri arasında çalışmalarını sürdürmesine ilişkin Danışma Kurulu önerisinin, yapılan görüşmeler
den sonra, kabul edildiği; 

Dilekçe Komisyonunda açık bulunan ve Adalet ve Kalkınma Partisi Grubuna düşen 1 üyeliğe, 
Grubunca aday gösterilen İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş'ın, 

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda açık bulunan ve Adalet ve Kalkınma Partisi Grubuna 
düşen 1 üyeliğe, Grubunca aday gösterilen Osmaniye Milletvekili Durdu Mehmet Kastal'ın, 

Seçildikleri; 
Açıklandı. 
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının: 
1 inci sırasında bulunan, Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tek

lifinin (2/212) (S. Sayısı: 305) görüşmeleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin komisyon 
raporu henüz gelmediğinden, 

2 nci sırasında bulunan, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanun 
Tasansının (1/1030) (S. Sayısı: 904) görüşmeleri, ilgili komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır 
bulunmadığından, 

Ertelendi. 
3 üncü sırasında bulunan, TC. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Ay

lık veya Gelir Almakta Olanlara Ek Ödeme Yapılması ile Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan 
Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ödenen Gelir ve Aylıklarda 2006 Yılında Yapılacak Artışlar ve 
Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılması Hakkında Kanun Tasarısının (1/1165) (S. Sayısı: 1076), 
görüşmelerine devam olunarak, geçici madde l'e kadar kabul edildi. 

8 Şubat 2006 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 23.06'da son verildi. 
Nevzat Pakdil 
Başkanvekili 

Ahmet Gökhan Sarıçam Türkân Miçooğulları 
Kırklareli İzmir 
Kâtip Üye Kâtip Üye 
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No: 79 

II.- GELEN KÂĞITLAR 
8 Şubat 2006 Çarşamba 

Gensoru Önergesi 

1.- Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz BAYKAL, Grup Baş-
kanvekilleri Samsun Milletvekili Haluk KOÇ, İstanbul Milletvekili Ali TOPUZ ve İzmir Millet
vekili K. Kemal ANADOL'un Galataport İhalesine fesat karıştırdığı; mal bildirimi ve banka hesap
ları konularında ticari sır ve bankacılık sırrını ihlal ettiği, kişi ve kurumlara iftirada bulunduğu ve 
suç uydurduğu; görevini, kamu gücü ve yetkisini siyasi ve kişisel sebeplerle kötüye kullandığı; bu 
suretle kamuyu zarara uğrattığı ve yanlış bilgilendirdiği iddiasıyla Maliye Bakanı Kemal 
UNAKITAN hakkında Anayasanın 99 uncu ve İçtüzüğün 106 ncı maddeleri uyarınca bir gensoru 
açılmasına ilişkin önergesi (11/4) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/2/2006) (Dağıtma tarihi: 8/2/2006) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.08 

8 Şubat 2006 Çarşamba 
BAŞKAN : Başkanvekili Nevzat PAKDİL 

KÂTİP ÜYELER: Ahmet Gökhan SARIÇAM (Kırklareli), Türkân MİÇOOĞULLARI (İzmir) 
* 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 60 inci Birleşimini 
açıyorum. 

Toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 
Gündeme geçmeden önce, üç sayın milletvekiline gündemdışı söz vereceğim. Konuşma süreleri 

5'er dakikadır. Hükümet konuşmalara cevap verebilir. Hükümetin konuşma süresi 20 dakikadır. 
Gündemdışı ilk söz, muharrem ayı münasebetiyle söz isteyen Tunceli Milletvekili Vahdet 

Sinan Yerlikaya'ya aittir. 
Sayın Yerlikaya buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 

III.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 
1.- Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'nın, Alevîler için muharrem ayının önemine iliş

kin gündemdışı konuşması ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı 
VAHDET SİNAN YERLİKAYA (Tunceli) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; hepinizi, say

gıyla, sevgiyle selamlıyorum. 
Değerli arkadaşlarım, bundan 1 324 yıl önce, Kerbela'da, Hazreti Hüseyin ve 70 yakını, 

Muaviye'nin oğlu Yezid ve ordusu tarafından katledildi. Bu olay muharrem ayına tekabül ettiği için, 
her yıl muharrem ayında, Alevî camiası bu olayı anar, bu olayı yâd eder, canlı tutar, diri tutar. Bu 
olay, İslam dünyası için de önemli bir aydır. 

Bu ayda Alevîler, oniki gün oruç tutarlar, et yemezler. Kerbela'da Hazreti Hüseyin ve yakınları 
susuz bırakıldıkları için su içilmez, içilmemeye çalışılır. Bu ayda, zevkten, eğlenceden insanlar ken
dini mahrum tutar; zevk ve eğlence olmaz. Yine bu ayda, düğün dernek, nişan gibi törenler yapıl
maz. Bu ayın 13 üncü günü, yani oniki gün oruçtan sonra, 13 üncü günü kurbanlar kesilir, aşure 
yapılır, dağıtılır. Kurban kesme olayı, Kerbela faciasında sağ olarak kurtulan İmam Ali Zeynel 
Abidin'in sağ olduğuna şükredilmesidir ve böylece, Hazreti Ali'nin soyu da Zeynel Abidin tarafın
dan devam ettirilmiştir. 

Değerli arkadaşlar, Alevîlik, tarih boyunca Allah-Muhammed-Ali yolu olarak bilinen, ehlibeyt, 
12 imam, seyyidi saadet ocakları ve Bektaşî babaları öncülüğünde -ki, bunların başı Hacı Bektaş 
Veli'dir- yoluna devam eden bir inancın adıdır. Bu inancın içinde zengin bir edebiyat, derin ve kök
lü bir tasavvuf felsefesi, insan merkezli bir yol, eline, beline, diline sahip çıkmayı, hoşgörüyü ve 
sevgiyi önde tutan bir anlayış vardır. 

Alevîlik, tarih boyunca kendisini İslam'ın özü olarak görmüş ve savunmuştur. Bu nedenle, 
Hazreti Ali'nin, İslam Dininin kurulmasında, genişletilmesinde, yaşatılmasında ve ilkelerinin belir
lenmesinde verdiği mücadeleyi anlatmaya gerek yok. Bunu, bu mücadeleyi, tarih veriyor. 

Ne yazık ki, ülkemizde, Alevî yurttaşlarımızın düşüncelerinin, dinî inançlarının dışa vurul-
masındaki engeller ve yasaklar henüz ortadan kalkmış değil. Alevîliğin ve inançlann ne olduğu, 
müfredat programlarında yerini almadığı için, çocuklarımıza, öğrencilerimize bu konuda hep yan
lış bilgiler verilmiş, iftiralarda bulunulmuştur. Bu kitleyi, Alevî camiasını çok olumsuz yönde et-
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kilemiştir bu söylemler. Devlet ve Diyanet Başkanlığı, Alevî kitlesine Sünnî vatandaşlarımıza yak
laştığı mesafede yaklaşamamıştır; yani, eşit davranamamıştır. Alevîlerin sıkıntıları, dün olduğu gibi 
bugün de devam ediyor; işe alınmalarından tutun da dinî inançlarını sergilemedeki sıkıntıları devam 
etmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, bugün, Türkiye'de 20 000 000'dan fazla Alevî vatandaşımız vardır. Bunların 
hepsi Müslümandır. Müslüman olmaktan da "çok şükür" diyoruz; bundan en ufak bir şeyimiz yok. 

Bu matem ayında, ehlibeyte görülen bu zulüm, ne yazık ki, devletin televizyonlarında bir 
dakika bile verilmemekte. Devlet televizyonları ramazan ayında -ki, o da bizim gerçeğimiz-
"Ramazan Sohbetleri" başlığı altında yayın yaparken, Alevî vatandaşlarımız bu programları zevkle 
izliyorlar ve hakikaten de bilgileniyorlar. Değerli arkadaşlar, ancak, muharrem ayında böyle bir 
programa rastlamak mümkün değil. Peki -vicdanen sormak gerekiyor- muharrem ayının anlatıl
ması, objektif olarak değerlendirilmesi, böylece bütün vatandaşlarımızın ve özellikle çocuk
larımızın bilgilendirilmesi doğru değil midir? Yani, neden bu oniki gün boyunca bu milyonlar oruç 
tutuyor; neden yas tutuyor; neden Kerbela Olayı 13 asırdan beri canlı olarak yaşatılıyor? 

Değerli arkadaşlar, bu programların yapılması lazım. Alevîliğin artık Millî Eğitim müfredatın
da yerini alması ve öğretilmesi lazım. Bunlar yapılırsa, o zaman anlaşılır ki, devlet de Diyanet de 
tüm vatandaşlara eşit mesafededir. 

Değerli arkadaşlarım, biliyorsunuz, Diyanet İşleri Başkanlığı, Yüce Atatürk zamanında kurul
du. Amacı neydi; milletimizin, milletimizi temsil eden hangi kökenden, hangi inançtan olursa olsun 
bütün insanların dinî ihtiyaçlarına cevap vermekti. Şimdi, Diyanet Başkanlığına bakıyoruz, 130 000 
personeliyle hep Sünnî vatandaşlarımıza hizmet ediyor. Tabiî edecek; ama, değerli arkadaşlar... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
VAHDET SİNAN YERLİKAYA (Devamla) - Sayın Başkanım, toparlayacağım. 
...Sünnî vatandaşlarımız kadar Alevî vatandaşlarımız da bu devletimizin aslî öğelerinden biri. 

Bakınız, kendilerini azınlık olarak kabul etmiyorlar. Avrupa Birliği bunlara "azınlık" dediği halde, 
Alevî vatandaş "hayır, ben azınlık değilim; ben, bu ülkenin temel bir öğesiyim, aslî bir ferdiyim" 
diye kendini görüyor. 

Şimdi, Diyanet Başkanlığı bu konuda hiçbir girişimde bulunmuyor. Örneğin, bir Diyanet İşleri 
Başkanlığımız var, bunu temsil eden bir başkan var; biz, gönülden arzu ederiz ki, Diyanet Baş
kanımız, Kerbela olayında bir konuşma yapsın, bu olayı bir kınasın, lanetlesin; çünkü, bu İslam 
camiası içinde nefretle, lanetle kınanan bir olay. Hazreti Muhammed'in torunu şehit ediliyor, onun 
yakınları şehit ediliyor; ama, Diyanetimizde, bu konuda en ufak bir çalışma, en ufak bir vaaz veril
miyor. Bunlar yanlış şeylerdir. 

Biz, Alevî olarak, yine isteriz ki, Diyanet İşleri Başkanı cemevlerine gitsin, ziyaret etsin, on
larla bir diyalog kurabilsin; nedir, neyin nesidir, bunlar in midir cin midir, ne çalışıyorlar, ne 
yapıyorlar; ama, cemevleri sorulduğunda, efendim, onlar sazlı sözlü mekânlardır denilip geçiş
tiriliyor. Bunu söyleyenleri, ben, cemevlerine davet ediyorum. Bir gitsin, baksınlar. Bir baksınlar, 
cemevleri davullu zurnalı yerler midir, yoksa Allah'a, Müslümanlığa hizmet eden yerler mi. Bir 
gidin görün, ondan sonra kararınızı verin. Yani, peşin infaz, peşin yargılama insanlığa yakışmıyor. 

Değerli arkadaşlarım, bu olayın üzerine gitmemiz gerekiyor, bu olayı düzeltmemiz gerekiyor. 
Alevîleri dışlamak, inkâr etmek Türkiye'ye zarar veriyor, barışı zedeliyor. Bu konuda hepimize 
görev düşüyor. Biz, Türk Milletinin bir parçasıyız. İçimizde, Alevîsi de Sünnîsi de, biz kardeşiz. 
Yani, bunları yok etmemiz lazım; Türkiye, böyle, barışa, huzura kavuşacaktır diyorum. 

Değerli arkadaşlarım, sözlerimin sonunda, Danimarka'da, Hazreti Muhammed Peygam
berimize yapılan o kötü girişimi nefretle kınıyoruz; bu Danimarka yöneticilerini, Danimarka 
basınını İslam âleminden özür dilemeye davet ediyoruz. 
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Yine, bu bağlamda, onların bize gördüğü bu kötü muameleden dolayı, vatandaşlarımızın itidal
li, sabırlı olması gerekiyor, kışkırtmalara gelmemesi gerekiyor. İslamiyet hoşgörülü bir dindir, yüce 
bir dindir, kötülük yapan kötülük yapanın yanında yerini alacaktır. 

Bu nedenle, ben, Danimarka'daki olayı kınıyorum; onları, Genel Başkanımızın da deyimiyle, 
İslam camiasından, İslam dünyasından bir özür dilemesini beklediğimi belirtiyorum. 

Bu konuşmamı böyle hoşgörülü dinlediğiniz için size de ayrıca teşekkür ediyor, Başkana da 
verdiği sözden ötürü saygılarımı iletiyorum. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Yerlikaya. 
Sayın Yerlikaya'nın gündemdışı konuşmasına Millî Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik cevap 

vereceklerdir. 
Sayın Bakanım, buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Sayın Başkan, değerli milletvekili ar

kadaşlarım; Tunceli Milletvekilimiz Sayın Sinan Yerlikaya tarafından muharrem günü dolayısıyla 
yapılan gündemdışı konuşmaya Hükümet adına cevap vermek üzere söz almış bulunuyorum. 

Kültür Bakanımız yurt dışında olduğu için Kültür Bakanlığına vekâlet etmem hasebiyle, 
Hükümetimiz adına, bu önemli gün dolayısıyla, değerli milletvekilimizin bunu gündeme taşımış ol
ması dolayısıyla, buna cevap vermemizin son derece isabetli olacağını düşünüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bildiğiniz gibi, Kerbela olayı, Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da şehit edil
mesi, İslam tarihi içerisinde, maalesef, acı bir hatıra ve İslam tarihinin bir gerçeği olarak karşımız
da bulunmaktadır. 

Bildiğiniz gibi, aslında, Hazreti Hüseyin olayının, belki, dünya demokrasi tarihi açısından da 
incelenmesi, irdelenmesi gereken bir olay olduğu üzerinde düşünmemiz lazım. 

Dört halife döneminde, bildiğiniz gibi, adı konmayan cumhurî bir uygulama vardı ve devleti 
kimin yöneteceği seçimle belirleniyordu. Dört halifeden sonra, maalesef, bu uygulama yerini sal
tanata bıraktı ve aileler arasında yönetim el değiştirmeye başladı. 

Aslında, Hazreti Hüseyin, istibdada karşı hürriyet kılıcı çekmiş olan bir büyüktür, bir insandır. 
Dolayısıyla, aslında, Hazreti Hüseyin bir hürriyet mücadelecisiydi de diyebilirsiniz ve aşure, 
malumunuz, muharremin 10'unda yapıldığı için, aslında, o da Arapça'daki 10 sayısından kaynak
lanıyor ve muharrem ayı, bütün, sadece Alevî vatandaşlarımız veya dünyadaki Alevîler için değil, 
yeryüzündeki bütün Müslümanlar için bir -maalesef- matem ayı şeklinde idrak edilmektedir. 

Değerli milletvekilleri, Alevîlik, bizim inanç dünyamızın, bizim inanç dünyamız içerisindeki 
gökkuşağının farklı bir rengidir. Biraz önce Sayın Yerlikaya'nın da isabetle belirttiği gibi, Alevîliği 
İslam pratiği dışında ve İslamın tarihî gerçekliği dışında düşünmek, aslında, Alevîlere ve Alevîlik 
meselesine yapılabilecek en büyük haksızlıklardan birisidir. 

Son zamanlarda, üzülerek ifade edeyim ki, Alisiz Alevîlik şeklinde bir iddiayla ortaya çıkan ve 
Alevîliği sadece bir inanç meselesi olmaktan çıkarıp bir folklorik unsur haline getirmeye çalışan, iyi 
niyetli olmayan çabalar vardır ve bunların da, maalesef, her geçen gün arttığını esefle görüyoruz. 
Bunlar, birleştirici değil; bunlar, ayrıştıncı çabalardır. 

Bu ülkede, değerli milletvekili arkadaşlarım, Türküyle Kürdüyle, Alevîsiyle Sünnîsiyle, 
doğulusuyla batılısıyla tarih boyunca birçok acılan beraber yaşadık, birçok sevinci beraber yaşadık, 
birçok kaderi, kederi, tasayı birlikte yaşadık, bu ülkenin zahmeti varsa birlikte çektik, nimeti varsa 
bu nimetlerinden de birlikte yararlanmak zorundayız. Bu açıdan, Türkiye'de zaman zaman sunî gün
demler oluşturulmaya çalışılıyor. Asırlardır aynı Allah'a inanan, aynı peygambere inanan, ancak, İs-
lamı yorumlayış biçimleri farklı olan insanlar, sanki birbirlerinin hasımlanymış gibi değerlendir-

- 5 0 1 -

I 



TBMM B: 60 8 .2 .2006 O: 1 

melere zaman zaman tabi tutulabiliyor. Bu, ülkemizin birliği, dirliği açısından ve ülkede yaşayan 
insanların kardeşliği açısından son derece olumsuz bir tavırdır. 

Malumunuz, devletimiz laik bir devlettir. Laik devlet, vatandaşlannı din esasına göre tasnif et
mez. Sadece Sünnî ve Alevî vatandaşlanmız değil, Musevî vatandaşlarımız da, Hıristiyan olan 
vatandaşlanmız da, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bütün vatandaşlan, bu ülkenin birinci sınıf 
vatandaşlarıdır; Alevîler bu ülkenin birinci sınıf vatandaşlarıdır, onurlu insanlardır. Dolayısıyla, on
lara yönelik tahkir edici, yani, hakarete varan, tezyif edici, küçük düşürmeye varan yaklaşımları, 
şahsen, ben, Hükümetimiz, Partimiz, biz, kınıyoruz ve biraz önce Sayın Yerlikaya dedi ki: "Artık, 
müfredat programlannda Alevîlik yer almalıdır." Yerden göğe kadar haklıdır. Biz, Avrupa Birliğinin 
istemesi üzerine değil, bir başkasının gerçekten çok arzusu olduğu için ve sair değil -şüphesiz ki, 
Alevî vatandaşlanmızın böyle bir arzusu var ve biz bu arzuyu saygıdeğer buluyoruz- biz, kendi 
Hükümetimizin aldığı bir kararla Alevîliği müfredata dahil ettik. Alevîliğin dahil edildiği din kül
türü ve ahlak bilgisi kitaplan şubat sonu itibariyle baskıdan çıkmış olacaktır ve böylelikle, Alevîlik 
nedir, Bektaşilik nedir, Caferilik nedir, Şiîlik nedir, ne değildir, biz, bunu çocuklarımıza anlatmış 
olacağız, onlan doğru bilgilerle bilgilendirmiş olacağız. Biz, bunu yaptığımız zaman bazı insanlar 
çıkıp dediler ki "bu bölümü niye Alevîlere yazdırmadınız" dediler. Ben, bunu da, siz değerli ar
kadaşlarımla paylaşmak istiyorum. 

Bildiğiniz gibi, biz, din kültürü ve ahlak bilgisi kitabının, diyelim ki Hıristiyanlıkla ilgili 
bölümünü bir Hıristiyana, Şintoizmle ilgili bir bölümünü Şintoist birisine veya Budist birisine yaz
dırmıyoruz, Hanefîliği bir Hanefîye, Şafiîliği bir Şafiîye yazdırmıyoruz. İhtisas dediğimiz bir olay 
vardır. Mesela, Ortodoksluğu anlatacağımız zaman Rum Patriği Sayın Bartholomeos'a "sen şu 
bölümü yaz" diye müracaat etmediğimiz gibi, diğer alanlardaki tavrımız da budur. Bugün, ülkemiz
de, çok saygıdeğer ilahiyat hocaları, profesörleri vardır, bilim adamları vardır ve bu konuda Millî 
Eğitim Bakanlığının gerçekten iyi yetişmiş olan uzmanları vardır. Bu uzmanlar bu kitapları hazır
lıyorlar, bu bölümleri hazırlıyorlar; ancak, bu konuda, gerçekten fikir, bilgi sahibi olan Alevî vatan-
daşlanmızdan da birçok insanla bu aynca paylaşılmıştır. Bunu da huzurlarınızda ifade etmek is
terim. Bu, müfredata girecektir. 

Değerli milletvekilleri, bir hususun daha altını çizmek istiyorum. Bu, bakın, her türlü, şu veya 
bu şekilde mülahaza olabilir. Ben, şuna inanıyorum: Biraz önce Sayın Yerlikaya dedi ki: "Biz Alevî 
vatandaşlar..." Kendisi Tunceli Milletvekilidir, Alevî bir arkadaşımızdır, saygıdeğer bir ar
kadaşımızdır. Ben, Sünnîyim; ama, benim adım Hüseyin'dir, benim babamın adı Hasan'dır, merhum 
bir ağabeyim vardı, onun da adı Ali'dir. 

MUSTAFA ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) - Olmaz olaydı Sayın Bakan! 
EYÜP FATSA (Ordu) - Çok ayıp!.. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Bu tepki de tam size yakıştı zaten! 
Bu ehlibeytin bütün isimleri bizim ailemizde var. Ehlibeyt, sadece Alevî vatandaşlarımız 

tarafından sevilmiyor. Ehlibeyt, bakın, Hazreti Peygamberin bütün Müslümanlara, bütün İslam 
âlemine bıraktığı bir emanettir. Ha, bu emanete gerekli şekilde saygı gösterilmiş midir; bu, ayrıca 
tartışılabilir. 

Değerli milletvekilleri, yine Sünnî İslam dünyasında, yine Hazreti Hüseyin'in hatırasına saygı 
olarak, Hazreti Peygamber'in torunu, Hazreti Ali'nin oğlu, Hazreti Hüseyin'in hatırasına saygı 
olarak, Sünnî İslam âleminde ismi Yezit olan bir tek isim bulamazsınız. Onun babası Muaviye'nin 
ismi de Sünnî İslam dünyasında hiç kimseye verilmemiştir ve bakın, sadece, Muaviye, Hazreti Pey
gamberin kâtibi olduğu halde, bir sahabe olduğu halde, ismi verilmemiştir, çok nadir olarak 
Ebuyezit ismi kullanılmıştır. Bizde kullanılan Bayazit kelimesi, bunun bozulmuş şeklidir. Bu da, 
dediğim gibi, yine o saygıdan dolayı, kamufle edilerek kullanılmıştır. 
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Bu açıdan, biraz önce Sayın Yerlikaya ifade etti "Allah, Muhammet, Ali" dedi. Allah, Muham
met, Ali, Türkiye'de yaşayan, bütün dünyada yaşayan hem Sünnî Müslümanlar için hem Alevî Müs
lümanlar için ortak paydalardır. Bu konuda en ufak bir ihtilaf söz konusu değildir; ama, tekrar söy
lüyorum, Alevîliği, kesinlikle, İslam dini dışında, İslam pratiği dışında düşünen, onu folklorik bir 
unsur haline getiren çabalar vardır. Esas, aynştıncı olan ve problem oluşturmaya yönelik çabalar, bu 
çabalardır. Zaten, hepimiz, bunları tasvip etmiyoruz ve aşure gününde yapılan aşureyi de... Ben 
değişik konuşmalarımda dedim ki: İşte, aşure, aslında, demokrasilerdeki o çoğulculuğun en güzel ör
neklerinden birisidir. O, rastgele bir karışım değildir. Bakın, aşurenin içerisinde, yerine göre, onlar
ca gıda vardır; ama, çok büyük bir lezzeti vardır ve onlar bir araya getirilmiştir, bütün o çokluktan 
bir güzellik, bir birlik ortaya konulmuştur. Konuşmamın başında ifade ettim. Alevîlik, bizim inanç 
dünyamızın gökkuşağında farklı bir renktir sadece. Gökkuşağının güzelliği, rengarenk olmasıdır. 

Değerli arkadaşlarım, bizim benimsediğimiz, Anayasamızda cumhuriyetimizin olmazsa olmaz 
vasfı olarak ifade ettiğimiz demokratik olma tavrı... "Demokratik, laik, sosyal hukuk devleti" der
ken, birinci sıraya demokrasiyi koymuşuz. Bakın, demokrasilerde renklerin biri birine dönüşmesi 
mecburiyeti yoktur; mavi kırmızıya, kırmızı maviye, san beyaza dönüşmek zorunda değildir. Her 
renk kendisi olarak kalsın; o renk, o desen, o güzellik bizim sosyal hayatımız içerisinde, demokratik 
hayatımız içerisinde bulunsun; ancak, bir vatanımız vardır, bir devletimiz, bir cumhuriyetimiz var
dır, bir ortak kültürümüz vardır, ortak tarihimiz vardır, ortak dilimiz vardır, ortak bayrağımız, mar
şımız vardır ve ortak paydalanmız vardır. Bunca ortak paydamız varken, bunca ortak değerimiz var
ken, ille de bizi biri birine aykın düşüren, bizi biri biriyle çatıştırmaya sevk eden unsurları önplana 
çıkarmanın, bunlan özellikle kaşımanın ben isabetli olmadığını düşünüyorum. 

Şüphesiz ki, aşure gününde, muharremin 10'unda veya muharrem ayında, sadece Alevî vatan
daşlarımızı memnun etmeye yönelik, sunî, yapmacık bir tavır olsun diye değil, bu hadise bir tarihî 
olaydır, bu hadise bir dinî meseledir, bu hadise bir toplumsal meseledir, siyasî boyutlan vardır. Şüp
hesiz ki, üniversitelerdeki uzmanlanmız, Diyanet İşleri Başkanlığından uzmanlar, başta TRT 
kurumu olmak üzere, televizyonda, muharrem ayı İslam dünyası için ne ifade eder, 10 Muharrem 
neyi ifade eder, Hazreti Ali'nin çocuklannm diğer sahabelerle aralanndaki anlaşmazlığın, çatış
masının sebebi nedir, bunlan çok rahatlıkla tartışabilmelidir. 

Bakın, Hazreti Hüseyin katledilirken... İslam dünyasının sağduyulu büyük bir alimi o zaman 
diyor ki, bakın, "Musevilere, Hıristiyanlara, Zerdüştlere yasaklanmayan Fırat'ın sulan Hazreti 
Hüseyin'e yasaklanmıştır, Hazreti Hüseyin bundan mahrum bırakılmıştır". Dolayısıyla, biz -tekrar 
altını çizmek istiyorum- Hükümet olarak, Parti olarak, şüphesiz bütün Meclis olarak, Türkiye'de 
Sünnîlik ve Alevîlik gibi meseleleri ön plana çıkararak bizi bizden ayıracak, bizi bizden uzaklaş
tıracak yaklaşımlardan ve tavırlardan kaçınmalıyız. Alevîlik, gerçek şekliyle, özü itibariyle nedir, 
ne değildir, tespit edilmiştir ve müfredata konulmuştur. 

Tekrar söylüyorum, Alevî vatandaşlanmızın, Alevî derneklerimizin bundan dolayı alınganlık 
göstermesi de doğru değildir; çünkü, biz bunu işin uzmanlanna yazdırdık. Millî Eğitim Bakanlığı 
tarafından -hepiniz bilirsiniz- yayımlanmış olan bir İslam Ansiklopedisi vardır; 30'lu yıllarda baş
lamış ve mükemmel bir kaynak eserdir. Orada, bakın, değerli milletvekilleri, Allah maddesini yazan 
bir yabancıdır, Muhammed maddesini yazan bir yabancıdır; Hazreti Ali, Hazreti Ömer, Hazreti Os
man, Hazreti Ebubekir, Hasan, Hüseyin, bütün maddelerin yazarları yabancılardır. 

Peki, Martin Lings niye Hazreti Peygamberle ilgili kitap yazar diye sorgulamamıza gerek yok; 
çünkü, o, işin uzmanıdır. Eğer orada yanlış bir şey varsa, ona müdahale ederiz, ona itiraz ederiz. 

Ben, bu vesileyle, sadece Alevî vatandaşlanmıza değil, bütün İslam âlemine, aradan asırlar 
geçmiş olmasına rağmen İslam tarihinin ve İslam pratiğinin acı bir hatırası ve gerçeği olan Kerbela 
olayından dolayı, 10 Muharremden dolayı başsağlığı diliyorum. Alevî vatandaşlanmızın da bu süre 
içerisindeki duygulannı anladığımızı ve onlarla bu güzel vatanda hep birlikte güzel günler görmeyi, 
güzellikleri paylaşmayı en büyük arzu olarak ifade etmek istiyorum. 
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Son olarak, yine, arkadaşımın da ifade ettiği gibi, başta Danimarka'da başlayan, Hazreti Pey
gamberin, maalesef, hiç de hoş olmayan karikatürlerinin yayımlanması, son derece provoke edici, 
son derece kötü amaçlı bir teşebbüstür. Bizim de, bütün İslam dünyasının da haklı olduğu böyle bir 
meselede, bizi haksız duruma düşürecek, yeryüzündeki Müslümanları âdeta terörist hale getirecek 
veya o şekilde damgalanmasına yol açacak davranışlardan ve eylemlerden kaçınmaları gerektiğini 
ben de ifade ediyorum ve Batılıların bu konuda sağduyulu olması, başta Sayın Rasmussen olmak 
üzere, o ülkelerin liderlerinin tslam dünyasından özür dilemesi, bu meselenin yatışması ve 
medeniyetler çatışması arzulayanların heveslerini kursaklarında bırakması açısından bence son 
derece önemlidir. 

Bu duygu ve düşüncelerle, böyle bir konuyu gündeme getirdiği için, bizim de hükümet olarak 
görüşlerimizi ifade etmemize zemin hazırladığı için, değerli arkadaşım Sinan Yerlikaya'ya teşekkür 
ediyorum; Yüce Meclisi en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, tarihin şahit olduğu en büyük zulümlerden 
birisi olan Kerbela'da yapılan zulmü bu vesileyle bir kere daha nefretle kınıyor, Hazreti Hüseyin Efen
dimiz ve Kerbela şehitlerini rahmet, minnet ve şükranla anıyor, muharrem ayının Türk Milletinin bir
liğine, dirliğine ve birleştiriciliğine vesile olmasını Cenabı Hak'tan niyaz ediyorum. (Alkışlar) 

Gündemdışı ikinci söz, Sigarayı Bırakma Günü hakkında söz isteyen Antalya Milletvekili Os
man Akman'a aittir. 

Sayın Akman, buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
2.- Antalya Milletvekili Osman Akman'ın, Dünya Sigarayı Bırakma Gününde, sigaranın insan 

sağlığına olan olumsuz etkilerine ve bu kötü alışkanlıktan korunmak için alınması gereken tedbir
lere ilişkin gündemdışı konuşması 

OSMAN AKMAN (Antalya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Dünya Sigarayı Bırakma 
Günü sebebiyle gündemdışı söz almış bulunuyorum. Yüce Heyetinizi ve aziz milletimizi say
gılarımla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, Yenidünyanın keşfiyle birlikte önce Avrupa'ya ve ardından da tüm dünyaya 
yayılan sigara kullanımı ve alışkanlığı, sanayi toplumuna geçiş süreciyle birlikte hız kazanmıştır. 
Sanayi devrimi, insanların büyük topluluklar halinde şehirlerde toplanmasını hızlandırmış ve bugün 
bilinen anlamda modern kentlerin doğuşu gerçekleşmiştir. 

Yenidünyadan gelen yeni bitkilerin hızla tanınması ve birçoğunun sanayi ürünü olarak kullanıl
maya başlaması da bu döneme rastlar. Sigaranın erken tanınma dönemleri sayılabilecek bu devirler
de, modernleşmenin hız kazandığı, rekabetin kızıştığı ve dünya medeniyetinin hızla büyük felaket
lere sürüklendiği görülmektedir. Bu süreç sonunda yaşanan Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarında 
milyonlarca insan bu acımasız rekabetin kurbanları olarak hayatlarını kaybetmişlerdir. Aynı zaman
da, bu rekabet süreci dünya ölçeğinde şirketler doğurmuştur. Bu şirketlerin büyüme anlayışları 
tamamen kâr amaçlı olduğundan, bu çokuluslu şirketlerin önemli bir kısmı, herkesçe insan sağlığına 
zararlı olduğu bilinen ve kabul edilen tütün ve tütün ürünlerini üretmekte ve pazarlamaktadır. 

Yapılan araştırmalar ortaya koymuştur ki, ülkelerin sigaranın zararları nedeniyle yaptığı sağlık 
harcamaları, sigara satışından kaynaklanan vergi ve benzeri gelirlerinden kat kat fazladır. Bugün, 
herkesçe bilinen birçok hastalığın temelinde, tütün ve tütün ürünlerinin tüketilmesinin direkt ya da 
dolaylı ilgisi bulunmaktadır. Sigarada, başta nikotin ve katran olmak üzere, 4 000'den fazla zararlı 
madde bulunmaktadır. Bu zararlı maddelerin yanı sıra, tütün üretimi sırasında hastalık ve haşerelere 
karşı kullanılan ziraî ilaçlar da kullanım sırasında içiciye geçmektedir. 

Dünya Sağlık Örgütü istatistiklerine göre, dünya ülkelerinin birçoğunda, en çok rastlanan ve 
en çok ölüme yol açan nedenler arasında ilk sırayı akciğer kanseri almaktadır. Son kırk yılda, ak
ciğer kanserinin görülme oranı yüzde 250 artmıştır. Türkiye'de ise, her yıl, 30-40 bin kişide akciğer 
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kanseri vakasına rastlanmaktadır. Bir başka araştırmaya göre, akciğer kanserinin yüzde 85'i, kronik 
bronşitin yüzde 75'i, kalp hastalıklarının yüzde 25'i sigaradan kaynaklanmaktadır. Uzmanlar, 100 
000 kişilik nüfusta hiç sigara içmeyenlerin kansere yakalanma oranının yüzde 3-4, günde bir paket 
sigara içenlerde yüzde 61 olduğunu ifade etmektedir. Birçok zararlarının yanı sıra, özellikle 
hamilelikte kullanılan sigaranın özürlü çocukların dünyaya gelmesine sebep olması nedeniyle, 
psikososyal sorunlu birey ve ailelerin sayısını artırdığı da görülmektedir. 

Sigaranın neden olduğu hastalıklarla, ülkemizde her yıl 110 000, dünya genelinde ise her yıl 
13 000 000 insan hayatını kaybetmektedir. Ayrıca, sigara içenlerin yaklaşık yüzde 25'i, sigaranın 
sebep olduğu hastalıklar nedeniyle erken yaşlarda hayatlarını kaybetmektedirler. Son yüzyılda 
yaşanan terör olayları, savaşlar ve hatta iki dünya savaşında ölen insanlann toplamından çok daha 
fazlası, sigara veya sigaraya bağlı bir nedenle hayatlarını kaybetmişlerdir ve bu kayıplar artarak 
devam etmektedir. 

Değerli arkadaşlar, sigaranın ve benzeri maddelerin toplumlara verdiği zararlardan biri de 
iradeyi ve özgüveni zayıflatmasıdır. Defalarca denemesine rağmen, bir insanın sigara içme ya da 
sigara içmeme özgürlüğü bulunmasına karşın, sigara içen bir insanın sigara içmeme özgürlüğü 
neredeyse bulunmamaktadır. O kadar zordur sigarayı bırakmak; ama, bırakanlar için de o kadar 
kolaydır; çünkü, birçok bağımlılık gibi, sigara içme alışkanlığı da iradeyi zayıflatmaktadır. Zaten, 
bağımlılığın temel manası da burada gizlidir. Toplumumuzu sigara ve benzeri kötü alışkanlıklardan 
korumak için, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri olarak üzerimize düşeni yapma konusunda 
gayretlerimiz var. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Akman. 
OSMAN AKMAN (Devamla) - Biliyorsunuz, 1996 yılında çıkarılan 4207 sayılı Yasa var; bu 

yasayla, toplumun sigaranın zararlarından korunması konusunda aslında epeyce mesafe alınmıştı. 
Şimdi, Sayın Erdöl ve arkadaşlarının bu kanunda değişiklik öngören yasa teklifi, üyesi bulunduğum 
Sağlık Komisyonunda ve yine üyesi olduğum alt komisyonda görüşüldü. Bir doktor ve iç hastalık
ları uzmanı olarak, gerçekten, yapılan değişikliklerle, öncelikle sigara içmeyenleri -başta çocuklar 
ve gençlerimiz- sigaranın zararlarından koruyacak, sonra içenleri de daha az içmeye teşvik edecek 
bir hal aldı; bunu, çok net olarak ifade edebilirim. Şimdi, Adalet Komisyonunda bir an önce 
görüşülmesini ve Genel Kurulda, sigara içen arkadaşlarımız başta olmak üzere, hepinizin yürekten 
desteğiyle yasalaşmasını bekliyoruz. 

Bu vesileyle, yarın saat 13.30'da, şeref holünde, Sayın Meclis Başkanımızın himayelerinde, 
Sağlık Komisyon Başkanımız Cevdet Erdöl'ün tertibiyle düzenlenen Dünya Sigarayı Bırakma Günü 
etkinliğine hepinizi bekliyoruz. 

Değerli arkadaşlar, içmeyenlerin, asla başlamamasını; içenlerin de "bu illetten mutlaka kurtul
malıyım" diye düşündüğü sigaradan, bir daha başlamamak üzere kurtulmalarını diliyorum. 

Sözlerime son verirken, aziz milletimizin ve İslam âleminin aşure günü ve muharrem ayı 
mübarek olsun diyor ve Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Akman, teşekkür ediyorum. 
Bizler de, sizin dileğinize katılıyoruz; sigara içilmeyen bir dünyayı canı gönülden arzu 

ediyoruz. 
Sayın milletvekilleri, gündemdışı üçüncü söz, Yedigöze Barajıyla ilgili olarak söz isteyen 

Adana Milletvekili Ayhan Zeynep Tekin Börü'ye ^tt""-
Sayın Börü, buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
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3.- Adana Milletvekili Ayhan Zeynep Tekin Börü'nün, Yedigöze Barajı, Hidroelektrik Santral 
Projesi ile îmamoğlu Sulama Projesinin bir an önce hayata geçirilmesinin bölge ekonomisine sağ
layacağı yararlara ilişkin gündemdışı konuşması 

AYHAN ZEYNEP TEKİN (BÖRÜ) (Adana) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Adana'da 
yapımı yirmibeş yıl öncesinden planlanan ve bir türlü temeli atılamayarak yılan hikâyesine dönen, 
Çukurovamızın umudu Yedigöze Barajıyla ilgili olarak söz almış bulunmaktayım; bu vesileyle, siz
leri, ekranları karşısında bizleri, çalışmalarımızı yakından takip eden vatandaşlarımızı saygı ve sev
giyle selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, yatırımlarla kalkınan ve nüfusu giderek artan ülkemizde, buna bağlı 
olarak enerji tüketiminde de ciddî bir artış söz konusudur. Kış aylarının son derece sert geçtiği bu 
günlerde, enerjinin, devletlerarası bir koz olduğuna ve gerektiğinde birbirlerine baskı aracı olarak 
kullanılabileceğine şahit olmaktayız. Özellikle Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan olaylar, ayrıca, 
İran'dan aldığımız doğalgazda meydana gelen azalmalar, bu açıdan, alternatif enerji kaynaklarına 
yatırım yapılmadığı takdirde gelecekte bizi bekleyen tehlikelere en çarpıcı örneklerden biridir. 

Ülkemiz, su rezervleri açısından kıskanılır bir konumdadır; bu zenginliğini jeolojik özellikleri 
gereği kaliteli enerjiye dönüştürmeye ve geniş ovalarını sulamak için kullanımda uygun şartlara sahiptir. 

Verimli topraklara sahip Çukurova, tanm ve sanayi açısından suya ve enerjiye en çok ihtiyaç 
duyan bölgelerimizden biridir. Bölge, 158 milyar metreküp su varlığına sahip olmakla beraber, ne 
yazık ki, bunun ancak yüzde 15'i enerjiye çevrilebilmektedir. Bölgenin en büyük projelerinden olan 
Yedigöze Barajı ve Hidroelektrik Santral Projesi bu amaçla planlanmış olmakla birlikte, 1993-95 
tarihleri arası üç kez ihale edilmiş, 96'da sözleşmesi imzalanmış ve 2001 yılında yapımı planlanmış 
olmasına rağmen, çeşitli engellemeler ve siyasî müdahaleler sonucu bir türlü başlayamamıştır. 

Bu arada, 20.02.2001 tarih ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu çıkartılmış ve 3096 sayılı 
yap-işlet-devret modelini içeren kanun yürürlükten kaldırılmış; ancak, yapım safhasında olanlar 
devam etmiştir. Başlanmış olanlar da, Enerji Kanunundan feragat etmeyerek, firma ile Enerji 
Bakanlığı arasında çözümlenmesi gereken hukukî bir durum yaratmıştır. Ardından 10.05.2005 tarih 
ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklannın Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına 
İlişkin Kanun çıkartılmış olup, kanunun uygulanmasını belirleyecek, 04.10.2005 tarihinde çıkan, 
Yenilenebilir Enerji Kaynak Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ise, 
anılan işin problemlerini çözememiştir. 

Yedigöze Barajı ve Hidroelektrik Santralı Projesi ile îmamoğlu Sulama Projesi, sulama ve 
enerji amaçlı, oldukça ekonomik iki entegre projedir. Projenin hayata geçmesi ile yıllık 86 000 000 
TL enerji geliri elde edilecektir. 

Ayrıca, Adana İli sınırları içerisinde yer alan Kozan, îmamoğlu, Ceyhan İlçeleri ve bu ilçelere 
bağlı 53 köyün topraklarının sulanması ile de 110 000 000 YTL, tarımsal üretimden dolayı ülke 
ekonomisine gelir sağlanacaktır. 

Çukurova'nın halen 240 000 hektar olan sulanabilir arazi miktarına 75 000 hektar daha ek
lenecek ve ayrıca ürün kalitesi ve verimi en az yüzde 10 artacaktır. 

130 metre gövde yüksekliğine sahip olacak barajda 662 000 000 metreküp su depolanacak ve bu 
su, kanal ve tünellerle ovalara akıtılarak, îmamoğlu, Kozan, Ceyhan Havzalarına hayat verecektir. 

Baraj, 15 kilometrekarenin altında olduğu için, Yenilenebilir Enerji Yasası kapsamına dahil ol
maktadır. Firmanın, yakın zamanda, Enerji Piyasası Düzenleme Kuruluna lisans hakkı başvurusun
da bulunması, çözüm yönünde olumlu bir adım olarak bizleri umutlandırmıştır. 

Firma ile Bakanlık arasında soruna dönüşen projenin bir an önce çözüme kavuşturulması... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN - Buyurun Sayın Börü. 
AYHAN ZEYNEP TEKİN BÖRÜ (Devamla) - Teşekkür ederim. 
... velıayata geçirilmesi, Çukurova çiftçisi ve gelecekte enerji darboğazı yaşanması muhtemel 

ülkemiz için son derece önem arz etmektedir. 
Sonuç olarak; konunun önemine binaen, Yedigöze Barajı ve Hidroelektrik Santral Projesinin 

bu haliyle bloke edilmiş, belirsizliği devam eden, büyük millî servet kaybına sebep olan mevcut 
durumunun yeniden değerlendirilerek ya ilgili firmanın hukukî problemlerinin çözümlenip işe baş
latılması ya da millî bütçe programı öncelikli projeler kapsamına alınarak çözüme kavuşturulması 
gerekmektedir. 

Atıl projelere önem ve öncelik veren hükümetimiz, Çukurova'nın ve Çukurova çiftçisinin 
umudu ve beklentisi olan bu projenin de bir an önce faaliyete geçirilmesi için gerekli girişimlerde 
bulunacaktır. 

Bu duygu ve düşüncelerle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti ve CHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Börü. 
Sayın milletvekilleri, gündeme geçiyoruz. 
Bir gensoru önergesi vardır. Önerge daha önce bastırılıp sayın üyelere dağıtılmıştır. Şimdi 

önergeyi okutuyorum: 
B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

ÖNERGELERİ 
1.- Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Grup Başkan-

vekilleri Samsun Milletvekili Haluk Koç, İstanbul Milletvekili Ali Topuz ve İzmir Milletvekili K. 
Kemal Anadol'un, Galataport ihalesine fesat karıştırdığı, mal bildirimi ve banka hesapları 
konularında ticarî sır ve bankacılık sırrını ihlal ettiği, kişi ve kurumlara iftirada bulunduğu ve suç 
uydurduğu; görevini, kamu gücü ve yetkisini siyasî ve kişisel sebeplerle kötüye kullandığı, bu suret
le kamuyu zarara uğrattığı ve yanlış bilgilendirdiği iddiasıyla Maliye Bakanı Kemal Unakıtan hak
kında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (U/4) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Galataport ihalesi ve mal bildirimi-banka hesaplan konularında; görevini kötüye kullandığı, 

ihaleye fesat karıştırdığı, ticarî sır ve bankacılık sırrı kurallarını ihlal ettiği, kişi ve kurumlara 
yönelik olarak iftirada bulunduğu ve suç uydurduğu; kamu gücü ve yetkisini, siyasî ve kişisel 
sebeplerle sorumsuz bir şekilde kötüye kullandığı; bu suretle kamuyu zarara uğrattığı ve yanlış bil
gilendirdiği gerekçesiyle Maliye Bakanı Sayın Kemal Unakıtan hakkında; Anayasanın 99 ve 
TBMM İçtüzüğünün 106 ncı maddeleri gereğince gensoru açılmasını saygılanmızla arz ve teklif 
ederiz. 

Deniz Baykal 
Antalya 

CHP Grup Başkanı 

Haluk Koç Ali Topuz Kemal Anadol 
Samsun İstanbul İzmir 

CHP Grup Başkanvekili CHP Grup Başkanvekili CHP Grup Başkanvekili 

- 5 0 7 -



TBMM B:60 8 .2 .2006 0 : 1 

GEREKÇE: 
Bilindiği gibi; 58 ve 59 uncu Hükümetler döneminde, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan hakkın

daki yoğun ve ciddî yolsuzluk iddiaları, ülke gündemini hep meşgul etmiştir. 
Naylon fatura düzenlemesi ve hayalî ihracattan dolayı yargılanan bir kişi Türkiye Cum

huriyetinde Maliye Bakanlığı yapamaz, yapmamalıdır. 
53 dönüm orman arazisini adi senetle 2/B arazisine çevirip, uhdesinde tutan ve geleceğe 

yatırım yapan bir Maliye Bakanına, devletin millî emlaki teslim edilemez. 
23 Ocak 2006 tarihli Yeni Şafak Gazetesinde "Unakıtan Bombası" başlığıyla yayınlanan haber

de Maliye Bakanı kaynak gösterilerek, bazı soyut ve dayanaksız bilgilerden söz edilmiş, orta kültür 
düzeyine sahip her okuyucunun algılayabileceği şekilde; CHP'nin banka hesaplarında 150 trilyon, 
CHP Genel Başkanı Sayın Deniz Baykal'ın banka hesabında da 1 trilyon seviyesinde para bulun
duğu iftirası ortaya atılmıştır. 

Maliye Bakanı akşam saatlerine kadar bu haberi yalanlamamış, Sayın Deniz Baykal'ın somut, 
tatminkâr ve kararlı açıklamalarından sonra bu haberin kendinden kaynaklanmadığını açıklamak 
zorunda kalmıştır. Maliye Bakanının, saklamaya çalışsa da, CHP ve onun Genel Başkanı ile ilgili 
Yeni Şafak Gazetesinde yer alan iddiaları söylediği anlaşılmaktadır. Gerçekdışı ve iftira niteliğinde 
olsa da Maliye Bakanının bu iddiaları Bankalar Yasası gereğince suç oluşturmaktadır. Suç olmasına 
karşın bankalarda mevduatı bulunanların durumu ile ilgili açıklama yapabilen bir Maliye 
Bakanının, bankacılık sistemi açısından da, bir Maliye Bakanının taşıması gereken standartlar 
açısından da olması gereken nitelikleri taşımadığı açıktır. 

Bu Maliye Bakanı, sadece AKP'nin ya da Türk siyasetinin üstünde bir yük olmaktan öte; kamu 
'malının ve devlet hazinesinin kendisine teslim edilemeyeceği bir kişi olarak ortaya çıkmıştır. 

TÜPRAŞ'ın yüzde 14,76 hissesinin satışı ve Galataport ihalelerinde gelinen aşamada; Maliye 
Bakanı Kemal Unakıtan'ın; doğrudan ya da dolaylı olarak suç ilişkileri içinde bulunduğu; haksız 
kazanç sağladığı, sahte belge düzenlediği, içeriden öğrenenlerin ticareti yoluyla ihaleye fesat karış
tırdığı anlaşılmaktadır. 

Bu konularda her ne kadar daha evvel (11/3) esas numaralı gensoru önergesinin gündeme 
alınıp alınmaması hususu 25 Ekim 2005 tarihli 11 inci birleşimde reddedilmiş ise de, ret kararından 
sonra basına yansıyan yeni somut bilgiler ve yargı kararları ışığında; 

Danıştay 6. Dairesinin 7/12/2005 tarih-2005/3313 esas sayılı karan ve bu kararın devamında 
sorumlu Bakan Sayın Abdüllatif Şener'in ihale kararını onaylamadan, ÖİB'ye iade etmesi, 

Tüpraş'ın yüzde 14,76 hissesinin satışındaki 28/2/2005 tarihli 3 adet suçüstü belgesi, Danıştay 
1. Dairesinin 6/12/2005 tarih, 2005/1072-2005/1441 sayılı kararı içeriğine göre Tüpraş ihalesinde 
suç unsuru teşkil eden bulguların ortaya çıkması, 

Maliye Bakanının durumunun yeniden ele alınmasını zorunlu kılmaktadır. 
Bunlarla birlikte Maliye Bakanı basına; CHP ve onun Sayın Genel Başkanı hakkında gerçek 

dışı ve iftira niteliğinde olan, Bankalar Yasası, VUK, TCK'nın ilgili maddeleri açısından suç teşkil 
eden açıklamalarda bulunarak kamu gücü ve yetkisini, siyasal ve kişisel hesaplarla ve sorumsuz bir 
şekilde kötüye kullanmıştır. 

Yukarıda belirtilen gerekçelerle, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan hakkında, Anayasanın 98 ve 
99 uncu, İçtüzüğün 106 ncı maddeleri uyarınca gensoru açılmasını arz ve talep ederiz. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, gensoru önergesi bilgilerinize sunulmuştur. Önergenin 
görüşme gününü de kapsayan Danışma Kurulu önerisi biraz sonra onayınıza sunulacaktır. 

Başbakanlığın, Anayasanın 82 nci maddesine göre verilmiş bir tezkeresi vardır; okutup, oy
larınıza sunacağım. 
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C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1'.- Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül'ün Brezilya'ya yaptığı resmî ziyarete 

katılacak milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/972) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül'ün, görüşmelerde bulunmak üzere bir 
heyetle birlikte 18-22 Ocak 2006 tarihlerinde Brezilya'ya yaptığı resmî ziyarete, ekli listede adları 
yazılı milletvekillerinin de iştirak etmesi uygun görülmüş ve bu konudaki Bakanlar Kurulu 
Kararının sureti ilişikte gönderilmiştir. 

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

Başbakan 
LİSTE 

Fikret Badazlı Antalya 
Turhan Çömez Balıkesir 
Mehmet Küçükaşık Bursa 
Muharrem Eskiyapan Kayseri 
Turan Tüysüz Şanlıurfa 
Mehmet Ergün Dağcıoğlu Tokat 
M. Akif Hamzaçebi Trabzon 
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Danışma Kurulunun bir önerisi vardır; okutup, oylarınıza sunacağım. 

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

Kurulu önerisi 
Danışma Kurulu Önerisi 

No: 183 Tarihi: 8.2.2006 
Gündemin Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler kısmının 6 ncı 

sırasında yer alan 1068 sıra sayılı kanunun bu kısmın 5 inci sırasına, 7 nci sırasında yer alan 1074 
sıra sayılı kanun teklifinin bu kısmın 6 ncı sırasına alınmasının; 

8.2.2006 tarihinde dağıtılan ve Genel Kurulun aynı tarihli 60 inci Birleşiminde okunmuş 
bulunan Maliye Bakanı Kemal Unakıtan hakkındaki (11/4) esas numaralı gensoru önergesinin gün
demin Özel Gündemde Yer Alacak İşler kısmında yer almasının, Anayasanın 99 uncu maddesi 
gereğince gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki görüşmelerin Genel Kurulun 15.2.2006 Çar
şamba günkü birleşiminde yapılmasının; 

Gündemin Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler kısmının 45 
inci sırasında yer alan (10/81), 183 üncü sırasında yer alan (10/234) ve 230 uncu sırasında yer alan 
(10/286) esas numaralı yaş sebze, meyve ve narenciye üretimindeki ve ihracatındaki sorunların 
araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla verilen Meclis araştırması öner
gelerinin görüşmelerinin Genel Kurulun 15.2.2006 Çarşamba günkü birleşiminde, birlikte yapıl
masının ve görüşmelerin tamamlanmasına kadar çalışma süresinin uzatılmasının; 

Genel Kurulun; 14.2.2006 Salı günkü birleşiminde sözlü sorular ile diğer denetim konularının 
görüşülmeyerek kanun tasan ve tekliflerinin görüşülmesinin; 15.2.2006 Çarşamba günkü birleşim-
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de sözlü soruların görüşülmemesinin; 14.2.2006 Salı ve 16.2.2006 Perşembe günleri 15.00-23.00 
saatleri arasında çalışmalarını sürdürmesinin; 

Genel Kurulun onayına sunulması Danışma Kurulunca uygun görülmüştür. 
Bülent Arınç 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı 

İrfan Gündüz Kemal Anadol Süleyman Sarıbaş 
AK Parti Grubu Başkanvekili CHP Grubu Başkanvekili Anavatan Partisi Grubu Başkanvekili 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Danışma Kurulu önerisinin aleyhinde, Denizli Milletvekili Sayın Ümmet Kandoğan; buyurun. 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sizleri saygıyla 

selamlıyorum; Danışma Kurulu önerisi aleyhinde söz aldım. 
Dün de, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu haftaki ve önümüzdeki hafta salı günü gündemini 

belirleyen bir Danışma Kurulu önerisi milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi. Daha üzerinden 24 
saat geçmeden, bugün yeni bir Danışma Kurulu önerisiyle, hem bu haftaki hem de gelecek haftaki 
gündemi belirleyen bir öneri huzurlarımıza geldi. 

Değerli milletvekilleri, bu konuyla ilgili olarak, onlarca kez, bu kürsüden bu konu dile getirildi. 
Biz, milletvekili olarak, daha dün kabul ettiğimiz bir Danışma Kurulu önerisi varken, bugün yeni bir 
önerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine getirilmesi karşısında, getirilen kanun tasarılarını 
ve tekliflerini inceleme ve araştırma fırsatını nasıl yakalayabileceğiz? Dün hiç gündemde olmayan 
iki kanun, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine getiriliyor. Şimdi, milletvekilleri 
olarak bizim en tabiî hakkımız değil midir ki, daha önceden, belli bir süre öncesinden, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin gündemine getirilecek olan kanun teklif ve tasarılarının milletvekillerinin 
bilgisine sunulması gerekmektedir. Yoksa, bizler, milletvekilleri olarak, o gün Meclis açıldığında, 
önümüzde hangi kanun taşanları ve tekliflerini görüşeceksek... Böyle bir Meclis çalışmasının mil
letimiz için, Meclisimiz için faydalı olabileceğini iddia edecek bir tek milletvekili burada bulun
muyor arkadaşlar. O nedenle, lütfen, istirham ediyorum, bundan sonra, en azından önümüzü görebil
mek için, belli bir süre için hazırlık yapabilmemiz için Danışma Kurulu önerilerinin daha ciddî bir 
şekilde Meclis gündemine getirilmesi gerekiyor ve yine, önümüzdeki hafta salı ve çarşamba günleri 
denetim konularının görüşülmemesi hususu, yine Danışma Kurulu önerisiyle, oybirliğiyle alınan bir 
öneriyle, önümüzdeki hafta da denetim konularının görüşülmemesi söz konusu. 

Değerli milletvekilleri, biz, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, ne kanun yapma noktasında 
ne de denetim konusunda üzerimize düşen görevi layıkıyla yerine getiremiyoruz. Layıkıyla yerine 
getiremememizin en güzel örnekleri de, Sayın Cumhurbaşkanından bugüne kadar görülmemiş öl
çüde geriye dönen kanunlar, Anayasa Mahkemesinden geriye dönen kanunlar. İşte, böyle, hızla 
çalışıyoruz derken, kısa sürede bu kadar kanun çıkardık diye övünürken, bunun karşılığında, geç
miş dönem meclislerinde görülmemiş ölçüde, kanunlann, hem Cumhurbaşkanından hem de 
Anayasa Mahkemesinden dönmesi söz konusu. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin gündemi, buradaki gündemden çok farklı. Bakınız bugün 
Türkiye'de neleri tartışıyoruz: Dün FİFA'nın vermiş olduğu bir karar var ve otuz kırk yıldan beri 
belki görülmeyen ölçüde, Türkiye'ye karşı verilmiş olan ve hepimizin vicdanını sızlatan bir karar 
söz konusu ve Sayın Mehmet Ali Şahin de çıkıyor, diyor ki "bu karar siyasîdir." 

Eğer siyasîyse, Sayın Mehmet Ali Şahin, Sayın Bakan, niçin o siyasî karann önünü kesecek 
olan gayretler içerisinde olmadınız, niçin bu konuda bir gayret göstermediniz; hani Avrupalı lider
ler Sayın Başbakana ön ismiyle hitap ediyordu, hani "dostum" diye hitap ediyorlardı birbirlerine; 
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hani dünyanın her köşesini ziyaret edip orada Türkiye'yi tanıtma faaliyetlerinde bulunuyordu; ne ol
du şimdi?.. Ne oldu; bugün bütün dünyanın gözü önünde Türkiye'ye verilmiş olan ve belki de kesin
likle bir ihraç karanna ramak kalınmışken, 6 maç ceza söz konusu. 

Değerli milletvekilleri, bu hükümet Futbol Federasyonu seçiminde göstermiş olduğu gayretin 
yüzde birini bu karann alınmasından önce göstermiş olsaydı, ben inanıyorum ki, FİFA'dan karar bu 
şekilde çıkmazdı. Neredeydi Sayın Başbakan?! Niçin bu konuyla ilgili girişimlerde bulunmadı?! 
Niçin dostu Berlusconi'ye veya Tony Blair'a veya başka liderlere bu konuyla ilgili girişimlerde 
bulunmadı?! Hani, dünyanın parlayan yıldızıydı, yükselen yıldızıydı Türkiye; ne oldu?! Ve sonra 
da, kalkıyorsunuz, Bakan olarak, bunun siyasî olduğunu iddia ediyorsunuz. Eğer FIFA siyasî karar
lar almış olsaydı, İngiltere'ye, biliyorsunuz, bundan birkaç yıl önce, kulüplerinin bu tür 
müsabakalardan men edilmesiyle ilgili karar İngiltere aleyhine çıkmazdı. 

Siz, hükümet olarak, güvenlik güçleri olarak, daha havaalanına inildiği andan itibaren İsviçre 
Millî Takımının can ve mal güvenliği noktasında üzerinize düşen görevi bihakkın yerine getirseydiniz, 
İstanbul'un ana caddelerinde otobüslere yumurtayla saldırmalarının önüne geçseydiniz, hükümet ol
duğunuzu gösterseydiniz, iktidar değil muktedir olduğunuzu gösterseydiniz, saha içinde maçın 
bitiminde gerekli tedbirlerle ilgili hassasiyeti göstermiş olsaydınız hükümet olarak, iktidar olarak, 
bugün FİFA'dan öyle bir karann çıkması kesinlikle söz konusu olmazdı. Ancak, sizler, Futbol Federas
yonu Başkanının kim olacağı noktasında bütün hükümet üyeleri olarak gayret gösterirken, âdeta, 
nerede bir dernek varsa, Kanarya Sevenler Derneğinin başkanının bile kendinizden olmasını is
tediğiniz günlerde FİFA'nın vermiş olduğu bu karar karşısında eğri oturup doğru konuşmalısınız. 

Değerli milletvekilleri, bakınız, Adalet ve Kalkınma Partisi İktidarı döneminde, 3,5 yıllık 
dönemde, sporla ilgili olarak hiçbir başarıya imza atılmamıştır. Avrupa Futbol Şampiyonasına 
gidilememiştir. Dünya Kupası finallerine gidilememiştir. Güreşte bozgun yaşanmıştır. Halterde, 
tarihimizde görülmemiş ölçüde, doping meselelerinden dolayı Halter Millî Takımımız, resmî yarış
malardan men edilmiştir. Basketbolda Avrupa ikincisi olan Millî Takımımız bugün ne hallerdedir! 
Avrupa ikincisi olan Voleybol Millî Takımımız bugün ne hallerdedir! Sporun bütün branşlannda 
büyük bir çöküntü yaşanırken, hükümetin tek gayesi, Futbol Federasyonu Başkanının kimin olacağı 
şeklindeki bir çalışma içerisine girilmiş olmasıdır. 

Değerli milletvekilleri, gündemimizde o kadar çok önemli konular var ki! Dün benim burada 
yapmış olduğum konuşmada da dile getirdiğim, narenciyeyle ilgili, getirin Meclise demiştim; çok 
teşekkür ediyorum, gelmiş; önümüzdeki hafta bu konu görüşülecek. 

Arkadaşlar, Çukurova'ya gidin. Ben, beş kez Adana'ya, Mersin'e gittim. Narenciye dalında 
bekliyor. Vatandaş, üretici perişan... 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Getirdik... 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Size de teşekkür ederim Sayın Anadol, gündeme alınmış. 

Ancak, bakınız, (10/81), (10/234), (10/286); bunlar verileli yıl oldu Sayın Anadol. Bugüne kadar 
niçin İktidar Partisi bu meseleyi Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine... 15 Şubata yak
laşıyoruz, artık, narenciyeyle ilgili, bundan sonra yapılacak olan çalışmalann narenciye üreticisine 
katkısı ne olacaktır? Bu sene de kaybetmiştir narenciye üreticisi. Onun için, Türkiye'nin gündemiy
le Meclisin gündeminin birbiriyle örtüşmesi lazım. 

Değerli milletvekilleri, bakınız, elimde bir gazete var. Bugün, Ege'de yayınlanan ve Ege'nin en 
büyük gazetesinin başlığı: "Yürüyecekler" Başlık, sür manşet: "Yürüyecekler" Kim yürüyecek değer
li milletvekilleri; Ege Bölgesindeki sanayiciler, Ege Bölgesindeki tekstilciler yürüyeceklerini söy
lüyorlar. "Artık bıçak kemiğe dayandı" diyorlar. 12 milyar dolarlık ihracat yapan tekstil sektörü, 3 000 
000 insana istihdam sağlayan tekstil sektörü çökmek üzere. Ben Denizliliyim, Denizli Millet
vekiliyim; tekstilde, Denizli'nin Türk ekonomisinde çok büyük ağırlığı vardır. Sanayicimiz, tekstil
cimiz kan ağlıyor. Düşük kur, yüksek faizden dolayı, Türkiye bir ithalat cenneti oldu. Tekstilin bütün 

- 5 1 1 -



TBMM B: 60 8 .2 .2006 O: 1 

ara maddeleri, şu anda ithal edilir vaziyete geldi. Cumhuriyet tarihinde görülmemiş ölçüde, 73 milyar 
dolarlık hammadde ve ara madde ithalatı yapıldı. Bu yapılan her hammadde ve ara malı ithalatı, Tür
kiye'de bunları üreten KOBİ'lerimizin, esnaflarımızın, sanayicilerimizin çökmesine sebebiyet veriyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Kandoğan, lütfen, konuşmanızı tamamlayınız. 
Buyurun. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Sayın Babacan, siz bu işleri çok iyi bilen bir Sayın 

Bakansınız. Ne olur, şu meseleye el atın! Tekstilci, sanayici kan ağlıyor; ihraç edememekten dolayı 
şikâyetçi, işçi çıkartıyor sanayicimiz, tekstilcimiz. Eğer bununla ilgili tedbirler alamayacak olur
sanız, Türkiye ihracatının lokomotifi olan ve 3 000 000 insana istihdam sağlayan bir sektör, Uzak
doğu tekstilinin karşısında yok olmaya mahkûm ediliyor. 

Bakınız, sizden istedikleri şunlar: Enerji maliyetleri düşürülsün, biz rekabet edemiyoruz diyor
lar. KDV oranları yüzde 8'e insin diyorlar. 

Sayın Başbakan ikibuçuk yıl önce Denizli'ye geldiğinde, tekstilci ve sanayicilerle yapmış ol
duğu bir toplantıda, tekstildeki KDV'nin yüzde 8'e ineceğini, bütün basın ve televizyonların önün
de, bütün sanayicilerin huzurunda söz verdi. Aradan ikibuçuk yıl... 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul) - Siz orada mıydınız? 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Ben oradaydım, evet oradaydım, o toplantıda ben de var

dım. Sayın Başbakan, o toplantıda, tekstildeki KDV oranının yüzde 8'e indirileceği sözünü verdi; 
basın, televizyon ve sanayicilerin huzurunda söyledi. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Kandoğan, lütfen, son cümlenizi alayım. Bu gazeteleri, ilgili arkadaşlar al

sınlar, sayın bakanlar falan okusunlar veya kendileri zaten biliyorlardır. 
Lütfen, son cümlenizi alayım. 
Buyurun. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Değerli milletvekilleri, bu nedenle, lütfen, Danışma 

Kurulu toplantılarında, Türkiye'nin gündemindeki, hassas olan, vatandaşların çözüm bekledikleri 
konuların halledileceği ve Türk insanını rahatlatacak olan hususların, mutlaka, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi gündemine alınması gerekmektedir. 

Ben dün Danışma Kurulunun lehinde konuştum; çünkü, SSK ve Bağ-Kur primlerinin yeniden 
yapılandırılması söz konusuydu, bunun mutlaka yapılması lazımdı; SSK ve Bağ-Kur emeklileriyle 
ilgili düzenleme vardı, bunların mutlaka Meclisten geçmesi lazımdı; dün lehinde konuştum; ancak, 
24 saat geçmeden yeni bir Danışma Kurulu önerisi gelmiş olması nedeniyle bugün aleyhte konuş
ma ihtiyacı hissettim 

Bu duygu ve düşüncelerle Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyor, çalışmalarınızda başarılar 
diliyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Danışma Kurulu önerisinin lehinde, İzmir Milletvekili Sayın Kemal Anadol; buyurun. (CHP 

sıralarından alkışlar) 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri; biraz önce 

okunan Danışma Kurulu önerisinin lehinde söz almış bulunuyorum; Yüce Meclisi şahsım adına ve 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına saygıyla selamlıyorum. 

Biraz önce konuşan Sayın Ümmet Kandoğan arkadaşım, maalesef, içinde çelişkiler bulunan bir 
konuşma yaptı. 

- 5 1 2 -



TBMM B:60 8 .2 .2006 0 : 1 

Şimdi, gündemde bir değişiklik yok. Bağ-Kurlularla ilgili, emeklilerimizle ilgili, onların prim-
leriyle ilgili, onların beklentileriyle ilgili gündem olduğu gibi devam edecek; ama, Türkiye'de 
önemli gelişmeler oluyor, söylediği gibi. Kendi kendisiyle çelişti. 

Birincisi, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak seçimden evvel söz verdik vatandaşa, yoksul
luk ve yolsuzlukla mücadele edeceğiz dedik ve bu amaçla -şu anda polemik yaratmak istemiyorum-
kendisini siyasal açıdan, hukuksal açıdan, anayasal açıdan suçladığımız ve bakanlıkta kalmamasını 
istediğimiz Maliye Bakanı Sayın Unakıtan'la ilgili olarak gensoru önergesi verdik, Cumhuriyet 
Halk Partisi olarak anayasal bir hakkımızı kullandık. Özüne girmiyorum, tartışma yaratmak is
temiyorum; gündemde sırası geldiği vakit tartışırız. Anayasa açık, İçtüzük açık "gensoru önergesi 
verildikten üç gün içinde basılıp, üyelere dağıtılır; dağıtıldıktan on gün içinde de mutlaka görüşülür 
Mecliste" diyor. Ne zaman görüşeceğiz bunu? Yani, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan hakkında ver
diğimiz gensoruyu görüşmeyelim mi? Anayasaya aykın mı davranalım? CHP olarak isteğimiz bu 
ve mecburen, önümüzdeki çarşamba günü saat 15.00'te toplanacak Türkiye Büyük Millet Meclisi 
bu gensoruyu görüşecek, Cumhuriyet Halk Partisinin gensoru önergesini; birincisi bu. Bunu ilave 
etmek zorunluluk, anayasal bir zorunluluk. 

İkincisi, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak, kendimizi -elbette aslî görevimiz burada- Mec
lisin dört duvarları arasına hapsetmiyoruz. Birlikte, 15, zaman zaman 20'ye, 25'e yükselen millet
vekili arkadaşlarımızla birlikte, bir yangına tanık olduk; yangını söndürmek için gittik. Buradan 
Selçuk'a, Selçuk'tan İzmir'in Özderesine, Ürkmezine, Seferihisarına gittik. Orada, satsuma 
üreticisinin, mandalina üreticisinin ağaçlardan toplayamadıkları hasadı, mandalinaları gördük. Dün
yanın en değerli ihraç malı. Oradan gittik Aydın'ın Nazillisine; narenciye üreticisinin nasıl bir dram 
yaşadığına tanık olduk. Nazilli'den Muğla'nın Köyceğizine, Ortacasına gittik; aynı feryatları duy
duk, aynı yangını gördük. Oradan, Antalya'nın Finikesine, Alanyasına gittik, Mersinin Anamuruna, 
Silifkesine, Erdemlisine gittik, Tarsusuna, Mersin'e gittik; manzara aynıydı. Mersin'den Adana'ya 
gittik, Kozan'a; Kozan'dan Osmaniye'nin Sumbasına -Sumbas, ilçe; çok insan ismini ilk defa 
duyuyordur- oradan, Hatay'ın Erzinine, İskenderununa, Antakyasına kadar gittik. 

Arkadaşlar, manzara şudur: 1929 iktisat buhranından bu yana, seksen iki yıllık cumhuriyet 
tarihinde narenciye üreticisi bu kadar zor durumda kalmamıştır, bu kadar ağır koşullarla karşı kar
şıya değildir. Seferihisar'dan Samandağ'a kadar, limonu, greyfurtu, mandalinası, portakalı ağaçlar
da duruyor; toplayamamış. Bu, alarm zili filan değil değil, tehlike çanı filan değil; Türkiye tarımı, 
Türk tarımı, narenciyesi yoğun bakımda, can çekişiyor! 

Şunu iyi bilelim arkadaşlar: Eğer, tarım ölürse Türkiye de ölür, Türkiye de biter. "Tarımdaki 
nüfusu azaltın" diye okyanus ötesinden gelen talimatlarla izlenen yanlış tarım politikası, işte, naren
ciyede ortaya çıktı. 

Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Türkiye'nin bağımsız bir dışpolitika izlemesini, bağımsız 
ekonomik kararlar vermesini, ayağa kalkmasını, biz, ancak tarımın ayağa kalkmasına bağlıyoruz. 

O nedenle, ayağımızın tozuyla, gelir gelmez... Bir sene olmuş önergemizi vereli. Narenciye ve 
narenciye üreticisinin sorunları, yaş meyve ve sebze üreticilerinin sorunları... Bir sene olmuş vereli. 
Bir önerge de İktidar Partisinden var. Dedik ki, bunların üçünü birleştirelim, bir an evvel Meclisin 
gündemine getirelim. Yanıyor! vakit geçmiş, elbette; ama, bitmiş değil; derhal hükümeti çağırıyoruz. 

Genel Başkanımız Sayın Deniz Baykal, dün CHP Grubunda ifade etti; ton başına ihracatçıya 
verilen 100 dolar 40 dolara düşürülmüş. Bu yangını söndürmek için, bir an önce, hükümetin en az 100 
dolara yükseltmesi lazım ton başına verilen narenciye primini; şart. Bunları konuşalım, bir an önce 
konuşalım. Yoksa, yoğun bakımda hasta, ölmesin dedik ve arkadaşlar kabul ettiler ve bugün okundu. 

Çok mutluyuz Cumhuriyet Halk Partisi olarak; narenciye ve narenciye üreticisinin sorunları, 
gensorudan hemen sonra çarşamba günü gündeme gelecek. Bunu sağlamaktan dolayı, Cumhuriyet 
Halk Partisi olarak narenciye üreticisinin önünde gurur duyuyoruz, görevimizi yaptığımızın mut-
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luluğunu duyuyoruz. Elbette, bu Danışma Kurulu kararının sahibi olacağız Cumhuriyet Halk Par
tisi olarak. O nedenle, değerli arkadaşlarım, bu Danışma Kurulu karan isabetlidir. Gündemde bir 
değişiklik yoktur; emeklilerimizin, Bağ-Kurlulanmızın, SSK'lılanmızın sorunlarını içeren kanun 
tekliflerinin sıralarında herhangi bir değişiklik yoktur. Cumhuriyet Halk Partili konuşmacılar, mil
letvekili arkadaşlarım, sıralan geldiğinde, bu kanunlar görüşülürken görevlerini yerine getirecekler 
ve Partimizin görüşlerini de dile getireceklerdir. Bu görüşleri CHP Grubu adına ifade ediyorum, 
Danışma Kurulu kararma olumlu oy vereceğimizi beyan ediyorum; şahsım ve Grubum adına, Yüce 
Meclisi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Anadol. 
Önerinin lehinde, İstanbul Milletvekili Sayın İrfan Gündüz; buyurun. (AK Parti sıralanndan al

kışlar) 
İRFAN GÜNDÜZ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlanm; şahsım ve 

Grubum adına, hepinizi hürmet ve saygıyla selamlıyorum. 
Burada, Mecliste grubu bulunan üç siyasî partinin değerli grup başkanvekilleri tarafından 

verilen Danışma Kurulu önerisinde, aslında, Meclisin gündemiyle ilgili en ufak bir değişiklik yok
tur. Dolayısıyla, ben... Hatta, bu değişimi yaparken... Sadece anayasal bir zorunluluktan dolayı; 
dağıtılmış bir gensoru önergesi var, bunun on gün içinde görüşülmesi lazım. Aynca, gerek CHP 
Grubunun gerekse AK Parti Grubunun da yaş sebze ve meyve ve narenciye üreticilerinin sorun
larıyla ilgili bir araştırma komisyonu kurulması... Ki, biz, iktidar olarak yaptıklanmız var, 
yapamadıklanmız var belki; ama, yaptıklanmızı da anlatmak... Aynı zamanda, bizim çiftçimizin, 
ister narenciye üreticisi ister yaş sebze ve meyve üreticisi olsun, bunlann üretimi, işletilmesi, pazar-
lanması ve ihracatında karşılaşılan güçlükleri gidermekle ilgili alınması gerekli ne tedbir varsa, 
buna Meclisin el koymasından, bir defa, gurur duyanz, onur duyarız. Bizzat üreticimizin ayağına 
giderek derdini diz dize ve göz göze dinlemek, verimli neticeler çıkarmak, bunu da hayata geçir
mek bizim boynumuzun borcu. 

Son olarak, benim aldığım bilgilere göre, mesela, tonunda 25 dolar, bir defa, ihracat teşvik 
primi ortaya konmuş; yine, narenciye ürünlerinin ihracatında, hale uğramadan doğrudan dış pazar
lara ulaştırmayla ilgili gerekli genelge, valiler kanalıyla, ilgili bölgelere ve çiftçilere ulaştırılmıştır. 

Tabiî, burada, bir defa, biz, çalışma saatlerini bu hafta 15.00-23.00 yaptık; önümüzdeki hafta 
da 15.00-23.00 yaptık. Sadece, çarşamba günü, hem gensoru artı araştırma önergeleri diye, onu da, 
çarşamba günü bitimine kadar; iki, denetleme günü... Mesela, Sayın Kandoğan diyor ki: "Bırakın 
da Meclis biraz da denetim görevi yapsın." Bundan daha önemli denetim görevi mi var Sayın Kan
doğan?! Kaldı ki, ben, bu, üç grup başkanvekilimizle -onlara teşekkür ediyorum- konuştuğumda, 
onlar "elden yapalım" dediler. Ben, bunun dışında, bir de, Ümmet Beyi de telefonla da aradım. Üm
met Bey, böyle bir mesele var, gündemde bir değişiklik yok, aynı meseleler gündeme gelecek... 

Şimdi "Meclisin gündemi ile Danışma Kurulunun gündemi, Türkiye'nin gündemiyle örtüş-
müyor" diyor. Peki, burada, işte, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin, kendilerine peşin 
ödeme yapılarak, fiş toplamadan kurtulmasıyla ilgili bir yasa var. Bu yasa, bizim toplumumuzu il
gilendirmiyor mu?! Öbür taraftan, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığıyla ilgili, bu SSK ve Bağ-Kur 
alacaklannm yeniden yapılandınlmasıyla ilgili bir yasal düzenleme var; bunun, siz de, dün lehinde 
konuştunuz. Sayın Mehmet Eraslan, burada, çıktı, dedi ki: "Gelin, bu 15.00-20.00 saatleri olmuyor, 
uzatalım 23.00'e kadar" diye... Mehmet Eraslan da burada konuştu. Dolayısıyla, biz, yine, İktidar 
Grubu olarak, diğer grupların salı ve çarşamba günleri yaptıklan grup toplantılarını dikkate alarak, 
15.00'te başlayalım diye, böyle, bir de centilmenlik gösteriyoruz. O yüzden... Öbür taraftan, diğer 
maddelere de baktığımız zaman, terörle mücadelede hayatını kaybeden koruculann, güvenlik güç
lerinin, çocuklanna, birinci derecede sorumlu olduklan kişilere, yine, onlara tedavi imkânları sunul
masıyla ilgili bir yasa var; bu da, çok önemli bir yasa. O yüzden, gündemde değişiklik yapmadan, 
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bunlann... Çarşamba günü, sadece denetimle ilgili, gensorunun ve araştırma önergelerinin görüşül
mesine yönelik bir teklif. Bunun dışında, gündem aynen devam ediyor. Dolayısıyla, bizim bunlar
dan bilgimiz yoktu, sonradan böyle emrivakiyle önümüze getiriliyor demeyi, bir defa, ben, en azın
dan bir bühtandır diye düşünüyorum. 

Öbür taraftan, FİFA'yla ilgili bir değerlendirme var. Tabiî, FIFA... Henüz daha orada bitmiş bir 
durum yok, devam eden bir hukukî süreç var ve Türkiye, bütün imkânlarıyla, bu hukukî süreçte 
hakkını arama yollarını sonuna kadar kullanacaktır; ancak, bu milletin kürsüsünde, çıkıp da, FİFA'yı 
haklı çıkaracak şekilde, biz haklıyken bizi haksız ama FİFA'yı haklı çıkaracak bir üslupla konuş
mak, öyle zannediyorum ki, Sayın Kandoğan, size de yakışmıyor. O yüzden... Biz burada, tabiî, 
siyaset yapıyoruz. Eğer spora destek yönünden bakarsanız, ister amatör, ister profesyonel spor 
kulüplerine, spor federasyonlarına, biz, geçmiş dönemlere kıyasla çok çok üstünde yardımlar yap
tık, yapmaya da devam edeceğiz. O yüzden, esas buradaki bütün meselemiz, bizim... 
Sanayicimizin, tabiî, bazı sıkıntıları vardır, tüccarımızın, ihracatçımızın sıkıntıları vardır. Burada, 
hükümetin, Kurumlar Vergisinin indirilmesi dahil olmak üzere, enerjideki indirim, hatta sigortalı 
personel istihdamında bazı teşviklerle, sanayicilerimizin, sadece iç piyasada birbirlerine karşı değil, 
uluslararası pazarlarda, Çin de dahil herkesle rekabet edecek düzeye gelebilmesi için her türlü çalış
ması devam etmektedir. Ben öyle zannediyorum ki, önümüzdeki günlerde de, bunların neticelerini 
birer birer, sizlerin huzurunda millete aktaracağız. 

Ben bu hususları arz ediyor ve bu Danışma Kurulu önerimizin arkasında durduğumuzu belir
tiyor, hepinize saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Gündüz. 
Danışma Kurulu önerisini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) -

Sayın Başkanım, söz talebim vardı; dikkate almadınız!.. 
BAŞKAN - Sonra Sayın Bakan... 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) -

Sayın Ümmet Kandoğan, spordan sorumlu Bakan olmam dolayısıyla, kendi Bakanlığımı ilgilen
diren bir konuda çok ağır ithamlarda bulundu. Ben, televizyonda izledim. Dolayısıyla, kamuoyunu 
doğru bilgilendirme adına, İçtüzüğün ilgili maddeleri gereğince, kısa bir açıklama yapmak is
tiyorum... 

BAŞKAN - Doğru; Sayın Kandoğan konuşması sırasında FIFA ile ilgili bazı hususlar ve siyasî 
bir kısım şeyler yaptı... 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - Bu 
karar karşısında Hükümetin ne düşündüğünü kamuoyu bilmek ister. 

ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Sayın Başkan, benim konuşmam Danışma Kurulu 
önerisiyle ilgiliydi; Sayın Bakan önerinin lehinde konuşamaz. (AK Parti sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN - Sayın Kandoğan... Arkadaşlar... 
Sayın Kandoğan, bakınız, konuşma sırasında, çalışmayla ilgili, Meclisin gündemiyle ilgili bir 

husus vardı, siz, onu getirdiniz FİFA'ya dayadınız, FİFA'yla ilgili konuştunuz. 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Evet... 
BAŞKAN - Tabiî "evet" ise... 
Sayın Bakanın isminden bahsettiniz... 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Evet... 
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BAŞKAN - Ondan sonra "bu işle uğraşılsaydı netice alınırdı" falan dediniz. 
Sayın Bakan da "bu işlerle ilgili olarak kısa bir açıklama yapayım" diyor. Tabiî, Sayın Bakana 

söz vereceğim. 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Sayın Başkanım, yanlış yapıyorsunuz. Benim konuşmam 

Danışma Kurulu önerisiyle ilgiliydi; Sayın Bakana burada söz hakkı düşmez. 
BAŞKAN - Danışma Kuruluyla ilgili söz vermiyorum; sataşma gerekçesiyle, açıklamak için 

söz veriyorum. 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Böyle bir şey olabilir mi Sayın Başkan; Danışma Kurulu 

önerisiyle ilgili konuştum ben?! 
BAŞKAN-Tabiî... 
Buyurun Sayın Bakanım. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

V.- AÇIKLAMALAR VE SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 
L- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in, Denizli Milletvekili Ümmet 

Kandoğan'ın, konuşmasında, şahsına sataşması nedeniyle konuşması 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) -

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Sayın Kandoğan, benim burada bulunmadığım bir anda -ancak, 
televizyonda canlı yayında izleyerek muttali oldum- spordan sorumlu Bakan olmam dolayısıyla, 
spor alanıyla ilgili bazı iddialarda bulundu. O bakımdan, sizleri ve sizlerin şahsında aziz milletimizi 
bu iddialar karşısında bilgilendirme ihtiyacı hissediyorum. Sayın Başkanımıza, bana, kısa da olsa 
bir söz imkânı tanıdığı için teşekkür ederim. 

Sayın Kandoğan, FİFA'nın Türkiye'yle ilgili almış olduğu karar konusunda, çok başarılı ol
duğunu, dış politikada başarılı olduğunu iddia eden hükümetin hiçbir şey yapmadığını ileri sürdü. 
Hemen arkasından da dedi ki: "Siz, özerk federasyonlara niye müdahale ediyorsunuz?" Bu, açık bir 
çelişkidir. Ulusal federasyonlara müdahale ettiğimizi iddia ederek bizi eleştiren bir arkadaşımız, bu 
ulusal federasyonlar birliğinin bir örgütü olan Dünya Futbol Federasyonları Birliğine neden 
müdahale etmediğimizi soruyor! 

ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Lobi faaliyetlerinden bahsedin. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) -

Ulusal federasyonlara siyasetin müdahale etmemesi, gerçekten doğru olduğu gibi, uluslararası 
federasyonlara da, siyaset, siyasetçiler ve devlet ve hükümetler müdahale edemez. Bu konuda ül
kelerin hak ve hukukunu ilgili ulusal federasyonlar yürütür. 

Hemen şunu ifade edeyim: FİFA'nın almış olduğu karar son derece ağır ve hatta, bizim 
tarafımızdan kabul edilemez nitelikte bir karardır. Kuşkusuz ki, bununla ilgili, ilgili federasyon yet
kilileri, hem FIFA nezdinde hem de Uluslararası Spor Mahkemesi nezdinde itirazlarını ortaya 
koyacaklardır. 

Şu düşüncemi ve kanaatimi siz değerli milletvekili arkadaşlarımla paylaşmak isterim: Türkiye-
İsviçre maçından hemen sonra, aynı akşam, henüz gözlemci raporları FİFA'ya ulaşmamışken ve 
tarafsız konumda bulunması gereken FIFA Başkanı Sayın Blatter, Türkiye'yi âdeta mahkûm eden 
bir açıklama yapmıştır ve FİFA'nın kararı da, çok uzun bir zaman sonra, dün açıklanabilmiştir, 
sanıyorum birkaç ayı geçmiştir. 

Hemen akabinde ve daha sonra yapmış olduğumuz açıklamalarda şu hususun altını çizdik... 
HARUN AKIN (Zonguldak) - Peki, o FIFA Başkanının açıklaması doğru mu Sayın Bakan?! 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) -

Eğer, FIFA Başkanının, daha olay sıcakken talihsiz bir şekilde yapmış olduğu açıklamaları unuttur-
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mak ve onun talimatı sonucu bir karan ortaya çıkarmaksa amacınız, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ve ilgili federasyonlar olarak bu işi yakinen takip edeceğimizi herkes bilsin dedik. 

Şimdi, İsviçreli FIFA Başkanının etkisi altında kalınarak böyle bir karann verildiği kanaatin
deyiz. Bu kanaatimizi, kuşkusuz ki Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri, hem FIFA nezdinde 
hem de Uluslararası Spor Mahkemesi nezdinde ileri süreceklerdir. 

HARUN AKIN (Zonguldak) - Sizin savcılık takibinizden kurtulurlarsa. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) - Ay-

nca, Türk sporu -Sayın Kandoğan'ın ifadesine göre- son derece kötü bir dönemi yaşamaktadır diyor; 
bu cümleyi asla kabul etmiyorum... 

AHMET ERSİN (İzmir) - Doğru söylüyor! 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) -

2005 yılı, bazı eksikliklerimize rağmen, geçtiğimiz yıllarla mukayese ederseniz, daha başanlı bir 
noktada olduğunu tespit edersiniz; çünkü, bir ülkenin sporunun başanlı olup olmadığının ölçüsü 
alınan madalyalarla ölçülür. 

AHMET ERSİN (İzmir) - Hayır, hiç öyle bir şey yok. 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Siz de inanmıyorsunuz... 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) -

2003, 2004, 2005 yılında alman madalyalan mukayese ederseniz, daha başanlı sonuçlar alındığını 
göreceksiniz. Akdeniz Oyunlarına Türkiye katılmıştır. Katıldığı tüm organizasyonlardan daha faz
la madalyayla İspanya'dan dönmüştür. Universiade boyunca sadece 3 madalya alabilmiş olan Tür
kiye, 23 üncü Üniversite Oyunlannda 27 madalyayı almıştır. Bunlan görmezlikten gelemezsiniz. 

Basketbol Millî Takımımızın Avrupa Şampiyonasında başansız olduğu söyleniyor. Evet, doğ
ru; daha önce Avrupa'da önemli basanlar elde etmiş olan Basketbol Millî Takımımız, son Avrupa 
Şampiyonasında başanlı olamadı; ama, aynı Millî Takım, sadece 24 ülkenin katılmayı başardığı 
Dünya Basketbol Şampiyonası finallerine Japonya'da katılma hakkını elde etmiştir. 

HARUN AKIN (Zonguldak) - Millî Takıma gel Sayın Bakan, Millî Takıma!.. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) -

Aynca, Voleybol Bayan Millî Takımımız, yine, Japonya'da bu yıl yapılacak olan Bayanlar Voleybol 
Millî Takımlar Dünya Şampiyonası finallerine katılma hakkını elde etmiştir. 

HARUN AKIN (Zonguldak) - Millî Takıma gel Sayın Bakan!.. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) -

Karate Millî Takımımız Avrupa şampiyonu olmuştur ve yıllardan sonra, güreşte 2 altın madalyayla 
Dünya Şampiyonasından dönen Güreş Millî Takımımızı nasıl gözardı edebilirsiniz?! 

O bakımdan, eğer... 
AHMET ERSİN (İzmir) - Halteri ne yapalım Sayın Bakan, halter ne olacak?.. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) -

Halterde, bazı sporculanmız hata yapmasalardı ve tabiî ki, ilgili federasyon daha dikkatli olsaydı ve 
doping numunesi vermekten kaçınma gibi bir durumla karşı karşıya kalınmasaydı, Halter Millî 
Takımımız, Katar'da yapılan son dünya şampiyonasına katılacak; ben inanıyorum ki, yine, altın 
madalyalarla ve Dünya Şampiyonu olarak geri dönecekti; ama, bundan sonraki Avrupa ve Dünya 
Şampiyonasında, ben inanıyorum ki, Halter Millî Takımımız, yine, Avrupa ve dünya şampiyonu ol
ma hakkını elde edecektir. 

Tabiî ki, önünüze, önümüzdeki günlerde ciddî bir kanun tasansı geliyor; o da, dopingle 
mücadele kanun tasansı. Bu konuyu, Hükümet olarak, Bakanlık olarak ve Gençlik Spor Genel 
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Müdürlüğü olarak son derece önemsiyoruz. Böyle bir kanun tasarısını sevk ettik Başbakanlığa; 
Kanunlar ve Kararlardadır, önümüzdeki günlerde gelecek ve dopingle mücadelede, dünyada örnek 
bir ülke haline gelmek istiyoruz. Aynca, özerk federasyonların malî denetimini sürekli yapacak olan 
kurumsal bir yapıya ihtiyacımız var. Özerklik, başıboşluk değildir. Özerklik, istediği harcamayı is
tediği gibi yapma imkânı veren bir olgu değildir. Bunu da denetleyecek olan yeni bir yasa tasarısını 
hazırladık. Onu da önümüzdeki günlerde buraya sevk edeceğiz. Yani, spor sahipsiz değildir. Tür
kiye'de genç bir nüfusumuz vardır. Bu genç nüfusu her bakımdan en iyi şekilde yetiştirdiğimizde, 
eğittiğimizde, her spor dalında, Türkiye, inanıyorum ki, dünyada en ön sıralarda olacaktır. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum efendim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakanım. 
Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince sözlü sorulan görüşmüyor ve gündemin "Kanun 

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

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

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

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

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 
Tasarının görüşülmesi ertelenmiştir. 
3 üncü sırada yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve 

Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ek Ödeme Yapılması ile Sosyal Sigortalar Kurumu 
ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ödenen Gelir ve Aylıklarda 2006 Yılında 
Yapılacak Artışlar ve Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Plan ve 
Bütçe Komisyonu raporunun görüşmelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

3.- TC. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olan
lara Ek Ödeme Yapılması ile Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olan
lara Ödenen Gelir ve Aylıklarda 2006 Yılında Yapılacak Artışlar ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1165) (S. Sayısı: 1076) (x) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet?.. Yerinde. 
Geçici 1 inci maddeyi okutuyorum: 
Geçici Madde 1.- Bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 2978 sayılı Vergi İadesi Hakkında 

Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca 2006 yılı Ocak ayı içerisinde verilen vergi iadesi beyannamesi 
üzerinden hesaplanan vergi iadesi tutarlarının, 2005 yılında bu amaçla ödenmiş olan avanslardan 
mahsubu sonucunda hak sahibi lehine ortaya çıkan farklar, izleyen iki ay içerisinde defaten ödenir; 
hak sahibi aleyhine fark çıkması halinde ise bu Kanunun 1 inci maddesi gereğince yapılacak ek 
ödeme tutarlarından mahsup edilir. 

(x) 1076 S. Sayılı Basmayazı 2.2.2006 tarihli 58 inci Birleşim Tutanağına eklidir. 
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2978 sayılı Vergi İadesi Hakkında Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca 2004 ve 2005 yıllarında 
vergi iadesi avansı olarak ödenmiş ancak mahsubu yapılamamış olan tutarlar, bütçe ile ilişkilendiril-
meksizin mahsup edilir. 

Mahsup işlemlerine ilişkin usûl ve esasları belirlemeye, gerekli işlemleri yapmaya.Maliye 
Bakanlığı yetkilidir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Anavatan Grubu adına, Diyarbakır Milletvekili Sayın Muhsin 
Koçyiğit. 

Sayın Koçyiğit, buyurun efendim. (Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 
ANAVATAN PARTİSİ GRUBU ADINA MUHSİN KOÇYİĞİT (Diyarbakır) - Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; 1076 sıra sayılı yasa üzerinde Anavatan Partisinin görüşlerini açıklamak 
üzere söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, aslında, yasa tasarısının geçici 1 inci maddesi teknik bir madde. Ben de 
bu teknik kısma ilişkin açıklamalarda bulunacağım, fazla uzun olmamak şartıyla; ancak, bundan ön
ce, özellikle, gerek yasa tasarısının tümü üzerinde yaptığımız konuşmalarda ve gerekse maddeler 
üzerindeki konuşmamızda eleştirilerimizi getirmiştik. Gerçekten de, bu yasa tasarısı böyle 
yasalaşırsa, emeklilerin hiçbir derdine deva olmaz; çünkü, dün de madde üzerinde belirtmiştim, 
sadece ocak ayı enflasyon oranı TÜFE ve ÜFE ortalaması 1,35. Şubat ayında böyle çıkarsa, demek 
ki, iki aydaki artış, aşağı yukan, yüzde 3 olacak. Bundan sonra daha dört ay var. Demek ki, daha 
biz emeklilere ilk altı ayda vereceğimiz yüzde 3'lük zammı almadan bunun tümü gitmiş olacak. 
Daha bu yasa çıkacak, yürürlüğe girecek, emekliler ondan sonra para alacak. Maalesef, daha yasa 
çıkmadan, yürürlüğe girmeden yüzde 3'lük kısım gitti. Demek ki, ekonomik gelişmelere ayak uy
durabilmemiz için, geleceğe net bakabilmemiz için, en azından verilen önergeler doğrultusunda, bu 
aylık artışlarının fazla olması gerekiyordu ve bu artışlar da yüzdelik değil, maktu şekilde, seyyanen 
zamlar şeklinde olması gerekir. Aksi halde, hem üç Emekli Sandığı kurumu arasındaki maaş fark
ları açılıyor hem de aynı kurumdan maaş alan emeklilerin kendi arasındaki taban ve tavan ücretleri 
arasındaki fark açılıyor. 

Bunları belirttikten sonra, bu geçici maddeye ilişkin olarak da, hepimizin bildiği gibi, 2004 ve 
2005 yıllarında vergi iadelerine mahsuben avans şeklinde ödenmişti, bunların kapatılması yapıl
mamıştı. 2006 yılı bütçesinde, geçmiş yıllar avanslannın kapatılması için, 1,5 katrilyon liralık bir 
eködenek bırakılmıştı; fakat, görüyoruz ki, bu yasa tasansıyla, bütçeyle ilişkili olmaksınız, bütçe 
dışında ek bir borçlanma programıyla, 2004 ve 2005 yıllanndaki avans kapatılıyor. Bu ne demek
tir; 2006 yılı bütçesine koyduğumuz 1,5 katrilyon liralık para, bir yerde, boşta kalmaktadır. Boşta 
kaldığı için de, hükümet, bunu istediği alanda aktarma şeklinde kullanabilir; ister geçmişte ödeneği 
olmayan ve yapılmış harcamalar için kullanabilir ister geleceğe yönelik olarak, istediği bir alanda, 
aktarma şeklinde kullanabilir. Bu da bütçe tekniğine, enflasyon hedeflemesine, gelecekteki faiz 
hesaplamalanna aykırıdır; aynı zamanda, şeffaflık ve açıklık ilkelerine de aykırıdır. 

Hepimizin bildiği gibi, geçen yıllarda çıkardığımız Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol 
Kanununun en temel maddelerinden birisi, ödeneği olmayan harcama yapılamazdı; ama, bu geçici 
maddeyle, o temel yasanın temel ilkesini de delerek, ödeneği olmayan harcama da yapabileceğiz. Bu 
bakımdan, bunlar, geleceğe yönelik olarak, malî disiplinden, bütçe disiplininden uzaklaşmayı sağ
layacaktır. Bu bakımdan, bunun bu şekilde değil, en azından, bütçeden karşılanması gerekir. Ancak 
o zaman bütçedeki tüm gelir ve giderler toplu olarak kavranmış olur ve bunun da enflasyon üzerine, 
borçlanma programı üzerine herhangi bir etkisi olmaz. Maddeyi, biz, bu bakımdan eleştiriyoruz. 

Sözlerimi burada bitirirken, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Anavatan Partisi sıralanndan al
kışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Koçyiğit. 
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Nuri Çilingir 
Manisa 

Hüseyin Ekmekcioğlu 
Antalya 

Hüseyin Bayındır 
Kırşehir 

Sayın Daloğlu?.. Yok. 
Sayın Uysal?.. Yok. 
Sayın Koç?.. Yok. 
Sayın Kandoğan?.. Yok. 
Sayın milletvekilleri, madde üzerinde 3 adet önerge vardır; önergeleri önce geliş sıralarına göre 

okutup, sonra aykırılıklarına göre işleme alacağım. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan tasarının geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasındaki "bu Kanunun 1 inci 
maddesi gereğince yapılacak ek ödeme tutarlarından mahsup edilir" ibaresinin "söz konusu fark 
talep edilmez" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

M. Akif Hamzaçebi Haluk Koç 
Trabzon Samsun 

R. Kerim Özkan Sezai Önder 
Burdur Samsun 

Muharrem Kılıç 
Malatya 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 1076 sıra sayılı yasa tasarısının geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 2978 sayılı Vergi İadesi Hakkında Kanunun 4 üncü maddesi 
uyannca 2006 yılı Ocak ayı içerisinde verilen vergi iadesi beyannamesi üzerinden hesaplanan ver
gi iadesi tutarlarını, 2005 yılında bu amaçla ödenmiş olan avanslardan mahsubu sonucunda hak 
sahibi lehine ortaya çıkan farklar, izleyen iki ay içerisinde defaten ödenir; hak sahibi aleyhine fark 
çıkması halinde ise bu dikkate alınmaz. 

Muhsin Koçyiğit Hüseyin Özcan 
Diyarbakır Mersin 

Selami Yiğit 
Kars 

BAŞKAN - Üçüncü önergeyi okutup, işleme alacağım. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan tasarının geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının madde metninden 
çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Haluk Koç 
Samsun 

Sezai Önder 
Samsun 

Dursun Akdemir 
İğdır 

Süleyman Sanbaş 
Malatya 

M. Akif Hamzaçebi 
Trabzon 

R. Kerim Özkan 
Burdur 

Muharrem Kılıç 
Malatya 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

Nuri Çilingir 
Manisa 

Hüseyin Ekmekcioğlu 
Antalya 

Hüseyin Bayındır 
Kırşehir 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Katılmıyoruz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Hükümet?.. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MURAT BAŞESGİOĞLU (İstanbul) - Katıl

mıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: Tasarının geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrasıyla getirilen düzenleme vergi iadesi 

uygulamasına ilişkin olarak sosyal güvenlik kuruluşlarına açılan avansların mahsubunun bütçeyle 
ilişkilendirilmemesi bütçe açığını gizlemeye yönelik, saydamlığa aykırı bir hükümdür. 

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

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 1076 sıra sayılı yasa tasarısının geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 2978 sayılı Vergi İadesi Hakkında Kanunun 4 üncü maddesi 
uyarınca 2006 yılı Ocak ayı içerisinde verilen vergi iadesi beyannamesi üzerinden hesaplanan ver
gi iadesi tutarlannı, 2005 yılında bu amaçla ödenmiş olan avanslardan mahsubu sonucunda hak 
sahibi lehine ortaya çıkan farklar, izleyen iki ay içerisinde defaten ödenir; hak sahibi aleyhine fark 
çıkması halinde ise bu dikkate alınmaz. 

Muhsin Koçyiğit (Diyarbakır) ve arkadaşları 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Katılmıyoruz 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MURAT BAŞESGİOĞLU (İstanbul) -

Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Koçyiğit, gerekçeyi mi okutayım? 
MUHSİN KOÇYİĞİT (Diyarbakır) - Gerekçe... 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum. 
Gerekçe: 
Yeni bir yasal düzenleme olması nedeniyle, sosyal güvenlik kurumlarından gelir ya da aylık al

makta olanların lehine bir düzenleme getirilerek aleyhte bir mahsuplaşmanm ortadan kaldınlması 
amaçlanmaktadır. 

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

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan tasannın geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasındaki "bu Kanunun 1 inci 
maddesi gereğince yapılacak ek ödeme tutarlarından muhsup edilir" ibaresinin "söz konusu fark 
talep edilmez" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

M. Akif Hamzaçebi (Trabzon) ve arkadaşlan 
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BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Katılmıyoruz 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MURAT BAŞESGİOĞLU (İstanbul) -

Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum. 
Gerekçe: 
Kazanılmış hakların korunması amaçlanmaktadır. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 

kabul edilmemiştir. 
Geçici madde l'i oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

memiştir. 
11 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 11.-Bu Kanunun; 
a) 1 inci, 2 nci ve 3 üncü maddeleri 2006 yılı Ocak ayı ödeme döneminden geçerli olmak üzere 

yayımı tarihinde, 
b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde, 
yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve şahsı adına Malatya Millet

vekili Muharrem Kılıç. 
Sayın Kılıç, buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA MUHARREM KILIÇ (Malatya) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

görüşülmekte olan tasannın 11 inci maddesiyle ilgili olarak Grubum ve şahsım adına söz almış 
bulunmaktayım; Yüce Heyeti, saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, tasarıda, emeklilerin vergi iadesini düzenleyen hükümlere genelinde olum
lu yaklaşıyoruz. Ancak, emeklilere ödenecek vergi iadesi miktarının, aylık emekli maaşı 400 YTL 
olanlara yüzde 5 olarak, emekli maaşı 400 YTL'yi aşanlara ise yüzde 4 olarak belirlenmesi yanlış 
olmuştur. 

Değerli arkadaşlar, bu düzenleme, amaca aykırı sonuçlar da doğuracaktır. Örneklerle açık
layacak olursak, 400 YTL emekli aylığı alan şahıs, yüzde 5 vergi iadesi karşılığı olarak 20 YTL 
alacaktır; ancak, 420 YTL emekli aylığı alıyorsa, vergi iadesi miktarı 17,8 YTL'ye düşüyor. Eğer, 
450 YTL emekli aylığı alıyorsa, bunun alacağı vergi iadesi de 18 YTL'ye düşüyor. Burada, gerçek
ten izahı mümkün olmayan bir düzenleme yapılmış. Ancak, maaşı 500 YTL'ye ulaşırsa, yüzde 4 ile 
500'ü çarptığımızda, ancak, 400 YTL maaş alanla eşit konuma geliyor. Bu düzenleme yanlış olmuş
tur değerli arkadaşlar. 

Gerçi AKP Grup Başkanvekili arkadaşımız Sayın İrfan Gündüz yaptığı açıklamalarda bu 
düzenlemenin yanlış olduğunu kendisi de belirtti, hatta 1 000 YTL'ye kadar olan emekli maaşların
da yüzde 5 olarak vergi iadesinin ödenmesi gerektiğini belirtti. Ancak, her ne hikmetse, Mecliste, 
yine AKP'nin vermiş olduğu oylarla 400 YTL'ye yüzde 5, 400 YTL'yi aşanlara da yüzde 4 olarak 
bir düzenleme geldi. 

Değerli arkadaşlar, yüzde 5'lik düzenleme, sadece birkısım Bağ-Kur emeklilerine ve bir de 
tarımda kendi hesabına çalışanlara uygulanacak bir düzenlemedir; çünkü, gerek SSK'da gerekse 
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Emekli Sandığına bağlı emeklilerde, aldıkları emekli aylığı 400 YTL'nin üzerinde olduğu için, bun
ların tamamı yüzde 4'lük dilime girmektedir. Bu nedenle, AKP, vermiş olduğu oylarla, emeklinin 
yüzde l'lik vergi iadesini maalesef ortadan kaldırmıştır; bu, yanlış bir düzenleme olmuştur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Yüce Atatürk "bir milletin yaşlı vatandaşlarına ve emek
lilerine karşı tutumu, o milletin yaşama kudretinin en önemli kıstasıdır" demektedir. 

Değerli arkadaşlar, yaşlılarımıza ve emeklilerimize karşı tutumumuz, Yüce Atatürk'ün öngör
düğü biçimde mi; onlara insanca bir yaşam sunabiliyor muyuz; ne yazık ki, bu sorulara olumlu bir 
yanıt vermek mümkün değildir. 

Sayın milletvekilleri, emekliler, ömürlerinin en verimli, en sağlıklı, en güzel yıllarını çalışarak 
geçirmektedirler. Emeklilerimiz, ülkemize, yıllarca çalışarak çok verimli hizmetler yapmışlardır. 

Değerli arkadaşlar, emeklilerimizin durumları şu anda nasıldır diye bakacak olursak, Ocak 
2006 sonu itibariyle, birinci basamak Bağ-Kur emeklisinin maaşı 338 YTL'yi, en düşük SSK emek
li maaşı 463 YTL'yi, en düşük Emekli Sandığı üyesi emeklinin maaşı ise 594 YTL'yi bulmaktadır. 

Değerli arkadaşlar, bir de, Türk-İşin yaptırmış olduğu açlık ve yoksulluk sınırına baktığımız
da, Türk-İş araştırma merkezinin araştırmasında, Ocak 2006 itibariyle 4 kişilik bir ailenin bir aylık 
açlık sınırı 584 YTL, yoksulluk sınırı ise 1 785 YTL'dir. 

Yani, değerli arkadaşlar, emeklilerimizin büyük çoğunluğunun almış olduğu emekli aylığı, ne 
yazık ki, açlık sınırının altındadır. Bu da, övünülecek bir husus değildir diye düşünüyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; emeklilerimiz, aldıkları bu aylıklarla, insanca yaşama 
koşullarına uzaktır. Emeklilerimiz, geçmişte verdikleri hizmete yaraşır durumda yaşayamıyorlar. 
Emekliler, eti unuttular, sebze ve meyveyi pazar sonuna bırakıyorlar; bakkaldan, fırından ekmek al
mak yerine, belediyelerin ucuz ekmek kuyruklarında bekleyerek ekmeklerini alıyorlar. Gıda, 
ulaşım, giyim, kira, elektrik, su, sağlık ve eğitim gibi zorunlu giderler emeklinin belini büküyor. Al
dıkları aylıklarla, bu zorunlu giderleri bile karşılamaları mümkün değildir. 

Değerli milletvekilleri, 1.5.2000 tarihinden itibaren emeklilere ödenmeyen TÜFE farkları, 
daha fazla gecikmeden, bir an önce SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ödenmelidir. Gerçi, Sayın 
Bakanımız, dün, bu kürsüde yaptığı konuşmada, bu sorunun yargıda olduğunu, yargıda henüz kesin 
bir hüküm kurulmadığını, yargılama aşamasında olması nedeniyle de bu TÜFE farklarını 
ödemediklerini açıkladılar; ancak, değerli arkadaşlar, şunu belirtmek istiyorum: İktidarlar, 
hükümetler mazeret bulma makamları değildir. Sorun yargıda olabilir; ancak, Sayın Bakanlık, bir 
komisyon oluşturarak, kendi komisyonu aracılığıyla bu TÜFE farklarını hesaplayarak emeklilere 
ödeyemez mi?! Yani, bu çok zor bir iş mi?! Yani, şunu mu bekliyoruz: Tek tek, emeklilerimiz mah
kemeye gidecekler, mahkemeden karar alacaklar; tabiî, bu aşamada yargılama giderlerini ödeyecek
ler, avukat tutacaklar, tabiî bu giderler ceplerinde varsa, avukat tutacak paralan varsa bunu yapacak
lar, yargıdan sonuç alacaklar, ondan sonra da, Sayın Bakanımız bunun gereğini yerine getirecek. 
Sayın Bakanım, emeklilerimizi bu yollarda süründürmeyelim. 

Emekliler Sendikası bu konuda dava açmıştı, yargıda davayı kazandı; ancak, Yargıtay, usul 
yönünden, Emekliler Sendikasının dava açma yetkisi yönünden karan bozdu. Ancak, Türkiye 
Emekliler Sendikası bir gerçek. Her ne kadar, Türk mevzuatında, emekliler yönünden, Sendikalar 
Kanununda bir hüküm olmasa bile, artık, bir AB ülkesiyiz diyoruz, AB mevzuatı bizde de uygulanır 
diyoruz. Bu nedenle zaten, bu sendikanın kapatılması yönünde açılan davalar reddoldu, Emekliler 
Sendikası kapatılamadı; ancak, kapatılmayan, gerçekliği kabul edilmiş bir sendikanın açtığı davayı 
kabul etmiyoruz. Kaldı ki, demin de belirttim, yani, bu davalarla sonuç almak da gerekmiyor. Eğer 
bu bir gerçekse, bu bir vakıa ise, Sayın Bakanlığın, Sayın Bakanımızın bu konuda adım atıp bu ger
çekleri saptayıp, emeklilerimizin TÜFE farklannın ödenmesi gerekir diye düşünüyorum. 
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Değerli arkadaşlar, AKP olarak, fakir fukara, garip gureba, tüyü bitmemiş yetim denilerek yok
sul kesimlerden, işsiz kesimlerden oy alındı ve bu dargelirli insanların verdikleri oylarla iktidara 
gelindi; ancak, iktidara geldikten sonra, ne yazık ki, AKP, bu oy aldığı gruplara sırtını döndü. 

Dün Malatya'da, Tekel işçilerinin daha ilköğretime giden çocukları yürüyüş yapıyorlardı, 
diyorlar ki çocuklar: "Babalarımızın, analarımızın çalıştığı fabrika kapatılmasın, orada çalışsınlar, 
üretim yapsınlar, biz de okulumuza gidelim, okuyalım." Bu istekleri haksız bir istek mi değerli ar
kadaşlar?! 

Malatya Tekel Fabrikası 25 Kasımdan bu yana kapalı. Buna çözüm üretebildiniz mi, bu işçilerin 
sorununa çözüm bulabildiniz mi?! Tütün üreticilerinin sorununa çözüm bulabildiniz mi?! Malatya'da 
2005 yılında bir tek kök tütün dikilmedi; çünkü, Tekel, tütün alımını durdurmuştu. Önce tütüncüden 
başladınız, şimdi de tütüncüyü yok ettiniz, arkasından da sıra sigara fabrikalarına geldi. 

Yine, hükümetiniz döneminde îmar Bankasına el konuldu. Bu insanlar İmar Bankasına para 
yatırırken, İmar Bankasından bono alırken, Hazine bonosu alırken Uzanlar'a güvenmediler. Bu in
sanlar devlete güvendiler; çünkü, bu banka devletin gözetimindeydi, devletin denetimindeydi. An
cak, yeteri kadar denetim yapılmamış olacak ki, burada birtakım yanlış işler yapılmış. Ancak, 
bunun faturası vatandaşa mı çıkarılmalıydı?! Bu konuda bir kanun teklifi vermiştim daha önce. 
Geçen hafta bu kanun teklifinin Meclis gündemine alınması için bir teklifte bulundum. İçtüzüğün 
37 nci maddesine göre burada bir konuşma yaptım. Grup Başkanvekillerinden özellikle ricada 
bulundum. Gelin, bu insanların bu sorununu çözün; yazıktır, günahtır dedim. Ancak, tüm bu konuş
mama, özel olarak gidip rica etmeme rağmen, bu soruna çözüm bulun dememize rağmen bu soruna 
çözüm bulunmadı. Ne oldu; geçen hafta pazar günü -çok geçmiş olsun diliyorum- Faruk Çelik kar
deşimiz bir yaralamayla karşılaştı, bir saldırıyla karşılaştı. Nefretle kınıyorum bu saldırıyı. Ancak, 
değerli arkadaşlar, insanlar öyle bir noktaya gelmiş ki, ruh sağlıkları bozulmuş. 

MEHMET EMİN TUTAN (Bursa)- Siz haklı mı görüyorsunuz?! Ayıp ama! 
MUHARREM KILIÇ (Devamla)- Haklı değil. Nefretle kınıyorum. Ancak, insanlar öyle nok

taya gelmiş ki, ruh sağlıkları bozulmuş değerli arkadaşlar. 
MEHMET EMİN TUTAN (Bursa)- Yani, haklı mı görüyorsun adamı?! 
MUHARREM KILIÇ (Devamla)- Ruh sağlığı bozulmuş insanların sorunlarını çözmezsek bu 

sorunlarla çok karşılaşırız. 
MEHMET EMİN TUTAN (Bursa) - Başkalarını da herhalde yapsın diye söylüyorsun. 
MUHARREM KILIÇ (Devamla) - Kesinlikle... Kesinlikle... Nefretle kınıyorum. 
FAHRİ KESKİN (Eskişehir) - Tahrik var, tahrik! 
MUHARREM KILIÇ (Devamla) - Bunun tasvip edilecek yani yok. Faruk Çelik kardeşimize 

de acil şifa diliyorum. Allah'tan şifa diliyorum gerçekten. 
MEHMET EMİN TUTAN (Bursa) - Sen bu şekilde konuşamazsın! 
MUHARREM KILIÇ (Devamla) - Ancak, ricalarımıza lütfen karşılık verin, bu soruna çözüm 

bulalım değerli arkadaşlar. Bir sorun varsa, bu soruna çözüm bulmalıyız. 
Yine, üç yıldan bu yana, dedik ki, muhtarlarımız Bağ-Kurla karşı karşıya. Aldıkları maaş, 

primlerini ödemeye yetmiyor. 
FAHRİ KESKİN (Eskişehir) - Yüzde 100 zam yaptık... Yüzde 100 zam yaptık... 
MUHARREM KILIÇ (Devamla) - Çoğu Bağ-Kura borçlu. Bağ-Kura borçlu olunca, sağlık 

sigortasından faydalanamıyorlar, doktora gidemiyorlar. O zaman ne oluyor; "yeşilkart alın" 
diyeceksiniz, yeşilkart da alamıyorlar. Çünkü Bağ-Kurla ilişiği olunca, bu insanlara yeşilkart da 
verilmiyor. Ancak, dedik ki, bu insanlar bir yerde devlet memuru gibi çalışıyorlar, devletin görev-
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lisidirler. Devlet, diğer memurlarının nasıl ki sosyal sigorta primini, Emekli Sandığı primini kendi 
karşılıyorsa devlet, muhtarlarımızın da primlerini karşılamak durumunda. 

Yine, geçenlerde, bu kürsüde Sayın İçişleri Bakanı korucularla ilgili, onların sosyal güvenlik
lerini düzenleyeceğini söyledi. Ancak, ben o zaman Sayın Bakan, tarih verebiliyor musunuz, bunu 
ne zaman düzenleyeceksiniz dedim. Ancak, aradan bu kadar zaman geçti, hiçbir gelişme yok. 
Tasarıyı göremiyoruz, tasarı nerede kaldı? Çünkü korucular soruyorlar: "Nerede bizim sosyal 
güvenliğimiz" diyorlar. Devlet yirmi yıldır sosyal güvenlik sisteminden uzak eleman çalıştırıyor. 
Bu, devletimize yakışmıyor. 

Değerli arkadaşlar, hangi konuya el atsak, elimizde kalıyor. Bu nedenle, bu sorunlara el atalım. 
Bir zamanlar bir lider "ben zengini severim" diyordu. Zengini sevmek kolaydır. Önemli olan yok
sulu sevmek... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Kılıç, konuşmanızı tamamlar mısınız. 
Buyurun. 
MUHARREM KILIÇ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, önemli olan yoksulu sevmek, işsizi sev

mek, sorunu olan insanlan sevmek; o sorunlara çözüm bulmak. Bu amaçla geldiniz. "Ülkenin 
sorunlarına çözüm bulacağız" dediniz "yoksulluğu, yolsuzluğu önleyeceğiz" dediniz. Ancak, bun
lardan bir sonuç alamadık. 

Bu yasa tasarısı, eksikliklerine rağmen olumlu bulduğum bir tasarıdır. Bu düşüncelerle, Yüce 
Heyeti saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kılıç. 
Şahsı adına, Abdullah Erdem Cantimur, Kütahya Milletvekili. 
Buyurun Sayın Cantimur. 
ABDULLAH ERDEM CANTİMUR (Kütahya) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaş

larım; 1076 sıra sayılı kanun tasarısının 11 inci maddesi üzerinde şahsım adına söz almış 
bulunuyorum; Yüce Heyeti de saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, iki günden beri bu tasarıyı görüşüyoruz. Gerek AK Parti Grubu adına 
konuşan arkadaşlarımız gerekse muhalefet grupları adına konuşan arkadaşlarımız tasanyla ilgili bir
çok değerlendirme yaptılar. Ben, ana hatlarıyla, vatandaşlanmızın lehine olan bu tasanyla neler 
getirdiğimizi kısaca sizlere ifade etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, bu tasarının en önemli maddelerinden bir tanesi emeklilerimizin vergi 
iadesi uygulamasıyla ilgili ödemelerinin yerine eködemenin getirilmesidir. Dolayısıyla, emekli olan 
7 298 000 emeklimiz bundan sonra fış biriktirmeyecek, vergi iade zarfı doldurmayacak, bunu ban
kaya gidip vermeyecek, her ay maaşıyla kendisine ödenecektir ve bu tasanyla emeklilerimize 315 
trilyon daha fazla eködeme yapılmış olacaktır. Yine, bu tasarıyla emeklilerimizin maaşlanna enflas
yon üzerinde bir artış sağlanmıştır. 

Bakın değerli kardeşlerim, üç yıllık süre içerisinde, 3 Kasımdan itibaren emeklilerimize verilen 
zam, cumhuriyet tarihimizde, enflasyon üzerinde yapılan en büyük zamdır. İnşallah, bundan sonraki 
dönemlerde, emeklimize daha da kaynak aktarmak için, hükümetimizin elinden geleni gayreti gös
tereceği bilinmelidir. 

Diğer taraftan, yine, bu tasarıyla, SSK'daki idarî para cezalarının nakit ödenmesi halinde yüz
de 25'inden vazgeçilmesi hükmü getirilmiştir; bu da, gerçekten, önemli bir uygulamadır. 

Değerli arkadaşlar, tasarının, dünden beri yapılan konuşmalarda gündeme gelmeyen diğer bir 
maddesi ise, isteğe bağlı sigortalı olarak prim ödeyip emekli olan; ancak, emekli olduktan sonra 
sağlık hizmetlerinden yararlanmayan emeklilerimize getirdiğimiz yeni uygulamadır. Hepinizin bil-
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diği gibi, 1479 sayılı Bağ-Kur Kanununda iki tür sigortalılık söz konusudur. Bunlardan bir tanesi, 
zorunlu sigortalılık; diğeri, isteğe bağlı sigortalılıktır. Şu andaki mevcut düzenlemede, isteğe bağlı 
sigorta primi ödemek suretiyle emekli olanlar, emekli olduktan sonra, sağlık hizmetlerinden istifade 
edememektedir. Bu getirdiğimiz uygulamayla, isteğe bağlı sigorta primi ödemek suretiyle emekli 
olan emeklilerimizin de sağlık hizmetlerinden istifade etme haklan verilmiş olmaktadır. Bu uy
gulamadan yaklaşık 210 000 sigortalımız istifade edecektir. 

Ben, bu tasarının hayırlı olmasını diliyor, Yüce Heyetinizi saygılarımla selamlıyorum. (AK 
Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Cantimur, teşekkür ediyorum. 
Madde üzerinde 1 adet önerge vardır; önergeyi okutup, işleme alacağım. 
Buyurun: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının 11 inci maddesine (a) bendinden sonra gelmek üzere 

aşağıdaki bendin eklenmesini ve mevcut (b) bendinin (c) olarak teselsül ettirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Eyüp Fatsa Ünal Kaçır Hamza Albayrak 

Ordu İstanbul Amasya 
Agâh Kafkas Zülfü Demirbağ 

Çorum Elazığ 
"b) 10 uncu maddenin (a) fıkrası 1.1.2006 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde," 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Takdire 

bırakıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MURAT BAŞESGİOĞLU (İstanbul) -

Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: Teknik bir düzenlemedir. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
Kabul edilen önerge istikametinde 11 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
12 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 12.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve şahsı adına Çorum Millet

vekili Feridun Ayvazoğlu; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA FERİDUN AYVAZOĞLU (Çorum) - Sayın Başkan, değerli millet

vekilleri; görüşmekte olduğumuz 1076 sıra sayılı, tüm emeklileri ilgilendiren yasa tasarısının 12 nci 
maddesiyle ilgili olarak, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; Yüce Mec
lisi saygıyla selamlıyorum. 

Tabiî, görüşeceğimiz madde yürütme maddesi. Elbette, bir tasarının yasalaşmadan önceki son 
maddesi. 

Böyle bir tasarının görüşülmesi sırasında, özellikle, son bir haftalık süre içerisinde dünyaya 
damgasını vuran ve bizleri yakinen ilgilendiren dört önemli üzücü olayı anmadan geçemeyeceğiz. 
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Bunlardan bir tanesi, maalesef, Danimarka'da yayınlanan bir gazetede, bizlerin, İslam âleminin 
Peygamberine karşı yapılan küçültücü davranışın, bütün İslam âlemini, yakinen, yürekten üz
düğünü ifade etmek istiyorum. 

Yine, bir diğer üzücü olay, elbette, bizlere yakışmayan, İslamlığın hoşgörüsüne yakışmayan bir 
şekilde, bir din adamının, rahibin, yine, bir Türk vatandaşı tarafından öldürülmesi. 

Diğer bir üzücü olayımız da, birlikte görev yaptığımız arkadaşımız, aynı çatı altında görev yap
tığımız, Bursa Milletvekili arkadaşımız Faruk Çelik'in silahlı saldırı sonucu yaralanması. 

Diğer bir üzücü olayımız da, hepimizin duyduğu ve bildiği gibi, Roma'da meydana gelen trafik 
kazasında 12 Türk vatandaşımızın ölmesi. 

Tabiî... 
BAŞKAN - Sayın Ayvazoğlu, bir 10 saniyenizi rica edebilir miyim. 

III.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
D) ÇEŞİTLİ İŞLER 
/.- Genel Kurulu ziyaret eden Azerbaycan Millî Meclis Başkanı Oktay Asadov ve beraberin

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

Annç'ın resmî konuğu olarak ülkemizi ziyaret etmekte olan Azerbaycan Millî Meclis Başkanı Sayın 
Oktay Asadov ve beraberindeki heyet şu anda Meclisimizi teşrif etmiş bulunuyorlar. 

Kendilerine, Yüce Meclisimiz adına "hoş geldiniz" diyorum. (Alkışlar) 
VI.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
3.- TC. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta 

Olanlara Ek Ödeme Yapılması ile Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Al
makta Olanlara Ödenen Gelir ve Aylıklarda 2006 Yılında Yapılacak Artışlar ve Bazı Kanunlarda 
Değişiklik yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1165) 
(S. Sayısı: 1076) (Devam) 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Ayvazoğlu. 
FERİDUN AYVAZOĞLU (Devamla) - Biz de kendilerine hoş geldiniz diyoruz. 
Değerli arkadaşlar, gerçekten, bu olayların ilkinde, bizleri çok yakın üzen, yaralayan ve içinde 

bulunduğumuz muharrem ayında, Peygamber Efendimizin ehlibeytinin şehit edilmiş olduğu bir aya 
böyle bir saldırının, Peygamberimize saldırının, bizlere ne derece üzüntü verdiği gerçeğini belirt
mek istiyorum; çünkü, asırlar önce yapılan bu şiddetin, bu katliamın, daha sonra, bizim top
lumumuz tarafından hiçbir şekilde kabul edilemeyecek bir biçimde, şiddete karşı şiddeti tasvip et
mediğimizi de, her vesileyle, biz, cumhuriyetin ilanından bugüne kadar, hep savunageldik, savun
maya da devam edeceğiz. O nedenle, biz, bu olayların, özgürlüğün sınırsız olmadığını, özgürlüğün 
bir başkasının özgürlüğünün sınırlarının başladığı yerde bittiği noktasından hareketle, Danimar-
ka'daki düşünce ve ifade özgürlüğünün, bu şekilde, sonsuz olmamasını ve onların savunmasını hak
lı gösterebilecek hiçbir savunmanın olamayacağını da belirtmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, elbette, şu anda görüşmekte olduğumuz ve biraz sonra, inanıyoruz ki, 
yasalaşacak olan tasarıda, milyonlarca sayıyı bulan emeklilerimizi ilgilendiren bir kanun tasarısıyla kar
şı karşıyayız. Bu kanun tasansı, bütün kanunlarda olduğu gibi, kaynağını Anayasamızdan alan bir 
kanundur. Özellikle Anayasamızın Başlangıç Bölümünün altıncı fıkrası çok önemli bir hüküm ifade et
mektedir. Her Türk vatandaşının bu Anayasadaki temel hak ve hürriyetlerden eşitlik ve sosyal adalet 
gereklerince yararlanarak millî kültür, medeniyet ve hukuk düzeni içinde onurlu bir hayat sürdürme ve 
maddî ve manevî varlığını bu yönde geliştirme hak ve yetkisine doğuştan sahip olduğu şeklinde hüküm 
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altına alındıktan sonra, hemen devamındaki maddelerde, 48 inci maddede, yine, çalışma ve sözleşme 
hürriyetinin her vatandaşın hakkı olduğunu, hemen yanıbaşında da devlete verilen bu hakkı korumanın 
görev olduğunu belirtiyor ve yine, 60 inci maddeyle de sosyal güvenlik hakkından bahsetmek suretiy
le "Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir" dedikten sonra, devlete bir görev daha veriyor "Devlet, 
bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar" şeklinde de amir hüküm getirmektedir; 
yani, Anayasamızda sosyal devlet anlayışı ile şu anda görüşmekte olduğumuz yasanın gerçekten içerik
lerinin aynı olup olmadığı, birbirine uyum sağlayıp sağlamadığı noktasında şu ana kadar yapılan tartış
malardan da anlıyoruz ki, elbette, yapılan tasan ve kanunların, tam manasıyla ihtiyaca cevap 
veremediği de, gerçek olarak ortaya çıkmaktadır. Çünkü, yapılan eleştirilerde, tabiî ki, emeklilerimizin 
vermiş olduğu ve her gün, her ay doldurması gereken bu emekli fişlerinin, vergi iadesi adı altında, göz
lük takarak, gece gündüz, tek tek o fişleri "aman ha aman, bir yanlış yapmayalım" diye doldurmasın
dan kurtulması olumlu bir adımdır; ancak, yanı başında, devletimiz, bir eliyle verdiğini diğer eliy
le alıyormuş gibi, yüzde 5 oranındaki imkânı yüzde 4'e düşürmek suretiyle emeklinin elinden yüz
de 1 oranında bir geri alım yapıyor. Bunun, gerçekten, sosyal devlet anlayışının inandırıcılığı bakımın
dan ne derece geçerli olup olmadığını da, yine, emeklilerimiz, kendileri yaşamlarında hissedeceklerdir. 

Yine aynı emeklilerimiz, biliyoruz ki, onurlu bir hayat sürdürmek için onurluca o kuyruklarda 
beklerken, bir kuruş, iki kuruş fazla alabilmek için, gecesini gündüzüne katarak, bu şekilde vermiş 
olduğu emeğinden devletin böylece kısmasının da ne derece hak ve adalete uygun olduğunu, yine, 
emeklilerimiz takdir edeceklerdir. 

Yine, Türkiye'de bir sorun vardır değerli arkadaşlarım. Bu sorunun başında da, emek
lilerimizin, bu emeklilerimiz içerisindeki görev yapan muhtarlarımızın da, aynı şekilde, almı^ ol
dukları maaşları ve diğer emekliler arasındaki maaşlar arasında bir uyumsuzluğun ve uçurumun ol
masıdır. Bu ayrı bir sorundur. Bu uçurumun giderilebilmesi için de, şu andaki iktidardan ve sosyal 
devlet anlayışını her zaman dile getirmekten dolayı da kendisine görev saydığını kabul eden İktidar
dan, bunu, emeklilerimiz de beklemektedir, bizler de beklemekteyiz. 

Değerli arkadaşlarım, elbette, bizler, burada, bu tasarıların görüşülmesi halinde, tasarının getir
miş olduğu iyilikleri, emeklilere verdiği olanakları inkâr edecek durumda değiliz. Az önce, bir ar
kadaşımız da ifade ettiler, özellikle, isteğe bağlı sigortalılar, sigortalılıklarını yerine getirdikleri 
sürece, primlerini ödedikleri sürece, emekli olduktan sonra sağlık hizmetlerinden faydalanamamış 
olmaları, büyük bir eksiklikti. Gerçekten, bu eksikliğin, bu tasarıyla giderilmiş olması, bu emekli 
kesimini memnun edecek olan bir hükümdür, hüküm getirmektedir. Bundan dolayı da, emekli 
vatandaşlarımız, biraz olsun rahat nefes alacaklardır, ufak bir hastalıklarında gidebilecekleri sağlık 
kuruluşlarından, sigorta adına bu hizmeti görebileceklerdir. 

Değerli arkadaşlarım, elbette, sosyal güvenliğin ülkemizde ne derece önem taşıdığını hepimiz 
bilmekteyiz ve şu anda, 8 000 000'a yakın emekli vatandaşımızın böyle bir tasarıyı çok yakinen 
takip ettiğinin de bilinci içerisindeyiz; ama, biz, biliyoruz ve inanıyoruz ki, bugün, bu tasarıyla, 
emeklilerimizin tüm sorunlarının çözülmediğini, çözülemeyeceğini bilmeliyiz. Yok, eğer, böyle bir 
tasarıyla, bütün emeklilerin sorunlarını çözüyoruz, çözdük diye kendi kendimizi aldatırsak, emekli 
vatandaşlarımıza karşı, yerine getireceğimiz o görevleri görmezlikten geliriz ve burada noktalamış 
oluruz. Bundan sonra da, sanki, emekliler, artık, bu tasarılarla kendi hallerinde, kendi başlarına, 
huzur içerisinde, onurlu bir hayatı sürdüreceklerdir diye kendi kendimizi de aldatmış oluruz. 

Gerek Anayasamızda gerekse emeklilerle ilgili Bağ-Kur Yasasında, SSK'yla ilgili yasalarımız
da ve tarımda çalışan sigortalılarla ilgili yasalarımızda bu konular yeterince ele alınmış kabul 
edilebilir; ama, görüyoruz ki, bunların, zaman geçtikçe daha da eksikleri olduğunu ortaya çıkartan 
bir sürü uygulamalarla karşı karşıya kalıyoruz. Bu uygulamaların başında da, yine, bu sıkıntıları 
yaşayan emeklilerimiz olmaktadır. O doğrultuda olmak üzere, çıkartılacak olan bu tasarının, emek
lilerimize iyilikler getirmesi, bizlerin de Cumhuriyet Halk Partisi olarak en büyük dileğidir; ama, 
hiçbir zaman, bir tasarıyla bu sorunların çözüleceğini de kabul etmeyelim, kendi kendimizi de bu 
noktada ikna etmeye çalışmayalım. 
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Olabilecek bütün iyi çalışmaların, Cumhuriyet Halk Partisi olarak yanında olduğumuzu ifade 
ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, Yüce Meclisi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. (CHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ayvazoğlu. 
Şahsı adına, Kütahya Milletvekili Abdullah Erdem Cantimur. 
ABDULLAH ERDEM CANTİMUR (Kütahya) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaş

larım; 1076 sıra sayılı kanun tasarısının sonuna gelmiş bulunuyoruz. 
Bu tasarının hazırlanmasında katkı sağlayan Değerli Bakanımıza, Sosyal Güvenlik Kurumu 

değerli çalışanlarına ve bu tasarının kanunlaşması esnasında katkı sağlayan Yüce Heyetinize çok 
teşekkür ediyor, tasanmızın hayırlı olmasını dileyerek hepinizi saygılarımla selamlıyorum. (AK 
Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Cantimur. 
Sayın milletvekilleri, 12 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünün oylanmasından önce oyunun rengini belirtmek üzere, Denizli Milletvekili 

Ümmet Kandoğan. 
Sayın Kandoğan, buyurun. 
Sayın Kandoğan'ın söz talebi, aleyhtedir. 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sizleri saygıyla 

selamlıyorum. Ancak 86 ncı maddeye göre söz hakkı bulabildim; o nedenle, bu kanunla ilgili görüş
lerimizi, maalesef, ifade etme imkânı bulamadık. 

Ancak, ben, bundan önce biraz önce Sayın Mehmet Ali Şahin Bakanımızın burada yapmış ol
duğu açıklamayla ilgili bir cümle söylemek istiyorum: Ben, FİFA'dan çıkan kararla ilgili olarak, 
hükümetin, Avrupa'da, dünyada bir lobi faaliyeti yapması gerektiğini söylemiştim. AK Parti olarak 
böyle bir faaliyet içerisinde olmalarını değil, Türkiye'yi temsilen, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 
Hükümeti olarak, böyle bir konuda lobi faaliyetinde bulunmaları gerektiğini söylemiştim. Sayın 
Bakan da böyle bir faaliyet içerisinde olmadıklarını ifade etti ve bundan da büyük bir üzüntü duy
duğumu ifade etmek istiyorum. 

Bugünkü gündemle ilgili olarak, Sayın Anadol da, gündemde herhangi bir değişiklik olmadığını 
ifade ettiler. Ben, dünkü, Adalet ve Kalkınma Partisinin dağıtmış olduğu gündemle ilgili programı ve 
bugünkü programı Sayın Anadol'a takdim edeceğim; orada, nasıl, bugün görüşülmemesi gereken iki 
kanunun daha ön sıralara geldiğini Sayın Kemal Anadol da rahatlıkla görebilecek. 

Değerli milletvekilleri, toplumumuzun çok büyük bir kesimini ilgilendiren bir kanunu görüştük. 
Bu kanunla ilgili olarak, iktidar ve muhalefet partisi milletvekilleri görüşlerini açıkladılar. Gönül, bu 
kanun tasarısının emeklilerimizin daha lehine olabilecek bir şekilde çıkmasını arzu ederdi, hep 
beraber arzu ederdik; ancak, hep söylenen şu: "Enflasyon oranının üzerinde maaşlarına zam yaptık." 
Şimdi, ben, bir iddiada bulunmak istiyorum. Biliyorsunuz, enflasyonla ilgili endeksteki maddelerin 
büyük çoğunluğu değiştirildi. Eğer, o değiştirilmemiş olsaydı, eski endeks içerisindeki maddelerle 
enflasyon oranı hesaplanmış olsaydı, 2005 yılı yılsonu enflasyonu yaklaşık yüzde 11 civarında 
olacaktı. Ancak, o değişiklikten dolayı, enflasyon oranı Türkiye'de yüzde 8'ler seviyesinde olmuş
tur; yani, endeksteki o maddelerin değiştirilmesiyle, enflasyon oranı, Türkiye'de, yüzde 3 gibi çok 
önemli bir oranda, sunî olarak düşürüldüğü gözden uzak tutulmamalıdır. Siz, yüzde 8 enflasyon 
oranını hesaplar ve emeklilere yüzde 3, yüzde 3 zam verdiğinizi ifade ederseniz, bunun, emeklilerin 
hiçbir derdine çare olmadığını emeklilerimiz yüksek sesle haykırır. 

Bakınız, Devlet İstatistik Enstitüsünün rakamları -şimdi Türkiye İstatistik Kurumu- hane halkı 
bütçe anketi: Yoksulların genel nüfusa oranı 2002'de yüzde 26,96'dan 2003 sonunda yüzde 28,12'ye 
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çıkmış. Bu, resmî rakam. Eğer Türkiye'de her şey iyi gidiyorsa yoksulların oranı niçin Türkiye 
genelinde oransal olarak artmaktadır ve yine ocak-kasım ayları içerisinde sadece kiralardaki artış -
dikkatinizi çekmek istiyorum değerli milletvekilleri- yüzde 19,3. Onbir ayda, 2005 yılında, Tür
kiye'de kiralardaki artış yüzde 19,3. O, 7 000 000, bahsetmiş olduğunuz SSK ve Bağ-Kur emek
lilerinin belki yüzde 60'ı, 70'i kirada oturan vatandaşlarımız. Sadece onbir ayda kiradaki artış yüz
de 19,3 olursa, sizin vermiş olduğunuz yüzde 3 + yüzde 3 zammın onların dertlerine bir deva ol
mayacağı çok açık bir şekilde ortadadır. 

Bakınız, kasım ayında -yine resmî rakamlardır okumak istiyorum- manto fiyatı yüzde 14,8 artmış, 
palto fiyatı yüzde 9,9 artmış, erkek botu yüzde 6,72 artmış, bayan çizmesi yüzde 6,42 artmış. Sadece 
kasım ayında, emeklilerimiz, dullarımızın, yetimlerimizin, sadece bir ay içerisinde zaruri olarak almak 
istedikleri ve mutlaka kullanması gereken ürünlerin fiyat artışlarının nerelerde olduğunu gördükten son
ra, yüzde 3 + yüzde 3'ün ne kadar anlamsız olduğu çok açık ve net bir şekilde ortaya çıkar. 

Bakınız, yine Türkiye İstatistik Kurumu rakamlarını veriyorum: Reel ücretlerin gerilemesiyle 
ücretli ve maaşlı kesimde -bunun altını çizmek istiyorum- yoksulluk oranı yüzde 13,64'ten yüzde 
15,28'e çıkmış. Bunlar resmî rakamlar. Maaşlı ve ücretli kesimde yoksulluk oranı artıyor değerli 
milletvekilleri. Yani, bütün rakamlar gösteriyor ki, bahsedilenin dışında, farklı olarak... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
FAHRİ KESKİN (Eskişehir) - Şimdi ucuzluk var; yüzde 70 ucuzladı... 
BAŞKAN - Sayın Kandoğan, konuşmanızı tamamlayınız lütfen. 
Buyurun efendim. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Türkiye'deki büyük kesimlerin ne kadar ciddî manada 

sıkıntı içerisinde oldukları ortaya çıkıyor. En üst yüzde 20 gelir grubu ile en alt yüzde 20 gelir grubu 
arasındaki makas açılıyor. Eğer, alt gelir gruplarının durumu iyileşiyorsa, bu makas niye açılıyor?! 
Bu da resmî rakamlardır. En üst yüzde 45,4'ten yüzde 47,6'ya çıkmış, en alt yüzde 20 6,5'ten 6,3'e 
inmiş. Bütün rakamlar gösteriyor ki, maalesef, dargelirli kesimlerin, yoksul kesimlerin hayat stan
dartları son derece düşmektedir. 

Bir rakam daha vermek istiyorum -bunlar da resmî rakamlardır- Türkiye'de et tüketimi, aylık, 
kişi başına 0,9 kilogramdan 0,6 kilograma düşmüştür; ama, ekmek tüketimi, 4,9'dan 5,4'e çıkmıştır 
aylık kilogram olarak. Bu da gösteriyor ki, vatandaşlarımızın büyük kesimi, ekmeği katık yapar hale 
gelmiştir. Bu söylediklerimin hepsi resmî rakamlar değerli milletvekilleri. 

O bakımdan, büyük bir fırsatı kaçırdık. Bu kanun görüşülürken birçok önerge verildi; bu artış 
oranlarının biraz daha yükseltilmesi söylendi; ancak, maalesef, bunların hiçbirisi kabul görmedi. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Kandoğan, lütfen, son cümlenizi alayım. 
Buyurun. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Emekli ve SSK'lılarla ilgili olarak yapılan bu düzen

lemelerin, maalesef, yeterli olmadığı inancındayım, onların dertlerine deva olmadığı inancındayım 
ve büyük bir fırsatı da kaçırdığımız inancındayım. 

Bu duygularla, Yüce Heyetinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın milletvekilleri, görüşmeler tamamlanmıştır. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Birleşime, 5 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 17.24 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 17.45 

BAŞKAN : Başkanvekili Nevzat PAKDİL 
KÂTİP ÜYELER: Türkân MİÇOOĞULLARI (İzmir), Ahmet Gökhan SARIÇAM (Kırklareli) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 60 inci Birleşiminin İkin
ci Oturumunu açıyorum. 

4 üncü sırada yer alan, Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemenin 
Satış, Hibe, HEK ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Kanunda Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

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

4.- 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) (x) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Komisyon raporu 848 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Tasarının tümü üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü, 

AK Parti Grubu adına Muğla Milletvekili Orhan Seyfı Terzibaşıoğlu, Anavatan Grubu adına An
kara Milletvekili Muzaffer Kurtulmuşoğlu. 

Şahısları adına, Mehmet Eraslan, Mehmet Kesimoğlu, İbrahim Özdoğan. 
İlk söz, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına İzmir Milletvekili Sayın Hakkı Ülkü. 
Buyurun Sayın Ülkü. 
CHP GRUBU ADINA HAKKI ÜLKÜ (İzmir) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 848 sıra 

sayılı Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç ve Malzemenin Satış, Hibe ve Hurda Durum 
ve İşlemleri ile Hizmet Satışma Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 
tümü üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce 
Heyeti saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; bu tasarının amacı, her ne kadar Emniyete ait araç, gereç ve 
mühimmatı ihaleyle elden çıkararak Emniyet Genel Müdürlüğüne kaynak yaratmak gibi görünse 
de, asıl önemli tarafı, 2001 yılında çıkarılan 4645 sayılı yasadaki Emniyet Genel Müdürlüğünün 
hizmet satışı düzenlemesi kapsamının ucu açık bir şekilde genişletilmesidir. 2001 yılında çıkarılan 
bu yasada belirlenen ve şahıslar da dahil olmak üzere, özel sektöre satışı öngörülen hizmet tanımına, 
bu tasarıyla birlikte, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından üretilen eğitim, bilgi, belge, teknik in
celeme ve analiz, tesis, bakım, onarım, modernizasyon, sağlık, test, bilişim ve yazılım, veriler ve 
sorgulamalar, basım, yayım, çekim, montaj, seslendirme, spikerlik, tercüme, güvenlik tertibatı, 
danışmanlık, havacılık ve benzeri hizmetler de eklenmiştir. Yani, mesele, hükümetin özenle öne 
çıkarmaya çalıştığı gibi, hurdaya çıkan ya da kullanılmayan malzemenin satışı değildir; mesele, em
niyetin ürettiği bilgi, belge, yazılım ve bilişim ile veriler ve sorgulamalar da dahil olmak üzere, ül
ke güvenliğimiz açısından çok büyük önem arz eden kimi birikim ve hizmetlerin de özel sektöre 
rahatça sunulabilecek olmasıdır. Asıl büyük değişiklik bu hizmet tanımındadır; fakat, tasarının ne 

(x) 848 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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genel gerekçesinde ne de madde gerekçelerinde, sanki bu hizmet tanımında ciddî bir değişiklik yok
muş gibi, kapsam genişletilmiyormuş gibi, hiç söz edilmiyor; konu, basit bir hurda araç satışıymış 
gibi gösteriliyor. 

Değerli arkadaşlar, şu anda yürürlükte olan kamudaki hizmet tanımı, sadece araç, gereç, silah, 
makine ve teçhizatın kullanımına dair her türlü eğitimi vermek, teknik bilgi ve müşavirlik desteğini, 
sayılan bu donanımlar ile Emniyet Genel Müdürlüğüne ait bina, arazi ve tesislerden istifade ettir
mekle sınırlıdır. Nitekim, bu kapsamda, Emniyet Genel Müdürlüğü, kriminal laboratuvarlarmı, atış 
poligonlarını, helikopterlerini belli dönemlerde kullanıma açmış ve önemli gelirler de sağlamıştır. 
Bunlar, Emniyetin Genel Müdürlüğüne kaynak yaratan akılcı ve benimsediğimiz uygulamalar da 
olmuştur; fakat, getirilmek istenen düzenlemede, bu hizmet tanımı içine, bilgi, belge, yazılım, sor
gulamalar ve benzeri hizmetler de eklenmek isteniyor şu anda. Özellikle taşandaki hizmet tanımının 
sonunda "ve benzeri hizmetler" diyerek, tehlikeli bir belirsizlik yaratılmış durumda. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; komisyon görüşmelerinde, tasarıya muhalefet şerhimizi 
koyarken şunu belirttik: Güvenlik ve savunmayı ilgilendiren konularda, MİT ve Millî Savunma 
Bakanlığı gibi kurumların da görüşü ve onayı alınmalıdır dedik. AKP'li arkadaşlarımız ve hükümet 
temsilcileri "zaten, hangi malzemenin ve hizmetlerin satışa çıkarılacağını, kurulacak komisyonlar 
belirleyecek" diyerek yanıt verdiler. Nitekim, bu tasarının 3 üncü maddesinde de bu komisyonların 
yapısı düzenleniyor. 

Şimdi, şunu da özellikle belirteyim ki, AKP İktidannda, hukuksal açıdan çok sakat bir yasa yap
ma anlayışı ortaya çıkmış durumda. Kanunla düzenlemek istedikleri bir konuyla ilgili en can alıcı nok
taları, tutup, yönetmeliklere ve işte, buradaki gibi, komisyonlara bırakıyorlar ve böylece konu, yasama 
organının kontrolünden çıkıyor. Oysa, bu gibi hususlann, ayrıntılı olarak, kanun içinde madde madde 
düzenlenmesi gerekiyor; hele ki, ülke güvenliği açısından böylesine önemli bir konuda. 

Tasannın 3 üncü maddesinde "konusunda uzman olan en az iki kişinin yer alacağı beş kişiden 
müteşekkil teknik komisyonlar oluşturulur, gerektiğinde diğer kurum ve kuruluşlardan temsilci alınır" 
deniliyor. Kullanılan ifadelerin belirsizliğine bakar mısınız!.. "Konusunda uzman, gerektiğinde ve 
benzeri" gibi ifadeler var. Bu tür anlaşılmaz ifadelerle, ülke güvenliğimiz açısından böylesine önemli 
bir yasa yapılabilir mi?! Zaten, satışa sunulabilecek araç-gereç ve mühimmatın kapsamını geniş
letiyorsunuz; hadi, diyelim ki, içinde bulunduğumuz dönemde, isteyen istediği yerden, her türlü, silah, 
mühimmat ve araç-gereç temin edebiliyor. Peki, arkadaşlar, taşandaki ibareye göre, Emniyet Genel 
Müdürlüğü tarafından üretilen, eğitim, bilgi, belge, teknik inceleme, bilişim, yazılım, veriler ve sor
gulamalar, danışmanlık ve benzeri gibi hizmetler de mi böylesine kolayca satılabilecektir?!. 

Arkadaşlar, insanların güvenliğini, bakanlar, başbakanlar sağlayamazlar elbette, polis teşkilatı 
da sağlayamaz. İnsanlann güvenliğini, asıl olarak yasalar ve hukuk sağlar. Zaten insanlar da dev
letine o nedenle vergi verirler. Bir hukuk devletinin amacı da tam olarak budur; insanların haklarını 
ve güvenliğini, hukukun üstünlüğü içinde korumak. Bu nedenle, yaptığımız kanunlarda, boşlukların 
ve belirsizliklerin bulunmasına kesinlikle yer veremeyiz, vermemeliyiz. O nedenle, böylesine 
önemli bir konudaki düzenlemenin hukuka ve kamu yaranna uygun olmasını, ancak kanun mad
delerinin açık, aynntılı ve net olmasıyla sağlayabiliriz. Bu araç ve gereç ile hizmetlerin kimlere, 
hangi nitelikleri taşıyan kişi ve kuruluşlara satılabileceği de açık bir şekilde düzenlenmelidir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; yasanın bütünü üzerindeki genel olarak düşüncelerimi belirt
tikten sonra, ayrıca, son yıllarda, suç olaylannda herhangi bir azalmanın olmadığını, aksine, bir 
çeşitlilik ve sayısal artış olduğunu gözlemlediğimizi özellikle belirtmek istiyorum. Bakın, Emniyet 
Genel Müdürlüğünün açıkladığı rakamlara göre, 2005 yılında, suç olaylarındaki artış, önceki yıla 
göre yüzde 38, trafik kazalarında yüzde 15, terör olaylannda ise yaklaşık yüzde 11 olmuş. Polisin 
sorumlu olduğu bölgelerde, 2004 yılında 353 578 asayiş olayı meydana gelmiş, bunlann sadece 
yüzde 63'ü aydınlatılabilmiş. 2005 yılında, yüzde 38'lik bir artışla 487 762 suç işlenmiş; fakat, Em-
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niyetimiz, bunların sadece yüzde 55'ini aydınlatabilmiştir. Görüldüğü gibi, suç olayları her geçen 
gün artıyor, polisimizin bunlan aydınlatma oranı ise gittikçe düşüyor. 

Öte yandan -önemli olduğu için anlatmak durumunda olduğumu zannediyorum- son günlerde 
yaşanan olaylar, Trabzon İlimizi tam bir suç kenti haline getirmiştir. Trabzon'da, her gün silahlar 
konuşuyor, linç girişimleri oluyor, mafya tetikçileri kentte cirit atıyor; fakat, bu olayların da bir tür
lü önüne geçilemiyor. 

4422 Sayılı Yasada, çıkar amaçlı suç örgütü olarak 45 tane suç sayılmış. Bunlardan, bugün, 
Türkiye'de, birinci sırada akaryakıt var, ikinci sırada Tekel var, üçüncü sırada da elektronik mal
zeme kaçakçılığı var. Bunlan sıralayabiliriz; ama, bu üçü, herhalde, hepimize belli ipuçlan veriyor. 
Üstelik de bunu ben söylemiyorum, Hanefi Avcı söylüyor ve bunu söyler söylemez de görev yeri 
değiştiriliyor. 

Türkiye'de, yılda 2,5 milyar dolarlık akaryakıt kaçakçılığı yapılıyor; ele geçirilen kaçak mik
tarı ise, sadece 15 000 000 Yeni Türk Lirası kadar. Tonlarca eroin kaçakçılığı yapılıyor. Hükümetin 
yanlış uygulamaları yüzünden içki ve sigara kaçakçılığı da büyük bir sektöre dönüşüyor; ancak, 
alınan önlemler yetersiz. 

Bir başka önemli konu, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele konusunda eğitim gören uz
manlaşmış elemanlar, tam görevlerini yapmaya başlarlarken, görünmeyen eller, derhal, orada 
bulunan personeli başka birimlere dağıtıyor. Hatta, bir defasında buna dayanamayan Sayın Emniyet 
Genel Müdürü, konusunda yeterli eğitim almış, uzman ve deneyimli personelin, kamu otoritesi 
açısından, birimlerinin dışında başka bir yere gönderilmemesini ve buna göre hareket edilmesini 81 
il emniyet müdürüne yazmak zorunda kalmıştır. Bu da, Emniyetin içinde bulunduğu durumu gös
teren farklı bir başka örnektir. 

Bir başka konu da, Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünden bir yetkilinin açıklamasıdır. Bu 
açıklamaya göre, Türkiye'de mafya gruplarının 23 000 dolaylarında silahlı adamı var; yani, neredey
se Türkiye'deki orta ölçekli birçok ilçe büyüklüğünde. Deyim yerindeyse bir ordu kurulmuş, adı 
mafya ordusu. Türkiye'de, 150 ayrı çete grubu faaliyette bulunuyor. Bunların döviz büroları bile var. 
Bürokrasiyle içli dışlılar ve tabiî, bu çete mensuplarının yüzde 80'i, tahmin edeceğiniz gibi, ilkokul 
mezunu. Otoparklar haraca bağlanmış durumda. Kimi ihale işlerini takip ediyor, kimileri baş
kalarının mallarına zorla el koyuyor. Bölgelere göre de isimler almış bunlar; Sakaryalılar, Karadeniz
liler, Egeliler, Adanalılar, Güneydoğulular, İç Anadolulular, İstanbulllular gibi. 

Polisin içi nasıl peki; polis görev yapmaya çalışıyor; ama, içinde de birtakım olumsuzluklar 
var. Biz, burada, zaman zaman polisin özlük haklarını savunuyoruz; biraz sonra onu da gündeme 
getireceğim. Polisin içi, bu ülkede kaçakçılara ve cinayet şebekesine pasaport veren emniyet men
suplarının olduğunu da gösterdiği için üzüntü verici. Bazıları da tarikatlarla ilişkili; hatta, 
Amerika'daki vaize kadar uzanıyor bu tarikat ilişkileri. 

Sahi, Beyaz Enerji Operasyonunu kimler yapmıştı?! Sizler için büyük şok olmuştu; yani, AKP 
İktidarı için. İktidar Partisinin sayın yöneticileri şaşırmışlardı ve olan da astlara olmuştu, bazı dev
let memurlarına olmuştu. Çeşitlilikleri isterseniz anlatmaya devam edelim biraz daha. 

Yatağan'da bir termik santral var, kömürle çalışıyor. Arıtma tesisi olmadığı için, orada vatan
daşlar zehir solumaktalar. Zaten, yeterince de çevre katliamı var. 

Bir de "Kül Operasyonu" başlatıldı Organize Suçlar ve Kaçakçılık Daire Başkanlığı tarafından. 
Kömürün yakılması sonucu oluşan atık kül, özel bir firmaya, ucuz olarak satılıyor; içinde uranyum, 
kurşun, bizmut gibi radyoaktif maddeler olan küller, çimentoyla karıştırılıp, Çine Barajı inşaatında 
kullanılıyor. Santral müdürü "külleri taşeronlar sattı" diyor kendisine sorulunca. Muğla Ziraat Odası 
Başkanı "bu baraj suyu, bölgedeki tarımı bitirir" diyor, "ürünleri de insan sağlığı için son derece teh
likelidir" diyor; ama, birilerinin cebine 15 000 000 YTL giriyor. Çık çıkabilirsen işin içinden. 

- 5 3 3 -



TBMM B:60 8 .2 .2006 0 : 2 

Bir başka örnek de, Ankara'da, İstanbul'da, Kocaeli'nde, Urfa'da, Aydın'da, Balıkesir'de ve 
Tekirdağ'da eşzamanlı bir operasyonla ortaya çıkarılan sahte akaryakıt üretimi; üstelik, Petrol İşleri 
Genel Müdürlüğünden bir şube müdürünün de içinde bulunduğu 25 kişilik bir grubun, aynı konu 
hakkında defalarca işlem yapılmasına rağmen. Hani, bazı istasyonlarda görürsünüz ya "burada ucuz 
mazot var" diye yazar; işte, kimya sanayiinde kullanılan solvent ve türevlerinin ithaliyle sağlanıyor 
bu tür ucuz ve sahte akaryakıt imalatı. Oysa, bunu önlemek çok kolay. Türkiye'nin yılda 120 000 
ton solvente ihtiyacı var, Türkiye yılda 250 000 ton solvent ithal ediyor. Buradan belli ki, bunlar 
akaryakıt kaçakçılığında ve temiz olmayan akaryakıtta kullanılıyor. 

Tabiî, burası, Türkiye Büyük Millet Meclisi, en yüce Meclis; ağlama duvarı değil, ağlama yeri 
de değil, sadece şikâyetlerin dile getirildiği bir yer de değil. Biz, muhalefet olarak, denetleme 
görevini alabildiğine yapmaya çalışıyoruz, denetliyoruz; ama, siz, ne yazık ki, pembe gözlüklerle, 
her şeyin güzel olduğunu söylüyorsunuz. Gaspın, soygunun, vurgunun, hırsızlığın temel neden
lerinin yoksulluk olduğunu görmezlikten geliyorsunuz. Bu durum, insanları başka önlemler almaya 
sevk ediyor; bu da silahlanmayı mubah olmaya, mubah kılmaya başlıyor. O zamanlar da yeni bir 
organize suç örgütü çıkıyor ortaya; silah satanlar. Böyle bir toplumsal görünüm ve suç örgütlerinin 
sayısının artışı... Sizin zamanınızda arttı Sayın Bakan. İftar sofraları ve çadırlarıyla sorunları 
çözeceğinizi zannettiniz. 

Şimdi, görülüyor ki, avcı hikâyeleri gibi hırsız hikâyeleri, fıkraları anlatılmaya başlandı; hır
sızların nasıl temiz soygun yaptığına dair hikâyeler. Bana da birisi geçen gün anlattı, dedi ki: "Bir 
eve hırsız girmiş, evin hanımı uyanmış; hırsız, almak istediklerini almış; evin hanımının kendisini 
gördüğünü görmüş, evin hanımına yanaşmış, bir öpücük de kondurarak, 'göstermiş olduğunuz an
layışa çok teşekkür ediyorum; onun için, ben, size bir şey yapmadan evden çıkıyorum, bundan son
ra da evinize gelmeyeceğim; teşekkürlerimi sunuyorum, saygılarımı sunuyorum' diye evden ayrıl
mış." Böylesi bir duruma gelmişse ülke, düşünmek lazım. 

Emniyetin asayiş raporları bile, artık, gerçekleri pek yansıtmamaya başladı. Her emniyet 
müdürü, yerini koruyabilmek için, kendi bölgesindeki hırsızlık olaylarını bile, sıradan, eski dilde 
vakayi adiyeden sayıp, toplantılarda gündeme getirmemeye çalışıyorlar ki, bu da çok tehlikelidir. 
Biliyorsunuz, illerde ve ilçelerde, her sabah, emniyet ve kaymakamlığın başkanlığında asayiş 
sorunlarının konuşulduğu toplantılar yapılır. Bu toplantılarda, gece gasp olmuş, gece cinayet olmuş, 
gece hırsızlık olmuş, gece tinerciler birilerini yaralamış; bunların büyük bir kısmı o günkü emniyet 
raporlarına ya da kaymakamlığın veya valiliğin asayiş raporlarına girmiyor. Bunun ne kadar büyük 
bir tehlike olduğunu tahmin edebiliyor musunuz. 

Bu arada, şunu da belirtmeden geçemeyeceğim ve çok önemli olduğunu zannediyorum Sayın 
Bakan. İzmir'de sekiz gündür emniyet müdürü yok. Emniyet müdürü emekliye ayrıldı ve İzmir'e 
emniyet müdürü atanmadı. Emniyet müdürünün sekiz günlük o boşluğu döneminde İzmir'deki gasp 
olayları, araba çalma, adam yaralama ve bütün buna benzer suçlar da belki 5 misli arttı. Kentte hır
sızlık var -tüm Türkiye'de olduğu gibi, tabiî, İzmir'de de var- Ankara'da var, İzmir'de var. Alsan-
cak'ta gezilemiyor. Okul önlerinde gaspçılar ve tinerciler her gün biraz daha çoğalıyor. Çocuklar öl
dürülüyor, bıçaklanıyor. Öğretmenler tehdit altında. Daha dün Bornova'daki bir müdür yardımcısı, 
bir başka okuldan gelen öğrenciler tarafından vuruldu. Ayrıca, 3 öğrenci de çeşitli yerlerinden 
yaralandı. Her gün mağazalar soyulmakta, insanlarımız vurulmakta ve sokak ortasında, caddede, 
güpegündüz eşyaları gasp edilmektedir. İlçelerde de böyle, kasabalarda da böyle. Hatta, Çan
kaya'nın, Ankara'nın merkezi Oran'da da bu böyle. 

Peki, bütün bu olumsuz tablo ortadayken hükümetiniz ne yapıyor?! Şeffaf toplum, saydamlık, 
hesap verilebilirlik, dokunulmazlıkların kaldırılmaması, yolsuzlukla mücadele yasasının çıkarıl
maması, siyasî etik yasasının çıkarılmaması konularında iktidarın sicili zaten bozuk. Geleceğimiz el
den gidiyor. Çocuklarımızı suça, şiddete ve ölüme gönderiyoruz. Hırsızlıkla suçlanan her 100 kişiden 
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34'ü çocuk. Her 100 cinayetin 9'unda çocuklar var. Çocuklara ilişkin suç istatistiklerine uyuşturucu, 
bali ve tiner kullanan çocukları da ekleyin, Türkiye'ye ne yaptığınıza bir bakın. Kadın ve aileden 
sorumlu Devlet Bakanınız yurtlarda ve yuvalarda yaşanan trajediler için "eh, vallahi, kamu 
yönetimi temel kanunu çıkmış olsaydı, bunlar olmazdı" diyor; yani, iktidarın suçu yok. Peki, 
Hanımefendinin çözümü ne; buralarda çocuk muhbirler oluşturmayı gündeme getirmek. 

Gençlik ve spordan sorumlu Devlet Bakanımızın derdi de, Futbol Federasyonunun başına is
tediği adamı getirmek. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Ülkü, konuşmanızı tamamlar mısınız. 
Buyurun. 
HAKKI ÜLKÜ (Devamla) - 2 dakika efendim... 
Gençlik ve Spor Genel Müdürümüzün derdi, Kayak ve Kızak Federasyonu seçimlerinde 

birileri için lobi faaliyeti yürütmek. Açın internet sitesini, gençlikle ilgili tek satır bulamazsınız; 
sanki, gençlik sorumluluk alanında değil ve işte, İçişleri Bakanlığı da, Türkiye'de her şey güllük 
gülistanlıkmış gibi, emniyetin ürettiği hizmetleri, herhangi bir ayırıma gitmeden, satışa çıkarmak 
derdinde. Belki bunların bazıları için gerekçeleri vardır; ama, çoğu için aynı gerekçe söylenemez. 

Şimdi, değerli arkadaşlar, polisin içinde bulunduğu durumu elbette biliyoruz. Polisin içinde 
bulunduğu durumun çok iç açıcı olmadığını da biliyoruz. Polis, 18 saat görev yapar, yorgun düşer, 
özlük haklarından yoksundur, sendikası yoktur, toplu iş sözleşmesi yapamaz, hatta, emekli olduğu 
zaman, almış olduğu maaşının yansını alır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - 1 dakika da zaten fazladan başta eklemiştim; 3 üncü dakikanız oluyor. 
Sayın Ülkü, buyurun. 
HAKKI ÜLKÜ (Devamla) - Bitiriyorum efendim. 
Hatta, asker ile polis arasındaki fark, asker lehinedir, maaşlarda. Bütün bunlar bilinen gerçek

ler; ama, Türkiye'de saydığım bu sorunlar, hâlâ kadrolaşmaya dayandırılıyorsa, federasyonlara 
adam yerleştirmek, onlara el koymak, seçim yatırımları yapmak ve günü kurtarma derdinde 
oluşunuzu artık sokaktaki vatandaşlar da görüyor. Hele en son Özürlüler Kongresinde, özürlülerin 
kongresine bile müdahale edip, oradaki yönetimi değiştirme adına gelişmeler... Bunlar, gerçekten, 
insanlık adına doğru karşılanmayacak ya da hafif deyimiyle, ayıp karşılanacak olan şeyler diye 
düşünüyorum. 

Bu düşüncelerimle, hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. 
Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ülkü. 
Anavatan Partisi Grubu adına Muzaffer Kurtulmuşoğlu. 
Sayın Kurtulmuşoğlu, buyurun. 
ANAVATAN PARTİSİ GRUBU ADINA MUZAFFER R. KURTULMUŞOĞLU (Ankara) -

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 848 sayılı Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal 
ve Malzemenin Satış, Hibe, HEK ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Kanunda 
yapılacak değişiklikler üzerine, Anavatan Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; konuşmama 
başlamadan önce, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, teşkilatımızın işleyişi, ülkemizin güvenliğinde en önemli yerlerden birini 
teşkil etmektedir. Bu tasarıyla, umarım ki, Emniyet Teşkilatının daha iyi işlemesi için gerekli 
modernizasyon ve donanım yenilenmesi sağlanacaktır. 
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Madde 2'de, düzenlemeyle, hurda ve HEK kavramlarının anlamı genişletilerek, hurda haline 
gelmiş ve hizmette kullanımı mümkün olmayan silahların satışına ek olarak, mühimmat, makine ve 
teçhizat ile mal ve malzeme terimleri kanuna ilave edilmiştir. 

Bununla birlikte, kanun tasarısının 3 üncü maddesiyle, komisyon kararının onay yetkisi İçişleri 
Bakanlığından alınıp, ita amirine verilmiştir. 

4 üncü maddeye eklenecek maddeyle, satışın gelirlerinin bütçeye kaydedileceği ve gerekli mal 
ve hizmet alımı için kullanılmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesine gerekli ödeneğin ön
görüleceği vurgulanmıştır. 

Sayın milletvekilleri, kanunun kapsamında yapılan düzenlemeyle mal ve malzeme tanımı ek
lenerek, hurda, HEK, standart dışı veya ihtiyaç fazlası makine ve teçhizat ile diğer mal ve mal
zemenin satışına imkân sağlanması tarafımızdan da uygun bulunmaktadır. 

Bu değişikliklerin gerçek amacı, bilgisayar gibi haberleşme ve yazılım cihazları ile kriminal 
laboratuvar malzemelerinin modern hale getirilmesi olmalıdır. Kanunla, Emniyet Genel Müdür
lüğüne ait teçhizatın satılmasıyla elden edilen gelirin bütçeye aktarılması doğrudur; ancak, bu satış
larla bütçedeki deliğin kapatılması amaçlanmamalıdır. Böyle bir amaç, açık ve net olarak şık değil
dir. Yasa tasarısıyla, satılacak teçhizatlardan elde edilecek gelirin, bütçeye aktarılmasından sonra, 
yine, Emniyet Genel Müdürlüğünün eksiklerinin giderilmesi için kullanılması sağlanmalıdır. 

Bu tasarıyla elde edilmesi planlanan gelirin, suçlu takibinde gereksinimi duyulan taşıtların, 
delillerin değerlendirilmesinde ve iletişiminde kullanılan bilgisayarların ve suçluya ulaşmayı kolay
laştıran ve hızlandıran kriminal laboratuvarların modern teknolojiye ulaştırılması ve diğer gerek
sinimlerinin giderilmesinde kullanılması sağlanmalıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Emniyet Genel Müdürlüğü gücünde 2003, 2004,2005 yıl
ları içerisinde 4 211 adet taşıt, ekonomik ömürlerini tamamladığından, hizmet dışı bırakılmıştır. 
Emniyet Teşkilatında halen 24 159 adet taşıtın dörtte 3'ü 5 yaş ve üzerindedir. Araçlar, 24 saat 
esasına göre görev yapmakta ve bu da, bakım, onarım, yedek parça, akaryakıt giderlerinin artışına 
neden olmaktadır. Ayrıca, teknolojiye uygun, suç delillerinden suçluya gidilecek şekilde dizayn 
edilmiş otolarla, görevin daha sağlıklı yapılacağı değerlendirilmelidir. 2003,2004 ve 2005 malî yıl
ları bütçe kanunlarıyla Emniyet Genel Müdürlüğüne güvenlik sektöründen taşıt alımı için ödenek 
ayrılmadığından, istihbarat, terör, özel harekât, kaçakçılık, koruma ve asayiş hizmetlerinde ihtiyaç 
duyulan özel donanımlı ve güvenlik önlemli taşıtların alınması mümkün olamamıştır. 

Emniyet Teşkilatının, teşkilat bünyesinde çalışan bomba imha ve inceleme birimleri ve bomba 
detektör köpeklerinin taşınmasına uygun ekip otolanna ihtiyacı bulunmaktadır. Halen, Türkiye 
genelinde 79 il ve 18 ilçede bomba uzmanları görev yapmakta ve bunların birçoğunda istenilen özel 
donanımlı araçlar bulunmamaktadır. Ayrıca, mevcut araçlar, eski olmaları nedeniyle bütçeye ilave 
yük getirmektedir. 

Başta uyuşturucu madde olmak üzere, her türlü kaçakçılık ve organize suçlar, bütün toplum
ların en öncelikli sorunu haline gelmiş olup, toplum düzenini ve ahlakî yapıyı bozarak, kamu 
otoritesini çok yakından meşgul etmektedir. Bu konuyla ilgili görev yapan Kaçakçılık ve Organize 
Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına bağlı şube müdürlükleri ve büro amirlikleri 81 il ve 28 il
çede faaliyet göstermektedir. 

Organize suçlar, malî ve narkotik suçlarla mücadelede çağın tüm araç ve gereçlerinden fay
dalanılarak, az önce de belirttiğim üzere, delilden sanığa gitmenin en önemli unsurlarındandır. Bu 
nedenle, operasyonel amaçlı suçlu naklî, gözetleme aracı ve köpek naklinde kullanılmak üzere 
muhtelif cins ve model taşıta ihtiyaç bulunmaktadır. 

Emniyet Teşkilatının elindeki teçhizat ve kriminal laboratuvarı donanım ve eksiklikleri, delil
leri değerlendirmede ve dolayısıyla suçluya ulaşmakta açık bir şekilde zaman kaybına neden olmak-
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tadır. Sonuç olarak, kriminal laboratuvar malzemeleri ve bunların donanımı, bilgisayar gibi haber
leşme ve yazılım cihazları yenilenmeli ve çağın gereksinimlerini rahatlıkla karşılayacak teknolojik 
düzeye çıkarılmalıdır. 

Emniyet Teşkilatının ihtiyaç duyduğu taşıtların temini yanında, diğer donanım ve mal
zemelerin modernizasyonu için bütçenin ilgili harcama kaleminden yeteri kadar ödenek ayrılması 
gerekmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; tüm bunların yanında, bu malzemeyi kullanacak yet
kililerin durumu da göz önüne alınmalıdır. Büyük bir özveriyle 24 saat esasına göre çalışan emniyet 
personelimizin özlük haklan da gözden geçirilmelidir. Otuz yıl hizmetin sonunda ikinci dereceye 
ulaşmış bir başkomiserin maaşı, sadece 1 234 YTL'dir; yani, emeklilik durumunda bu maaş 
668 YTL'ye inmektedir. 

Sayın Bakan, bu emekli polislerin emekli olduktan sonra yaptıklarından bir tanesini söy
lüyorum; geçinemedikleri için, Selpak kâğıdı satmaktadırlar; bu, bilginize sunulur Sayın Bakan. 

Emekli olacak bir başkomiser, daha önceden bir ev alabiliyorken, şimdi o evin sadece bir 
odasını alabilecek bir ikramiyeyle karşı karşıyadır. Bu ikramiye, bugün 25 000 YTL'dir. Taşıt ve 
donanımdan daha önemli olan insan gücünden daha iyi faydalanmamız için, emniyet mensup
larımızın özlük haklarını iyileştirmemiz ve yaşam standartlarını artırmamız gerekmektedir. Kafasın
da çocuğunun okul masrafını nasıl ödeyeceği düşüncesini taşıyan bir emniyet personeli, nasıl suç
luların peşinden koşar ve nasıl suç delillerini dikkatlice inceler. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; adalet, emniyet, düzgün ve bağımsız çalışırsa, ancak o 
zaman sosyal devletin temel taşlarından biri olan güven sağlanmış olur. Hukukuna, adaletine ve em
niyetine güvenmeyen ülkeler, sonuçta hep hüsrana uğramışlardır. Emniyet güçlerini, gerek teknik 
gerek teknolojik açıdan gerekse emniyet personelinin özlük haklarını muasır medeniyetler seviyesine 
çıkarmak, halkımıza verdiğimiz önemi ve sosyal devlete duyduğumuz saygıyı gösterecektir. Emniyet 
Teşkilatının bu teknolojik aksaklıklarından ve personelin uygun özlük haklarına ve yaşam standart
larına sahip olmadığından dolayı çok çeşitli güvenlik sorunları ortaya çıkmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, bunlardan günümüz için en önemlisi kapkaç olaylarıdır. Kapkaç olayları, 
son zamanlarda, ülkemizde büyük bir artış göstermektedir. Bu artış, yüzde 60'la, en fazla İstanbul'da 
olmuştur. 2005'te yürürlüğe giren yeni Türk Ceza Kanununun kapkaç suçuna üç yıldan yedi yıla 
kadar hapis cezası öngörmesi bile suçun azalmasını sağlamamıştır. 

Emniyet Genel Müdürlüğünün verilerine göre, 2000 ile 2004 yılları arasında kapkaç olay
larının en sık yaşandığı iller İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara ve Antalya olarak sıralanmıştır. Bu 
sayıları sizlere şöylece sıralayabilirim: İstanbul'da 30 000, İzmir'de 8 500, Bursa'da 5 500, An
kara'da 2 500, Antalya'da 2 500. 

Emniyetin hazırladığı rapora göre, kapkaç suçlarının yüzde 70'i, organize şekilde, birden fazla 
kişi tarafından işlenmiştir ve gözaltına alınan zanlıların yüzde 71'i 19-30 yaş arasındadır. Bunun 
yanı sıra, 11 yaş altında 8 kişinin de kapkaç suçundan gözaltına alınması dikkat çekicidir. Yani, bu 
suça karışma yaşı çocuk dönemlere kadar inmiştir. Bu, ülkemizin geleceği için büyük bir tehlikedir. 
Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençliğimizi tehlikeden, bu suçtan kurtarmamız gerekmektedir. 
Mesela, İzmir'de, 5 yaşındaki bir çocuk, babaannesi tarafından, kapkaç yapması için bir kafeter
yanın önüne bırakılmış ve bir kadının çantasını alıp kaçmaya çalışmıştır. 

Sayın Bakan, bu çocukları yakalayıp bırakmak değil, onlan bu suça itenleri cezalandırmak 
gereklidir. Kapkaç suçu işleyenlerin yüzde 72,7'sinin sabıkalı olduğu belirlenirken, bu kişilerin yüz
de 56'sının önceki işlediği suç da yine kapkaçtır. Bu kişilerin, ayrıca, hırsızlık, yankesicilik, dolan-
dınlıcılık, gasp gibi olaylara da karıştıkları belirlenmiştir. Yani, Emniyet Teşkilatımızın suçluya 
ulaşabilme hızını artırdığımızda, bu suçun azalmasını sağlayabiliriz diye düşünüyorum. 
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Teknik eksiklikler ve yasal boşluklardan dolayı, kapkaç suçundan yakalananların bir kısmı 
salıveriliyor. Emniyet Genel Müdürlüğünün verilerine göre, yine, kapkaçtan gözaltına alınanların 
yüzde 56'sı tutuklanırken, yüzde 21 'i ıslahevine gönderilmiştir, geriye kalanlar da ya polis ya da sav
cılık tarafından serbest bırakılmıştır. 

Emniyet Genel Müdürlüğünün araştırmasına göre, bu suçu işleyenlerin yüzde 7 Tinin, suça teş
vikçisinin olmadığı ortaya çıkmaktadır. 

Kapkaççıların yüzde 46'sı parasızlık yüzünden, yüzde 21'i kolay para kazanmak, yüzde 18'i 
meslek edinme, yüzde 6'sı ise, teşvik nedeniyle bu suçu işlediğini iddia ediyor. Araştırma, kapkaç 
mağdurlarının büyük çoğunluğunun da kadınlar olduğunu ortaya koydu. Buna göre, mağdurların 
yüzde 77,2'si kadındır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sokağa çıkan kadınlarımızın ve gençlerimizin güvenliğini 
sağlayan Emniyet Teşkilatımıza tüm modern donanımı sunmamak demek, halkımızın güvenliğine 
önem vermediğimizi göstermek demektir ki, bu da, sosyal devletin zaafı olduğunu gösterir. 

Kapkaç olaylarının faillerinin belirlenmesinde de eksiklikler göze çarpmaktadır. Kapkaç olay
larının faillerinin belirlenmesindeki oran İstanbul'da yüzde 26, Ankara'da yüzde 47, Antalya'da yüz
de 36, Diyarbakır'da yüzde 25; kapkaç olaylarının çokça görüldüğü iller arasında tek başarılı il ise, 
yüzde 71 ile İzmir'dir. 

Sayın Bakan, işlenen suçlar hızla artmakta; fakat, bu suçların aydınlatılması da o hızla düşmek
tedir. 2005'te suçların aydınlatılma oranı yüzde 28'de kalmıştır. Bu aksaklıklar, yasal düzen
lemelerin eksiklikleri ve yetersiz teknolojiden kaynaklanmaktadır. Kapkaç suçunu işleyenlerin 
yansından fazlasının dışarıda olduğunu düşündüğümüzde, polislerimizin elindeki yasal ve tek
nolojik eksikliklerin bir an önce giderilmesi gerektiğini açıkça görebiliyoruz. 

Emniyet Genel Müdürlüğünün yaptığı araştırma sonucunda görülüyor ki, mağdurların yüzde 
0,5'i olay sonucu hayatını kaybetmiş, yüzde 52'si olayda yaralanmış, yüzde 0,9'u sakat kalmış, yüz
de 46'sı da psikolojik rahatsızlık geçirmiştir. Daha önce de belirttiğim üzere, bu suçu işleyenlerin 
yüzde 40'ı çocuk yaştadırlar. Bu gerçek göz önüne alındığında, bu şahısların ıslahına ayrı bir önem 
verilerek topluma kazandırılması yönündeki çabaların artırılması lazımdır diye düşünüyorum. 

Islahevleri, bu çocukların eğitimi ve meslek edinmeleri için kullanılmalıdır. Bu suçu işleyen 
çocukları tekrar sokağa bırakmak değil, çare, onlan topluma kazandıracak yollar bulmaktır. Bu yol
lan da bulmak iktidarlann görevidir. 

Sayın milletvekilleri, eğitimsizliklerinin ve yalnızlıklannın suçunu çeken bu çocuklann yanın
da olup, onlara ıslahevlerinde gerekli eğitimi verip, hatta, bir meslek edindirip, onları özgürlük
lerine kavuşturduğumuzda, işte o zaman onlan toplum için yarayışlı bireyler haline getirebiliriz; 
hem onlan mutlu etmiş oluruz hem de toplumun vicdanını rahatlatmış oluruz. Onlan istidatlanna 
göre eğittiğimizde, bu çocuklanmızı tehlike olmaktan çıkarıp, devlete ve ekonomiye katkıda 
bulunan bireyler haline getirebiliriz. Budur işte sosyal devletin yapması gereken, budur sosyal dev
letin, çocuklanna, geleceğine ve güvenliğine verdiği önem. 

Sayın milletvekilleri, kapkaç için diğer çözüm önerilerimi ise şöyle sıralayabilirim: Taşra il
lerinden gelen işsiz ve günübirlik çalışan kişilerin izlenmesi; kapkaç ve benzeri olaylara kanşmış 
uzman suçlular albümü oluşturulması; insanlann yoğun olduğu pazaryeri, alışveriş merkezi gibi 
yerlerde polis noktalarının kurulması; kapkaçın yoğun olduğu yerlerin kamera sistemiyle donatıl
ması ve bunların daha itinalı biçimde izlenmesi; plakasız motosiklet ve otomobil gibi araçlann 
trafiğe çıkışında daha itinalı tedbirlerin alınması; resmî motorize ekiplerin yanı sıra, sivil kıyafetli 
motorize ekiplerin de görevlendirilmesi. 

Kısacası sayın milletvekilleri, kapkaç, bir sonuç olduğu gerçeğinden hareket edilerek, neden
lerine inilmesi gereken ve ancak bu şekilde çarelerine ulaşılabilecek bir gerçektir. Kapkaç olayının 
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gelişimi, Türkiye'nin siyasî ve sosyolojik gelişimiyle yakından ilgilidir. Aslında, kapkaç yapan 
gençlerin geçirdikleri aşama, geldikleri nokta göz önüne alındığında, güneydoğuda yaşanan olay
ların da önemli yer işgal ettiği görülmektedir. 

Doğdukları yerde doyamayıp şehir varoşlarına yerleşen insanların eğitilmemesi, istihdam 
edilememesi ve sosyal yardımlarla desteklenememesi, kapkaç sorununun başlıca kaynaklan olarak 
ortaya çıkmaktadır. Bu yüzden, kapkaç sorununu İstanbul'dan ve Ankara'dan bakıp çözmeye çalış
mak nafiledir. Gelişmemişliği çözmeden, ekonomiyi düzeltmeden, İstanbul'daki ve Ankara'daki 
kapkaç sorununun üstesinden gelinemez. 

Sayın Bakan, insanlar sokakta rahatça yürüyemez, evlerinde huzur içinde uyuyamaz hale gel
di. İnsanların can ve mal güvenliği kalmadı. Bu insanların can ve mal güvenliğini, huzurunu temin 
etmek iktidarların görevidir. Kadınlarımız, büyüklerimiz, gençlerimiz, hatta devlet eski bakan
larımız her geçen gün kapkaç mağdurları arasında yerlerini alıyorlar. Geçtiğimiz günlerde, 
Kızılay'ın göbeğinde, 15 yaşlarında olduğu tahmin edilen 4 kişi, Devlet eski Bakanı Sayın Hasan 
Gemici'nin çantasını omzundan kapıp kaçmaya çalışmıştır. 

Sayın Bakan, gerekli önlemleri almazsanız, bu mağdurlar arasında siz de gelecekte yer alabilir
siniz. 

Ayrıca, Ankara'nın Altındağ İlçesinde, yine çocuk yaşta bir grup, bir belediye otobüsünün dur
masını sağlayıp, zorla otobüse bindikten sonra yolculardan bir kadının çantasını alıp kaçabiliyor. Bu 
olay, açıkça gösteriyor ki, artık eşkıyalar şehir merkezlerine kadar inmişlerdir. 

Sayın Bakan, eşkıyaların şehir ortasına kadar gelebilmesinin sorumluları gerekli önlemleri al
mayanlar değil midir? Onun için, İçişleri Bakanı olarak acilen sizleri göreve davet ediyorum. Artık, 
insanların sokaklarda ölmediği, yaralanmadığı bir toplum istiyorum. Onun için de sizleri göreve 
çağırıyorum. 

Sayın Bakan, balık baştan kokar. Eğer siz, iktidar olarak gerekli önlemleri almazsanız, emriniz
de çalışan personel de ona göre çalışır. Onun için de, bugünden tezi yok, 81 ilin valilerini ve emniyet 
müdürlerini toplayarak bu sorunlara çare bulmalısınız. Bundan sonra, sokakta yürüyen vatandaşa 
yapılan her saldırıdan, Sayın Bakan, siz sorumlu olacaksınız. Bunun böyle bilinmesinde yarar vardır. 

Ülkemiz insanlarının evlerinde rahatça uyuyabilmesi, sokaklarda güven ve huzur içinde 
yürüyebilmesi temennisiyle Yüce Meclise ve Türk Ulusuna sevgi ve saygılarımı sunarım. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kurtulmuşoğlu. 
AK Parti Grubu adına Muğla Milletvekili Sayın Orhan Seyfı Terzibaşıoğlu. 
Buyurun Sayın Terzibaşıoğlu. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
AK PARTİ GRUBU ADINA ORHAN SEYFİ TERZİBAŞIOĞLU (Muğla) - Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; 848 sıra sayılı Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Mal
zemenin Satış, Hibe, HEK ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Kanunda Değişik
lik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı üzerinde AK Parti Grubu adına söz almış bulunuyorum; 
Yüce Heyetinizi, aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 4645 sayılı Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, 
Gereç, Mal ve Malzemenin Satış, Hibe, HEK ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair 
Kanun, 24.4.2001 tarihinde Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunun amacında 
ve tanım bölümünde zikredildiği gibi, satışa sunulacak malzemeler ikiye ayrılmış, silah, mühimmat, 
makine ve teçhizatın satışa sunulabilmesi için standart dışı veya ihtiyaç fazlası olması şartı getiril
miş. Hurda veya hizmette kullanılabilme vasfını kaybeden veya arızalı hale geldiklerinde onarım
ları ekonomik olarak mahzurlu olan taşıt, silah, mühimmat, makine ve teçhizat ile mal ve mal-
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zemeyi ifade eden HEK olarak ise sadece taşıtların satışı imkânı sağlanmıştır; bu çok önemli değer
li arkadaşlarım. 

Makine ve teçhizatın kanunda tanımı yapılarak role, telsiz, bilgisayar gibi haberleşme yazılım 
cihazları ile kriminal laboratuvar malzemeleri ve bunların donanımlarını kapsadığı hüküm altına 
alınmıştır. Bu malzemelerin satışı için de standart dışı veya ihtiyaç fazlası olma şartı getirilmiştir. 
Bu malzemelerden hurda ve HEK durumuna düşenlerin ise satışları mümkün görülmemektedir. Oy
sa, Emniyet Genel Müdürlüğünde kullanılan pek çok malzeme yukanda belirtilen makine ve teç
hizatın tanımı içerisine girmediği gibi, hurda durumunda bulunan taşıtlar hariç hiçbir malzemenin 
de satışı bu kanuna göre mümkün olmamaktadır. 

Bütün bunların yanında, ilgili kapsama girmeyen, ama, miadını doldurmuş, teknolojik ömrünü 
tamamlamış veya yerine göre günün ihtiyaçlarını karşılamak üzere yeni araçlar alınmış, bu kabil her 
türlü malzemeden dolayı, idareye, depolama zorluğu, bu araçların, demirbaş listesinde göründüğü 
için, periyodik bakımlarının yapılması ve benzeri gibi ekyükler getirmektedir. 

Getirilen bu tasarının iki yönü vardır: Birincisi, bu kabil araçlar kanun kapsamına alınarak, 
idarenin yukanda zikredilen yüklerden kurtarılmasıdır. İkincisi, bu araçların satışından idareye gelir 
sağlanacaktır. 

Bu amaçlara ulaşabilmek için yapılan düzenlemeyle kanuna mal ve malzeme tanımı ilave 
edilerek hurda, HEK, standart dışı veya ihtiyaç fazlası durumunda bulunan makine ve teçhizat ile 
diğer mal ve malzemenin de satışına imkân sağlanmaktadır. 

Tasanyla yapılan düzenlemenin 1 inci maddesinde 4645 sayılı Kanunda satışa sunulacak mal 
ve malzemeler iki bölüme aynlmıştır; silah, mühimmat, makine ve teçhizatın satışa sunulabilmesi 
için standart dışı veya ihtiyaç fazlası olma şartı aranmaktadır. Hurda veya HEK durumuna düşmüş 
makine, teçhizat, silah ve mühimmat dahil, diğer mal ve malzemenin satışına da imkân tanımak 
üzere, anılan kanunun amaç maddesi yeniden düzenlenerek, hurda veya HEK durumunda bulunan 
taşıt dışındaki diğer mal ve malzemeyi de kapsama almaktadır. 

Yine, kanunun 2 nci maddesinde, Emniyet Teşkilatı kuvvesinde atıl olarak bulunan, ancak, 
çeşitli nedenlerle hizmette kullanımlan mümkün olmayan her türlü taşınınn elden çıkanlmasına 
olanak sağlanarak, hem depolama ve bakım masraflannın azaltılması hem de elde edilecek gelirle 
teşkilatın ihtiyacı olan araç gereç için bütçe yükünün hafifletilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsam
da, kanunda sadece taşıtlar için kullanılan "HEK" ve "hurda" kavramları, hurda haline gelmiş veya 
hizmette kullanımı mümkün olmayan diğer malzemeyi de kapsayacak şekilde yeniden düzenlen
miş, makine ve teçhizat tanımı içerisinde yer almayan diğer malzemelerin de satışını sağlamak 
üzere mal ve malzeme terimi kanuna ilave edilmiştir. 

Aynca, kanunda tanımlanmayan ve uygulamada tereddütlere yol açan "ihtiyaç fazlası" kav
ramına açıklık getirilmiştir. 

"Hizmet" kavramının tanımı da, teşkilatın ana hizmetlerinin yürütülmesi açısından zorunlu ol
makla beraber, belirli dönemlerde atıl kalan kapasitenin ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla 
genişletilmiştir. 

Emniyet Teşkilatımız, üst yöneticilerinden en alt kademedeki çalışanına kadar, geceli gündüzlü, 
fedakârca, ülkemizde banş ve huzurun temini için çalışmaktadır. Bu çalışmalan yaparken, çok çeşit
li nitelikte araç, makine ve teçhizat kullanılmaktadır. Bu teşkilatımızın kullandığı araç gereç, makine 
ve teçhizatın modernize edilebilmesi, günün şartlanna uygun hale getirilmesi gerekmektedir. 

Merkezî idareden konulan bütçelerin yanında, elinde bulunan kullanımdışı malzemenin satışıy
la, hem atıl olan millî servet değerlendirilmiş olacak hem de sağlanan gelirlerle, Emniyet Teş
kilatımızın huzur ve güveni temin etmede kullanacağı yeni araçların alınmasına kaynak oluşturul
muş olacaktır. Öte yandan, atıl halde bekleyen araçlarla ilgili angaryalar ortadan kalkmış olacaktır. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 4645 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde, silah, mühim
mat, makine, teçhizat ve taşıtların standart dışı durumları ile miadı ve ihtiyaç fazlalığının belirlen
mesi için komisyon kurulması hüküm altına alınmıştır. Tasanda getirilen yenilikle, teknik komis
yonun teşekkülü ve işleyişi kolaylaştırılmaktadır. Yeni tanımlarla birlikte kapsama alınan her türlü 
atıl kapasite için oluşturulacak teknik komisyonun oluşmasına ilişkin İçişleri Bakanı onayı kal
dırılarak, bu yetki ita amirlerine bırakılmaktadır. Böylece, yapılacak işlemin hızlandırılması, bürok
rasinin önlenmesi sağlanmıştır. 

Öte yandan, teşkilatın taşradaki uzman yetersizliği dikkate alınarak, komisyonda uzman yeter
sayısı ikiye düşürülmektedir. Yapılacak işlemlerin hızlı yürümesi ve kolaylaştınlması sağlanmaktadır. 

Bu kanunda bazı tanımlann genişletilmesi, kapsama giren bazı silah ve mühimmatın satılabil
mesi için, devletin güvenliğini zedeleyici herhangi bir yön yoktur; çünkü, oluşturulacak komisyon
larda, gerektiği durumlarda, diğer kurumların görüşü ve ilgili kurumlardan uzman kişilerin çağrıl
ması öngörülmüştür. 

Kanuna eklenen maddeyle, mülkiyeti hazineye ait olup, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel 
Müdürlüğüne tahsisli taşınmazlardan gerekli görülenlerin, İçişleri Bakanlığıyla mutabakat sağ
lanarak, tahsisleri kaldırmaya ve 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol 
Kanununun 46 ncı maddesine bağlı olmaksızın satmaya Maliye Bakanlığı yetkili kılınmaktadır. Ay
rıca, satış sonunda elde edilecek bedellerin bütçeye gelir kaydedilebileceği, Emniyet Genel Müdür
lüğünün ihtiyacı olan bina ve tesislerin yapımı, onarımı, donanımı ile asayiş ve trafik güvenlik hiz
metleri için gerekli mal ve hizmet alımında kullanılmak üzere, Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesine 
gerekli ödeneğin öngörüleceği düzenlenmektedir. 

Bu tasarının kanunlaşması halinde, Emniyet Genel Müdürlüğü kullanımında görünen, atıl 
bulunan ve millî servet niteliği taşıyan her türlü HEK kapsamındaki malzemeler, hurda araç, mal ve 
malzeme ve taşıtlardan bir kaynak elde edilmiş olacaktır. Ayrıca, Emniyet Genel Müdürlüğünce 
üretilen hizmetlerin satılabilmesi ve verilebilmesine imkân tanınmış olacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şimdi, edindiğim bazı bilgileri sizlerle paylaşmak is
tiyorum. Kanunun niçin değiştirildiğini ve ne fayda sağlayacağını, bu verileri incelediğimizde daha 
net görebilme imkânı bulacağız. 

4645 sayılı Kanunun yürüklükteki haliyle yapılan uygulama sonrasında, 2003 yılında, Emniyet 
Genel Müdürlüğümüz ve bağlı il emniyet müdürlükleri tarafından yapılan hizmet satışı ve 1 974 
adet hurda araç satışından 5,5 trilyon gelir elde edilmiştir. 2004 yılında ise, hizmet satışlarından ve 
1111 adet araç satışından 4 579 689 YTL gelir elde edilmiştir. 2005 yılında ise, 1 126 taşıtın satışın
dan, yıl içinde yapılan hizmet satışlarıyla birlikte, yine, yaklaşık 5 000 000 YTL gelir elde edilmiş
tir. Toplam rakam yaklaşık olarak, üç yıl içinde, 15 000 000 YTL şeklindedir. 

Bu verileri not ettikten sonra, Emniyet Genel Müdürlüğümüzün halen elinde bulunan kul
lanımdaki araçların niteliğine göz attığımızda ise, kazanılan bu gelirlerle Emniyet Genel Müdür
lüğümüzün araç parkının genişlediğini, daha modern hale geldiğini görmemiz mümkün olacaktır. 

Emniyet Genel Müdürlüğümüz, merkez ve taşra teşkilatında bulunan muhtelif marka, model 
24 114 araçtan 10 yaş ve yukarısı araçların toplama oranı yüzde 24, 5-10 yaş arası yüzde 45, 0-5 
yaş arası yüzde 3 Tini teşkil etmektedir. Bu kanunun değişikliğinde, Emniyet Teşkilatımız, daha 
geniş imkânlarla, daha geniş ve genç araçlarla hizmet etme imkânı bulacaktır. Memleketimizde 
huzur ve barışın tesisinde her türlü şartta özveriyle hizmet veren Emniyet Teşkilatımızın mensup
larına da daha çağdaş şartlarda, vatandaşlarımıza hizmet etme imkânı sunulacaktır. 

Değerli arkadaşlar, biraz önce sizlere hitabını ve konuşmasını dinlediğimiz Sayın Ülkü ar
kadaşımızın konuşmalannda belirttiği bir iki konuya temas etmek istiyorum, özellikle akaryakıt 
kaçakçılığıyla ilgili. Ülkemiz bu konuda hakikaten çok büyük yaralar almıştır; ama, bununla ilgili 
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çalışmalar yapılmıştır, marker ihalesi yapılmıştır; yani, marker ihalesinden kastımız şudur: Akar
yakıtın içine özel bir katkı maddesi konulacak ve bu katkı maddesiyle akaryakıt istasyonlarında akar
yakıtlar kontrol edilecek, eğer bu katkı maddesi bulunmazsa, o akaryakıtın ülkeye kanundışı yollarla 
girdiği tespit edilmiş olacaktır; fakat, bu marker ihalesi geçtiğimiz günlerde iptal edildi ve önümüz
deki günlerde, bunun, TÜBİTAK vasıtasıyla ihaleye çıkacaklardır, TÜBİTAK ihalesini yapacaktır. 

HASAN ÖREN (Manisa) - Yani, yeşil mazot gibi mi? 
ORHAN SEYFİ TERZİBAŞIOĞLU (Devamla) - İçki ve sigara kaçakçılığıyla ilgili, yine 

Maliye Bakanlığının bir çalışması vardır. Burada, taklit edilemez bandrol yapıştırılacaktır içki ve 
sigaraya. Bunun da önüne geçmek bu şekilde mümkün olacaktır. 

Tabiî, kanunlar, yönetmelikler kaçakçılığa, kanundışı olaylara çare bulmak için çalışmakla bir
likte, kanundışı hareketleri yapanlar da, kayıtdışı ekonomiden kazanç sağlamaya çalışanlar da, on
lar da birtakım çareler düşünmektedirler. Devletin, tabiî ki, iktidarların görevi bunlara mâni olmak
tır, bunun için de çalışma yapılmaktadır. 

Şimdi, biraz önce, yine, benden önce konuşma yapan Kurtulmuşoğlu Hocamız ağırlıklı olarak kap-
kaçın üzerinde durdu, muhalefet milletvekili arkadaşlarımızın da desteğiyle. Biliyorsunuz, halk arasın
da, ikinci el cep telefonunun kayıt altına alınmasıyla ilgili yasayı çıkardık. Bu konuda, Türkiye'nin, ül
kemizin çok büyük yarası vardı. Birçok milletvekili arkadaşımız da gaspa maruz kalmıştı. Hasan 
Gemici arkadaşımız da cep telefonu dolayısıyla gaspa maruz kaldı; ama, bu kanun çıktıktan sonra, ar
tık, ülkemizde, gasp olayları, Allah'a şükürler olsun ki, yüzde 70 oranında azaldı; ama, bunu... 

NURETTİN SÖZEN (Sivas) - Allah allah!.. 
ORHAN SEYFİ TERZİBAŞIOĞLU (Devamla) - "Allah allah" değil, allah allah" değil; doğ

ru... 
Bakın, cep telefonuna yönelik kapkaçlar neticesinde, ülkemizde, 7 kişi, ne yazık ki, hayatını 

kaybetti, 627 kişi de yaralandı. Şimdi, biz iktidara geldik, bir yıl çalıştık -bu çok kapsamlı bir 
kanundur; çünkü, elektronikle ilgili bir kanundur- bu konuda çok önemli bir adım atıldı ve kapkaç-
ta çok önemli bir basan elde edildi. Ama, bu yeterli mi; tabiî ki yeterli değil. Tabiî ki yeterli değil; 
ama, öbür tedbirler de alınmalıdır. İşte, muhtelif yerlere kameralar konulmalıdır, polis adedi artırıl
malıdır; ama, biz, 10 000 polis alıyoruz dediğimiz zaman, muhalefete mensup arkadaşlarımız da 
"kadrolaşacaksınız" dediler. Bunu da akıldan çıkarmayalım. 

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Nasıl alacağınız önemli. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Nasıl alacağınız önemli. 
ORHAN SEYFİ TERZİBAŞIOĞLU (Devamla) - Yine, Sayın Ülkü -ben, biliyorsunuz, Muğla 

Milletvekiliyim, Yatağan da bizim ilçemiz- Yatağan'daki Yatağan Termik Santralıyla ilgili, bir iki 
yanlış bilgi verdiler, bunları da düzeltmek mecburiyetindeyim. 

Yatağan'daki baca gazı antma tesisinin ihalesi, biz iktidara gelmeden önce yapılmış. Ne yazık 
ki, çok becerikli bir şirket bunu almamış. Bunun, bizimle alakası olmadığı halde, Enerji Bakanlığı 
masaya oturdu, bunu da çözdü şirketle anlaşarak. İnşallah, önümüzdeki aylarda, bir iki ay sonra, 
baca gazı arıtma tesisi çalışmaya başlayacak. 

Birde... 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Atıktan bahsediyor, atıktan! 
HAKKI ÜLKÜ (İzmir) - Küller ne oldu, küller?.. 
ORHAN SEYFİ TERZİBAŞIOĞLU (Devamla) - Bir de, geçtiğimiz yıllarda, özellikle, çev

recilerin, üstünde çok durduğu... 
HAKKI ÜLKÜ (İzmir) - Ben küllerden bahsediyorum. 
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ORHAN SEYFÎ TERZİBAŞIOĞLU (Devamla) - Ben sizi dinledim, dinleyin. Gelip, burada 
konuşursunuz, öyle diyorsunuz ya!.. 

HAKKI ÜLKÜ (İzmir) - Yanlış bilgi veriyorsun. 
BAŞKAN - Sayın Terzibaşıoğlu, lütfen, devam ediniz. 
Buyurun efendim. 
Sayın milletvekilleri, karşılıklı konuşmayalım. 
ORHAN SEYFİ TERZİBAŞIOĞLU (Devamla) - Siz laf atıyorsunuz ya, özür dilerim, düzel

tiyorum. .. 
HAKKI ÜLKÜ (İzmir) - Yatağan'a gel... 
ORHAN SEYFİ TERZİBAŞIOĞLU (Devamla) - Oraya da geleceğiz... Böyle bir usul yok. Ben 

sizi dinledim. Gelirsiniz buraya siz de bir daha konuşursunuz, söz alırsınız, yarın konuşursunuz, 
yarından sonra konuşursunuz. Bu kürsü bizler için; ama, böyle bir usul yok. Ben size laf atmadım. 

Şimdi, değerli arkadaşlar, küle gelince; özellikle -çevreciler haklılardır- Muğla'da, Yatağan'da, 
Yeniköy'de, Kemerköy'de dağlar gibi kül yığılıyordu. Şimdi, bir şirket gelmiş, kim olduğunu ben 
bilmem. Bizden önceki dönemlerde ihalesi yapılmış, oradaki külü, çimentoda kullanıyorlar, bun
ların tahlili yapılmış. Ben onların avukatlığını yapmıyorum; ama, anlatıyorum. Eğer, suçu varsa, 
yargıya intikal etmiştir, suçlan varsa, bu arkadaşlarımız, bu müteahhit yargılanır, cezasını da çeker. 

Bakın, geçtiğimiz günlerde, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir komutan yargılandı ve ceza al
dı. Türkiye hukuk devleti. Eğer, onların suçu varsa, yargıya intikal etmiştir; ama, onları müdafaa 
etmek bana düşmez. Yalnız, şu var; çimento sanayiinde bu kül kullanılıyor ve kullanılmaya da 
devam edecek; ama, içindeki radyasyon yoğunluğu ne kadardır, yasal ölçülerde midir, kul
lanılabilir ölçülerde midir, bunun da tahlili yapılıyor, Atom Enerjisinde bunun tahlili yapılıyor, on
dan sonra kullanılıyor. 

Çine Barajında yeni kullanılmıyor. Çine Barajı da, biz iktidara gelmeden üç yıl önce ihale edil
di. Çine Barajının inşaatı da o firma tarafından yürütülmekte. Bunlarla bizim ilgimiz yok; ama, bu 
demek değildir ki, biz bunların takibini yapmayız; kül meselesi de budur. 

Şimdi, dün, 1076 sayılı kanunun görüşülmesi sırasında, yine bir hekim milletvekili ar
kadaşımız muhalefete mensup "ne yaptınız siz, çok büyük hata işlediniz hastaneleri birleştirmekle" 
dedi. Hayır; çok yararlı oldu ve hastalar, sigortalılar, emekliler... (CHP sıralarından gürültüler) 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Terzibaşıoğlu, lütfen, konuşmanızı tamamlayınız. 
ORHAN SEYFİ TERZİBAŞIOĞLU (Devamla) - Ee, lütfen... Ben sizi nasıl dinledimse, siz de 

beni dinleyeceksiniz. Çıktı fikirlerini söyledi, biz dinledik. Şimdi ben aynı konuya temas edince siz 
tepki gösteriyorsunuz. Sizin demokrasi anlayışınız bu değil herhalde, ben çok iyi biliyorum; siz 
demokratsınız, söz hürriyetine çok önem verirsiniz. O bakımdan, sizleri de takdir ediyoruz, sizleri 
bu bakımdan da takdir ediyoruz, bu konuda da öncüsünüz. 

Şimdi, bakın değerli arkadaşlar, eritrosit sayımında, eritrosit sayısının artırılmasında, kanserli 
hastaların tedavisinde kullanılan lökojen isimli bir ilaç var. Bu verilmiyor; bunun karşılığında da, 
hasta, 1 milyar lira para vermek durumunda kalıyordu. Ben araştırdım, böyle bir şey yok. Yalnız, 
şunu özellikle vurgulamak istiyorum: Hastaneleri birleştirdikten sonra, hayatında hastaneye git
meyen işadamlan, esnaflar, sigortalılar, artık, hastaneye gidiyor; çünkü, eskisi kadar... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Hastaneye gitmeden ölüyor hastalar... 
BAŞKAN - Sayın Terzibaşıoğlu... 
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ORHAN SEYFÎ T E R Z İ B A Ş I O G L U (Devamla) - Sayın Başkanım, toparlıyorum. (CHP sıraların
dan gürültüler) 

BAŞKAN - Saygıdeğer arkadaşlarım... 
ORHAN SEYFİ TERZİBAŞIOGLU (Devamla) - Toparlıyorum... 
BAŞKAN - Hayır, şimdi, şöyle... Süreyi uzatacağım; yalnız, buraya çıkan hatip arkadaş

larımız, böyle, Türkiye'nin bütün meselelerini, fırsat buldum, kürsüye çıktım diye, burada irdeleyip 
çözmeye kalkışıyorsa, böyle bir imkân yok. Arkadaşlarımızın hepsi, buraya çıkan bütün hatipler 
konuyla ilgili konuşurlarsa daha rahat olur. İşaret eden milletvekili arkadaşım... 

NAİL KAMACI (Antalya) - Ona söyle... Ona söyle... 
BAŞKAN - Herkes için geçerli efendim, bu sözlerim herkes için geçerli. Çünkü, buraya çıkıp 

konuşan arkadaşlar biliyorlar, istirham ediyorum... (CHP sıralarından gürültüler) Yani, Emniyeti 
görüşüyoruz, başka konulara girdik, bacalara girdik, hastanelere girdik... Yani, takdirlerinize 
sunuyorum. (CHP sıralarından gürültüler) 

Sayın Terzibaşoğlu, lütfen, konuşmanızı tamamlayın. 
Buyurun. 
ORHAN SEYFİ TERZİBAŞOĞLU (Devamla) - Sayın Başkanım, bildiğim kadarıyla, yap

tığım araştırmaya göre İngiltere'de Avam Kamarasında hatipler konu dışına çıktıkları zaman, baş
kan, sözünü kesermiş ve mikrofonu bir daha açmazmış. Biz, burada bunu gerçekleştirelim. 
Oturalım, konuşalım, konu dışına çıktığımız zaman konuşmayalım, yapalım bunu; var mı>ınız 
buna?.. Buna var mısınız?.. Yok... 

NAİL KAMACI (Antalya) - Sayın Başkan sana söylüyor onu!.. 
ORHAN SEYFİ TERZİBAŞIOGLU (Devamla) - Buna yoksunuz, değil mi?.. Haa, buna yok

sunuz... 
FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - Siz var mısınız?! 
ORHAN SEYFİ TERZİBAŞIOGLU (Devamla) - Ben cevap veriyorum; dün, yanılttılar çün

kü. .. Dün yanılttılar, onun için cevap veriyorum. (CHP sıralarından gürültüler) 
Hepinizi saygıyla selamlıyorum... Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından al

kışlar, CHP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN - Sayın Terzibaşoğlu, teşekkür ediyorum. 
NAİL KAMACI (Antalya) - O, bizim görüşümüz değil, Sayın Başkanın görüşüdür. 
HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Terzibaşoğlu, ayrılmayın Genel Kuruldan, olur mu; fırsat 

olursa, ben size bir şeyler söyleyeceğim. 
BAŞKAN - Sayın Kamacı, Sayın Baloğlu, bakınız, saygıdeğer arkadaşlar, buraya çıkan hatip

lere, yerinden, birkısım arkadaşlar söz yetiştirmeye kalkışırsa, bu da olmaz. Bakınız, konuşan ar
kadaşlar, sükûnetle dinleniyor; ama, başka arkadaşlar, başka fikirleri söylediği zaman sürekli itiraz
lar olmaz. Böyle bir demokrasi yok yani, demokrasi, tahammül etme rejimidir. Herkes birbirine 
tahammül edecek. 

FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - Biz katkıda bulunuyoruz, olayın daha iyi açıklan
ması için yardımcı oluyoruz.., 

BAŞKAN - Katkıyı söz alıp kürsüden yaparsanız, daha güzel olur. 
FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - İzin verirseniz, bir konuşayım bu konuda şu anda 

Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Peki, bir dahaki sefere Sayın Baloğlu öyle yapacakmış; teşekkür ederim. 
Gruplar adına konuşmalar tamamlanmıştır. 
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Şimdi, şahıslan adına söz alan üyelerin isimlerini okuyorum: Sayın Mehmet Eraslan, Hatay 
milletvekili?.. Yok. 

Sayın Mehmet Siyam Kesimoğlu... 
Buyurun Sayın Kesimoğlu. (CHP sıralarından alkışlar) 
Konuyla ilgili olarak görüşlerinizi beyan ederseniz, sevineceğim. 
MEHMET S. KESİMOĞLU (Kırklareli) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşülmekte 

olan yasa tasarısının tümü üzerinde şahsî görüşlerimi paylaşmak üzere söz aldım; Yüce Heyetinizi 
saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, sözlerime başlamadan önce, benden önce düşüncelerini paylaşan Sayın 
Terzibaşıoğlu'nun düşünceleriyle ilgili küçük bir yorum yapmak istiyorum. Teşekkür etmek is
tiyorum Sayın Terzibaşıoğlu'na, yürütme organının bir üyesinin yerine geçerek bizleri bilgilendir
diği için çok teşekkür ediyorum, gasbın yüzde 70 azaldığı noktasındaki görüşünü de temenni 
manasında kabul ediyorum; dilerim, gerçekten böyle olur; ama, bu sorunun birinci muhatabı Sayın 
Bakanımızın ağzından, gasbın yüzde 70 azaldığını da duymak hepimizin yüreğine su serpecektir 
diye düşünüyorum. 

Sayın milletvekilleri, Türk Emniyet Teşkilatı ülkenin kamu düzeninin korunması ve sağlan
ması ile ülkemizin içgüvenliğinden sorumlu temel kolluk gücümüzdür. Ulu Önder Yüce Atatürk'ün 
de ifade ettiği gibi, polis kuvvetleri vatandaşlara huzur ve sükûn temin eden, cumhuriyetin kanun
larına ve medeniyet düşmanlarına karşı kullandığı bir kalkandır. 

Devletin aslî görevi toplumu oluşturan bireylerin huzur ve sükûnunu temin etmektir değerli ar
kadaşlarım. Güvenlik hizmeti öncelikli bir hizmettir. Eğer bir ülkede güvenlik hizmetinin gerek
lerini yerine getiremiyorsamz kalkınmadan, yatırımlardan, ulusal gelirden, artan bir payın sağlan
masından söz etmek mümkün değildir. 

Türk polis teşkilatımız, 21 inci Yüzyıla girdiğimiz bugünlerde gerçekten büyük azim ve gay
retle görevinin gereklerini yerine getirmektedir. Elbette ki, bu görevlerini yerine getirirken çeşitli 
sorunlar ve sıkıntılarla da karşı karşıya gelmektedir; ama, ben inanıyorum ki, biz inanmalıyız ki, 
eğer bu sorun ve sıkıntıları ortadan kaldıracak çözüm önerilerimizi ortaya koyarsak, polis teş
kilatımızın mensuplarının daha büyük bir azimle ve büyük bir gayretle başarılı hizmetlere 
yönelebileceğine inanıyorum. 

Bir de, uluslararası düzenlemelere bakmamız gerektiğini düşünüyorum sayın milletvekilleri. 
Avrupa Konseyi ve Birleşmiş Milletlerin kabul ettiği uluslararası bildirgelerde, polis teşkilatının 
maddî ve manevî desteklenmesine özel bir önem verilmiştir. Yine, Avrupa Konseyi Parlamenterler 
Meclisinin polis hakkındaki bildirgeye ilişkin 1979/698 sayılı kararının 5 inci maddesinde, polislerin, 
içinde görev yaptıkları toplumun maddî ve manevî aktif desteğinden yararlanmaları gerektiği ortaya 
konuluyor; yine, 4 üncü maddede "polisin, içinde görev yaptığı çevre, meslekî, psikolojik ve maddî 
koşulları, birliği, tarafsızlığı, onuru koruyacak nitelikte olmalıdır" diyor ve yine, 5 inci maddede 
"polisler, adil bir ücret hakkına sahiptir" diyor "bu ücretin tespitinde tehlike ve sorumlulukların 
önemi, çalışma şartlarının düzensizliği gibi özel faktörler dikkate alınmalıdır" hükmünü içeriyor. 

Sayın milletvekilleri, Avrupa ülkelerinde, polis teşkilatının mensupları, bir anlamda "güvenlik 
mühendisleri" olarak adlandırılmaktadırlar ve o ülkelerde, kamu personeli içerisinde eşzamanlı 
görev yapmalarına rağmen, aldıkları ücret itibariyle tatminkâr bir noktadırlar; onların sosyal 
statülerini belirleyen bir unsurdur. Kendi ülkemize baktığımızda, bunun farklı noktalarda olduğunu 
görüyoruz. Avrupa Birliğine entegrasyon sürecinde, polisimizle ilgili yeni düzenlemeler yaptık; an
cak, onların özlük haklarıyla ilgili bir adım atabilmiş noktada değiliz. 

Polisimiz, gerçekten, çok güç şartlarda görev yapmaktadır sayın milletvekilleri. Emniyet Teş
kilatımızın mensupları, fazla çalışma süreleriyle karşı karşıya bulunmakta, iş güvenliği, iş güçlüğü, iş 
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kazaları ve can güvenliğiyle karşı karşıya kalmaktadır. Yüksek maaş almalarını gerektiren kriterleri 
kendi bünyelerinde barındırmalarına rağmen, aldıkları ücret son derece düşüktür değerli arkadaşlarım. 

Bugün, bu yasa tasarısıyla, Emniyet Teşkilatımızın bünyesinde bulunan, araç gereç, teçhizat ve 
malların satışını gerçekleştireceğiz. Bu, kuşkusuz, Emniyet Teşkilatımız için önemli bir yasa 
tasarısıdır. Birazdan da oylarınızla kabul edilecektir mutlaka; ama, ben, bu araçları, bu gereçleri ve 
bu mallan geçmişte kullanmış, bugün kullanan ve gelecekte kullanacak olan Emniyet Teşkilatımızın 
mensuplarının içinde bulunduğu zor koşullan dikkatinize sunmak istiyorum değerli arkadaşlanm. 

Bu sorunlan iyi tespit etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu tespitleri çözüme kavuş-
turabilecek önerilerimizi ortaya koymamız gerekiyor değerli arkadaşlarım. Tüm bunların içerisin
de, emniyet mensuplanmızın aldığı maaşları konuşmamız gerekiyor; tüm bunlann içerisinde, fazla 
çalışma sürelerini konuşmamız gerekiyor. 

1930'lu yıllarda çıkartılmış olan 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Yasasının güncelleştirilmesi 
gerektiğini konuşmamız gerekiyor değerli milletvekilleri. 

Yine, aynı şekilde, Disiplin Yönetmeliğinin, insan hak ve özgürlüklerine bağlı olarak yeniden 
düzenlenmesi gerektiğini konuşmalıyız sayın milletvekilleri, bunlan konuşmalıyız. 

Polis teşkilatımız moralsiz. Biraz önce gasptan, soygundan, hırsızlıktan bahsedildi. Elbette ki 
bunlar çok önemli. Bunlann üzerine daha büyük şevk ve heyecanla yönelmelerini istiyorsak, bu em
niyet mensuplannın yaşamsal boyuttaki sorunlarının çözümünü bir an önce açıklığa kavuşturmamız 
gerektiğini düşünüyorum ve Emniyet Teşkilatının bütün mensupları da bu Parlamentodan, bu Yüce 
Parlamentonun üyelerinden, bir an önce bu sorunlann çözümünü talep etmektedir sayın milletvekil
leri. 22 nci Dönemin dördüncü yılına girdik; ama, bu konuda atılmış ciddî bir adımı maalesef 
göremiyoruz. Bunu, Emniyet Teşkilatımızın mensuplanndan esirgemeyelim sayın milletvekilleri. 

Önemli sorunlar var. Ücret diyoruz... Aşın çalışma saatleri söz konusu, iş güçlüğü, iş kazası, 
can güvenliği tehlikeleri var; ama, buna karşılık aldıklan ücret son derece az. Bu insanlarımız da 
hem çalışırken hem de emekli olurken insanca yaşam hakkına sahiptirler, özellikle görev yaparken 
almış olduklan tazminatlar Emekli Sandığı keseneğinden muaf olduğu için, emekli olduklarında al
dıkları maaş yüzde 50 oranında aşağıya inmektedir. Bu insanlanmızın, bu yurttaşlanmızın giderleri 
emekli olduktan sonra azalmıyor. Dolayısıyla, bunlann emeklilik sonrası yaşantılarına da uygun bir 
maaşı kendilerine vermemiz gerektiğini düşünüyorum ve inanıyorum; çünkü, Emniyet Teşkilatımız 
aldıkları bu düşük ücret sonucunda, ciddî anlamda aile içi psikolojik ve sosyal sorunlarla karşı kar
şıya kalmaktadırlar sayın milletvekilleri. Kamu personeli içerisinde personeli intihara yönelen bir 
tek kurum var; o da Emniyet Genel Müdürlüğü değerli arkadaşlanm. Bu sorun üzerinde, gerçekten, 
çok ciddî bir şekilde durmamız gerektiğini düşünüyorum. 

Maaşm önemli bir kısmı alışverişle geçiyor; ama, bu alışverişini nakit imkânlarla ailesine 
sunabilen polislerimizin sayısı gerçekten çok az. Ortalama aldıkları maaş 850 000 000 lira ile 
1 200 000 000 lira arasında. Büyükşehirlerde görev yapan polislerimizin yüksek kiralar ödemeleri 
gerektiğini düşünürsek, alınan ücretin tatminkâr olmaktan son derece uzak olduğunu, öte olduğunu 
görüyoruz değerli arkadaşlanm. 

Çalışma süreleri... Günde en az 12 saat çalışıyor emniyet mensuplan değerli arkadaşlanm. 
Hele, özellik arz eden operasyonel birimlerde görev yapan emniyet mensuplanmızın çalışma 
süreleri 18 saate ulaşıyor. Bir karakol amirinin görev yaptığı süre, günde 14-15 saat değerli arkadaş
lanm. Zaman geliyor, önemli görevlerde bulunan mensuplanmız, iki gün, üç gün aileleriyle 
görüşemiyor; bir hafta ailesiyle görüşemeyen emniyet mensuplanmız var. Onlann bu koşullar 
içerisinde fazla çalışma ortaya koymalan durumunda da -zaten aldıkları ücretler tatminkâr değil, bir 
de fazla çalışma sonucunda- aile içi ciddî çatışmalar, bölünmeler ortaya çıkmaktadır. Hepimiz 
babayız sayın milletvekilleri, ben de babayım. Kendi çocuğuma zaman ayıramadığım zaman -özel
likle politikacılar olarak bizler de bunu yaşıyoruz- gerçekten ciddî sıkıntılar ortaya çıkıyor. Aynı 
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şey, emniyet mensubu arkadaşlarımız için de geçerli. Onlar da bu fazla çalışma süreleri içerisinde, 
günlerce ailelerinden uzak görev yapmaları sonucunda aile içi sorunlar, çocuklarla, yakınlarla, eş
lerle problemler ortaya çıkıyor. Bu çalışma sürelerinin de çağdaş ve hukukî normlara taşınması 
gerektiğini düşünüyorum. Eşit işe eşit ücret ilkesine göre de bu aykırılığın ortadan kaldırılması 
gerektiğine inanıyorum değerli arkadaşlarım. 

Sözlerimin başlangıcında, bunların bir yasal düzenlemeye kavuşması gerektiğini ifade etmiştim. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Kesimoğlu, lütfen, konuşmanızı tamamlayınız. 
Buyurun. 
MEHMET S. KESİMOĞLU (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkanım. 
Şu anda, Emniyet Teşkilatı mensuplarımızın bağlı olduğu yasa, Emniyet Teşkilatı Yasası, 

1930'lu yıllardan kalma değerli arkadaşlarım. Yetmiş yıllık süre zarfında, bu köprünün altından, 
gerçekten çok sular aktı. Bu yasanın... Bu sorunları, benim buradan özetlemeye çalıştığım ve özet-
leyemediğim bütün sorunları tespit edip, açığa kavuşturacak çözüm önerilerini ortaya koymamız 
gerektiğini düşünüyorum. Bütün bu yasaların, özlük haklan, rütbe ve terfilerin düzenlendiği yasal 
düzenlemeleri ortaya koymamız gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca, insan haklarını temel alan, disip
lin yönetmeliğinin de yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum değerli arkadaşlarım. 

Sözlerimi tamamlamak istiyorum Sayın Bakanıma bir soru yönelterek: Sayın Bakanım, 
zatıâliniz, göreve geldiğinizde bir söz ortaya koydunuz. "Emniyet Teşkilatı mensuplarımızın 
durumlannı tespit edip, iyileştireceğim" demiştiniz. Hatta, bir sayın merkez valisinin başkanlığında 
bir komisyon oluşturdunuz. Benim bildiğim kadarıyla, bu komisyon raporunda da, bu mağduriyetin 
açık olduğu ortaya çıktı. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
MEHMET S. KESİMOĞLU (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Soruları sormanız... Yalnız, 5 dakikalık, 2 dakikalık bir soru olmasın Sayın 

Kesimoğlu, lütfen, konuşmanızı tamamlayınız; ucu açık olmasın yani. 
MEHMET S. KESİMOĞLU (Devamla) - Sayın Başkanım, hoşgörünüzden dolayı çok teşek

kür ediyorum, hemen bitiriyorum. 
Sayın Bakanım, bu komisyon raporuyla, bu çalışma raporuyla ilgili ne gibi aşamalar kaydedil

di; onu, doğrusu, merak ediyorum. Böyle bir hazırlık var mı? Zaman zaman, üç yıllık çalışmalann 
olduğu ifade ediliyor. Böyle çalışmalar var mı; varsa, hangi aşamalara gelindi? Eğer, bu çalışmaların 
gerekleri yerine getirilmediyse, hangi mensuplar tarafından yerine getirilmedi, onlarla ilgili bir soruş
turma açıldı mı; bunu, merak ediyorum. Bu sorumun yanıtlannı da Sayın Bakanımdan bekliyorum. 

Hoşgörünüzden dolayı, hepinize teşekkür ediyorum. 
Emniyet mensubu arkadaşlanmızın yaşamsal boyuttaki bu sorunlannın acil çözüm beklediğini 

bir kez daha ifade ederek, Yüce Heyetinizi, saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kesimoğlu. 
Sayın milletvekilleri, saat 20.00'de toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 19.07 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 20.06 

BAŞKAN : Başkanvekili Nevzat PAKDİL 
KÂTİP ÜYELER: Türkan MİÇOOĞULLARI (İzmir), Ahmet Gökhan SARIÇAM (Kırklareli) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 60 inci Birleşiminin Üçün
cü Oturumunu açıyorum. 

848 sıra sayılı kanun tasarısının görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

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

4.- 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) (Devam) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmelere devam ediyorduk. 
Şimdi, söz, Hükümet adına, İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir Aksu'da. 
Sayın Bakanım, buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekili ar

kadaşlarım; 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 Tasarısıyla ilgili olarak söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Meclisimizin siz değer
li üyelerini saygıyla selamlıyorum. 

Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait -bildiğiniz gibi- Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, 
HEK ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair 4645 sayılı Kanun 24.4.2001 tarihinde 
Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Anılan bu 4645 sayılı Kanunda, Emniyet Genel 
Müdürlüğünce satışa sunulacak malzemeler konusunda bir ayrım yapılmıştı. Söz konusu ayrıma göre, 
sadece hurda ve HEK durumdaki taşıtların satılmasına imkân verilmiş, hurda ve HEK durumda olan 
makine ve teçhizatın satışına ise imkân tanınmamıştı. Dolayısıyla, bu yürürlükte bulunan kanun, mev
cut haliyle ihtiyaçlara cevap vermiyordu; çünkü. Emniyet Teşkilatımızın elinde hurda ve HEK durum
da olan önemli miktarda da makine ve teçhizat ile mal ve malzeme de bulunmaktaydı. Diğer taraftan, 
bu mal ve malzemeler de makine ve teçhizata dahil olmadığı için onların da satışı mümkün olmuyor
du. Yine, bu, Emniyet Genel Müdürlüğümüzün elinde bulunan malzemenin önemli bir kısmı da 
makine ve teçhizat kavramının da içine girmemekteydi. Bu bakımdan, onların da satışı mümkün değil
di ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından satın alınan ve üretilen veya çeşitli yollarla temin edilen 
silah, mühimmat, makine ve teçhizat ile HEK durumunda olan ve hurdaya ayrılan araç, gereç ve yedek 
malzemenin satışının yapılamaması, hem bunların saklanması ve depolanmasında problemlere neden 
olmaktaydı hem de bu durum ayrı bir maliyet gerektirmekteydi. 

Sonuç olarak, görüşmekte olduğumuz kanun değişikliği tasarısı Yüce Meclisimizce kabul edil
diği takdirde, hem makine ve teçhizat kavramına girmeyen mal ve malzemenin de tanımı yapılacak 
hem de hurda ve HEK durumdaki makine ve teçhizat ile yeni tanımı yapılan mal ve malzemenin de 
satışına imkân tanınmış olacaktır. 

Yine, ayrıca, bu 4645 sayılı Kanuna eklenen bir maddeyle mülkiyeti Hazineye ait olup Emniyet 
Genel Müdürlüğüne tahsisli taşınmazlardan da gerekli görülenlerin Bakanlığımızla mutabık 
kalınarak tahsislerini kaldırmaya ve satmaya da Maliye Bakanlığı yetkili kılınmakta. Bütün bu satış-
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lar sonunda elde edilecek bedeller merkezî yönetim bütçesine gelir kaydedilecek ve Emniyet Genel 
Müdürlüğünün çeşitli ihtiyaçları için genel müdürlük bütçesine de Maliye Bakanlığınca gerekli 
ödeneğin konulması sağlanacaktı. Kanun tasansma... Bu amaçla, bu maksatla bu tasarı buraya 
getirildi ve bu tasarıya vereceğiniz destek için de, ben, şimdiden, sizlere teşekkür ediyorum. 

Değerli arkadaşlar, tabiî, biraz önce burada konuşan arkadaşlarımızdan, bilhassa, güvenlik güç
lerimiz, polisimizin özlük haklanyla ilgili durumlar için söyledikleri güzel sözler, temenni ve dilek
ler için de, ben, ayrıca teşekkür ediyorum ve şunu da ifade edeyim ki, gerçekten, ben göreve baş
ladığım günden beri -İçişleri Bakanı olarak- Emniyet Teşkilatımızın mensupları, polis ve amir
lerimizin, özlük haklan başta olmak üzere, durumlarının düzelmesiyle ilgili çalışmalar -ki, biraz ön
ce konuşan arkadaşım da söyledi; ben, bunu, komisyonda da, burada da söyledim- başlattık. Büyük 
bir gayret gösteriyoruz; çünkü, ben de bu teşkilatın içinde çalışarak geldim. İl emniyet müdürlüğü 
yaptım, Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı yaptım ve bu arkadaşlarımızın şu anda hangi koşullar
da çalıştığını sizler de burada ifade ettiniz; gerçekten, çok zor koşullarda çalışıyorlar. Bunlann 
durumlannın düzeltilebilmesi için, bütün bu hazırlıklarımız, hem bizim Bakanlığımız hem Maliye 
Bakanlığınca yapıldı, tamamlandı, şu anda Başbakanlıkta bulunmaktadır ve umut ediyorum ki, çok 
kısa bir süre sonra da Başbakanlıktan Yüce Meclisimize tasan halinde gelir ve o zaman da destek
lerinizi beklediğimizi şimdiden bildiriyorum. 

Şimdi, değerli arkadaşlar, yine, burada konuşan arkadaşlanmız çok karanlık bir tablo çizdiler, 
çok karanlık bir tablo çizildi. Ben, el insaf diyorum. 

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Doğru Sayın Bakan, vallahi doğru. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Devamla) - Şöyle el insaf diyorum: Gece gün

düz, bu aziz milletimize canı pahasına hizmet veren, onun can, mal, ırz ve namusunu koruyan 
güvenlik güçlerimize, bu kara tablo, bu çizilen tablo güvenlik güçlerimize, yani, polisimize, jandar
mamıza, Sahil Güvenlik Komutanlığı mensuplarımıza da bir haksızlıktır. 

Şimdi, suçlarda artış denildi, Emniyet Genel Müdürlüğü sözcüsünün beyanına göre. Doğrudur, 
o benim Bakanlığımın, benim teşkilatımın sözcüsü; ama, değerli arkadaşlarım, biz, 2005 yılı 
içerisinde yeni bir suç projesi uygulamaya koyduk, 2005 Ocaktan itibaren. Bütün suçlar, illerde, il
çelerde, polis teşkilatı olan bütün yerlerdeki suçlar muhakkak kayda geçecek ve merkeze bil
dirilecek dedik. Örneğin, eskiden, bu tarihten önce, bu projeden önce, yangın, deprem, sel baskını, 
çok basit kavgalar, ağız münakaşaları, bunlar yazılmıyordu, ceraim olarak verilmiyordu, suç 
numarası verilmiyordu ve Emniyet Genel Müdürlüğüne bildirilmiyordu. Karı-koca kavgası veya iki 
arkadaş kavgası, işte savcılığa gidiliyordu, savcı karakola gönderiyordu, ifadesini alın deniyordu, 
ifade alınıyordu. Bunlar ayrı bir dosyaya, ceraim numarası verilmeden konuluyordu. Şimdi, 
karakola intikal eden her olaya ceraim numarası vereceksiniz ve Emniyet Genel Müdürlüğüne de 
bildireceksiniz dedik. 

Şimdi, değerli arkadaşlanm, yine, burada konuşulurken denildi ki... Basında da bu yanlış an
laşıldı. 2005-2004 mukayesesi yapıldığı zaman, şahsa karşı işlenen, mala karşı işlenen suçlarda, 
doğrudur, bazı artışlar oldu; ancak, hemen ifade edeyim ki, yakalamalarda da, hem şahsa karşı iş
lenen suçlarda hem mala karşı işlenen suçlarda, 2004 ile 2005'i yakalama bakımından kıyaslarsanız, 
yakalama bakımından da artışlar olmuştur. 

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Grafik var burada. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Devamla) - Şimdi, değerli arkadaşlarım, biz, 

gerçekten, bütün suç unsurları ve bütün suç işleyen, suça temayüllü olan bütün örgütlerle ciddî bir 
mücadele vermekteyiz. Bakın, her gün basından da takip ediyorsunuz. Bir suç örgütü elemanları, ya 
bir ilde veya birkaç ilde birden organize suç şebekelerine yapılan operasyonlar, yakalanan ve 
adalete teslim edilen sanıklar. 
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Şimdi, ben, bakın, yine, bütün insaf sahiplerine soruyorum; bugün Türkiye'de böyle çete reisi 
bilinenlerin hepsi şu anda yargıya teslim edilmiş, bütün elamanlanyla beraber içerideler; ama, buna 
rağmen, biz, bu mücadeleyi bırakmış değiliz, ya polisimiz ya jandarmamız veya ikisi birlikte, her 
gün Türkiye'nin birçok ilinde projeli operasyonlar, savcılarımızın nezaretinde, bilgisinde yapılmak
ta ve suç örgütlerine karşı amansız bir mücadele verilmektedir. 

Ben sadece şunu söyleyeyim: Bakın, 2006 yılı bir aylık süre içerisinde -bir aylık süre içerisin
de- 18 organize suç örgütüne karşı yapılan operasyonda -18 örgüte yönelik operasyonda- 223 kişi 
yakalanıp yargıya teslim edilmiştir. Yine, bir aylık süre içerisinde, silah kaçakçılarına karşı 12 
operasyonda 83 kişi yakalayarak yargıya teslim etmiştir. Biz, organize suç örgütleriyle 
mücadelemize kesintisiz, aralıksız devam ediyoruz ve devam ettiriyoruz, üzerlerinde ciddiyetle, 
bunların, duruyoruz. 

Bakın, kaçakçılığın her türüyle ciddî bir mücadele yapılmaktadır. Akaryakıt kaçakçılığı, uyuş
turucu kaçakçılığı, insan ticareti, sigara, içki kaçakçılığıyla ilgili mücadelelerimiz de amansız bir 
şekilde devam ediyor. Uluslararası kuruluşlar, Türk güvenlik güçlerinin bilhassa uyuşturucu mad
deyle, uyuşturucu madde kaçakçılığıyla, yapmış olduğu mücadelelerden sitayişle bahsetmektedir
ler. Birleşmiş Milletler Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonunda, Avrupa Birliği Parlamenterler 
Komisyonunda bu konu gündeme geliyor ve bizim güvenlik güçlerimizin uyuşturucuyla mücadele 
ve insan ticaretiyle mücadeledeki etkin mücadelesi sonunda, bu konudaki rotaların da değiştiğini... 
Artık, Türkiye içinden değil, ülkemizin kuzeyinden, Karadeniz'in kuzeyinden veya Akdeniz'in 
güneyinden artık geçmeye başladı uyuşturucu tacirleri ile insan kaçakçılığı yapanlar. Onun için, biz, 
bunlarla, gerçekten, bu mücadelemize ciddî bir şekilde devam edeceğiz. 

MUHARREM KILIÇ (Malatya) - Sayın Bakan, uyuşturucu doğru da, sigara kaçakçılığı çok... 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Devamla) - Trabzon İlimizde son zamanlarda 

gerçekten bizleri üzen birtakım olaylar meydana geldi; ama, bakın, şunu da ifade ediyorum ki; son 
iki olay -daha evvelki olayları saymıyorum; ben yakında Trabzon'a gideceğim, orada da 
konuşacağız arkadaşlarla- İki millî futbolcumuzun arabalarına, eşlerinin arabasına, işyerlerine 
yönelik silahlı saldırı... Tabiî, bunlar, sadece Trabzonspor değil, millî futbolcularımız, ülkeye mal 
olmuş kişiler; ama, bakın, Trabzon Emniyet Müdürlüğümüzün çalışması, Emniyet Genel Müdür
lüğümüzün takviyesiyle, çok kısa süre içerisinde zanlılar tespit edildi; birisi yakalandı, diğeri, faili 
bellidir ve aranmaktadır; umut ediyorum ki, en kısa sürede yakalanacaktır. 

İkinci üzücü olay hepimizi üzmüştür ve biz, hem iktidar olarak hem parti olarak, bu konudaki 
görüşümüzü de ifade ettik, kesin bir şekilde lanetle kınadık. Bir din adamına karşı, bir mabette 
yapılan saldırıyı asla tasvip etmemiz mümkün değil, nefretle kınıyoruz. Burada da, yine, emniyet 
müdürlüğümüzün, Emniyet Teşkilatımızın yoğun, özverili bir çalışması sonunda, 30 saat gibi kısa bir 
süre içerisinde sanık, zanlı, tabancasıyla birlikte yakalanarak, adalet tevdi edilmiştir ve dünden beri 
de cumhuriyet savcısı tarafından sorgulanması devam etmektedir; ama, mesele bununla kalmıyor. 

Biz, Trabzon'a önem veriyoruz; çünkü, Trabzon gerçekten Karadeniz Bölgemizin önemli bir 
ili. Bakın, Hükümet olduğumuz günden beri sürekli Trabzon'daki polis sayımızı artırmışız. Yani, 
sürekli polis sayısını arttırdığımız ender illerimizden. İstanbul'a ağırlık veriyoruz, İzmir'e, An
kara'ya; ama, Trabzon İlimizde de sürekli artırmışız. 

İki, Trabzon İlimizde de, biraz evvel söylediğim gibi, organize suç örgütlerine yönelik, gerek 
polisimiz gerek jandarmamız ve bazı zamanlarda da ikisinin birlikte, organize suç örgütlerine 
yönelik yapmış oldukları projeli operasyonlar, aynen, şimdi Trabzon İlimizde de uygulanmaktadır. 
Ancak, biraz zaman içerisinde bunlar... 

Şimdi, bakın, yine demin burada konuşuldu, Yatağan'daki kül olayı. Biz bunun üzerine gidip 
çıkardık. Yani, kimsenin o külden haberi yoktu. Jandarmamızın savcıyla özel bir projesiyle üzerine 
gidildi ve çıkarıldı. Kaçak solvent; 7 ilde birden, Emniyet Genel Müdürlüğü Organize Suçlar 

- 5 5 0 -



TBMM B:60 8 . 2 . 2 0 0 6 0 : 3 

Şubemiz, yine cumhuriyet savcılarımızla birlikte, 7 ili kapsayan bir sahte akaryakıt, akaryakıt 
kaçakçılığı olayını bulup çıkardık. Biraz evvel rakam verdim; yani, bir ay içerisinde 18 tane suç ör
gütünün üzerine gidilip aydınlatılmıştır. Onun için biz, Trabzon üzerinde de özellikle, öncelikle 
duruyoruz ve asayişle ilgili olarak emniyet müdürlerimizin hepsiyle birlikte toplantı yaptık; iki 
gruba ayırarak toplantı yaptık. Ayrıca ben, çeşitli illerimizde, il merkezlerinde, o bölgedeki vali, em
niyet müdürü, jandarma alay komutanlarıyla, o bölgedeki illerimizin emniyet, asayiş, terör, güven
lik olaylarını görüşüyorum. İşte, yakında tekrar -bunlara bir kış dolayısıyla belki kısa bir ara verdik, 
gidememiştik- bu toplantılarımızı, hem bölgelerde devam ettireceğim -valilerimiz, emniyet müdür
lerimiz, jandarma komutanlarımızla- hem de Ankara'ya bunları davet etmek suretiyle, Ankara'da bu 
toplantılarımızı yapıp, bu olaylarla ilgili alınması gereken tedbirleri, uygulanması gerekenleri bir
likte ortaya koyup, uygulamalarımızı daha da artıracağız. 

Ayrıca, yine, burada, bu kürsüde yine söylemiştim; bilhassa kapkaç, hırsızlık gibi olaylar ve bu 
olaylara karışan çocuk suçlularla ilgili, hükümetimizin de üzerinde çok önemle durduğu bir konu, 
bilhassa madde bağımlısı çocuklarımız. Bununla ilgili olarak da, Sayın Başbakanımızın emriyle, 
talimatıyla, direktifiyle, Devlet Bakanımızın başkanlığında, koordinesinde, 5 bakandan oluşan bir 
ekip oluşturduk. Devlet Bakanımız Sayın Nimet Çubukçu Hanımefendinin koordinatörlüğünde, Sağ
lık Bakanı, Millî Eğitim Bakanı, Adalet Bakanı ve benden oluşan bir komite; işin hem güvenlik hem 
güvenlik dışında kalan birsürü boyutları vardır; yani, madde bağımlısı olsun, diğer suç işleyen veya 
sokakta yaşamak zorunda kalan çocuklarımıza yönelik sosyal tedbirler, ekonomik tedbirler, eğitim, 
kültür gibi bu meseleleri de görüşmek, bunlar için de çözüm önerileri tespit edip uygulamak için de 
böyle bir komitemiz vardır ve bu komite de çalışmalanna devam ediyor; kısa vadeli, orta vadeli, uzun 
vadeli tedbirler oluşturuldu, bunlar uygulamaya konuldu. Bu şekildeki çalışmalarımız devam ediyor. 

Ben, polislerin durumuyla ilgili Sayın Kesimoğlu sormuştu, söyledim. Yani, hazırlığımız, hem 
bizim hem Maliye Bakanlığından çıktı, şu anda Başbakanlıkta, inşallah, en kısa zamanda huzur
larınıza getireceğiz. 

SABRİ VARAN (Gümüşhane) - Polislere bir müjde ver Bakanım. 
MEHMET S. KESİMOĞLU (Kırklareli) - Gasp olaylarında yüzde 70 oranında azalma oldu mu 

hakikaten? 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Devamla) - Sizlerin yardım ve desteğiyle... 
MEHMET S. KESİMOĞLU (Kırklareli) - Sayın Bakan, Sayın Terzibaşıoğlu'nun söylediği, 

gasp olaylarında yüzde 70 oranında azalma var mı? 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Devamla) - Ben, rakam telaffuz etmeyi sevmem; 

ama, cep telefonlarının... Getirdiği bu teklif hepimizin oylarıyla yasalaştı, ikinci el telefonlarla il
gili o teklifin yasalaşmasından sonra, tabiî, cep telefonlarına yönelik gasp olaylarında azalma var, 
ciddî bir azalma var. 

MEHMET S. KESİMOĞLU (Kırklareli) - Genelde... 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Devamla) - Evet, ben, hepinize destekleriniz 

için teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakanım. 
Tasarının tümü üzerinde şahsı adına, Erzurum Milletvekili Sayın İbrahim Özdoğan; buyurun. 

(Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 
Süreniz 10 dakika. 
İBRAHİM ÖZDOĞAN (Erzurum) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 848 sıra sayılı yasa 

tasansı üzerinde şahsım adına söz almış bulunmaktayım; bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygı ve 
sevgilerimle selamlıyorum. 
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Değerli arkadaşlar, bu yasa tasarısı, Emniyet Genel Müdürlüğümüze ait birtakım malî işleri 
düzene sokmaktadır. Yasa tasarısının arkasında, perde arkasında neler olabileceğini bilmiyoruz. 
Gerekçelerini çok dikkatli okudum. Yani, Emniyetimize ait birçok problem olmasına rağmen, ön
celikle bunun ele alınması abesle iştigalden başka bir şey değildir. 

Sayın Bakan az önce burada birtakım konuşmacı arkadaşlar tarafından karanlık bir tablo çizil
diğini söylediler. Sayın Bakanım kusura bakmasınlar, ben de bir karanlık tablo çizeceğim; çünkü, 
şu anda Türkiye, hakikaten bir asayiş cehennemi altında yaşamaktadır. Yalnız, bu karanlık tabloyu 
çizerken, sözüm, kesinlikle emniyet güçlerimize ve jandarma kuvvetlerimize ait değildir; iki 
güvenlik birimimizin de, dünyada önde mücadele ettiklerini biz biliyoruz. Bu karanlık tablo, AK 
Parti Hükümetinin ekonomik ve sosyal olumsuz politikalarından kaynaklanmaktadır, bunu ön
celikle belirteyim. 

Değerli arkadaşlar, örgütlü suçlarda hem nitelik hem de nicelik bakımından ürkütücü bir tır
manış gerçekleşiyor olması, ülkemizde, özellikle de büyük kentlerde yaşayan vatandaşlarımızı ve 
bizleri endişeye düşürmektedir. Ne yazık ki, bugün, hırsızlık, gasp, kapkaç, yankesicilik gibi olay
lar, vatandaşımızın sokağa çıkmaya cesaret edemeyeceği noktalara tırmanmış, suç oranlarındaki ar
tış ve suçluların cüreti, devletin güvenlik güçlerine duyulan güveni sarsmıştır. Çözüme yönelik 
yapıcı bir tutum benimseyebilmemiz için, en başından temel bir varsayım yapmamız şarttır. Buna 
göre, İngiltere gibi sosyal güvenlik ve kayıt sistemi gelişmiş Batı ülkelerinde özel sigorta sistemi 
yaygındır. Bu gelişmişlik düzeyindeki ülkelerde, özel sigorta sistemi, ülke vatandaşlarının neredey
se tümünü kapsamaktadır. Dolayısıyla, bu ülke vatandaşları, hırsızlık, yankesicilik, soygun, gasp 
gibi suçlardan mağdur olduklarında, sigortalarından yararlanabilmek için polise muhakkak başvur
makta, suç kayıt altına alınmaktadır. Sonuç olarak, özel sigorta sisteminin geliştiği ülkelerde, iş
lenen suçların kayıt altına alınması ve bunların sonucunda ortaya çıkan suç istatistiklerinin sağlıklı 
veriler ortaya koydukları bilinmektedir. Anavatan iktidarında biz bu sistemi getireceğiz. 

Suç istatistikleriyle ilgili bilinen bir başka gerçekse, Türkiye'de kayıt altına alınan suçlar ve 
çıkarılan istatistiklerdir. Ülkemizde, hırsızlık, kapkaç, gasp, soygun gibi suçların mağduru olan pek 
çok vatandaşın, nasıl olsa failler bulunamaz, bürokrasi uğraştırır gibi gerekçelerle ya da kendisine 
karşı işlenen suçtan küçük zararlarla kurtulabilmişse bunu polise bildirmediği bilinmektedir. Bu 
durumun dikkate alınmasıyla birlikte, Türkiye'de, Emniyet Genel Müdürlüğünün ilan ettiği suç is
tatistiklerinin gerçeğin tümünü yansıtmadığı, konunun uzmanlarının ortak görüşüdür. 

Öyleyse, şunu en başta veri kabul etmek lazımdır ki, tablolar ve rakamlar dizisinin verdiği 
olumlu mesaj önümüze sürülüp de, gözlerimizin önünde cereyan eden suç artışını görmezlikten gel
mek, aymazlığın ta kendisi olacaktır. Ayan beyan ortadadır ki, özellikle büyük kentlerde ciddî bir 
güvenlik sorunu vatandaşımızın canını yakmaktadır. AK Parti İktidarı, emniyet açısından İstanbul, 
Ankara, Erzurum, Trabzon başta olmak üzere bütün Türkiye'yi cehenneme çevirmiştir. 

Biz burada, sadece, gerçekleşen suçların sayısal olarak artıp artmadığını tartışmak istemiyoruz. 
Zira, bu apaçık miyopluktur. Suç oranlarındaki gözle görülür artışa ek olarak, suç örgütlerinin 
yapılanması, devlete ve düzene karşı tutumlan, kullandıkları insan malzemesi de korkunç bir 
dönüşüm geçirmiştir. Bunda en büyük etken, AK Partinin ekonomideki korkunç tahribatıdır. 2003 
yılında toplam 10 493 olayda 14 302 çocuk hakkında adlî işlem yapılmıştır. 2004 yılında ise rakam
lar artmıştır. Geçtiğimiz yıl 11 606 olayda 15 273 çocuk işlem gördü. 9 yıl öncesinde suç istatistik
lerinde kız çocukları bulunmuyordu. Bugün ise suçlu kız çocuklarının oranı yüzde 2'dir. Adalet 
Bakanı Sayın Cemil Çiçek 2 Mart 2005 tarihinde basına yaptığı bir açıklamada, 1997 yılında 1 476 
olan çocuk tutuklu sayısının, bugün, 40'ı kız çocuğu olmak üzere 1 980'e çıktığını açıklamıştır. 

Geride bıraktığımız yıllarda 1 050 çocuk, hırsızlık, nitelikli hırsızlık ve yağma suçlamasıyla 
ceza aldı. Polisiye tedbirler de çocukları kurtaramadı. Sonuçta, cezaevine giren çocuklar yine suç 
örgütlerine sahip çıktığı net bir biçimde görülmektedir. 
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Suça kansan çocukların organize suçlardaki payı yüzde 85'e ulaşmıştır. Kapkaç, gasp gibi olay
larda sokak çocuklarının payı sadece yüzde 5'tir. Organize suçlara kansan çocukların önemli bir 
bölümü ailesiyle birlikte yaşamaktadır ve bizzat aileleri suç örgütleriyle işbirliği yaparak çocuk
larını bu yola itmektedir. 

Bu somut verilerle birlikte net olarak ortaya çıkmıştır ki, suç örgütleri artık küçük çocuklan, 
özellikle de kız çocuklanm kullanmaktadırlar. Çok değil, dokuz sene önce Türkiye'de böyle bir şeyin 
varlığından bile söz edilemezken, bugün büyük şehirler çocuklardan kurulmuş profesyonel çocuk 
timlerinin, suç timlerinin elinden kan ağlamaktadır. Yapılan hukuksal düzenlemeler, ıslah politikalan 
da maalesef işe yaramamıştır. Islah evlerinde, hatta sosyal hizmetler yurtlannda bile suçlu çocuklar
la suç örgütlerinin bağı kopanlamamakta, devlet, örgütle çocuk arasına girememektedir. 

İnsan malzemesindeki bu dönüşüme ek olarak suç örgütlerinin devlete ve düzene karşı tutum
ları da değişmiş, çok değil, birkaç yıl önce devlete kafa tutmaktan korkan suçlular, bu konuda da 
cüret göstermeye başlamışlardır. Emniyet Teşkilatımızın değerli mensuplannın sıklıkla belirttikleri 
gibi, Türkiye'de "mafya" olarak tabir edilen organize suç örgütleri uzun bir zamandır varlık göster
mektedirler; ancak, bunlann ezici çoğunluğu, sanıldığı gibi, devlete kafa tutacak güce ve cürete hiç
bir zaman sahip olamamıştır. Örneğin, mafya üyesi olarak bilinen insanlar polis baskını ve gözal
tına alınma durumlarında polise direnme, çatışmaya girme cüretini hiçbir zaman gösterememişler
dir; ancak, bugün bizler, baskınlar sonrası yakalanacağını anlayınca polise silah sıkan suçlulann 
görüntülerini her akşam haber bültenlerinden izler durumda olduk. Yanlış iç güvenlik politikalan, 
devletin güvenlik güçlerine duyulan güveni ancak bu kadar sarsabilirdi ve ne yazık ki, bugün de öy
le olmuştur. Biz, adi bir suçlunun polisimize kurşun sıkma cesareti gösterdiği ibret sahnelerini haber 
bültenlerinden izler hale geldik. Türkiye, kentlerinde esaslı bir asayiş depremi yaşarken ve 
ekonomik terör başını alıp gitmişken, siyasî terör olaylanndaki tırmanış da güvensizlik ortamını 
iyice körüklemiştir. 

Siyasî terör konusunda sağlıklı karar alabilmek için de, bazı temel varsayımlar yapmamız 
gerekir. Unutulmamalıdır ki, terör, savaşın en ucuz türüdür. Bir ülke, başka bir ülkeyi yıpratmak, 
güçten düşürmek istiyorsa, o ülkenin iç terörüne ya aktif destek verir ya da terörün kendi toprak-
lannda barınmasına izin verir. İlk bakışta, bu, bizlere, 20 nci Yüzyıla ait bir gerçekmiş gibi görün
se de, maalesef, 11 Eylül sonrası dönemde bile, hâlâ geçerliliğini korumaktadır. 

Sonuç olarak, terör örgütlerinin eğitim ve mühimmat konusunda bazı ülkelerden destek alıyor 
olmaları, acı olmakla birlikte, soğukkanlılıkla kabullenmemiz gereken bir gerçektir. Örgütler, yal
nızca silahlı eylem pratiği konusunda destek görmemektedirler. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Özdoğan, konuşmanızı tamamlayınız. 
Buyurun. 
İBRAHİM ÖZDOĞAN (Devamla) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 
Propaganda faaliyetlerini yürüten, yurtiçi ve yurt dışında, kamuoyunun bir bölümünün des

teğini alabilmek, medyayı kullanabilmek için yapılan dernekçilik ve vakıfçılık faaliyetleri, gençler
den taban oluşturabilmek, onlarda kendi lehlerine bir bilinç tesis etmek umuduyla yapılan basım, 
yayım faaliyetleri alanlarında da eğitim almakta, desteklenmektedirler. 

Dolayısıyla, terör örgütlerinin faaliyetleri çeşitlilik arz etmektedir. Örneğin, PKK terör ör
gütünün, 70 ülkede 200'ün üzerinde dernek, vakıf ve benzeri organizasyonla faaliyet gösterdiği 
bilinmektedir. 

Burada, çok vahim bir hatayı değerlendirmelerinize sunmak istiyorum. Basın mensubu, 
akademisyen, hatta bazı siyasiler, bu toplumun kanaat önderlerinden olan bazı isimler, terör örgüt
lerinin, silahlı eylem pratiği dışındaki girişimlerine sempatiyle bakmakta, "legal alanda faaliyet gös-
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tersinler, bu şekilde sisteme dahil oluyorlar, silahlı eyleme yeğdir" şeklinde bir düşünceyle bu 
duruma kayıtsız kalmaktadırlar. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Özdoğan, teşekkürünüzü alabilir miyim. 
Buyurun. 
İBRAHÎM ÖZDOĞAN (Devamla) - Hemen bitiriyorum Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum. 
Oysa, dernekçilik faaliyetleri ve diğer entelektüel girişimler, silahlı eylemlerin başarısını 

garantilemek, bu eylemlere meşruiyet zemini oluşturmak için girişilen yan faaliyetlerdir. 
Bu şekilde, örgütler, silahlı saldırılarını bağımsızlık mücadelesi olarak sunmaya çalışmaktadır

lar. Anavatan iktidarında iyi niyetli olmayan gafillerden inşallah hesap soracağız. 
Diğer maddelerde buluşmak üzere, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (Anavatan Partisi 

sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Özdoğan. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum: 

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT ARAÇ, GEREÇ, MAL VE MALZEMENİN 
SATIŞ, HİBE, HEK VE HURDA DURUM VE İŞLEMLERİ İLE HİZMET SATIŞINA DAİR 

KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI 
MADDE 1.- 12/4/2001 tarihli ve 4645 sayılı Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, 

Mal ve Malzemenin Satış, Hibe, HEK ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair 
Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Bu Kanunun amacı, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından satın alınan veya çeşitli yollarla 
temin edilen taşıt, silah, mühimmat, makine ve teçhizat ile mal ve malzemeden ihtiyaç fazlası 
bulunanlar veya standart dışı durumuna düşenler ile HEK durumunda olan veya hurdaya ayrılan
ların tasfiyesi, değerlendirilmesi ve Kurumun asli görevlerini aksatmamak şartı ile hizmet veril
mesine dair usul ve esasları belirlemektir." 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve şahsı adına Samsun Milletvekili Sayın 

Haluk Koç; buyurun. 
CHP GRUBU ADINA HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

hepinizi, şahsım ve Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, saygıyla selamlıyorum. 
Değerli arkadaşlarım, yine, Emniyet Genel Müdürlüğüne ait bir yasa tasarısının görüşülmesi 

için oturumdayız; yine, Sayın İçişleri Bakanımızı bu konuda açıklama yapmak üzere dinledik. 
Kanun, 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. Bununla ilgili tümü hakkında görüşlerini açıklayan İzmir Milletvekilimiz Sayın Hakkı Ül-
kü'nün sözlerini tekrar etmeyeceğim. Burada, Cumhuriyet Halk Partisinin karşı çıktığı bazı gerek
çeler, kanun tasarısının kâğıda alınış, komisyon raporunun ortaya konuluş noktasında belirtilmiş 
durumda; buradaki çekincelerimizi ifade ettik. 

Değerli arkadaşlarım, ben, bir noktaya değinmek istiyorum; o nokta da, Sayın İçişleri Bakanını 
demin dinledik... Değerli arkadaşlarım, biraz kalabalık bir dosyayla geldim, belki dikkatinizi çek
miştir; bunlar, Adalet ve Kalkınma Partisinin iktidara geldiğinden beri Emniyet Genel Müdürlüğüy-
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le ilgili, emniyet teşkilatıyla ilgili çeşitli kanun tasarılarının görüşülmesi sırasında ve içişleri Bakan
lığının bütçesinin gerek Plan ve Bütçe Komisyonunda gerek Genel Kurulda görüşülmesi sırasında 
iktidar ve muhalefet partisi sözcülerinin söylediklerinin tutanaktan alınmalarıdır ve Sayın İçişleri 
Bakanının da bunlara yanıtı vardır. 

Değerli arkadaşlanm, ilginizi çekeceği için ifade etmek istiyorum; öncelikle, emniyet teş
kilatımızın, devletin halka dönük yüzü olduğunu, ben, bir kere daha vurgulamak istiyorum. Demok
ratik bir devlet yapısında, polis teşkilatının, Emniyet Teşkilatının mutlaka bu normlara göre 
yapılanarak, eğitiminden görev alanına kadar tüm noktalarda donatılarak görev yapması, tahmin 
ediyorum sadece benim arzum değil; cumhuriyetin temel ilkelerine ve demokratik devlet düzenine 
inanan tüm milletvekili arkadaşlarımızın ortak kaygısı, ortak dileğidir diye düşünüyorum. Değerli 
arkadaşlarım, bu talepleri, tabiî dile getireceğiz. Ben, burada, bu yapılanma içerisinde, eğitimi nok
san, çeşitli özlük haklarından yoksun, çok uzun mesai koşullan altında görev yapan arkadaşlanmızı 
doğrudan sorumlu tutmuyorum. Sadece, devletin, yürütme noktasında bulunan siyasî erkin -bu, bu 
dönem Adalet ve Kalkınma Partisi, daha önceki dönemlerde başka siyasî partiler- bunlann, kendi 
iktidar güçlerini, emniyet teşkilatı üzerinde, bazı yapılanmalarda kullanmış olduklan, acı, ama, 
yalın gerçeğidir. Bunun acısını çok yaşadı... Bakın, bir günlük gazetemizde, 1980 öncesi olaylarda 
-o zamanın İçişleri Bakanı, bir dönem görev yapan, şu anda burada değil, İçişleri eski Bakanı Sayın 
Hasan Fehmi Güneş'in de açıklamalan var- değişik tefrikalara, değişik açıklamalara yirmialtı yıl 
sonra tanık oluyoruz. 

Değerli arkadaşlanm, hep, şeffaflık diyoruz, demokratikleşme diyoruz, hukuk devleti diyoruz; 
ama, bunlann çoğu sözde kalıyor, bir türlü, bunu, eyleme dönüştüremiyoruz, uygulamaya 
sokamıyoruz. En önemli noktalardan birisi Emniyet Teşkilatıdır. Değerli arkadaşlanm, bunu sizlerle 
paylaştıktan sonra, tabiî, bunun, tümden ele alınıp, yapılanmasından eğitimine kadar, görev noktasına 
kadar, mutlaka -demin söylediğim normlar, ölçütler içerisinde- irdelenmesi gereğinin altını çiziyorum. 

Değerli arkadaşlanm, Sayın Bakanı dinledik. Sayın Bakan, ben, çok hazırlıklı geldim; çünkü, 
kendisinin aynı sözleri söyleyeceğini biliyordum ve burada, bakın, 25 Mart 2003, 22 nci Dönem 
Birinci Yasama Yılı 55 inci Birleşim... Teker teker tutanak okuyup sizleri yormak istemiyorum. Bazı 
isimler söyleyeceğim; bu milletvekili arkadaşlanmı tenzih ediyorum, bir suçlama için söy
lemiyorum; ama, bu kürsüde, İktidar Partisi milletvekili olarak, Emniyet Teşkilatı mensuplannın 
sorunlannı dile getirdiler; ben, bazen kanştırdım, iktidar milletvekili mi muhalefet milletvekili mi bu 
arkadaşlanmız diye; fakat, İktidar Partisi milletvekillerinden Sayın Selami Uzun, Sayın Veli Kaya, 
Sayın Mahmut Göksu, Sayın Mahmut Ceylan, Sayın Muharrem Tozçöken -demin buradaydı, aynl-
dı- Sayın Komisyon Başkanı Ziyaeddin Akbulut -atladıklanm da olabilir- gerek komisyonda gerek 
Genel Kurulda, bu kürsüden verilmiş sözler var, tutanaklara düşen izler var değerli arkadaşlanm. 

Sayın Bakana gelince, Sayın Bakan defaaten söz vermiştir. Sayın Bakan... Ben, tarih tarih söy
leyeceğim kendisine. Eğer arzu ederse, ben, kendisine de bütün bu belgeleri arz etmeye hazınm, sun
maya hazınm. Ben, bugün "el insaf diye başlayan bir Bakan konuşmasıyla, tekrar, bu özlük haklan 
konusunun, bir yasal çerçeve içerisinde Maliye Bakanlığına, oradan Başbakanlığa gönderildiğini; fakat, 
ne hikmetse, bir türlü Genel Kurul gündemine ya da komisyonlanna gelmediğini hâlâ görüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bakın, tarihlere devam ediyorum. Şimdi, 22 Aralık 2003, Sayın Bakan 
şöyle diyor: "Yine, polislerimizin özlük haklan, çalışma saatleri, emeklilikleri ve sosyal durum-
lanyla ilgili konulara değindiler. Afyon Milletvekilimiz de sormuşlardı. Çalışma saatlerine gelince, 
emniyet mensuplarımızın, ilgili düzenlemeyle, dikkat edilmeleri..." Yani, bu konuda düzenleme 
yapılacağı sözünü veriyor. 

Devam ediyoruz, 25 Mart 2003... 25 Mart 2003'te, yine, Sayın Bakanın demin söylediği söz
lerin -özlük haklanyla ilgili- aynısı, bu kürsüden, Sayın Bakan tarafından ifade edilmiştir. Belge is
tiyorsanız, burada. 
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Değerli arkadaşlarım, tarih olarak devam edelim. Bakın, Sayın Tozçöken'in açıklamaları var. 
Yine, Plan ve Bütçe Komisyonu tutanaklan var. Yine, son 2005 bütçesindeki konuşma var. Yine, en 
son olarak, hadi bırakın, arayı bırakın, en son, Sayın Bakanın söylediği: "Şimdi, en çok konuşulan 
konulardan biri de, polislerimizin, güvenlik görevlilerimizin özlük hakkıdır. Biz, bu konu üzerinde, 
hakikaten, Bakanlığa gelir gelmez bir çalışma yaptık." 2003'te de aynı söylemişsiniz Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Doğru... 
HALUK KOÇ (Devamla) - 2004'te de söylediniz, 2005'te de söylediniz. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Hepsi doğru... 
HALUK KOÇ (Devamla) - Tarih 2006, yine söylemeye devam ediyorsunuz. Sonuç?.. Sonuç 

yok değerli arkadaşlarım. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Gelecek... 
HALUK KOÇ (Devamla) - Şimdi, çok basit oysa, çok basit. El insaf filan diye hiç yaklaş

mamak lazım. Şimdi, bakın, 24 Kasım 2004 akşamına sizi götürmek istiyorum. Sorulan sorular çok 
basit: "Polise, fazla çalışma ücreti adı altında ödenen paranın Avrupa Birliği normlarına uygun 
olarak, fazla mesai adı altında -ki, çalışma koşullarının güçlüğünden bahsedildi- ve saat hesabı 
yapılarak ödenmesiyle ilgili Bakanlığınızın herhangi bir çalışması var mıdır Sayın Bakan?" 

Kusura bakmayın, Genel Kurul içerisinde bunlar mükerrer sorular oluyor, tekrar eden sorular 
oluyor; ama, artık, Emniyet mensuplan, ben inanıyorum, bu kürsüden, Sayın Bakanın ağzından, 
efendim, hazırlandık, geliyoruz, geldik, yapacağız, edeceğiz sözlerine pek kuşkuyla bakar oldular. 

Devam ediyorum Sayın Bakan: "Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığının ek 68 inci maddesin
de makam ve temsil tazminatının emekliliğe yansıtılabilmesi için iki yıllık çalışma şartı getirilmiş
tir. 2000 yılında, vazife malulleri ile -ki, birçok şehidimiz var; bir kere daha, bu arada, hepsinin 
ruhunu şad etmek istiyorum- bu şehitlerimizin dul ve yetimlerinin mağdur edilmemesi için, bunlar
da iki yıllık şartın aranmaması yönünde değişiklik yapılmış; ancak, kendi iradesi dışında yaş haddi 
nedeniyle emekli edilenler bu kapsamda değerlendirilmemiştir. Dolayısıyla, teşkilat mensuplan 
diğer kamu görevlilerinden farklı olarak yaş haddinden emekli edildiklerinde, iki yılını doldur
madan mağdur olmaktadırlar. Açık bir mağduriyet söz konusudur. Bunun düzeltilmesi için ne 
yapıyorsunuz Sayın Bakan?" 

"657 sayılı Devlet Memurlan Kanununda diğer meslek sınıflannın tamamına yakın bölümüne, 
8 inci dereceden itibaren ekgösterge verilmesine rağmen, emniyet hizmetleri sınıfı personeline 4 ün
cü dereceden itibaren ekgösterge verilmesi, mevcut ekgösterge puanlannın da diğer kamu per
soneline oranla daha düşük tutulması Anayasanın eşitlik ilkesine aykın değil midir Sayın Bakan?" 

İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Evet. 
HALUK KOÇ (Devamla) - "Evet" diyorsunuz; lütfen, düzeltin. 
Bakın, Sayın Bakan, geldiniz, gidiyorsunuz. Üçbuçuk yıl doldu. Üçbuçuk yıl doldu. Baş sal

lamakla olmuyor Sayın Bakan. Bunlan söylediyseniz... Sayın Uzun, sizin de çok sözleriniz var, 
size de takdim ederim; hepinizinki var, bütün çalışmalan yaptım ben, hepsi var burada. Lütfen, bun
ları düzeltecek adım atın, somut adımlar atın, net olun. Yani, ben üzülüyorum. Hele, Maliye 
Bakanına falan emanet ettiyseniz!.. Sayın Bakan, yapmayın; Sayın Maliye Bakanına gittiyse bu iş, 
geçmiş olsun, geçmiş olsun; ben, üzüntülerimi bildiriyorum... Oradan gelmez, oradan gelmez; çün
kü, bir IMF talimatı bekler; Avrupa Birliği normlan falan hiçbir şey. Sayın Maliye Bakanına gittiy
se -kulaklan çınlıyordur şimdi- Emniyet Teşkilatına zırnık çıkmaz, zırnık! 

İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Geçti, Maliyeden geçti. 
HALUK KOÇ (Devamla) - Çıkmaz; çıksa bile, burada geri alınır, bir önergeyle geri alınır. 

Buna tanık olduk bütçe görüşmeleri sırasında; 31 inci maddeyi unutmayın. 3,5 katrilyonluk kamu 
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borcunun hastanelerden nasıl silindiğini unutmadık. Maliye Bakanına güveniyorsanız, yandınız. 
Yani, öyle bir şey ki, bir yerlere ciğer emanet ediyorsunuz. Mümkün değil... 

Sayın Bakanım, sizi zorluyorum, sizi üzmek niyetinde değilim; ama, bir milletvekili olarak, bu 
konudaki laf tekrarlarının, bu kürsüde, somut, net, uygulamaya dönük bir yasa teklifine -hükümet 
tarafından- dönmesini, yasa tasarısına dönmesini arzu ediyorum. Bunu arzu eden birçok da ar
kadaşım var; bilhassa, İktidar Partisi Grubu adına konuşup, bu sözleri bu kürsüden veren arkadaş
larımın ihtiyacı var. 

Değerli arkadaşlarım, bakın, yine aynı şekilde, kamu çalışanlarına grevli toplusözleşmeli sen
dikal hak dedik. Sizin de var, sizin de var... Polisler kamu çalışanı değil mi?! Efendim, Emniyet 
Teşkilatı, ülke hassas noktalardan geçiyor... Bunları aşalım, demokratikleşiyoruz. Şeffaf olacak
tık. .. Sadece Emniyet Teşkilatına değil, bütün kamu çalışanlarına grevli toplusözleşmeli sendikal 
hak; söz verdiniz, yapın. İşte, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu, sonuna kadar bunun yanındadır. 

Değerli arkadaşlarım, daha bitmedi, Sayın Bakanın sözleri var ve Sayın Bakan cevap veriyor. 
Ben, ona geçmeden önce, bir noktayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir polis düşünün; polis, vatan

daşın namusu, ülkenin namusu ve devletin halka dönük yüzü. Bu polis arkadaşlarımızla konuştunuz mu 
hiç, değerli arkadaşlarım; emekli olmaktan korkuyor bu insanlar, biliyor musunuz?! Korkuyorlar; çün
kü, emekli olduklarında kendilerine ödenen birtakım mesai, tazminat adı altındaki ödeneklerin kesil
diğinde "ben, bu polislik onurumu, şimdiye kadar yaptığım bu kamu vicdanı görevini emekli olduğum
da onurlu, namuslu bir şekilde nasıl sürdüreceğim" diyor polis. Emekli olduğunda uğradığı hak kaybını 
biliyorsunuz Sayın Bakanım. Lütfen, bunu düzeltelim, lütfen, düzeltelim. İnsanlar ağlıyorlar. Emekli ol
maktan korkuyor polisler, değerli arkadaşlarım. "Yapacağız, edeceğiz, hükümetimiz çok iyi..." Tamam, 
tamam, iyi olun; gelin, bunlan yapın, daha iyi olun ve Sayın Bakanın verdiği cevap: "Bunun dışında 
ayrıca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunuyla ilgili, devlet personel rejimini yeniden gözden geçiren 
bir reform çalışmamız var." Sayın Bakanım, bitmiyor bu iş, bu iş bitmiyor. 

Ben, belki konunun dışına çıktım; ama, sosyal bir yarayı bir kere daha bu Mecliste, bir kere 
daha bu Mecliste dile getirme görevini Cumhuriyet Halk Partisi adına üstlenmiş bir arkadaşınız 
olarak bunun altını çizmek istiyorum. Ben inanıyorum, sizin içinizden de birçoğunuzun adına da 
konuştum; çünkü, bu bir yaradır, bu bir yaradır; bunun acilen çözülmesi... Bakın, bu insanlar inanç
larını yitiriyorlar. Devlete karşı olan güven erozyonu, bu emniyet mensubu teşkilatı mensuplarında 
bu güven erozyonu yaşanıyor devlete karşı; bunu aşmak zorundayız. Eğer o kişi toplumun vicdanıy-
sa, kamunun vicdanıysa, emekli olduğunda da, çalışırken de, özlük hakları bakımından o vicdana 
uygun bir politikayı burada ortaklaşa devreye sokmak zorundayız. 

Sayın Bakanım, elinizi kolunuzu tutan yok. Eğer Maliye Bakanının tutulmasını istiyorsanız, 
onu -söz veriyorum- ben tutacağım; ama, getirin bunu, söz veriyorum ben tutacağım, söz veriyorum 
ben tutacağım, söz veriyorum. 

İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Gerek yok. Biz bunu yapıyoruz. 
HALUK KOÇ (Devamla) - O, onu ilgilendirmez. Belki, polis filan deyince ürkebilir; ama, ar

tık, bunu açalım. Maliye Bakanlığı-İçişleri Bakanlığı-Başbakanlık, çok küçük bir üçgen. Bunu alın, 
getirin, geçirin. 

Sayın Terzibaşıoğlu, size bir sözüm vardı. Sağlık konusunda birtakım şeyler dediniz. Çok basit 
bir örnek vereceğim size. Ben hematologum. 

ORHAN SEYFİ TERZİBAŞIOĞLU (Muğla) - Ben diş hekimiyim. 
HALUK KOÇ (Devamla) - Siz diş hekimisiniz, biliyorum. Demin Leucogen'den, 

Neupogen'den, Eritropoetin'den bahsettiniz. Şu anda, biliyor musunuz ki, Sağlık Bakanı Müsteşarı 
-kısa bir dönem benim yanımda da yan dal ihtisası yapmıştı- Necdet Beye telefon ederek, ben, Sam
sun Terme'den gelen... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN - Sayın Koç, tamamlayınız konuşmanızı. 
Buyurun. 
HALUK KOÇ (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan. 
.. .genç bir akut lösemili, altı aydır tedavi ettirdiğimiz bir genç kız, erkek kardeşi ya da kız kar

deşi, neyse; bire bir kardeşi, tam tutuyor, yüzde 80 oranında bu hastalığı tam yenme şansı var. Yeşil-
kartla bir yere kadar... Burada teşekkür ediyorum kendisine; Ankara Tıp Fakültesi Dekanı Sayın 
Prof. Dr. Tümer Çorapçıoğlu, zimmet suçlamalarına rağmen, üzerinde yapılan baskılara rağmen, bu 
insancıkları orada, yeşilkartla, kendilerine sevk edilen, tutup bütün ilaç şeylerini oradan, buradan sağ
lıyor. Suç işliyorsa, bu kürsüden ifade ediyorum ve şu anda nakil yapılması lazım; fakat, hastanelere 
olan borç yüzünden ilaç alınamıyor. Hastane bütün imkânlarını veriyor; çözmeye çalışıyoruz. Bu, bir 
tane örnek. Leucogen dediniz, Neupogen dediniz. Evet, bunlar kan hastalıklarında belirli bir dönem
de kullanılan çok pahalı yeni kuşak ürünler; bunları ödemiyorlar. Burada çok büyük sıkıntı var, çok 
büyük sıkıntı var. Konuyu bildiğim için, siz de burada bir iktidar milletvekili olarak... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Koç, lütfen... 
HALUK KOÇ (Devamla) - Son sözüm Başkan, tamam. 
...belki, bir iktidar milletvekili olarak zor bir görev üstleniyorsunuz; yani, iktidarın sağlık 

alanındaki icraatlarının başarılı olduğunu yansıtma görevi, belki, inanmadığınız bir görevi siyaseten 
savunmak zorunda kalıyorsunuz. Lütfen, bu konuda sıkıntı çeken insanlar bizi izlerken, onların 
yaşadığı acı gerçekleri görmemezden gelerek, bu kürsülerden, hiç olmazsa, burada siyasî polemik 
noktası yapmayın. 

Efendim, ben, Sayın Bakanın bu sözünde duracağına inanıyorum ve Cumhuriyet Halk Partisi 
Grubu adına hepinizi saygılarımla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
ORHAN SEYFİ TERZİBAŞIOĞLU (Muğla) - Sayın Başkan, iki cümleyle cevap vermek is

tiyorum. 
BAŞKAN - Saygıdeğer arkadaşlarım, burada grubun söz hakkı vardır. Grup söz alıp, 

konuşabilir. Şimdi, bu, çok doğal bir şeydir. Grup başkanvekili arkadaşlarımız da burada. Şimdi, her 
eleştiren -iktidar ve muhalefet için de söylüyorum- biri diğerini eleştirdiği zaman, o, anında çıkıp 
orada cevap vermeye kalkışırsa, bunun önünü sonunu alamayız. Her iki grup için de söylüyorum. 
Yani, o zaman, hiç kimse, hiç kimseyi tenkit etmeyecek, hiç kimse bir şey söylemeyecek. 

ORHAN SEYFİ TERZİBAŞIOĞLU (Muğla) - İsmimi zikrederek, bana dönerek, sadece ve 
sadece bana hitap ederek, hitapta bulunup... 

HALUK KOÇ (Samsun) - Efendim, bir hakaret yapmadım, bir sataşma yapmadım. 
ORHAN SEYFİ TERZİBAŞIOĞLU (Muğla) - Ben, bir dakikada cevap vermek istiyorum. 
HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Başkanım, bir sataşma yapmadım. Ben, Sayın Bakanın... 
BAŞKAN - Saygıdeğer arkadaşlarım, bahsettiğiniz terimler tıbbî terimlerdir. Ben, tıp uzmanı 

falan değilim. Burada konuştuğunuz kavramlar nereye gidiyor, ne gidiyor, bilmiyorum. 
AHMET IŞIK (Konya) - Sayın Başkan, bilirkişi burada. 
BAŞKAN - Cevdet Beyi danışman olarak alıp, Cevdet Beye sormam lazım, böyle midir diye; 

ama, şu konuşmaları tamamlayalım, sonra, kısa bir açıklamayı, ben, yerinizden yaptırırım size. 
Evet, Anavatan Grubu adına, Mardin Milletvekili Sayın Muharrem Doğan, buyurun. 

(Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 
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MUHARREM DOĞAN (Mardin) - Sayın Başkan, şahsım adına da söz aldım; onu da birleş
tirirseniz... 

BAŞKAN - Buyurun, şahsınız adına da konuşma sürenizi verdim. 
ANAVATAN PARTİSİ GRUBU ADINA MUHARREM DOĞAN (Mardin) - Teşekkür ederim 

Sayın Başkanım. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan 848 sıra sayılı yasa tasarısının 1 inci 

maddesi üzerinde görüş belirtmek üzere Anavatan Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; bu 
vesileyle, Yüce Meclisimizi ve saygıdeğer halkımızı saygılarımla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, görüştüğümüz madde, çok önemli bir maddedir, getirişi olan bir maddedir 
ve sosyal boyutu olan bir yasa tasarısıdır. Bu nedenle, destekliyoruz, sonuna kadar da destekliyoruz; 
çünkü, bu yasa tasarısı, İçişleri Bakanlığımızın en önemli bir konu olan Emniyet Genel Müdür
lüğüne ait araç, gereç, mal, malzeme ve hurda ve HEK olmuş, ekonomik ömrünü yitirmiş mal
zemelerin satımına yetki veriyor. Bu nedenle, bu maddeye canı gönülden destek veriyorum; ancak, 
söylemek istediğim bir husus var, sizlerle paylaşmak istediğim bir husus var. Bunu dile getirmeme 
izin verirseniz, mutlu olurum. 

Değerli milletvekilleri, doğu, güneydoğu bölgelerimizin sorunlarını dile getirmek, en başta 
benim görevim ve sizlerin görevidir; çünkü, doğu, güneydoğu bölgelerinin sorunlan, aynı zamanda 
Türkiye'nin sorunlarıdır. Şimdi, bu maddeye paralel ve bu maddeye benzen çok önemli bir konuyu 
sizlerle paylaşmak istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, hatırlamaya çalışınız. Şu gördüğünüz yasa tasarısı; yani, diğer bir adı 
"torba yasası" dediğimiz yasa tasarısı, 12.5.2005 yılında basılmış ve bizlere dağıtılmıştı. 25.10.2005 
tarihinde 13 üncü Birleşimde bunu görüşürken, aynı, şimdi görüştüğümüz maddeye çok benzer ve 
paralel olan bir madde geri çekildi; ama, niçin geri çekildi, hangi amaçla geri çekildi; bunu da an
lamış değiliz. 

Şimdi, değerli arkadaşlar, şu maddenin 21 inci maddesini sizlere okumak istiyorum: "İlgili trafik 
sicilinde adlarına kayıt ve tescilli bulunan motorlu kara taşıtlarını; bu maddenin yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren 31/12/2005 tarihine kadar ilgili yönetmelik hükümleri gereğince kayıt ve tescillerinin 
silinmesi ve hurdaya çıkarılması suretiyle il özel idarelerine bedelsiz olarak teslim eden gerçek ve 
tüzelkişilerin, hurdaya çıkarılan taşıta ilişkin olarak tahakkuk etmiş ve ödenmemiş olan Motorlu Taşıt
lar Vergisi ile bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalan terkin edilir." 

Değerli arkadaşlar, şimdi, ben, size soruyorum: Emniyet Genel Müdürlüğüne ait araç gereçler 
hurdaya çıkanlıyorsa ve millî servet yok olmasın diye bunlara sahipleniyorsak, peki, özel ve tüzel
kişilere ait olan bu araçlar millî servet değil midir?! Geçmişte, doğu, güneydoğu bölgelerimizde 
vatandaş kendi ayakları üzerinde durabilmesi için, kendi geçimini sağlayabilmesi için, bir iki kişi, 
üç kişi, dört kişi bir araya gelmişler bir kamyon almışlardı. O tarihlerde sınır ticareti serbestti. Her 
gün binlerce araç Irak'a, Musul'a gidiyordu ve kısa mesafede smır ticareti yaparak, gıda maddesi, 
inşaat malzemesi götürerek, bunun karşılığında motorin getiriyordu; çünkü, doğu, güneydoğu böl
gelerimizin ekonomik hayatı Irak ve Suriye'yle olan ticarete bağlıdır ve bunun geçiş yolu da Habur 
Gümrük Kapısı ile Nusaybin Gümrük Kapısıdır. Tabiî, o tarihte her ne kadar tekelci bir zihniyetle 
almış oldukları motorini, TPIC'e satarak geçimlerini sağlamaya çalışmışlarsa bile, işsizliği büyük 
oranda önlemişler ve ekonomiye güç kazandırmışlar. Neyle kazanmışlardır; bu hurdaya çıkan araç
larla. Tabiî, sınır ticareti kesilince Habur Gümrük Kapısı olsun, Nusaybin Gümrük Kapısı olsun 
özelliğini yitirmiş. Dolayısıyla bu araçlar; ama, yüzbinlerce araç, Mardin'de şu anda 57 000 araç, 
Şırnak'ta keza 50 000 araç, Urfa, Adıyaman, Diyarbakır, Batman ve Siirt'te yaptığım araştırmalar 
sonucunda 200 000 civarında aracın yağmurun, güneşin ve kann altında çürümeye terk edildiği tes
pit edilmiş ve şu anda, hepsi de devlete borçludur. 
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Şimdi, bu madde eğer geri çekilmeseydi, bu maddeyle affedileceklerdi. Herkes aracını alıp, 
özel idareye götürecekti, bir tutanakla teslim edecekti ve o yetkililer trafik sicilinden sileceklerdi, 
borçlarını da affedeceklerdi, bu araçlar da devlete kâr kalacaktı ve devletin kasasına sıcak para 
akacaktı. Bunlar olmadı, her ne hikmetse olmadı. Üzülüyorum da, ben burada suçu bakanlarımızda 
görmüyorum. Bölge milletvekillerimiz eğer bu sorunları sizlerle paylaşmış olsalardı, sanıyorum, 
kesinlikle bu maddeyi geri çekmeyecektiniz; ama, olan olmuş, geç kalmış değiliz. Şimdi, bu borç
lara bir de 2006'nın ilk taksidi eklendi. 

Değerli milletvekilleri, soruyorum size, yağmurun ve güneşin altında çürümeye terk edilmiş, 
hurdaya çıkmış bir aracın vergisini siz olsanız yatırır mısınız veya borcunuz varsa gidip onu 
ödeyebilir misiniz? Kaldı ki, onların hiç imkânları yok. Bu nedenle, bazı araçlann bugünkü fiyatı 
2 000-3 000 YTL ise, en az 15 000-14 000 YTL borcu var devlete. Bu nedenle, bu yığıntıları or
tadan kaldırmamız gerekiyor. 

Ben size başka bir örnek vermek istiyorum. Mardin, hoşgörü diyarıdır ve UNESCO nezdinde 
dünya miras listesine aday olmuş tek ildir Türkiye'de. Şimdi, UNESCO nezdinde ICOMOS denilen 
bir teknik kurul var. Biz, 2003 yılında müracaat ettiğimizde, bu teknik kurul Mardin'e geliyor, tes
pitlerde bulunuyor ve şunu diyor: Mardin'in özgün mimarîsi bozulmuştur; ama, en büyük neden, bu 
hurdaya çıkan araçlarla bozulmuştur. Neden?.. Şimdi, bakıyorsunuz, yüzlerce araç, oyun sahaların
da, evlerin önünde, sokakların köşelerinde park edilmiş, lastikleri patlamış, aküleri gitmiş ve hur
daya dönmüş ve o güzelim özgün mimarîmizi bozmuş, o tarih ve o insanlık tarihi yok olmuş. Yani, 
şimdi, bu kadar araç hurdaya çıkmış ve devletin kasasına sıcak para akacak böyle bir imkân vaıken, 
biz neden bunu yapmıyoruz?! Ben, sizi burada eleştirmek için bunları konuşmuyorum; bu sorunlara 
çözüm bulmak için bunları size arz ediyorum ve bu çözmemizde de çok haklıyız ve geç de kalın
mıştır. Ben sizden şunu istiyorum: Şu 21 inci madde, hiç değilse Sayın Bakanın da yardımlarıyla 
bununla birleştirilebilirdi. Eğer bunun imkânı varsa, bir önergeyle de bunu düzeltebiliriz; çünkü, bir 
taraftan, bakın, burada ekonomik ömrü tükenmiş diyoruz, devletin araç ve gereçlerini satmaya im
kân sağlıyoruz; diğer taraftan, iş olmadığı için, imkân olmadığı için hurdaya çıkmış araçları da kur
tarmaya çalışmıyoruz. Ben, böyle bir kötü niyet taşıdığınıza inanmıyorum ve ben, bu hurdaya çık
mış araçlara da çözüm bulacağımıza inanıyorum. 

Değerli arkadaşlar, bu araç sahiplerini kurtarmamızda fayda var; bunların gönlünü, hayır 
dualarını almamızda fayda var. Mardin'in o özgün mimarîsini kurtarmak, bu hurda araçlan da 
satarak devletin kasasına sıcak parayı sağlamak, elbette bizi mutlu eder. Bu nedenle, biz, bu hur
daya çıkmış yüzbinlerce aracı bu madde şartları dahilinde gündeme getirelim ve bu maddeyi tekrar 
geri getirelim diyorum; çünkü, yani, bu maddenin önemi şöyle, bir örnek daha vermek istiyorum: 
Smır ticaret merkezleri oluşacaktı, bu da yapılmadı. Bu sınır ticaret merkezleri de yapılmış olsaydı 
veyahut Nusaybin Gümrük Kapısı da uluslararası hale getirilmiş olsaydı, belki, bu araç sahipleri de 
bir miktar kendi geçimlerini de bu araçlarla sağlayabileceklerdi, devlete olan borçlarını da rahatlık
la ödeyebileceklerdi, bunu da yapamadık, buna da sağlık olsun diyelim; ama, bu sınır ticaret mer
kezlerinin mutlaka yapılması gerekir. 2003 yılında, Sayın Kürşad Tüzmen Bey, bununla ilgili söz 
verdi; "Nusaybin Gümrük Kapısını uluslararası hale getireceğiz, bu Habur Gümrük Kapısındaki 
yığılmaları önleyeceğiz, iyileştirme cihetine gideceğiz" demişti ve bu insanlar sevinmişti, umutlan-
mıştı; şimdi, bunların umutlarını yok etmeyelim. Ben, size, teklifim olarak; eğer bir önergeyle bunu 
yapamayacaksak, her üç partinin de grup başkanvekillerinden hassaten arz ediyorum, bu konuyu 
dile getirsinler ve o torba yasasının içinde 21 inci maddeyi çok acil bir şekilde gündeme getirsinler, 
bunu çıkarsınlar ve devletin kasasına da sıcak para akışını sağlasınlar. 

Görüşmekte olduğumuz yasa tasansının ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum, 
hepinize saygılar sunuyorum. (Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Doğan. 
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Madde üzerinde, Sayın Kesimoğlu'nun... 
Soru mu soracaksınız Sayın Kesimoğlu? 
MEHMET S. KESİMOĞLU (Kırklareli) - Evet efendim. 
BAŞKAN - . . . soru talebi vardır. 
Buyurun Sayın Kesimoğlu. 
MEHMET S. KESİMOĞLU (Kırklareli) - Teşekkür ederim Sayın Başkan; sizin aracılığınızla, 

Sayın Bakanıma iletmek istediğim sorum şu: 
Emniyet Genel Müdürlüğünü doğrudan ilgilendiren bir yasa tasarısını görüşüyoruz Sayın 

Bakanım; fakat, kurumun başındaki Sayın Genel Müdür şu anda Genel Kurul çalışmasında yok, tıp
kı bundan önceki Genel Kurul çalışmalarında olduğu gibi ya da çeşitli komisyon toplantılarında ol
duğu gibi. Sayın Genel Müdürün şu anda Genel Kurulda bulunması gerekmiyor mu? Mazereti 
nedir? Kendisi yurt dışında olabilir mi? Sayın Genel Müdür göreve geldiğinden beri kaç kez yurt
dışı görev çıktı? Bu görevler esnasında aldığı harcırah miktarı ne kadardır? Bu yurtdışı gezilerde, 
Genel Müdürlüğünüz, Genel Müdürlük, Bakanlık ve ülkemiz ne gibi kazanımlar elde etmiştir? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kesimoğlu. 
Başka soru yok. 
Sayın Bakanım, buyurun. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Sayın Kesimoğlu'nun sorusuyla ilgili şunlan söylemek istiyorum: Emniyet Genel Müdürümüze, 
ben, birkaç gün sonra yapacağım bir toplantıyla ilgili görev verdiğim için, ona, sen gelme, hazırla, 
bitir dedim ve Genel Müdür Yardımcısı arkadaşım ile ilgili daire başkanı, ilgili dairelerden yetkili 
arkadaşlarımı buraya çağırdım. 

Emniyet Genel Müdürümüzle ilgili, kaç defa yurtdışına çıktı, bunlarla ilgili yazılı cevap 
vereceğim; çünkü, bunları incelemem lazım; ama, şu kadarını söyleyeyim ki, biz, Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti olarak, aşağı yukarı 40'ın üzerinde ülkeyle güvenlik işbirliği anlaşması yapmışız. 
Bu, bizim, taa, uzun yıllardan beri savunduğumuz tezimizin gereği; yani, küresel terörle 
mücadelede uluslararası işbirliğine verdiğimiz önem gereği olarak, bu ülkelerle işbirliği anlaşması 
veya işbirliği protokolleri yapmışız. Bu anlaşma ve protokol gereği komisyon toplantıları yapılıyor, 
ortak komisyon toplantıları yapılıyor. Bunların bir kısmı burada bir yıl, öbür yıl da o ülkede 
yapılıyor. Bilhassa bakanlar seviyesinde de ortak komisyon toplantıları yapılır. Bu toplantılardan 
önce teknik seviyede de toplantı, hazırlık çalışmaları yapmak için, Emniyet Genel Müdürü, ilgili 
daire başkanları, o karşı muhatabımız ülkenin de genel müdürü ve ilgililer bir araya gelip, ortak 
komisyon toplantısıyla ilgili yapacağımız çalışmaların bir ön hazırlığını... Bu bakımdan, tabiî ki 
yurtdışına gidişler olmaktadır, sık olmaktadır. 

Sadece güvenlik, işbirliği, anlaşma, protokol dışında da ikili temaslar bakımından çeşitli ulus
lararası kuruluşların üyesiyiz. Örneğin SECI'nin, örneğin Interpol gibi kuruluşların da üyesiyiz. Ar
tı, birtakım kuruluşlara polisle katılmışız, güvenlik kuruluşlarına katılmışız. Bunlarla ilgili de top
lantılar yapılması gerekmektedir. 

Ben bunları da, seyahat sayılarını da yazılı olarak bildiririm Sayın Başkanım. 
Arz ederim. 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Bakanım. 
Sayın Terzibaşıoğlu, ben tutanakları istedim, getirtiyorum. Ama, ben şunu sormak istiyorum: 

Sayın Haluk Koç sizin isminizi zikrederek, birkısım kavramları -tıbbî kavramları kastediyorum-
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söyledi. Kendisinin hematolog olduğunu, karşılığında sizin de "ben de diş hekimiyim" dediğinizi 
duydum. Ama, burada açıklanması gereken husus neyse, şimdi tutanakları getirteceğim. Fakat, 
madde geçmeden açıklansın istiyorum. İsterseniz çok kısa bir söz vereyim. Gelin, kürsüden, açık
layacağınız hususu 1 dakika içinde özetleyin. Öyle demiştiniz zaten. Kapalı kalmasın, bizim de gön
lümüz rahat olsun. 

Buyurun. 
ORHAN SEYFİ TERZİBAŞIOĞLU (Muğla)- Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; biraz önce Sayın Haluk Koç, bu kürsüden, Terme'de 

yeşilkartlı lösemili bir hastanın ilacının verilmediğini, kendisinin Ankara Üniversitesi Rektörüyle 
irtibata geçerek onun ilacını temin ettiğini belirtti. 

Ben şimdi eski adıyla Muğla Sigorta Hastanesi, yeni ismiyle Menteşe Hastanesi Başhekimini 
aradım. Bakın, Muğla'da bütün kanserlilerin kemoterapi tedavileri yapılıyor. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Ne alakası var Sayın Başkan?! 
ORHAN SEYFİ TERZİBAŞIOĞLU (Devamla) - Lütfen, dinler misiniz! 
Kemoterapileri yapılıyor. Yeşilkartlıların da kemoterapileri yapılıyor. Eğer yeşilkartlılann 

ilaçları hastane tarafından temin edilmiyorsa, bizi arasınlar. (CHP sıralarından "Niye sizi arasın
lar" sesleri) 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Sağlık Bakanı cevap versin. 
ORHAN SEYFİ TERZİBAŞIOĞLU (Devamla) - Yani, Sağlık Bakanını arasınlar. Çünkü orada 

yapılması gereken şu... 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Sağlık Bakanı mı o? 
BAŞKAN - Bir dakika Sayın Anadol... 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Sağlık Bakanı mı o? 
BAŞKAN - Anladım. 
ORHAN SEYFİ TERZİBAŞIOĞLU (Devamla) - Orada yapılması gereken şu: Eğer o ilaç yok 

ise... 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Hayır... Sağlık Bakanı cevap versin. 
ORHAN SEYFİ TERZİBAŞIOĞLU (Devamla) - Bir dinleyin bakalım... Bir dinleyin... 
BAŞKAN - Sayın Terzibaşıoğlu... 
ORHAN SEYFİ TERZİBAŞIOĞLU (Devamla) - Eğer orada o ilaç yok ise, hastane ilacı temin 

ediyor, devlet de bunu ödüyor. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Arkadaş Sağlık Bakanı mı Sayın Başkan? 
ORHAN SEYFİ TERZİBAŞIOĞLU (Devamla) - Devlet de bunu ödüyor. Bunu biliniz. 
Sağlık Bakanı burada olmadığı için... 
Ağırınıza mı gidiyor Sayın Anadol?.. Ağırınıza mı gidiyor biz cevap verince? Biz millete hiz

met götürünce... 
BAŞKAN - Sayın Terzibaşıoğlu, teşekkür ediyorum. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Yerine siz mi varsınız? Bizim mevzuatımızda bakan vekilliği 

yok. 
ORHAN SEYFİ TERZİBAŞIOĞLU (Devamla) - Bu milletin dertlerini çözünce ağırınıza mı 

gidiyor, kıskanıyor musunuz? (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Terzibaşıoğlu, teşekkür ederim. Sağ olun. 
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Sayın milletvekilleri, iki milletvekili arkadaşımızın, iki hastayla ilgili olarak değişik düşün
celeri, görüşleri ve başhekimlerle yapmış olduğu görüşmeleri kendileri size aktardılar. 

Konu bu şekilde aydınlanmıştır. 
1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2.- 4645 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde yer alan "HEK", "Hurda" ve "Hizmet" 

tanımları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu maddeye "Taşıt", "Mal ve malzeme" ile "İhtiyaç faz
lası" tanımlan eklenmiştir. 

"HEK: Hizmette kullanılabilme vasfını kaybeden veya arızalı hale geldiklerinde onarımları 
ekonomik olarak mahzurlu olan taşıt, silah, mühimmat, makine ve teçhizat ile mal ve malze-meyi, 

Hurda: Hizmette uzun süre kullanılması veya giderilmesi mümkün olmayan arızalar ve ge-çir-
diği kazalar dolayısıyla işe yaramaz hale gelen taşıt, silah, mühimmat, makine ve teçhizat ile mal 
ve malzemeyi, 

Hizmet: Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar ve şahıslara, dost veya müttefik devlet
lere verilebilecek, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından üretilen eğitim, bilgi, belge, teknik in
celeme ve analiz, tesis, bakım, onarım, modernizasyon, sağlık, test, bilişim ve yazılım, veriler ve 
sorgulamaları, basım, yayım, çekim, montaj, seslendirme, spikerlik, tercüme, güvenlik tertibatı, 
danışmanlık, havacılık ve benzeri hizmetler ile Emniyet Genel Müdürlüğüne ait taşıt, silah, mühim
mat, makine ve teçhizat, mal ve malzeme ile bina, arazi ve tesislerinden istifade ettirmeyi, 

Taşıt: Emniyet Genel Müdürlüğüne ait her türlü motorlu veya motorsuz kara, deniz ve ha-va 
ulaştırma araçlarını, 

Mal ve malzeme: Emniyet Genel Müdürlüğünün donanımı ile bakım, onarım ve idamesi i-çin 
zaruri olan araç, gereç, yedek parça, cihaz ve sağlık malzemeleri ile kırpıntı, döküntü mal-zeme atık 
ve parçalarını, 

İhtiyaç fazlası: Çeşitli yollardan temin edilerek kuvveye alınmış, ancak kullanılabilme özelliği 
olmakla birlikte çeşitli nedenlerle kullanılmaksızın kuvvede bulundurulan taşıt, silah, mühimmat, 
makine ve teçhizat ile mal ve malzemeyi," 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına İstanbul Milletvekili Sayın 
Berhan Şimşek; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 

CHP GRUBU ADINA BERHAN ŞİMŞEK (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 
görüşülmekte olan yasanın 2 nci maddesi üzerine Grubum adına söz almış bulunuyorum; Yüce 
Meclisi saygıyla selamlarım. 

Değerli arkadaşlar, tümüyle ilgili arkadaşlanmız bilgiler aktardı ve tümü üzerinde konuşan 
Hakkı Ülkü arkadaşımız da gerekenleri söyledi; fakat, bu yasada da görüldüğü gibi bir eksiklik 
yapılıyor; bu yasada da bir eksiklik daha öncekiler gibi yapılıyor. Yani, arkadaşlanmız muhalefet 
şerhinde şunu söylemişler: "Görüşmekte olduğumuz 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 Tasansına olumsuz oy kullanıyoruz. 

Gerekçe: 
Ülkemizin güvenliğini ve savunmasını ilgilendiren konularda diğer kurumların da görüşü ve 

onayı alınmalıdır diye düşünüyoruz. (MİT ve MSB gibi) Sanınm ki, bir eşgüdüm içerisinde, bu ül
kenin kurumlan, birbirleriyle bu tür çalışmalan yapması gerekir. Yani, birinci yanlışının burada ol
duğunu düşünüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, 160 yıllık Emniyet Teşkilatı, Türkiye'de, yasalann uygulayıcısı, cum
huriyetin kalkanı, kamu düzeninin bekçisi olarak görev yapmaktadır. Emniyet Teşkilatımızın, 
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yeniliklere, tabiî ki, gelişmelere açık olmak, değişimlere uyum sağlamak amacıyla, altyapı, eğitim 
düzeyi ve teknoloji kullanımındaki atılımlarını önemsiyoruz. Emniyet Genel Müdürlüğüne, bütçe 
kanunlarında, güvenlik sektöründen, taşıt alımı için ödenek ayrılmadığını da biliyoruz. Bu taşıtların 
yenilenmesi ve modernizasyonu için, Emniyet Teşkilatı tarafından verilen güvenlik hizmetinin 
kalitesini artıracaktır. 

Emniyet Teşkilatı içerisinde, kimi zaman, hukuka ve Emniyet Teşkilatının kuruluş, amaç ve görev
lerine aykırı hadiseler yaşanmakta. Emniyet Teşkilatı içerisinde, bu acı olaylara, hep beraber tanık ol
duk. Malatya Emniyetinin elinden uyuşturucu kaçakçısını alan Van Emniyet mensupları olduğunu 
biliyoruz. Bu olayda, Van Emniyetinin yol geçen hanına döndüğünü de, Sayın Bakanım, biliyoruz. 

Vatandaşın, can, mal ve güvenliğini sağlamakla görevli Bakanlık, kendi mensubu bir polisin, 
bir polis memurumuzun 110 gün terör örgütünün elinde kalmasına âdeta seyirci kalmıştır; maalesef, 
göreve, bir sivil toplum örgütünü çağırmıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Emniyet Teşkilatı içinden, yapısından, hizmetlerinden, ör
gütlenmesinden, siyasî yapılanmaları uzak tutmalıyız. Yakın zamanda yaşadığımız bazı olaylar, bu 
teşkilatın politize edilmek istendiğini, siyasal baskı ve yönlendirmelere maruz kaldığını görüyoruz. 

İstanbul'un orta yerinde, Sayın Bakanım, cuma namazı çıkışında, bütün televizyon kameraları 
oradayken "Hizbultahrir" isimli bir örgütün cumhuriyet düşmanlığını yaptığı bir açıklamaya polis 
seyirci kalmıştır. Ondan birkaç gün sonra -yasal, doğal hakları olan- öğretmenlerimizin Ankara'ya 
girişlerine izin verilmemiştir. Ankara'da olan öğretmenlerimiz de, yasal eylemlerini gerçekleş
tirememiştir. Bu iki olay karşısında, emniyet kuvvetlerinin farklı tutumu, bu teşkilatın içine nasıl 
siyasetin işlediğini de görüyoruz. Nasıl kadrolaştığını da bazı örneklerle vermek istiyorum. 

Sayın Bakanım, Melih Aşık Beyin bir yazısından sonra siz bir açıklama göndermişsiniz. Melih 
Aşık Bey yazısında diyor ki: "16 Ekim 2004 kaymakamlık yazılı sınavları yapılıyor. Kazananlar 3-
7 Ocak tarihleri arasında mülakata alınıyor. Yazılı sınavda birinci olan (Ünal Koç), ikinci (Ali 
Sakar), üçüncü (Baran Kuşoğlu) mülakatta eleniyor. Dördüncü, beşinci, altıncı alınıyor. Sıradakiler, 
sekizinci ve diğerleri, yani, ilk 20'nin 4'ü alınıyor, 16'sı eleniyor." 

Siz, bununla ilgili bir açıklama göndermişsiniz ve ertesi gün Sayın Melih Aşık köşesinde yaz
mış: "İçişleri Bakanlığı, dün sütunumda yayımlanan açıklamada, mülakatta adayların hangi özellik
lerinin ölçüldüğünü şöyle sıralamışsınız: 

- Mesleği temsil özelliği, 
- Konuları kavrama gücü ve intikal sürati, 
- Kendine güven, 
- Olayları yargılama yeteneği, 
- Ses tonu ve konuşma yeteneği, 
- Nezaket ve ölçülülük gibi davranışları, 
- Açıklık, inandırıcılık, konuya hâkimiyet." 
Buna bir akademisyen, bir toplumbilimci diyor ki, Akdeniz Üniversitesinde Öğretim Üyesi Dr. 

Hüseyin Kılıç, yukarıdaki ölçütlere bakarak şunu söylüyor: "Ben aylarca okuttuğum öğrencilerin bu 
yeteneklere sahip olup olmadığını ölçmekte zorlanıyorum. Acaba bu mucize jüri, üç dakikalık, beş 
dakikalık mülakatlarla bunları nasıl anlayabiliyor?" 

Bu, maalesef, yıllardan beri mülakatta her zaman torpilin, iltimasın istendiğini biliyoruz; fakat, 
ciddî anlamda bu süreçte şiraze kaçırılmış vaziyette. 

Biraz önce, bu konuyla ilgili konuşacağımızı bilen bir polis adayı arkadaşımız aradı ve, uzat
madan, diyor ki: "Ben, bütün şartlan yerine getirdim ve yazılıda 70 puan aldım. Bana mülakatta sor-
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duklan soru şu: 'İnternet hakkında ne düşünüyorsunuz ve hangi futbol takımını destekliyorsunuz?' 
Diksiyon veya fizik ve profil, her şey tamam olmasına rağmen, bana, yolu gösterdiler". 

Değerli arkadaşlar, bu, sadece İçişleri Bakanlığıyla ilgili değil. Artık, geldiğimizden beri, 
muhalefet milletvekilleri olarak biz söylemekten, siz de dinlemekten kanıksadınız bu kadrolaşma 
meselesiyle ilgili. Adalet Bakanlığıyla da ilgili aynı şeyler yapılıyor; 1 inci olan kişiler 27 nci 
yedeklere alınıyor. Yani, bu kadrolaşma öyle bir hale geldi ki, hepimiz bunları kanıksamış bir 
vaziyette görüyoruz. 

Benden önceki konuşmacı arkadaşlarım, sayın hatipler dile getirdiler. Emniyet Genel Müdür
lüğüyle ilgili... Efendim, daha sonra ben kendisini de dinledim bir televizyon konuşmasında. 2005 
yılında suç işleme oranlan artmış. "Artabilir efendim..." Yani, "artabilir efendim"in altında, Sayın 
Bakanım, burada kendinizi suçlu görüyorsanız, bunların üzerine gitmeniz lazım ve bunu açıkladı 
diye -daha sonra sizin açıklamalarınızla örtüşmüyor anlamında- ne yazık ki, Sayın İsmail Çalış-
kan'ın görevden alınacağını basında duyuyoruz; umarım ki, böyle bir şey gerçekten olmaz. 

Değerli arkadaşlarım, yoksulluğun arttığı, işsizliğin arttığı, azalmadığı bir ekonomik yapı 
içerisinde, suç işleme oranlan elbette yüksek olur; kapkaç, hırsızlık ve buna benzer, işsizliğin, yok
sulluğun sonucu olduğunu da hepimiz biliyoruz; gelir dağılımındaki adaletsizliğin de sonucudur bu. 
O nedenle, bugün ekonomide sahte umutlarla konuşmak yerine gerçekleri konuşmak ve gerçekleri 
de her anlamda yerine getirmek gerekiyor. Bu ekonomik yoksulluğun, işsizliğin ve istihdamın az ol
duğu koşullar içerisinde bu ülkede, mutlaka ve mutlaka yapılacak olan, suç unsurlarının artacağıdır. 
Onun için, biz, büyük laflar etmek yerine, küçük küçük, ülkenin sorunlarını halletmekten yana ol
malıyız; fakat, bunlan yaparken polisten beklediğimiz neler? Polisi 12-24 saat çalıştırıyoruz, 24 saat 
çalışıyor... Polislerin arasında çok güzel bir deyim vardır, derler ki: "İş bitti, ikinci emir geldi." 
Sayın Bakanım, ikinci emre ikinci maaş... Eğer, ikinci emirle polisi çalıştıracaksak, ikinci maaşı da 
polislerimize vermek mecburiyetindeyiz ve gerçekten yürekler acısı. Şu an, sanıyorum ki sicil sayısı 
290 000'lerde; ama, 190 000, 200 000'e yakın polis mevcudumuz var. Birçok polis arkadaşımız 
emekliliği istemiyorlar. Gerekçe?.. Çünkü, emekli olduktan sonra yarıdan az maaş alıyor. Yani, iki 
çocuğu falan olduğu zaman da ciddî anlamda büyük sıkıntılar yaşıyorlar. 

Değerli arkadaşlanm, polislerimizi... Tabiî, biz, sürekli Millî Eğitim Komisyonunda ol
duğumuz için öğretmenlerimizin durumlannı anlatıyoruz; inanın polis arkadaşlarımız yollarda bizi 
çeviriyor "lütfen, bizim durumumuzu da dile getirin..." Hatta, şuradan buraya gelene kadar, bunları 
da yaşadığımızı ifade etmek istiyorum. 

Aynca, değerli arkadaşlanm, maalesef, Sayın Maliye Bakanı her zaman büyük laflar eder ve dedi 
ki: Bütçe kanununda, memurlanmıza, ocak ayında 40 000 000, temmuz ayında 40 000 000 olmak 
üzere, 2006 yılında 80 000 000 zam yapılacağını öngörmüştü. Şu an, memurlann hiçbiri bu ücreti al
mış değil ve Sayın Maliye Bakanı, ortalama olarak da, bu zammın, yıllık 15'lerde, 17'lerde bir zam 
olacağını söyledi. Ocak ayı maaşlan verildi ve bu 40 000 000'lar verilmedi. Değerli arkadaşlanm, an
layacağınız, birçok konuda olduğu gibi, dağ fare doğurdu. Daha önce de, asgarî ücrette beklentileri yük
sek tutup, asgarî ücretliyi hayal kınklığına uğrattınız. Vergi iadesini dün konuştuk; emeklileri, maalesef, 
perişan ettiniz. 40 000 000'lannı ödemediğiniz memurlan hayal kınklığına uğrattınız. Kredi kartı borç-
lulan hayal kınklığına uğradı ve anlayacağınız, gerçekten, size oy verenler de hayal kınklığına uğradı. 

Biraz önce, Sayın Terzibaşoğlu dedi ki -özür dilerim, ben de- Terzibaşıoğlu Vekilim, Muğla 
Milletvekilim dedi ki: "Bizi arayın." Sizi nereden arayacaklar Sayın Başoğlu; Muğla Milletvekili 
Terzibaşoğlu hattından mı arayacaklar?! Çünkü, size oy verenler, üç yıldır sizi anyor, bulamıyor. 
Yani, sanıyorum ki, yeşilkartlılann da sizi bulabilmesi çok mümkün gözükmüyor. 

Ben, saygı ve selamlanmı sunuyorum; ama, özellikle, polislerimizin ekonomik koşullannı, 
şartlannı iyileştirmemiz gerektiğini de biliyorum. 

Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Şimşek. 
Anavatan Grubu adına Erzurum Milletvekili İbrahim Özdoğan. (Anavatan Partisi sıralarından 

alkışlar) 
İBRAHİM ÖZDOĞAN (Erzurum) - Sayın Başkan, şahsım adına da vardı. 
BAŞKAN - Sayın Mehmet Eraslan yok; değil mi?... 
Buyurun. 
ANAVATAN PARTİSİ GRUBU ADINA İBRAHİM ÖZDOĞAN (Erzurum) - Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; 848 sıra sayılı yasa tasarısı üzerinde, Anavatan Grubu adına ve şahsım adına 
söz almış bulunmaktayım; Yüce Heyetinizi saygılarımla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, medenî, uygar ülkeler, devlet kurumlarında çalıştırdıkları personele 
birinci sırada önem verirler. Biz de, maalesef, bugün, Emniyet Teşkilatımızla ilgili bir yasayı 
görüşüyoruz; fakat, Emniyet Teşkilatımızda çalışan polislerimizin birçok sorunu bulunmaktadır. 
Bunlar, bugüne kadar çözülmemiştir. Bu yasa vesilesiyle, bu sorunları dile getirmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, büyük kentlerimizde, son iki yılda yaşanan ciddî asayiş sorunları, iç 
güvenlikle ilgili pek çok noktayı gündeme getirdi. Hiç şüphesiz, bunlar içinde en önemlisi, 
polisimizin durumudur. Polis teşkilatı, suç ve suç örgütleriyle mücadelemizi gerçekleştiren, bu 
çetin mücadelede, kamu düzenini, huzur ve güvenliği temsil eden bir teşkilatımızdır. Artık 
hepimizin malumu olduğu üzere de, polisimiz, bu zorlu görevini, imkânsızlıklar içinde, önemli 
fedakârlıklarda bulunarak, gerektiğinde canını cebinde taşıyarak gerçekleştirebilmektedir. Büyük 
kentlerimizde suç oranlan günden güne artmaktayken, örgütlü suç ve terör suçu cüret ve cesaretle 
devlete meydan okumaya çalışırken, görevimiz, kamu düzeni adına çetin bir mücadeleyi yürüten 
polisimizin durumunu tekrar gözden geçirmektir. Zaten, buradaki varlığımız da bu amaca hizmet et
mektir. Suçla ve suçlularla mücadelesinde polisimizi yüreklendirmek için, polisin şartlarının iyileş
tirilmesi önemli bir gereklilik olarak siyasetin karşısında durmaktadır. 

Anavatan Partisi olarak bizler, polisin şartlarının iyileştirilmesi konusuna iki noktadan 
bakıyoruz. Bunlardan birisi, polisimizin, değişen teknolojiyle birlikte imkân ve kabiliyetlerini geliş
tiren, suç örgütlerine karşı etkin mücadele yürütebilmesi için hem eğitim hem de donanım bakımın
dan gelişmesi, çalışma koşullarının iyileştirilmesidir. Anavatan Partisi, polisin sorunlarıyla yakın
dan ilgilidir ve Emniyetimizin seçkin mensuplarından, polisin durumu ve suçla mücadelenin 
gelişimi hakkında detaylı bilgi almakta, aldığı bilgileri değerlendirmektedir. 

Polisin sorunlarına değinirken, öncelikle, polisin suçla mücadele konusunda yaptığı sorunlar
dan başlamakta fayda görüyorum. Bu kapsamda, aynıyla vaki bir olayı buradan sizlere aktarmakta 
yarar vardır. Ankara Emniyet Müdürlüğü asayiş şube yankesicilik bürosunda çalışan iki polis 
memurumuz, Ulus ve Kızılay'a dadanmış olan, sicili oldukça kabarık bir çetenin elemanlarını iş üs
tünde yakalayıp adliyeye götürürler; ancak, savcılıktan çıkan karar, zanlıların serbest bırakılmaları 
yönünde olur. Aradan bir iki gün geçtikten sonra, yankesiciler, kendilerini yakalayan polis memur
larını bulup tekme tokat döverler. Bu olay neticesinde bir polisin kolu kırılır, bir diğeri de yaralan
mıştır. Olay, iki gün sonra gazeteci Ahmet Vardar'ın köşesinde de yer alır, kamuoyuna duyurulur; 
ancak, ne yazık ki, bu olay, kamuoyunun gündeminde hak ettiği yeri bulamaz. 

Anavatan Partisi olarak, konuyu haber aldıktan hemen sonra, emniyet ve yargı camiasının 
değerli mensuplarına ulaştık, bilgi aldık. Maalesef, öğrendiklerimiz, dehşete düşmemize sebep ol
muştur. Özellikle Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük kentlerde örgütlenmiş suç çeteleri, faaliyet 
gösterdikleri bölgelerdeki polisleri iyi tanıyorlar; hatta, daha da ileri gidip, polis memurları nerede 
oturur, aileleri, yakınları kimlerdir, sistemli olarak takip edip öğreniyorlar. Eğer polis çete üyelerini 
yakalarsa, çete üyeleri, görevini yapan polisi yıldırmak için, dayak ve taciz dahil her türlü yola baş
vurabiliyorlar. Özellikle asayiş şubesindeki polislerimiz, bizzat kendileri ifade ediyor, sokakta 
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dolaşmakta güçlük çekiyorlar. Asayiş şubesindeki polislerimiz, görev yaptıkları bölgede sokakta 
dolaşırken yalnız kalmamaya özen gösteriyor, mümkün mertebe ikili gruplar halinde dolaşıyorlar; 
çünkü, bugüne kadar, birçok defa, çete elemanlarının bıçaklı, sopalı saldırılarına maruz kalmışlardır. 

Şimdi, buradan, yürütmenin başına sormak lazımdır; asayişi sağlamakla yükümlü polis 
memurları bile kendi güvenliklerinden emin değilken, vatandaş, gönül rahatlığıyla nasıl sokağa çık
sın?! Artık, bir cevap vermek zorundasınız ve çözüm bulmanızın vakti gelmiştir. Eğer, bugüne 
kadar yaptığınız gibi çözümü bulamazsanız, çekilin kenara, çözümü Anavatan Partisi bulsun. Zira, 
bu pislik, artık, hiçbir halının altına süpürülmeyecek kadar büyümüştür ve ne yazık ki, hâlâ, vatan
daşın gözleriyle tanık olduğu, bizzat yaşadığı, canının yandığı olayları, birkaç istatistik cambaz
lığının yardımıyla inkâr ediyoruz. "Hayır; Türkiye'de asayiş sorunu yoktur, biz bu sorunu çözdük" 
diyorsunuz. Anavatan Partisi olarak biz söylüyoruz; tarihe geçtiniz; evet, tarihe geçtiniz; ama, sorun 
çözücülüğünüzle değil, pişkinliğinizle tarihe geçtiniz. 

Biz, Anavatan Partisi olarak, sorunun temeline inme gayreti içindeyiz ve bunu yapmaya çalış
tığımızda, gerek polis gerekse yargı camiasındaki arkadaşlarımız, bizlerden yardımlarını esir
gemiyorlar. Sorunun içinde olanlar, çözüm önerisi geliştirme konusunda da oldukça yapıcı bir tutum 
içindeler; iş ki, iktidar duyarlı olabilsin. 

Yaptığımız araştırmalardan çıkan sonuç aslında çok net; Türkiye, Avrupa Birliğiyle uyum kap
samında, polisin yetkilerinde, vatandaş haklan lehine bazı kısıtlamalara gitmiştir. Ceza muhakemesi 
usulünde yapılan düzeltmeler de bu merkezde değerlendiriliyor; ancak, yapılan düzenlemelerden son
ra bir şeylerin yanlış gittiği, hem yargının hem de polis teşkilatının ortak görüşüdür. Bu düzenlemeler, 
polis ve yargı birimleri arasında anlaşmazlığa yol açmıştır. Polis, yakalanan faillerin mahkemelerden 
ceza almadan sıynlabilmesinden yakınırken, yargı mensupları da, polisin, yeterli delil toplamadan 
failleri hâkim karşısına çıkardığından şikâyetçidir. Bütün bu karmaşa içinde en acıklı olanıysa, ik
tidarın, polisin ve yargı mensuplarının şikâyetlerini, inanılması güç bir önyargıyla karşılaması, çözüm 
arayışlarına sırt çevirmesidir. Hükümet, polis ve yargıdan gelen şikâyetleri, Avrupa Birliği normlarına 
bir itiraz olarak algılamış ve dinleyip dikkate almak yerine, kötü gidişi durdurmaya çalışmak yerine 
kendi polisine insan hakları vaazı vermeye kalkmıştır; oysa, durum çok farklıdır. 

Son yıllarda artan suç oranlarında, hep adalet mekanizması ya da polis teşkilatı suçlanmıştır. 
Neden suçluları serbest bırakıyorlar diye sorulmamaktadır; fakat, hiç kimse, mahkeme zanlıları 
niçin bıraktı diye sormamaktadır. Oysa, pek çok dosyada hâkimlerin suçluları salıvermesindeki en 
önemli faktör, polislerin olay yerindeki delilleri tam olarak toparlayamamış olmasıdır; yani, polis
lerimiz, suç ile failler arasındaki bağı yeterli olarak kuramadıkları zaman, sanık avukatları, kanıt
ların yetersizliğinden yararlanarak, bazen, gerçek faillerin de rahatlıkla serbest kalmasını sağlamak
tadırlar. Bu durumun verdiği mesaj çok açıktır. Avrupa Birliği normları, polis teşkilatını delilden 
suçluya gitmeye yönlendirmektedir. Böylece, hem suçlular yakalanıp adalete teslim edilmiş olacak 
hem de suçluyu ele geçirme sürecinde vatandaş haklarına herhangi bir tecavüz olması ihtimalinin 
de önüne geçilecektir; ama, bu sistemin sağlıklı işleyebilmesi için, polisin suç ile suçlu arasındaki 
bağ demek olan delile ulaşabilmesi imkânlarının, eğitiminin ve donanımının bu yönde geliştirilmesi 
gerektir. Eğer, siz, iktidar olarak Emniyet Teşkilatını bu doğrultuda örgütlemezseniz, polis, izini sür
düğü ya da yakaladığı suçlunun cezalandırılmasını sağlayamaz ve maalesef, sadece Avrupa Bir
liğinden aferin alma motivasyonuyla hareket eden hükümet, bu konuda yalnızca üst yapı düzen
lemelerini yapmış, sistemin sağlıklı işlemesi için gerekli altyapı düzenlemelerini ihmal etmiştir. 
Hükümet, polisi suçlulara ezdirmiş, yargı mensuplarını çaresiz bırakmıştır. Evet, AK Parti İktidarı, 
polisi suçlulara ezdirmiştir. Polis, mağdur durumdadır; polis, canını dişine takmaktadır; ama, can
hıraş çabalardan sonuç alamamaktadır. 

Bakın, polisin hükümet tarafından nasıl sahipsiz bırakıldığını, eğitim ve donanım yetersiz
liğinin ne boyutlarda olduğunu Anavatan Partisi olarak açıkça ortaya koyalım. Yeni sistem, delil-
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den suçluya ulaşılmasını gerektirmektedir dedik. Bunun alternatifi yoktur. Aksi takdirde, polis 
yakalar, savcı serbest bırakır; polis, suçlularla saklambaç oynamaktan başka bir şey yapamaz hale 
gelir dedik. Peki, nasıl olur delilden suçluya ulaşmak; olay yeri inceleme disiplininin geliştiril
mesiyle olur, polisin bu konuda gereken eğitimi görmesiyle olur, kriminal laboratuvarların geliştiril
mesiyle olur, kriminal inceleme birimlerinin genişletilmesi ve geliştirilmesiyle olur. 

Soruyorum şimdi hükümete: Bu kadar gereklilik karşısında dururken, karşınızda dururken bu 
kadar gereklilik, siz ne yapıyorsunuz? Siz yine sorumluluğu başkalarına yüklemeden ben cevap 
vereyim; emniyeti ne hale getirdiniz. Emniyet istatistiklerine göre, özellikle hırsızlık suçlarının işlen
diği suç mahallinde olay yerine ilk ulaşan ekibin bilinçsiz hareket etmesi yüzünden, parmak izi arayan 
ekiplerin, pek çok durumda, hırsızlar yerine, olay yerine ilk giden polislerin parmak iziyle karşılaştık
ları ortaya çıkıyor. Neden böyle bir hata yapılıyor; çünkü, faaliyette olan 26 polis okulunda olay yeri 
inceleme konusunda uzman yeterli öğretmen bulunmadığı için, eskiden ayrıntılı olarak gösterilen olay 
yeri inceleme dersi, şimdi önleyici polis hizmetleri ve taktikleri dersinin içine ekleniyor. 

Değerli arkadaşlarım, bu, çok vahim bir durumdur. Yeni düzenlemelerle birlikte, olay yeri in
celeme disiplini her şeyden önemli hale gelmiş; ama, hükümet, bırakın bu disiplini desteklemeyi, 
polis okullarındaki olay yeri inceleme dersinin kapsamını daraltıyor. 

Soruyorum buradan hükümete: Hoca bulunmaması mazeret midir?! Gerekirse, bulunup 
getirilemez mi hoca?! Vatandaşın güvenliği, polisimizin onuru daha az mı önemlidir?! Siz, kimden 
yanaşınız; suçludan mı, yoksa polisten mi? Öyle, MOBESE gibi birkaç elektronik sistemi devreye 
sokarak, özlük haklarında göstermelik düzenlemeleri gündeme taşıyarak, her konuda yaptığınız 
gibi, bu konuda da göz boyayamazsınız. Siz, suçlunun polise dayak atmasına neden olacak eksik 
düzenlemelerin iktidarısınız; ama, şunu bilin ki, Anavatan Partisi takiptedir, Anavatan Partisi 
polisin yanındadır, Anavatan Partisi asayişin, güvenliğin yanındadır. 

Polis teşkilatımızın durumu hakkında şunu da belirtmeden geçemeyeceğim: Bugün, zor şartlar 
altında görev yapan polisimizin maaşında, özlük haklarında ve de özellikle sağlık ihtiyaçlarının 
giderilmesi konusunda esaslı iyileştirmeler yapılması gerekmektedir. Mevcut iyileştirmelerin yeter
li olmadığı kanısı çok yaygın bir kanıdır. Hükümet, bu eksikliğine mazeret olarak bütçeyi göster
mektedir ve hükümet demektedir ki: "Polisler ve öğretmenler, bürokrasi örgütü içindeki en 
kalabalık camiadır. Biz, bunlara esaslı bir maaş artışı yaparsak, bütçemiz bu yükü kaldıramaz." 

Biz de Anavatan Partisi olarak diyoruz ki, polis ve öğretmenler devletin vatandaşa bakan 
yüzüdür. Bir iktidar bu yüzleri güldürmezse, tüm ülkenin suratı asılır. O zaman, bu iktidar ne işe 
yarar?! Vatandaşımız bu soruyu yakın zaman sonra sandık başında da soracak, gereğini yapacaktır. 

Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Özdoğan. 
Madde üzerinde, şahsı adına Bayburt Milletvekili Sayın Ülkü Güney. 
Sayın Güney, buyurun efendim. 
ÜLKÜ GÖKALP GÜNEY (Bayburt) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıy

la selamlıyorum. 
Bugün burada görüştüğümüz kanun, takriben bundan beş yıl evvel çıkarılan 4645 sayılı 

Yasanın uygulamadaki eksikliklerini düzeltmek amacıyla getirilmiştir. 
Nedir bu kanun, 4645; bu kanunda, Emniyet Genel Müdürlüğüne ait, satılabilir malların ve 

özellikle hurda ve HEK dediğimiz; yani, hizmette kullanılabilme vasfını kaybeden ve arızalı hale 
geldiği zaman onarılması daha pahalıya mal olacak malların satılmasına izin verilebiliyor idi. Bu 
kanunla, atıl durumda bulunan ve satışı mümkün olmayan önemli miktardaki makine, teçhizat ile 
mal ve malzemenin de satılması öngörülüyor; yani, bizim daha önce çıkarmış olduğumuz kanun
daki eksikliği tamamlıyoruz. Bana göre, yapılan düzenleme doğrudur, gecikmiş olsa da doğrudur, 

- 5 6 8 -



TBMM B:60 8 .2 .2006 0 : 3 

yapılmalıdır; yani, ihtiyaç fazlası ve standart dışı olması şartıyla bütün malların satılmasına olanak 
getirmektedir. Yaptığımız işlem doğrudur arkadaşlar. 

Tabiî, bunun bize getireceği iki avantaj da var. Bu malların depolardaki bakımı ve depo mas
rafları ve bir de bunlardan satmakla elde edeceğimiz gelirin de hazineye gideceğini düşündüğümüz 
zaman, yaptığımız şeyin doğru olduğunu hep birlikte görüyoruz. 

Burada, ben, Sayın Bakanı iki konuda uyarmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi, bu işlemler 
yapılırken; yani, kurulacak komisyonların çok titiz seçilmesi lazım ve bu komisyonlara, ilgili diğer 
bakanlıklardan da uzmanların mutlaka katılması lazım. Bu, son derece şaibeli bir iştir Sayın 
Bakanım. Bu satışlar ileride sıkıntı yaratabilir. Böyle çok ciddî ve kapsamlı bir komisyon kurul
madan satışa asla gitmeyiniz; bunu yaparsanız çok rahat edersiniz. Yani, ilgili kuruluşlardan uzman 
elemanlar, bu satış kurullarının içine mutlaka alınmalıdır. 

Değerli arkadaşlanm, çok kısa bir sürem var. Bu süre içerisinde çok söyleyecek şeylerim var; 
ama, tabiî söz sürem çok kısıtlı, gecenin bu vaktinde fazla vaktinizi de almayacağım, satırbaşları 
halinde birkaç şeyi de söylemek ihtiyacını duydum. Bunlardan bir tanesi, burada, işte, suç oranların
da artma azalma konusunda iktidar ve muhalefet milletvekillerimiz arasında bazı tartışmalar oldu, 
konuşmalar oldu; bunların detayına girmek istemiyorum. Yalnız, bir şeye önemle girmek istiyorum; 
emniyetimizin ve İçişleri Bakanlığımızın bunu gözden kaçırmaması lazım; suçların niteliğinde, son 
yıllarda, Türkiye'de değişiklikler olmuştur. Bunun da en başında, kapkaç ve gasp olayları gelmek
tedir. Bu konuda, daha ciddî ve daha uzman elemanlarla ciddî bir mücadele yapılmalıdır. Bu konuya 
dikkatinizi çekiyorum. 

İkinci teklifim şudur: Burada iktidar milletvekilleri konuştu, muhalefet milletvekili arkadaş
larımız, hepsi konuştular ve herkes, polislere biraz daha imkân verelim, bunların maddî imkânlarını, 
maaşlarını yükseltelim... Hiç itiraz eden yok. Hatta, Sayın Koç'un buradaki ifadelerinden de duy
duk, ben de biliyordum zaten; Sayın Bakan da, bu Emniyet mensuplarının maaşlarının artırılması 
için burada müteaddit defa söz vermesine rağmen -ve çok da istediğini çok da iyi biliyorum, 
inanarak istediğini biliyorum; bu teşkilatın içinden gelen bir arkadaşımız- ama, bu, Maliye Bakan
lığında ve bir yerlerde takılıyor, bir türlü çıkmıyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Güney, konuşmanıza devam ediniz. 
ÜLKÜ GÖKALP GÜNEY (Devamla) - Bunun, bütün milletvekilleri olarak, hepimiz arkasın

da olalım, birlikte yardımcı olalım ve bu işi temizleyelim. Bıçak kemiğe dayanmıştır. Emniyet men
suplarımızın ekonomik koşullarını düzeltecek kanunun bir an evvel; ama, hiç gecikmeksizin sürat
le çıkarılması için hepimiz elimizi taşın altına koymalıyız ve bu kanunu mutlaka çıkarmalıyız. 
Bunun için söylenecek çok şey var; zamanım yok, onu söyleyemiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, burada, son olarak bir şey söylemek istiyorum. Biraz evvel burada iki 
hekim arkadaşım, işte, bazı kanserli hastalar için ilaçlar alınıyor, parası ödeniyor, ödenmiyor diye 
bir tartışmaya girdiler. Sayın Koç burada ifade etti. Ben de konunun uzmanı sayılırım ve konuyu 
yakından bilen bir arkadaşınızım. Bu ilaçların hepsinin parası yeşilkart tarafından ödenmiyor, öden
mesi de mümkün değildir; çünkü, bu ileri tetkiklerin yapılarak ortaya konulan bu hastalıklarda kul
lanılan ilaçların karşılığını ödeyemiyor yeşilkart. Bana, her gün seçim bölgemden 15-20 hasta gelir. 
Çok yakın, bunlarla iç içeyim, bunların ödemeleriyle iç içeyim. İnanın, bunlar ödenmiyor, 
ödenemiyor daha doğrusu. Bunu bilelim; bir. 

İkincisi, daha önce, bundan üç dört hafta evvel, ben, Sayın Maliye Bakanını buradan uyarmış
tım. Değerli milletvekili arkadaşlarım, sizlere de, ben, önemli bir konuyu anlatmıştım. Bugün, Tür
kiye'de başta üniversite hastaneleri olmak üzere büyük devlet hastanelerindeki hizmet, durma nok
tasına gelmiştir. Ankara Tıp Fakültesi, Hacettepe Tıp Fakültesi hizmeti durdurma noktasındadır. 

- 5 6 9 -



TBMM B:60 8 .2 .2006 0 : 3 

Bunun altını çiziyorum. Kırkbeş yıllık bir hekim olarak, bu işin içinden gelen bir arkadaşınız olarak, 
hepinize rica ediyorum; Ankara Tıp Fakültesinin 86 trilyon alacağı vardır devletten; Hacettepenin 
51 trilyon alacağı vardır; Çapa Tıp Fakültesinin 60-62 trilyon alacağı vardır ve bunlar artık son nok
tada, kendi çalışanlannın da parasını, hizmetlilerin, ödeyemiyorlar. Müteaddit defalar Sayın Bakana 
gittim, ilgililerle konuştum, sizlerden rica ediyorum; sizler de bu hastanelere gidiyorsunuz, sizin de 
kendi hastalarınızı götürüyorsunuz, her gün bu hastanelerde sizin de işiniz oluyor; çok rica 
ediyorum, bu paranın bir an evvel ödenmesini, hem de bu hafta içerisinde. Artık bize gelen, bu rek
törlerden ve dekanlardan gelen rakamları, bilgileri aldığım zaman ben hayret ediyorum; lütfen, bu 
konuya yardım edin diyorum. 

Sonuç olarak, bu çıkarmakta olduğunuz kanunun hayırlı bir kanun olduğunu ifade ediyorum, 
hazırlayan, buraya getiren arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, hayırlı bir iştir. Daha önce çıkar
dığımız bir kanunun eksiğini tamamlayan bir kanundur. 

Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Güney. 
Sayın milletvekilleri, madde üzerinde, milletvekili arkadaşlarımızın soru talepleri vardır; soru-

cevap işlemi yapacağız. 
Sayın Kesimoğlu, buyurun. 
MEHMET S. KESİMOĞLU (Kırklareli) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Sayın Bakanım, 9 Kasım 2005 tarihinde Şemdinli'de meydana gelen olaylardan sonra, Emniyet 

Genel Müdürü Sayın Gökhan Aydıner'in, söz konusu bölgeye, Şemdinli'ye herhangi bir ziyareti söz 
konusu olmuş mudur? 

Şemdinli'de meydana gelen bu olaylar esnasında Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı bazı üst 
düzey görevlilerin incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gittiği esnada, Sayın Genel Müdürün 
kendilerine verdikleri talimatla merkeze çağırdığı iddiası doğru mudur? 

Eğer doğruysa, olayların en sıcak bir şekilde meydana geldiği noktada ciddî manevî desteğe ih
tiyaçları aşikâr olan güvenlik kuvvetlerimizin yanında bulunmalarını istememelerini nasıl açıklıyor
sunuz? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kesimoğlu. 
Sayın Ünlütepe?.. Yok. 
Sayın Bakanım, buyurun. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

müsaade ederseniz, Sayın Kesimoğlu'nun bu sorusunu da yazılı olarak cevaplayacağım. Emir verip 
vermediği, o konulan... 

BAŞKAN - Sayın Bakanım, teşekkür ediyorum. 
Sayın milletvekilleri, 2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler. .. Kabul edilmiştir. 
Birleşime 5 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 21.58 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 22.11 

BAŞKAN : Başkanvekili Nevzat PAKDİL 
KÂTİP ÜYELER: Türkân MİÇOOĞULLARI (İzmir), Bayram ÖZÇELİK (Burdur) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 60 inci Birleşiminin Dör
düncü Oturumunu açıyorum. 

848 sıra sayılı kanun tasarısının görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

VI.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERÎ İLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

4.- 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) (Devam) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 

Tasarının 3 üncü maddesini okutuyorum: 

MADDE 3.- 4645 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 3.- Bu Kanun kapsamında yer alan taşıt, silah, mühimmat, makine ve teçhizat ile mal 

ve malzemelerin hurda, HEK, standart dışı veya ihtiyaç fazlalığının belirlenmesi ile satışı talep 
edilen hizmetlerin yapılıp yapılmamasına karar vermek üzere, konusunda uzman en az iki kişinin 
yer alacağı beş kişiden müteşekkil teknik komisyonlar oluşturulur. Bu komisyonlara gerektiğinde 
diğer kurum ve kuruluşlardan da temsilci alınır. 

Bu Kanuna göre verilecek hizmet ile satışı yapılacak taşıt, silah, mühimmat, makine ve teçhizat 
ile mal ve malzemelerin değer tespitini yapmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğü personelinden en 
az üç kişi ile Maliye Bakanlığı temsilcisinden oluşan değer tespit komisyonları oluşturulur. Bu 
komisyonlara meslekî bilgilerinden istifade etmek üzere diğer kurum ve kuruluşlardan temsilci 
dahil edilebilir. 

Satılmasına karar verilen hizmetler ile taşıt, silah, mühimmat, makine ve teçhizat ile mal ve 
malzemelerin satış işlemi Emniyet Genel Müdürlüğü personelinden en az üç kişi ile Maliye Bakan
lığı temsilcisinden oluşan ihale komisyonlarınca açık artırma usulü ile yapılır. Tarifeye dayalı olarak 
verilecek hizmetler bu kapsamın dışında olup yönetmelikle düzenlenir. 

Bu komisyonların teşkili ve kararlan ita amirinin onayı ile yürürlüğe girer." 
BAŞKAN - Madde üzerinde şahıslan adına Hatay Milletvekili Sayın Mehmet Eraslan?.. Yok. 
Sayın Özdoğan, konuşacak mısınız? 
İBRAHİM ÖZDOĞAN (Erzurum) - Konuşmayacağım. 
BAŞKAN - Sayın Ülkü Güney, konuşacak mısınız efendim? 

ÜLKÜ GÖKALP GÜNEY (Bayburt) - Konuşmayacağım Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Madde üzerinde 1 adet önerge vardır. Önergeyi okutup işleme alacağım. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 848 sıra sayılı Kanun Tasarısının 3 üncü maddesiyle değiştirilmesi ön
görülen 4645 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan "en az üç 
kişi ile Maliye Bakanlığı temsilcisinden" ibareleri "en az üç kişiden" şeklinde değiştirilmiştir. 

İrfan Gündüz M. Necati Çetinkaya Cemal Uysal 
İstanbul Elazığ Ordu 

Hüseyin Tannverdi Şükrü Önder 
Manisa Yalova 

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

bırakıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile düzen

lenmiş bulunan yeni sisteme uyum sağlamak amacıyla ilgili değişiklik öngörülmüştür. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
Kabul edilen önerge istikametinde maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et

meyenler. .. Kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 4.- 4645 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 
"EK MADDE 1.- Mülkiyeti Hazineye ait olup İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğüne 

tahsisli taşınmazlardan gerekli görülenlerin, İçişleri Bakanlığı ile mutabık kalınarak tahsislerini kal
dırmaya ve 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 46 ncı 
maddesine bağlı olmaksızın satmaya Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

Satış bedelleri bütçeye gelir kaydedilir. Emniyet Genel Müdürlüğünün ihtiyacı olan bina ve 
tesislerin yapımı, onanmı ve donatımı ile asayiş, trafik ve güvenlik hizmetleri için gerekli mal ve 
hizmet alımında kullanılmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesine gerekli ödenek ön
görülür." 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına, Malatya Milletvekili Sayın Süley
man Sanbaş. 

Sayın Sanbaş, buyurun. (Anavatan Partisi sıralanndan alkışlar) 
Sayın Sanbaş, süreniz 10 dakika. 
ANAVATAN PARTİSİ GRUBU ADINA SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Sayın Başkan, 

değerli milletvekili arkadaşlarım; gecenin bu saatinde, görüşmekte olduğumuz 848 sıra sayılı kanun 
tasansının 4 üncü maddesi üzerinde söz aldım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, bu maddeyle getirilmek istenen... Ne diyor; mülkiyeti hazineye ait olup -
yani mülkiyeti zaten hazinenin olan- İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğüne tahsisli taşın
mazlardan gerekli görülenlerin, İçişleri Bakanlığı ile mutabık kalınarak tahsislerini kaldırmaya ve 
5018 sayılı Malî Kontrol Yasası kapsamı dışında satmaya Maliye Bakanlığına yetki veren bir 
düzenleme. 
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Şimdi, değerli arkadaşlar, zaten mülkiyeti hazineye ait bir taşınmazın üzerindeki tahsisi kaldır
ma yetkisi, hiç bu düzenlemeye gerek kalmadan da, Emniyet Genel Müdürlüğümüzün ve Maliye 
Bakanlığımızın karşılıklı mutabakatıyla bu tahsisi tapudan sildirme yetkileri zaten var. Yani, ister
se Emniyet Genel Müdürlüğümüz, bana tahsis edilen bu taşınmazın, artık, hizmette kullanım amacı 
kalmamıştır, bu tahsisin bana bir faydası yoktur, kaldır dediği takdirde zaten tapuya yazılacak bir 
yazıyla bu tahsis kalkar. "Mülkiyet hazinenin." Tapuda, mülkiyette bir değişiklik olmayacak. Mül
kiyeti hazineye olan, yani Maliyeye ait olan bir taşınmazı, daha önce çıkardığımız yasa kapsamın
da Maliye Bakanlığımızın satma yetkisi de var. Şimdi, hem Maliye Bakanlığımızın satma yetkisi 
var hem de bu tahsisi kaldırma yetkisi mevcut mevzuat hükümleri dahilinde mümkünken, özel bir 
madde olarak buraya ayrıca yetki alınmış olması bu maddenin sipariş bir madde olduğu gerçeğinin 
dışında bir şey değil arkadaşlar. 

Bundan birkaç ay evvel çıkardık, 5018 sayılı bir Malî Kontrol Yasası çıkardık, dedik ki bu 
yasada: "Devletin bütün gelirleri, bütün giderleri malî kontrol disiplini içerisinde denetlenecek." O 
zaman da itiraz ettik, iki kurum dışarıda bırakıldı, bir tanesi TRT, bir tanesi Toplu Konut İdaresi. 
Bunlan da bırakmayın bunlan da alın dedik; bırakıldı. Şimdi görüyoruz ki, böyle parça parça 
yasalarla bu 5018 sayılı Yasanın kapsamı istisnalar yaratılarak delinmeye çalışılıyor. 

Değerli arkadaşlar, Hakkâri'de arsası vardır Emniyetin hizmete tahsis edilmiş, Van'da vardır, 
Ağn'da vardır; ama, satılacak arsalar bunlar değil. Şimdi, mevcut yönetim için söylemiyorum, bu 
yasa, yirmi yıl sonra da geçerli olacak bir madde olacağına göre, yirmi yıl sonra, birileri, Gayret
tepe'deki araziyi, artık buranın ihtiyacı yok diye gökdelen yapmak için pazarlıklar yaparsa ne 
yapacağız?! Burada sipariş var arkadaşlar, bunun sayısı da çok değil üç, dört arsa. Söylemeyeceğim; 
bunlar var; biliniyor. Emniyetin bazı kullanmadığı arsalara göz dikenler var; Kemal Abinin boynuna 
ciğer asıyoruz. Kemal Abi bunları pazarladı belki de!... 

NUSRET BAYRAKTAR (İstanbul) - Olmadı yahu... 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Devamla) - O zaman mevcut mevzuat kapsamında... 
OSMAN KILIÇ (Sivas) - Sarıbaş, kürsü adabına yakışmıyor. 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Devamla) - Bakın, mevcut mevzuat kapsamında bu mümkünken 

yeniden bir yasa niye getiriyoruz? 
OSMAN KILIÇ (Sivas) - Yakışmıyor sana, yakıştıramıyorum sana. 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Devamla) - Yakışır, yakışmaz; ama, bu, ciğerdir arkadaşlar. 
Şimdi, mevcut mevzuatla bu tahsisleri kaldırmak ve bunları satmak mümkünken -mümkün 

bunlan yapmak- bugünkü mevzuatla mümkünken, yeniden sipariş bir madde yazmanın anlamı, 
adabı ne?! 

MUSTAFA NURİ AKBULUT (Erzurum) - İkinci fıkra var... 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Devamla) - Şimdi, emniyet görevlisi arkadaşlanmız diyor ki: "Bu 

para, bize, ihtiyaçlarımız için verileceği için, özel düzenleme koyduk." Emniyetimizin ihtiyacı var
sa, bu milletin, Emniyetimizin ihtiyacını her zaman karşılayacak bütçesi vardır. Güvenliğimizi, 
asayişimizi temin eden, gecesini gündüzümüze katan Emniyetimizin, hizmet gereğini yerine getir
mesi için, binasının onanmı için, yeni bina, yeni karakol yapması için, ihtiyacı varsa, Sayın Bakan 
"benim şu kadar ihtiyacım var" der, getirir tasarıyı, biz de, buradan, bütçe dahilinde, 
verebileceğimiz kadar, en fazlasını Emniyetimizin hizmetine tahsis ederiz parayı. Bütün bunlar 
mümkünken ve mevzuat da, zaten, bunları yapmaya yeterliyken, böyle bir sipariş maddeyi koy
manın altında yatan gerçeği, ben, görmek istiyorum parlamenter olarak. 

Mesela, isterdim ki, bu yasayı, bu düzenlemeyi getirenler, bugün itibariyle, Emniyetin hangi 
arsalan hizmetin dışında satılmayı bekliyor, kaç tane var; nerede, pafta, adaları ne; ben bunlan bir 
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denetleyeyim, göreyim bakayım; göreyim bakayım, orada, karakol var mı o semtte. Bunlar yok; 
bunların tapuları yok, bunların ihtiyaç listesi veya ihtiyaç dışı olduğuna dair uzman görüşleri yok; 
ama, siz, bu yetkiyi bir verin, ondan sonra göreceksiniz neler olduğunu. İstanbul'da dinlenme tesis
leri moral eğitim merkezlerinin, kimlere, nasıl Kontrol dışı -5018 dışı- tahsis edileceğini, 
satılacağını göreceksiniz. Niye çıkardık 5018'i?! O gün yazsaydık ya, 5018 çıkarırken, Emniyetin 
arsaları bu kanun kapsamı dışındadır diye. Yazmadık o gün. Niye; devleti disipline edelim; gelir
lerini, giderlerini disipline edelim diye yazmadık. Bugün, ne oldu da özel maddeyle bu disiplini 
bozuyoruz?! Bunun altında, ben, bu gerçeği aramayacağım da, bu gerçeği aradığım zaman, ar
kadaşım "ya, üslup dışı konuşuyorsun" diyecek; gerçeği konuştuğun zaman üslup dışı oluyor. 

OSMAN KILIÇ (Sivas) - Gerçeği konuş da, kürsü adabına uygun olsun. 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Devamla) - Asmayın. Bakın, bu Kemal Abinin bu işlerden neler 

yaptığını bütün Türkiye biliyor, bir siz öğrenemediniz. Mutlaka, bunun altında bir pazarlık var. Ar
sa da belli, arsaları da söylerim; ama, bu kürsüden söylemiyorum. Arsaları da, kimlere tahsis edil
diğini de biliyorum, kimlerle pazarlık yapıldığını da biliyorum. 

MEVLÜT AKGÜN (Karaman) - Söyle o zaman... Söyle o zaman... 
METÎN KAŞIKOĞLU (Düzce) - Söyle o zaman... 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Devamla) - Yapmayın bunu arkadaşlar, yapmayın bunu... Bu mad

denin çıkartılmasını; çünkü, mevzuat hükümlerinin... 
SABRİ VARAN (Gümüşhane) - Millet duysun, söyleyin... 
MEVLÜT AKGÜN (Karaman) - Söyleyin, biz de bilelim. 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Devamla) - Sana söylerim... 
... buna, zaten, yeterli olduğunu düşünüyorum. Şu anki mevzuat hükümlerimiz, tahsisleri kal

dırmaya ve Maliyenin adına kayıtlı arazileri açık artırmayla, ihaleyle satmayla, 5018 kapsamında 
denetlemeye yeterli. Yeterli mevzuatımız varken, yeniden mevzuat yaratmanın, mükerrer mevzuat 
yaratmanın altında yatan ne olabilir?! Yani, bir hukuk hükmü varken ve bu ihtiyacı karşılarken, 
yeniden bir hukuk hükmü yaratmanın kime ne faydası var?! Efendim, bu para; ama, özel olarak büt
çeden Emniyetimize gidecek... Emniyetimizin ihtiyacı varsa özel olarak gitmesin, biz tamamını kar
şılayalım. Ne kadar ihtiyacı varsa, getirsinler kanun teklifi olarak, canı gönülden hepimiz destek
leyelim, kat be kat asayişi sağlayan ve cansiparane görev yapan bu kurumumuzun bütün ihtiyaç
larını karşılayalım; ama, böyle kıytırık yasalarla, düzenlemelerle, böyle mevcut malî disiplini delici 
düzenlemelerle, kıyıdan köşeden istisnalar yaratarak kafa bulandıran düzenlemelerle bu iş olmaz. 
Bu maddenin, mevcut mevzuat hükümleri dahlinde çözümünü gerçekleştirecek hükümlerimiz var
dır; metinden çıkartılmasını talep ediyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Trabzon Milletvekili Akif Hamzaçebi. 
Sayın Hamzaçebi, buyurun. 
RECEP YILDIRIM (Sakarya) - Sayın Başkan, Bakan Beyin cevap vermesi lazım... 
BAŞKAN-Tamam... 
CHP GRUBU ADINA MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) - Sayın Başkan, değerli 

milletvekilleri; Emniyet Genel Müdürlüğünün çeşitli menkullerinin satışını düzenleyen tasarı hak
kında Cumhuriyet Halk Partisi adına söz aldım; sözlerime başlarken, hepinizi saygıyla selam
lıyorum. 
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Tasannın görüşmekte olduğumuz 4 üncü maddesindeki düzenleme şöyledir: Mülkiyeti hazineye 
ait olup da Emniyet Genel Müdürlüğünün kullanımında olan taşınmazların tahsislerini İçişleri 
Bakanlığıyla mutabık kalarak kaldırmaya Maliye Bakanlığı yetkilidir. Yine, tahsisleri kaldırılan bu 
taşınmazların satışını yapmaya da yine Maliye Bakanlığı yetkilidir. İlk bakışta bu düzenleme olduk
ça masum, oldukça sıradan bir düzenleme gibi gözükmektedir; hatta, biraz önce buradan konuşan ar
kadaşımız, bunun mükerrer bir düzenleme olduğunu da söylemiştir. Gerçekte, bu düzenleme, şu an 
yürürlükte olan düzenlemelerden, yasalardan oldukça önemli farklılıklar göstermektedir. 

Nedir; şunlardır bu farklılıklar değerli arkadaşlar: Şu anda İçişleri Bakanlığının kullanımında 
olan, Emniyet Genel Müdürlüğünün kullanımında olan taşınmazların tahsislerini kaldırmaya 
Maliye Bakanlığı yetkilidir; doğru; ancak, hangi halde bu tahsis kaldırılır: Emniyet Genel Müdür
lüğü, bu taşınmaza artık kamu hizmeti için ihtiyacım yok dediği anda, bu taşınmazın tahsisini kal
dırmaya Maliye Bakanlığı yetkilidir. Madde neyi düzenliyor; gerekli görülen taşınmazların, yani 
kamu hizmeti için ihtiyaç duyulan taşınmazlar değil... Emniyet Genel Müdürlüğünün, kamu hiz
meti için ihtiyaç duyuyorum dediği taşınmaza, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığıyla birlikte 
mutabakat sağlarsa, gerek görülürse tahsis kaldırılabilecek. Birincisi, bu farklılık var. 

İkinci farklılık şudur; tasarı diyor ki: Bu taşınmazlar, Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol 
Kanununun 46 ncı maddesine tabi olmadan satılabilir. Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 
bu hükümet döneminde çıkmıştır; Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim destek verdiğimiz bir 
yasa olmuştur, birtakım eksikliklerine rağmen kamu malî yönetiminde oldukça önemli ve yeni bir 
çerçeve çizdiği için, desteklediğimiz bir yasa olmuştur. Bu yasaya göre, değeri, bütçe kanunlarıy
la belirlenen limiti aşan taşınmazların satışına Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu değer, 2006 Yılı 
Bütçe Kanununda 120 milyar YTL olarak belirlenmiştir; yani, değeri 120 milyar YTL'yi aşan bir 
taşınmazın Maliye Bakanlığınca satılabilmesi için, satışa çıkarılabilmesi için, öncelikle, Bakan
lar Kurulunun buna izin vermesi gerekmektedir. Tasarının bu maddesi, bu izin zorunluluğunu da 
kaldırmaktadır. 

Değerli arkadaşlar, ben, şimdi, sormak istiyorum: Bu sınırlamalardan hükümet neden kaçın
maktadır? Bırakalım, yürürlükteki yasalara göre, Emniyet Genel Müdürlüğünün, artık, kamu hiz
meti için, güvenlik hizmeti için ihtiyaç duymuyorum dediği taşınmazın tahsisini Maliye Bakanlığı 
kaldırsın ve yine, Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre, bu taşınmazı satışa çıkarsın, eğer satışa 
çıkaracaksa. Şimdi, burada, ister istemez, akla birtakım sorular gelmektedir. Bu yola hükümet neden 
gitmektedir?! Neden, Emniyet Genel Müdürlüğünün, ben, bu hizmet nedeniyle bir taşınmaza ih
tiyaç duyuyorum dediği halde, bu taşınmazın tahsisini kaldırma yetkisini, İçişleri Bakanının 
mutabakatıyla Maliye Bakanına vermektedir?! Bu sorunun yanıtı yoktur değerli arkadaşlar. Bu 
sorunun yanıtı, herhalde, ileride, bu taşınmazlar satıldığında veya bir başka şekilde değerlendiril
diğinde ortaya çıkacaktır. Ben, bunu, hükümete tavsiye etmiyorum. Hükümet, kendi getirdiği 
yasaya, kendi getirmiş olduğu yasal çerçeveye aykırı bir uygulamanın içine girmektedir. Bakanlar 
Kurulunun dikkatinden kaçırarak, bazı taşınmazların satışını planlamaktadır; aksi takdirde, bu hük
me ihtiyaç duyulmayacaktı. 

Madde, ikinci olarak neyi düzenliyor; şunu düzenliyor: Madde diyor ki, bu taşınmazların 
satışından elde edilen gelir bütçeye irat kaydedilir. Değerli arkadaşlar, bunu yazmaya gerek yok; 
yani, hazine taşınmazı satarsa, elde edilen gelir bütçeye girer. Kurallar böyledir, başka bir kural yok 
bu konuda. Devamında diyor ki: "Emniyet Genel Müdürlüğünün ihtiyaç duyduğu ödenekler de 
Maliye Bakanlığı tarafından dikkate alınır." Bu hükme de gerek yok arkadaşlar; bütçe yapılırken, 
Emniyet Genel Müdürlüğünün ihtiyacı olan ödeneği Emniyet Genel Müdürlüğü talep eder, Maliye 
Bakanlığı da, bütçe imkânları ölçüsünde, bunu bütçeye koymaya çalışır. Bu hükme de gerek yok; 
yani, satıştan elde edilen gelir, sanki Emniyet Genel Müdürlüğüne gidecek gibi bir izlenim vermeye 
çalışıyor madde; ama, öyle değil, hiçbir ilgisi yok. 
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Değerli arkadaşlar, sonuçta, bu maddenin hedefi, Emniyetin kullanımında olan çok değerli bazı 
taşınmazları, yürürlükteki kuralları hiçe sayarak, onları bir kenara atarak, Bakanlar Kurulunun dik
katinden kaçırarak satmaya çalışmaktır. Ben, bunu, hükümete tavsiye etmiyorum; ama, hükümet 
bizim bu tavsiyemizi dikkate almıyorsa, ben bildiğim gibi devam edeceğim diyorsa, birçok ihalesi, 
birçok özelleştirme ihalesi nasıl yargıya takılmış, yargı tarafından durdurulmuşsa, kamuoyunda tar
tışılır hale gelmişse, bu satışlar da kamuoyunun dikkatinden kaçmayacaktır, yine kamuoyunda tar
tışılır hale gelecektir. Bunun takdirini, ben, hükümete ve Sayın Bakana bırakıyorum. 

Değerli arkadaşlar, bu vesileyle bir konuya değinmek istiyorum. Konu, Emniyet Genel Müdür
lüğüyle ilgili bir yasal düzenleme olduğu için, ben de, Trabzon'da son günlerde meydana gelen ve 
bir din adamının, bir Katolik kilisesi rahibinin öldürülmesi nedeniyle hissiyatımı ifade etmek is
tiyorum. Şüphesiz, bu Parlamento çatısı altında olan bütün milletvekillerini üzdüğü kadar, biz Trab
zon milletvekillerini de ve beni de üzen bir olay olmuştur. Bu olayı, öncelikle Trabzon Milletvekili 
olarak kınıyorum, diğer arkadaşlarımın da hissiyatına tercüman olduğumu düşünüyorum. 

Olayın nedenini, şüphesiz, güvenlik güçlerimiz araştırmaktadır, bunun nedenini güvenlik güç
lerimiz ortaya koyacaktır; bunu, bütün vatandaşlarımız gibi Trabzonlular da sabırsızlıkla bekliyor. 

Nedenler çok çeşitli olabilir; bu konuda bir yorumda bulunmak, bir tahmin yapmaya çalışmak 
doğru değil. Bir provokasyon olabilir; bu gencimizin arkasında birtakım kişiler, güçler olabilir veya 
belki, tamamen bir bireysel hareket olabilir; bütün bunları bilemiyoruz; ama, bu olayı, zaman zaman 
-ifade edilmese de, ama, çok sınırlı bazı kesimler tarafından ifade edilmeye çalışılıyor- bir 
medeniyetler çatışması penceresinden görmek isteyen veya o çerçeveye oturtmak isteyen görüşler 
veya kişiler var; buna kesinlikle katılmadığımı ifade etmek istiyorum. 

Trabzon'da, Türkiye'nin diğer yerlerinde olduğu gibi, medeniyetler, yıllarca, yüzyıllarca bir 
arada yaşamıştır; bu bir arada yaşamanın oluşturduğu kültür, böyle bir olayın meydana gelmesine 
veya böyle bir olayın taraftar bulmasına engeldir. Böyle bir hava, böyle bir kültür Trabzon'da kesin
likle yoktur; ancak, tabiî ki bu çerçeveden bakmak isteyenlerin, belki bu çerçevede birtakım eylem 
yapmak istemeleri, bu çerçevede Türkiye'de veya Trabzon'da birtakım olaylar meydana gelmesini 
isteyenler olabilir, bu tip davranışlar olabilir. Bunların, ben, taraftar bulacağını, kök bulacağını, or
tam bulacağını sanmıyorum; ancak, bu vesileyle şunu dikkatinize sunmak istiyorum: Gerçekten bu 
olayların gerisinde yer alan nedeni, münhasıran bir güvenlik önlemiyle çözülebilecek, önü 
alınabilecek olaylar, nedenler olarak görebiliriz; öyle de olmalıdır, kısa dönemli bakışımız şüphesiz 
böyle olmalıdır; ama, uzun dönemli baktığımızda, Trabzon'da ekonomik durumun iyi olmadığını... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Hamzaçebi, lütfen konuşmanızı tamamlar mısınız. 
Buyurun. 
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Toparlıyorum Sayın Başkan. 
... özellikle 2000 yılından bu yana uygulanan politikalar gereği tarımsal desteklerin azaltılması 

nedeniyle, sadece Trabzon'da değil, tüm Doğu Karadeniz Bölgesinde ve bütün Türkiye'de tanm 
sektörünün zor duruma düştüğünü; tarım sektörüne verilen desteklerin azaltılması nedeniyle, bu 
sektörden geçimini sağlayan çok büyük bir kitlenin durumunun giderek daha kötüye gittiğini ve 
yine, ekonomide yaşanan işsizliğe paralel olarak, gençlerin geleceğe yönelik umutlarının kırıldığını, 
geleceğe yönelik çıkış arayan gençlerimizin, bu çıkış arayışında yalnız ve sahipsiz kaldıklarını 
görüyoruz. Bütün bunlar, bu tip hareketlerin, bu tip olayların yaratılabileceği bir ortam hazırlıyor, 
böyle bir zemin hazırlıyor maalesef. Bu zemin, tabiî ki, sadece Trabzon'un değil, tüm Türkiye'nin 
sorunu. Hükümetimizin... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Hamzaçebi, buyurun. 
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MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Toparlıyorum Sayın Başkan, bitiriyorum. 
Ben, bu konuda hükümetin alacağı önlemlere Cumhuriyet Halk Partisi olarak destek vereceğimizi 

ifade ediyorum. Bu vesileyle, bu olay nedeniyle üzüntülerimi bir kez daha ifade ediyorum. 
Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Hamzaçebi. 
Madde üzerinde, Hükümet adına İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir Aksu... 
Sayın Bakanım, buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

bu maddeyle ilgili konuşan Anavatan Partisi Grup Başkanvekili Sayın Sarıbaş'ın, önce, burada, bir 
milletvekili, bir Bakan arkadaşımızla ilgili söylediklerini tasvip etmemiz mümkün değildir. Burada 
çok daha dikkatli bir üslupla hitap etmesi, konuşması gerekirdi; öncelikle bunu belirtiyorum. 

İkincisi, değerli arkadaşlarım, bu düzenlemenin arkasında bir şeyler aramak, altında bir şeyler 
aramak hakikaten bizi şeye sevk etti. 

Şimdi, bakın, elbette -burada güzel izah etti, Sayın Hamzaçebi de izah ettiler- Maliye Bakan
lığının, şu anda, bizim Bakanlıkla, İçişleri Bakanlığıyla anlaşarak tahsisi kaldırmaya, tahsis edilmiş 
bu arsaların satılmasına yetkisi vardır; ama, biz bu düzenlemeyle bir şey getiriyoruz, önemli olan 
bir şey. Emniyet Genel Müdürlüğüne tahsis edilmiş arsaların zaten büyük kısmını tahsis amacına 
uygun olarak kullanıyoruz, kullanmaya da devam edeceğiz; ancak, bu tahsislerden ihtiyaç fazlası 
olan, kullanımı rantabl ve Emniyetin ihtiyacı dışında görülenler, Maliye Bakanlığıyla anlaşmak 
suretiyle satılması ve bu satışın bütçeye gelir kaydedilmesi; bu da var. Zaten bütün satışları Maliye 
yapar, bütçeye gelir kaydeder; ama, burada amaç, biz, bu kaydedilen gelirden ayrıca Emniyet Genel 
Müdürlüğünün bazı ihtiyaçları karşılanmak üzere Maliyece bize aktarılması; bu maddenin 
getirilişinin tek amacı bu. Doğru, bütçe yapılırken ihtiyaçlar gelir, bütçeye ödenek konulur; ama, 
takdir edersiniz ki, bütçe imkânları içerisinde, istenilen bütün ödenekler verilmeyebiliyor. Haa, bu 
şekilde kıyıda köşede kalmış, ihtiyaç fazlası, kullanılmayan gayrimenkullerden tahsisi kaldırıp, 
Maliyeyle anlaşmak suretiyle, Maliye Bakanlığı tarafından satılması, bütçeye gelir kaydedilip o 
gelirden bir miktar da kendi ihtiyacımıza kullanmak üzere getirdiğimiz bir madde. Bunun altında 
başka şeyler aramak gerçekten bizi şeye düşürmüştür. Gereksiz konuşmalar yapıldı, uzatıldı. Hiçbir 
şey aramaya gerek yok; açık, net, kesin, çok açık bir hüküm. 

Ben, hepinize saygılar sunuyorum, teşekkür ediyorum. (AK Parti ve Anavatan Partisi sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakanım. 
Sayın Mehmet Eraslan?.. 
Sayın İbrahim Özdoğan?.. Konuşmuyorsunuz. 
Madde üzerinde 2 adet önerge vardır; önergeleri geliş sıralarına göre okutacağım, aynı 

mahiyette olduğu için birlikte işleme alacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 848 sıra sayılı kanun tasarısının 4 üncü maddesinin tasarı metninden 

çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
Süleyman Sarıbaş Reyhan Balandı İbrahim Özdoğan 

Malatya Afyonkarahisar Erzurum 
Muharrem Doğan Muzaffer R. Kurtulmuşoğlu 

Mardin Ankara 
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BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 848 sıra sayılı tasarının 4 üncü maddesinin tasarı metninden çıkarılmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Mehmet Akif Hamzaçebi Kemal Sağ Muharrem Kılıç 
Trabzon Adana Malatya 

Hüseyin Ekmekcioğlu Bülent Baratalı 
Antalya İzmir 

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

mıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - İki önergeyi birlikte işleme alıyorum. 
Sayın Hamzaçebi, konuşacak mısınız efendim? 
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) - Evet efendim. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Hamzaçebi. 
Süreniz 5 dakika. 
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biraz önce 

madde hakkında görüşlerimi açıklamaya çalıştım. Benden sonra söz alan Sayın Bakan maddenin 
amacını biraz daha farklı açıkladı benim görüşlerimden. Sayın Bakan dediler ki: "Maddenin getiriliş 
amacı, Emniyet Genel Müdürlüğünün kullanımında olan taşınmazların tahsisinin kaldırılması 
sonucu satışından elde edilen gelir bütçeye girecek; bütçeye giren bu gelirden Emniyet Genel 
Müdürlüğü için, bir kısmı Emniyet Genel Müdürlüğüne aktarılacak." 

Değerli arkadaşlar, tasan önünüzde; tasarının maddesine bakmanızı sizden istirham ediyorum. 
Tasarının bu maddesinde böyle bir hüküm yoktur. Sayın Bakanın vermiş olduğu bilgi gerçekleri 
yansıtmamaktadır. Sayın Bakan o niyetle yola çıkmış olabilir, bu taşınmazların satışından elde 
edilen gelirin bir kısmını Emniyetin ihtiyaçları için bütçede özel bir tertibe gelir yazılıp Emniyet 
Genel Müdürlüğünün bütçesine de ödenek olarak yazılır şeklinde bir düşünceyle yola çıkmış 
olabilir; ama, o düşünce burada yok değerli arkadaşlar. Tekrar söylüyorum; maddenin getiriliş 
amacı, tamamen başka bir amaçtır. Nedir bu amaç; Emniyet Genel Müdürlüğünün ihtiyaç 
duyuyorum, tahsisinin kaldırılmasına muvafakat etmiyorum dediği taşınmazın tahsisini, İçişleri 
Bakanının görüşüyle, Maliye Bakanı kaldırabilecektir; bu bir. 

İkincisi de, bu şekilde tahsisi kaldırılan taşınmazın satışı, yine bu hükümetin getirmiş olduğu, 
Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim de destek vermiş olduğumuz Kamu Malî Yönetimi ve Kon
trol Kanununun 46 ncı maddesindeki hükme bağlı olmaksızın satılabilecektir. Nedir 46 ncı mad
desindeki hüküm; her yıl bütçe kanunuyla belirlenen limitin üzerinde olan taşınmazların satışına 
Bakanlar Kurulu izin verir. Nedir bu limit; 120 milyar Yeni Türk Lirası, eski parayla 120 trilyon 
Türk Lirası. 

Değerli arkadaşlar, bu limiti, hükümetimiz, bütçe kanunuyla kendisi belirledi; her yıl bütçe 
kanunuyla belirleniyor bu limit. Daha 2006 Yılı Bütçe Kanunu yürürlüğe gireli iki ay olmadı. İki 
ay dolmadan kamu malî yönetiminin genel çerçevesini çizen bir yasanın getirmiş olduğu sınır
lamaya, yine, hükümetimiz, getirmiş olduğu bu tasarıyla uymamayı bize öneriyor. 
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Değerli arkadaşlar, saydamlık değil midir aradığımız, kamu yönetiminde saydamlık değil midir 
her şeyin başı?! Ne zaman saydamlıktan uzaklaşırsak, kamu yönetiminde bozulma, çürüme 
dediğimiz olaylar o zaman meydana gelmez mi?! İşte, onun bir adımı da bu, değerli arkadaşlar. 
Bırakalım, hükümet, kendi belirlemiş olduğu bu limite uygun olarak 120 trilyon lirayı aşan gay-
rimenkullerin satışı için Bakanlar Kurulundan izin alsın değerli arkadaşlar. Bakanlar Kurulu bu iz
ni verdikten sonra, yine, Devlet İhale Kanununa göre, hükümetimiz, bu taşınmazı satabilir. 

Ayrıca, Emniyet Genel Müdürlüğünün "bana gereklidir" dediği taşınmazın tahsisinin kaldırıl
masında İçişleri Bakanlığına ve Maliye Bakanlığına yetki vermeyi doğru buluyor musunuz değerli 
arkadaşlar?! Normal olarak bir idarî işlemle kalkabilecek olan bir tahsisin kaldınlmasmı yasayla 
yapmaya çalışıyoruz. Emniyet Genel Müdürlüğü, artık, kamu hizmeti için, güvenlik hizmeti için ih
tiyaç duymuyorum dediği anda, bu taşınmazın tahsisini Maliye Bakanlığı zaten kaldırır. Bir daire 
başkanı imzasıyla kalkabilecek bir tahsisin kaldırılması işlemini, biz yasaya getiriyoruz değerli ar
kadaşlar. Neden; çünkü, Emniyet Genel Müdürlüğünün rızasını aramayacağız. 

Değerli arkadaşlar, doğru bulmuyorum. Bizim verdiğimiz önerge, bu yanlışlığı düzeltmeye 
yönelik, hükümetin getirmiş olduğu Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa uygun olarak 
hareket etmeye yönelik bir önerge. Takdirlerinize sunuyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Hamzaçebi. 
Diğer önerge sahipleri adına bir söz talebi var mı? 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Yok. Gerekçe okunsun. 
BAŞKAN - Diğer önergenin gerekçesini okutuyorum: 
Gerekçe: Bu maddeye gerek bulunmadığından ve mevcut mevzuat gereğini yapmaya yeterli 

bulunduğundan. 
BAŞKAN - Önergeleri, birleştirerek, aynı mahiyette olduğu için, oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 5.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Madde üzerinde şahıslan adına Sayın Mehmet Eraslan?.. Yok. 
Sayın İbrahim Özdoğan?.. Yok. 
MEHMET S. KESİMOĞLU (Kırklareli) - Sayın Başkan, soru talebimiz... 
BAŞKAN - Soru haklarınızı şimdi kullandıracağım size. 
Evet, madde üzerinde soru-cevap işlemi yapacağız 10 dakika süreyle. 
Sayın Kesimoğlu, buyurun. 
MEHMET S. KESİMOĞLU (Kırklareli) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Sayın Bakanım, tasannın görüşülmekte olan maddesinde "mülkiyeti Hazineye ait olup İçişleri 

Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğüne tahsisli taşınmazlardan gerekli görülenlerin" ifadesi var. 
Bu, çok muğlak bir ifade, açıklığa kavuşturulması gereken bir ifade. Bu "gerekli görülenlerin" 
ifadesinin tespitinde ölçü nedir; hangi kritere göre bu gerekli görülenler tespit edilecektir? 

İkinci sorum da, bu maddeye göre satılması düşünülen taşınmazlar nelerdir; bu konuda herhan
gi bir çalışma yapılmış mıdır? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kesimoğlu. 
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Sayın Üstün. 
FAHRETTİN ÜSTÜN (Muğla) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Ankara-Kütahya-İzmir-Antalya yollarının birleştiği Afyon Bölge Trafik Müdürlüğünün Em

niyet Genel Müdürlüğüne ait bir arazisi var. Bu arazi 385 dönüm ve altın değerinde. Bu arazi, üç 
şirkete bedelsiz olarak, Genel Müdürlüğün olumsuz yazısı olmasına rağmen, niçin verildi? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Üstün. 
Sayın Arz. 
ŞEVKET ARZ (Trabzon) - Sayın Bakanım, son dönemlerde Trabzonumuzda çok ciddî olaylar 

peş peşe meydana gelmektedir. Bunlara baktığımızda: Mafyanın hesaplaşması doğrultusunda bir 
profesörümüz yanlışlıkla vurulmuştur, Saadettin Güner Bey. Daha sonra, PKK militanları bölgeye 
sızma çalışması sırasında bir polis kardeşimizi yaralamışlardır ve daha sonra yakalanmışlardır. 
Yine, Trabzon-Sebatspor Kulübü Başkanımız ayağından vurulmuştur. Yine, Trabzonlu bir 
işadamımızın, Türkiye'nin en fazla fındık ihracı yapan işadamımızın fabrikası ve aracı kurşunlan
mıştır. Yine, millî futbolcularımız Gökdeniz Karadeniz'in ve Fatih Tekke'nin aracı ve işyerleri kur
şunlanmıştır. Son olarak da, bir ibadethane basılarak bir din adamı öldürülmüştür. Bu, bize şunu 
gösteriyor; Trabzon'da Emniyetimizin teknolojik ve personel açısından birtakım eksiklikleri ol
duğunu görüyoruz. Trabzon Emniyetinin, gerek teknolojik gerek personel açıdan daha fazla destek
lenmesi gerekiyor; bunları yapacak mısınız? 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Arz. 
Sayın Bakanım, buyurun. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

önce Sayın Kesimoğlu'nun sorusunu cevaplamak istiyorum. Burada, kanun maddesinde Emniyet 
Genel Müdürlüğüne tahsisli taşınmazlardan gerekli görülenleri, bunu nasıl anlıyoruz diye sordular. 
Daha açıklık getirmek üzere, bakın, biz -biraz önce orada konuşunca da söyledim- bu 
arazilerimizin, arsalarımızın büyük bir bölümünü tahsisli amacına uygun olarak kullanacağız; an
cak, bunlardan tarla, küçük parseller, hisseli arsalar, üzerinde kullanılmayacak, eski, yetersiz ve hiz
mete elverişsiz metruk binalar bulunan arsalar ve çeşitli yerlerdeki şehir dışında kalmış olan araziler 
öncelikle bu kanun kapsamında, Maliyeyle anlaşıp satılacak ve -yine ben söylüyorum burada; çün
kü, maddede yazılı- bütçeye gelir kaydedilecek. Ondan sonra da deniliyor ki, devamında: Emniyet 
Genel Müdürlüğünün ihtiyacı olan bina ve tesislerin yapımı, onarımı ve donatımı ile asayiş, trafik 
ve güvenlik hizmetleri için gerekli mal ve hizmet alımında kullanılmak üzere, Emniyet Genel 
Müdürlüğü bütçesinde gerekli ödenek öngörülür, konulur. Bu amaçla bunları satıyoruz. Bu satmayı 
düşündüğümüz arsalar, gayrimenkuller de, biraz önce saydığım vasıflardakiler olacaktır. 

Ayrıca, Sayın Üstün'ün sormuş olduğu soruyu yazılı cevaplayacağım. Bazı teknik bilgiler 
gerekli. 

Sayın Şevket Arz'ın sorusunu, ben, biraz önce, bu yasanın geneli üzerinde konuşurken, Trab
zon'la ilgili birtakım şeyler söyledim. Biz Trabzon'a önem veriyoruz ve Trabzon'la özel olarak il
gileniyoruz. Polis sayısını her yıl giderek artırdığımızı söyledim. Bunun yanında, diğer eksiklerin 
giderilmesi için de gayret gösteriyoruz ve daha önce de, yine, Trabzon merkez olmak üzere, o böl
gedeki vali, emniyet müdürü, jandarma komutanlarımızla toplantılar yapmış, bütün o bölgedeki il
lerin ihtiyaçlarını tespit etmiştik. Şimdi, çok kısa bir sürede, tekrar, Trabzon'da öyle bir toplantı 
yapacağız. Duyulan ihtiyaçların, eksiklerin giderilmesini son süratle de karşılayacağız inşallah. 

Arz ederim efendim. 
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BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakanım. 
Soru-cevap işlemi için vakit var. 
Soru sormak isteyen bir milletvekili arkadaşımız var; ona da soru hakkı tanıyacağım. 
Sayın Işık, buyurun. 
AHMET IŞIK (Konya) - Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum. 
Ben de, Sayın Bakanımızdan bir konuya ışık tutmasını rica ediyorum. Sayın Bakanım, organize 

suçlarla ilgili mücadelede büyük bir mesafe kaydedilmiş bulunmaktadır. Aynı şekilde, sınır, güm
rük girişlerinde de büyük bir mesafe kaydedilmiş. Kapkaç suçlarında oransal olarak bir azalmanın 
da olduğu gözlemlerimiz arasındadır. İstatistiksel bir rakam verebilir misiniz; suç oranlannın 
düşüşünde, organize suçlardaki azalma, kapkaç olayları ve sınır girişlerindeki azalma noktasında is
tatistiksel olarak bilgi var mıdır elinizde? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Işık. 
Sayın Bakanım, ek bir açıklama... 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Sayın Başkan, müsaade ederseniz, istatistikî bilgiler soruyor arkadaş; ben, yazılı olarak bu sorunun 
cevabını takdim edeceğim. 

BAŞKAN - Peki, teşekkür ediyorum Sayın Bakanım. 
Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, soru-cevap işlemi tamamlanmıştır. 
5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
6 ncı maddeyi okutuyorum: 
MADDE 6.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Madde üzerinde, şahıslan adına, Sayın Mehmet Eraslan?.. Yok. 
Sayın İbrahim Özdoğan?.. Konuşmuyorsunuz. 
6 ncı maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Saygıdeğer milletvekili arkadaşlanm, tasannın tümünü oylannıza arz ediyorum: Kabul eden

ler. .. Kabul etmeyenler... Tasan kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı ve uğurlu olmasını temen
ni ediyorum. 

Saygıdeğer milletvekili arkadaşlanm, saygıdeğer grup başkanvekilleri; çalışma süremizin 
tamamlanmasına sadece bir 6-7 dakika vardır. 

İRFAN GÜNDÜZ (İstanbul) - 1 maddelik bir kanunumuz var... 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Yann devam edelim... 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) -1 maddelik kanun var; onu çıkaralım Kemal Bey. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - 5 dakika var, 5 dakika...Yann devam edelim Sayın Başkan. 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - 1 madde var, çıksın Sayın Başkan... 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - 5 dakika var... Konuşmacımız var... 
BAŞKAN - Saygıdeğer arkadaşlarım, Genel Kurulun çalışma saatleriyle ilgili karannı sizler 

aldınız, saat 15.00 ve 23.00 olarak belirlediniz. Şu anda, bu hususta aranızda da uzlaşma vardı. Ben, 
konuşmayı başlatabilirim, tasannın görüşülmesini; ama, sadece, gruplar üzerinde konuşmalarda bir 
arkadaşın konuşmasına kadar, devam ettirmek için sizden süre isteyebilirim. İsterseniz bu usulü tat
bik ederim, isterseniz yanna bırakalım. 

Sayın grup başkanvekilleri?.. 
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K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Yarına kalsın efendim... Bizim konuşmacımız var... 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Çıkaralım bugün... 
BAŞKAN - Peki. 
Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, mesaimizin, çalışma saatimizin bitmesine birkaç 

dakikalık süre kalmıştır. Bu vesileyle, grup başkanvekili arkadaşlanma da danışmış oldum bu 
konuyu. 

Mutabıksınız değil mi efendim? 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Nasıl efendim? 
BAŞKAN - Yani, şu anda görüşmeme konusunda aranızda mutabakat sağladınız mı? 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Görüşelim Sayın Başkan. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Bizim konuşmacımız var Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Tek bir maddelik bir şey var... 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Bizim bir konuşmacımız var; Kemal Bey konuşacaklar efen

dim. .. 
BAŞKAN - Sayın Anadol, bir maddelik, gümrük... 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Peki efendim. Arkadaşlar istiyorsa... Kemal Bey konuşacaklar... 
İRFAN GÜNDÜZ (İstanbul) - Tamam efendim, devam edeceğiz. 
BAŞKAN - Tamam, peki. 
Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, 28.12.2005 Tarihli ve 5440 Sayılı Gümrük Müsteşar

lığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Bir Geçici Madde Eklen
mesine Dair Kanun ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü maddeleri gereğince Cumhurbaşkanınca 
bir daha görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi ile Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüş
melerine başlıyoruz. 

5.- Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye 
Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair 28.12.2005 Tarihli ve 5440 Sayılı Kanun ve Cumhurbaşkanın
ca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/1161) (S. Sayısı: 1068) (x) (xx) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde. 
Hükümet?.. Yerinde. 
Komisyon Raporu 1068 sıra sayısıyla bastırılıp sayın milletvekillerine dağıtılmıştır. 
Sayın milletvekilleri, tasarının tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasına kadar Genel 

Kurulun çalışma süresinin uzatılmasını oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler. .. Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına İstanbul Milletvekili Kemal 
Kılıçdaroğlu. 

Sayın Kılıçdaroğlu, buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Değerli milletvekilleri, gecenin bu saatinde vaktinizi fazla almayacağım; ancak, bir konuyu 

hatırlatmaktan da, gerçekten, geçemeyeceğim. 

(x) Kanunun ilk görüşmeleri 28.12.2005 tarihli 45 inci Birleşimde yapılmıştır. 
(xx) 1068 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Az önce, iktidar kanadının oylarıyla bir yasa geçti. 120 trilyon lirayı aşan bir taşınmaz satılacak 
ve bu taşınmaz 5018 sayılı Yasanın kuralları dışında olacak. Şimdi, Sayın Bakana soru soruldu, 
denildi ki: "Siz, acaba, bu taşınmazların bir hazırlığını yaptınız mı, nedir bu taşınmazlar?" Sayın 
Bakanın verdiği yanıt gerçekten ibretlik; Sayın Bakan dedi ki: "Küçük tarla, metruk binalar, şehir 
dışında kalmış arazileri satacağız." Şimdi, değerli milletvekilleri, küçük tarla, metruk bina, şehir 
dışında kalmış arazi ne zaman 120 trilyonu aşıyor?! Şimdi, Sayın Bakan, bize burada "ben şu ad
rese teslim yerleri satacağım da; ama, kusura bakmayın, şimdi açıklarsam olay olur; o nedenle, ben, 
bunu küçük bina, metruk bina, küçük arsa diye geçiştireyim, sizler de oy verin..." Sizler de oy ver
diniz. Kendi getirdiğiniz bütçe yasasını, kendi oylarınızla deldiniz! 120 trilyon lira az para değil! 
Fakir fukara, garip gureba edebiyatı yapanların, 120 trilyon lirayı aşan bir satışı halktan gizlemeye, 
İhale Yasasının dışına çıkarmaya kimsenin hakkı yoktur herhalde. 

Şimdi, geliyorum bu yasaya arkadaşlar. Şu kürsüde, başta Sayın Başbakan olmak üzere -Sayın 
Başbakanımız lütfedip bizi de onurlandılar; kendilerine, Parlamento çalışmasına katıldığı için 
teşekkürlerimizi sunuyoruz- iktidar kanadı çoğu milletvekilimiz, Sayın Cumhurbaşkanının bazı 
yasaları iadesini iktidarın çalışmasını engeller nitelikte gördüğünü ifade ettiler ve bu husus, hemen 
hemen, her iade edilen yasada ısrarla söylendi. 

Şimdi bu yasada size Aziz Nesinlik bir durumu anlatacağım arkadaşlar. 1 maddelik bir tasan 
geliyor. Bürokrasi hazırlıyor, Başbakanlığa gönderiyor. Başbakanlık Kanun Kararlar inceliyor, 
Bakanlar Kurulunda imzaya açılıyor. Sayın Başbakan imzalıyor, bakanlar imzalıyor, Türkiye Büyük 
Millet Meclisine geliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Kanun Kararlarda görüşülüyor, Plan ve 
Bütçe Komisyonunda görüşülüyor, Meclis Genel Kurulunda görüşülüyor ve Sayın Cumhurbaş
kanına, onaylanıp Resmî Gazetede yayımlanmak üzere gönderiliyor. 

Madde şu... Gümrükler başmüdürleri ve gümrük muhafaza başmüdürlükleri kadrolanyla ilgili 
bir Bakanlar Kurulu var. Bu Bakanlar Kurulu karan, gelen ve hükümetin gönderdiği yasa taslağında 
şöyle tanımlanıyor: "24.9.2003 tarihli ve 2003/6171 sayılı Bakanlar Kurulu karanyla" diyor. Sayın 
Cumhurbaşkanı o titizliğiyle bunu inceliyor ve bu kanunda söz konusu edilen 24.9.2003 tarihli ve 
2003/6171 sayılı Bakanlar Kurulu karannın, öyle, gümrüklerle falan, Gümrük İdaresiyle ilgisi ol
madığını görüyor. Bu karar neyle ilgili biliyor musunuz değerli arkadaşlanm: Bu Bakanlar Kurulu 
karan, Sayın Murat Başesgioğlu'nun, yurt dışında Türkiye Cumhuriyetini temsil etmek üzere görev
lendirilen bir kararnamesi. Şimdi, arkadaşlar, şu, vücut dilinden anlayan bürokrasiyi bir tarafa bırak
sanız da aklı başında insanlarla çalışsanız; şu, vücut dilinden anlayan, leb demeden leblebiyi anlayacak 
bürokratlan bir tarafa bıraksanız da... Adam gibi çalışacak, Parlamentoyu yanıltmayacak, Başbakan
lığı yanıltmayacak, sayın bakanlan yanıltmayacak bürokratlara niçin ihtiyaç duymuyorsunuz siz?! 
Yani, bir kararnameyi dahi kavrayamayan, bir kararnamenin dahi ne olduğunu bilmeyen, bunu 
denetleme, kontrol etme ihtiyacını dahi duymayan, sizin vücut dilinizden anlayan bürokratlarla 
çalışırsanız, işte bu komediye bu Parlamentoyu alet etmiş olursunuz. Buna acaba hangi siyasal ik-
tidann hakkı var? Hangi siyasal iktidar, bu kadar gülünç bir konuma Yüce Parlamentoyu getirebilir? 

Bir şey daha söyleyeyim arkadaşlar: Bakın, şu anda Gümrük Müsteşan vekâletle, müsteşar yar-
dımcılan vekâletle, Gümrükler Genel Müdürü vekâletle, gümrük başmüdürlerinin büyük bir kısmı 
vekâletle yönetiliyor. O zaman devleti de vekâletle yönetelim. Sayın Başbakan ve sayın bakanlann 
hepsi vekil olsunlar, olur mu arkadaşlar böyle bir şey?! (AK Parti sıralanndan "vekiliz zaten" sesleri) 

Bakın, değerli arkadaşlar, vekâlet kurumu, geçici bir kurumdur. Devlette boşluk olmasın diye 
vekâleten bir yere görevlendirilir -asalet geldiği zaman- asıl olarak atanan bir kişi geldiği zaman 
vekâlet olayı da biter. Bu kadar doğal olan bir süreç, nasıl oluyor da üçbuçuk yıldır doldurulamıyor? 
Acaba, ben merak ediyorum, başka bir ülkenin hükümeti mi bu boşluğu dolduracak? Başka bir par
lamento mu bunun doldurulmasını isteyecek? Peki, arkadaşlar, hükümet sizsiniz, bakanlar orada, 
Sayın Başbakanımız görevinin başında; nasıl oluyor da devletin en kilit noktası, Kapıkule'yi biliyor
sunuz, neredeyse tümü içeride. Herkes vekâletle yönetiyor, sorumlu kimi bulacaksınız? 
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Şimdi, diyeceksiniz ki, belki "efendim, biz asaleten atama yapacağız; ama, Sayın Cumhurbaş
kanı kabul etmiyor" Ama, burada yanılıyorsunuz arkadaşlar; çünkü, gönderilen kararnameler Baş
bakanlığı aşamıyor, Cumhurbaşkanlığını değil. 

Ben merak ediyorum, sizler de merak ediyor musunuz bilmiyorum; acaba, ilgili bakanların, 
kararnamesi çıkmak üzere, kaç kararnameyi Başbakanlığa gönderdi ve bu kararnamelerden kaçı Baş
bakanlığa gönderdi ve bu kararnamelerden kaçı Başbakanlıkça uygun görülmeyip geri gönderildi? 
Siz bir bakan atıyorsunuz, bakan diyor ki, ben şu bürokratı atamak istiyorum şu göreve; Başbakan
lıktan birileri diyor ki, hayır efendim, onu atayamazsın. Niçin; o bizden değil, o bizim vücut dilimiz
den anlamaz... Aksi halde çıkılıp bu kürsüde, o kararnamelerin hangi gerekçeyle iade edildiğini bize 
açıklarlar, Yüce Parlamentonun da bunu bilmesi en doğal hakkıdır, bunu bilmek isteyebilir. 

OSMAN KILIÇ (Sivas) - Sen nereden biliyorsun? 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Efendim, ben bunu çok iyi biliyorum. Hiç meraklan

mayın, gelin, ben size, bir soru önergesi verdim, tam kesin rakamını vermiyorum; ama, giden ve 
geri gönderilen kararnamelerin önemli bir kısmını biliyorum, hatta size bir örnek de vereyim çok 
merak ediyorsanız. Maliye Bakanlığında genel müdür yardımcısı olarak, Bütçe Genel Müdür Yar
dımcısı olarak atanması istenen bir kişinin, Başbakanlıktan, başka bir kuruluşun genel müdür yar
dımcısı olarak çıkmıştır kararnamesi. İsterseniz size özel olarak ismini de verebilirim. O ar
kadaşımız da şu anda yurt dışında görevlidir. 

Devlette ciddiyet denen bir kural vardır arkadaşlar, devlette tutarlılık denen bir kural vardır. 
Devleti yönetmeye talip olanların devleti belli bir ciddiyetle ve sorumlulukla götürme hakları ve 
yetkileri vardır. Bürokrasi siyasal partilerin oynayacakları, her an oynayacakları bir alan değildir. 
Bürokraside, elbette ki, her siyasal düşünceden bürokrat arkadaşımız vardır; ama, siyasal iktidar o 
işin uzmanını, o işi en iyi yapan insanı bulmak zorundadır, onlarla çalışmak zorundadır; ama, bunu 
yapmayıp da "bizim vücut dilimizden anlayanlarla biz çalışırız" derseniz, işte, bu kadar komik bir 
tabloya Türkiye Büyük Millet Meclisi Parlamentosunu alet etmiş olursunuz. 

Hepinize saygılar sunuyorum arkadaşlar. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Şahsı adına, Sayın Alim Tunç?.. Yok. 
Sayın Ümmet Kandoğan?.. Yok. 
Sayın Mehmet Eraslan?.. Yok. 
Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, ekranda soru sormak isteyen arkadaşlarımı görüyorum. 
Tümü üzerinde Soru-cevap işlemi yapacağız tümü üzerinde. 
Sayın Kesimoğlu... 
MEHMET S. KESİMOĞLU (Kırklareli) - Sayın Başkan, geçtiğimiz tasarıyla ilgiliydi; sönmemiş. 
BAŞKAN - O zaman, şu anda, yok. 
Peki, teşekkür ederim. 
Sayın milletvekilleri, tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, almış olduğunuz karar gereğince, kanun tasarı ve teklif

lerini sırasıyla görüşmek için, 9 Şubat 2006 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 23.08 
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VII.- SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

I.- İstanbul Millletvekili Berhan ŞIMŞEK'in, TMSF yönetimindeki şirketlerin çalışanlarına 
sendika üyeliği konusunda baskılar yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in cevabı (7/10990) 

* Ek cevap 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 08.11.2005 

Berhan ŞİMŞEK 
istanbul Milletvekili 

1- 26.06.2005 tarihinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından el konulan ve 
yönetim kadrosu değiştirilen GÖLTAŞ Çimentomda, TMSF tarafından yönetime 
getirilen yöneticilerin, bu işyerinde iş yeri huzuru, barışı, iş güvenliği ve güvencesini 
ortadan kaldırıcı nitelikte, sendikasızlaştırma amacı güden eylem ve işlemlerde 
bulundukları iddiaları doğru mudur? 18 Ağustos 2005 tarihinde Türkiye ÇlMSE-tŞ 
Sendikasına üye olan işçilere, sendikadan istifa etmeleri için baskı yapıldığı iddiaları, 
sendikal hak ve özgürlüklerle, örgütlenme özgürlüğü ile bağdaşmakta midir? Sendikal 
hak ve özgürlükleri engellemeye yönelik bu tür girişimler, sık sık dile getirdiğiniz 
"Türkiye'yi demokrasi ayıplarından kurtarma" iddiasıyla bağdaşmakta mıdır? 
GÖLTAŞ Çimento AŞ'de halen çalışmakta olan işçi sayısı nedir? Bu işçilerden ne 
kadarı müteahhit firmalarda çalışmaktadır? Bu işyerinde çalışan işçilerimizin ne kadarı 
sendika üyesidir? Bütün işçilerimiz sendika üyesi değilse,, sendikasız çalışan 
işçilerimizin varlığının gerekçesi nedir? Bu işyerinde TMSF yönetime el koymadan 
önceki sendikalı işçi sayısı ile, sonraki işçi sayısı nedir? Bu işyerinde TMSF yönetime 
el koyduğundan beri, kaç işçi sendikalı olmuştur? Yine bu süre içerisinde kaç işçi 
sendika üyeliğinden çekilmiştir? Sendika üyeliğinden çekilen işçilerimizden hangileri, 
bu yönetim döneminde sendikalı olmuşlardır? İşçilerimizin sendika üyeliğinden 
çekilmesinin gerekçeleri arasında, yönetim tarafından işçilerimize yapılan baskı var 
mıdır? 

2- Genel Koordinatör Aslan Yaman'ın ve TMSF yetkilisi Turan Korkmaz*m bu 
işyerindeki işçileri, işyeri yemekhanesinde toplayarak sendikadan istifa etmeleri 
konusunda tehdit ettikleri iddiası doğru mudur? Bu işyerinde, TMSF tarafından atanan 
yönetimin işbaşına gelmesinden sonra iş akü ilgili şirket tarafından fesh edilen veya 
uzun süreli izne çıkartılan işçi var mıdır? Varsa bu işçilerimizin isimleri nedir? Bu 
işçilerimizin iş akitlerinin fesh edilmesinin veya uzun süreli izne çıkartılmalarının 
gerekçeleri nedir? . Bu gerekçeler arasında, bu işçilerimizin bu işyerinde 
sendikalaşmaya yönelik faaliyetlerde bulundukları iddiası var mıdır? Bu iddialar 
doğruysa, bu iddiaların doğruluğu, hükümet programınızda geçen, "işçi ve işveren 
kuruluşlarının rol ve fonksiyonlarının etkinliğini artırıcı ortam oluşturulacaktır" 
hedefiyle örtüşmekte midir? işçi sendikalarına karşı takınıldığı iddia olunan ve 
sendikasızlaştırma amacı güden bu faaliyetler hükümet programınızda vaad 
ettiklerinizi gerçekleştiremediğinizin bir göstergesi midir? 

3- TMSF'nin GÖLTAŞ Çimento AŞ'nin yönetimine el koymasından sonra TMSF 
tarafından göreve getirilen idarecilerle ilgili Cumhuriyet Gazetesi'nde çıkan haberler 
ve benim bu konuda sizin yanıtlamanız istemiyle TBMM Başkanlığına 24.10.2005 
tarihinde verdiğim soru önergesinin akabinde, bu işyerinde gazetede çıkan habere ve 
soru önergesine konu olan bilgilerin kim tarafından sızdırıldığının belirlenmesi 

C*) 24.1.2006 tarihli 53 üncü Birleşime ek cevaptır. 
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amacıyla, işyeri çalışanlarının tehdit edildiği iddiaları doğru mudur? GÖLTAŞ 
Çimento AŞ'nin Muhasebe bölümünde çalışan Muhasebe Müdür Yardımcısı 
Muammer Koç'un bu bilgileri basına sızdırdığı iddia edilerek işine son verildiği 
iddiaları doğru mudur? Adı geçen kişinin görevine son verilmesinde bilgi sızdırma 
iddiası bir gerekçe değilse, görevine son verilmesinin nedeni nedir? 

4~ 3 Kasım 2002 seçimleri öncesinde sendika üyesi toplam kayıtlı işçi sayısı nedir? 
Seçimden sonra 2003,2004 ve 2005 yılı 3. çeyrek itibariyle sendika üyesi olan toplam 
işçi sayımız nedir? Hükümetleriniz döneminde sendika Üyesi işçi sayısında bir azalma 
olmuşsa, bu durum hükümetinizin sendikal hak ve Özgürlükler konusunda duyarsız 
kaldığının bir göstergesi midir? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kayıtlarına 
göre İş Kanunu hükümlerine göre çalışan toplam işçi sayımız nedir? İş Kanunu 
hükümlerine göre çalışmakta olan işçilerimizin kaçı sendika üyesidir? 

5- TMSF bünyesinde faaliyet gösteren işyerlerinde kaç işçi çalışmaktadır? Bu 
işçilerimizin kaçı sendika üyesidir? TMSF tarafından el konulan şirketlerde, el 
konulmadan önceki sendikalı işçi sayısı nedir? Bu işyerlerinde, TMSF tarafından el 
konulmadan önceki sendikalı işçi sayısı, el konulduktan sonraki sendikalı işçi 
sayısından fazla ise, bu durum TMSF tarafından bu işyerlerine idareci. olarak 
atananların sendikasızlaştırma konusunda özel bir çaba sarf ettiklerinin bir göstergesi 
midir? 

6- 2821 sayılı Sendikalar Kanumı'nda örgütlenmenin önündeki engelleri kaldıracak, iş 
kollarındaki dağınıklığı giderecek, sendikalan demokratikleştirecek, Hak grevini 
kanuni hak olarak düzenleyecek bir tasarı hazırlığı içerisinde misiniz? Hükümetinizce 
böyle bir hazırlık yapılmıyorsa, bunun gerekçesi nedir? Hükümet programınızda geçen 
"işçi ve işveren kuruluşlarının rol ve fonksiyonlarının etkinliğini artırıcı ortam 
oluşturulacaktır" hedefiyle ilgili bugüne kadar hangi düzenlemeler yapılmıştır? 

7- İç hukukumuzun AB Müktesebatma uyumu konusunda sendikal yaşama ilişkin 
şimdiye kadar hangi düzenlemeler hangi tarihlerde yapılmıştır? Sendikal hak ve 
özgürlüklere ilişkin Müzakere Çerçeve Belgesinde bir hüküm bulunmakta mıdır? AB 
müktesebatma uyum amacıyla sendikal yaşama ilişkin hangi düzenlemeler 
yapılacaktır? 

8- Hükümetinizin 6 Ekim 2004 tarihinde imzaladığı, "Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal 
ŞartTnın, "Tüm çalışanların ekonomik ve sosyal çıkarlarını korumak amacıyla ulusal 
ve uluslar arası kuruluşlar düzeyinde örgütlenme özgürlüğüne sahip" olduğunu 
düzenleyen 5, maddesi ile "tüm çalışanların toplu pazarlık hakkına sahip" olduğunu 
düzenleyen 6. maddesine çekince konmuş mudur? Bu maddelere çekince konulmuşsa 
bunun gerekçesi nedir? Sosyal Şart'ın bu maddelerine çekince konulması, sendikal 
hak ve özgürlüklerin, örgütlenme özgürlüğünün hükümetiniz tarafından 
benimsenmediğinin, istenilmediğinin bir göstergesi midir? 

9- Uluslararası Özgür Sendikalar Konfederasyonunun (ICFTU) size yazdığı bir 
mektupta, Mamak Belediyesi'nde partinize mensup Belediye Başkanı'nın işçilere 
baskı yaparak sendikal tercihlerini değiştirmeye zorlandıkları ifade edilmektedir. Buna 
benzer şahsınıza sendikal tercihlerini değiştirmeye zorlanan, sendikal hak ve 
özgürlükleri engellenen işçilerle ilgili Uluslar arası örgütler tarafından yazılan mektup 
var mıdır? Belediye Başkanı, idareci ve işverenlerin işçilere baskı yaparak sendikal 
hak ve özgürlüklerini kullanmalarına engel olmalarının önüne geçmek için hangi 
önlemleri almayı düşünüyorsunuz? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı : B.02.0.001/01-AS«f Cg/Oi/2006 

Konu : 7/10990-16895 esas sayılı 
yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :a)12.12.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/10990-16895/43870 
sayılı yazınız. 

b)Başbakanlığın 26.12.2005 tarih ve B.02.KKG.0.12/106-489-16/5688 sayılı yazısı. 
c)23.01.2006 tarih ve B.02.0.001/01-108 sayılı yazımız. 

İstanbul Milletvekili Sayın Berhan ŞİMŞEK tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığı'na sunulan 7/10990-16895 sayılı yazılı soru önergesinin cevabına ilişkin olarak Çalışma ve 
Cosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 31.01.2006 tarih ve B.13.0.HKM.O.OO.OO.OO.(2006)610-1/190-04191 
sayılı yazısı ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. ^"'^ ^ ^ -^-K~<—e_ / 

Doç.Dr.Abdüllatif ŞENER / 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı , 

EKLER : 
1 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 31.01.2006 tarih ve 190-04191 sayılı yazısı. 

T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Hukuk Müşavirliği 

Sayı :B.13.0.HKM-0.00.00.00.(2006)610-1/ [°[0-04191 31 OCAK 2006 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sayın Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER) 

ilgi : 30/12/2005 tarihli ve B.02.0.001/01-3738 sayılı yazı. 

İlgi yazınız ekinde alınan İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek'e ait yazılı soru önergesi 
Bakanlığımızca incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve değerlendirmeler aşağıda 
sunulmuştur. 

26/06/2005 tarihinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen GÖLTAŞ 
Çimento'da yeni yönetimce, işyeri huzuru, barışı, iş güvenliği ve güvencesini ortadan kaldırıcı 
nitelikte, sendikasızlaştırma amacı güden eylem ve işlemlerde bulunulduğu iddiaları ile 18 
Ağustos 2005 tarihinde T.Çimse-iş Sendikasına üye olan işçilere, sendikadan istifa etmeleri 
yolunda baskı yapıldığına ilişkin Bakanlığımıza ulaşmış herhangi bir başvuruya 
rastlanılmamıştır. 

GÖLTAŞ Çimento Anonim Şirketi işyerinde halen 289 işçi çalışmakta olmasına 
rağmen, 317 işçi sendika üyesi olarak görünmektedir. 

Bu işyerinde TMSF yönetime el koymadan önce 349 sendikalı işçi bulunmakta iken, 
TMSF yönetime el koyduktan sonra 19 işçi daha sendikalı olmuş, 58 işçi sendika üyeliğinden 
çekilmiştir. 
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3, Kasım 2002 seçimleri öncesinde sendikaya üye olan toplam işçi sayısı kayıtlarımızda 
197 olarak görülmekte olup, bugüne kadar bu işyerindeki işçilerle ilgili 180 adet Sendika 
Üyelik Bildirimi ve 60 adet Üyelikten Çekilme Bildirimi Bakanlığımıza intikal etmiştir. 

Görüldüğü üzere, 3 Kasım 2002 tarihinden sonra bu işyerinde sendika üyesi olan 
işçilerin sayısında azalma değil aksine artış olduğu tesbit edilmiştir. 

Devir tarihinden sonra 2 işçiye ait İşçi Çıkış Bildirimi Bakanlığımıza intikal etmiş 
bulunmaktadır. 

Yukarıda belirtilen rakamsal bilgiler 2821 sayılı Sendikalar Kanunu'nun 24'ncü maddesi 
hükümlerine göre kayıtlarımızda yer almıştır. 

TMSF tarafından atanan yönetim tarafından iş akdi feshedilen veya süreli izne çıkartılan 
işçilerin sayısı ve gerekçeleri ile bu gerekçeler arasında sendikalaşmaya yönelik faaliyetlerde 
bulundukları iddiaları konusunda; Bakanlığımız kayıtlarında herhangi bir yazılı müracaata 
rastlanılmamıştır. 

3 Kasım 2002 seçimleri öncesi, Bakanlığımız Temmuz 2002 istatistiğine göre; toplam 
işçi sayısı 4.572.841, sendikalı işçi sayısı 2.680.966 ve sendikalaşma oranı %58.63, Temmuz 
2003'te sendika üyesi işçi sayısı 2.755.191, Temmuz 2004'te 2.854.059, Temmuz 2005'te 
2.945.929 ve sendikalaşma oranlan da sırasıyla %57.62, %58.05, %58.65 tir. 

Görüleceği üzere, sendika üyesi işçi sayısında bir azalma olmamıştır. Dolayısıyla, 
sendikal hak ve özgürlükler konusunda duyarsız kalınması da söz konusu değildir. 

4857 sayılı İş Kanunu1 na göre Bölge Müdürlüklerimizde işyerlerinin; unvan, adres ve 
işveren bilgileri esas alınarak sicil dosyaları tutulmakta ve bu işyerleri gerek işçilerin veya 
sendikalarının başvurulan üzerine ve gerekse dönemler itibariyle Bakanlığımız İş Müfettişleri 
tarafından yasalara uygunlukları açısından kontrol denetimine tabi tutulmaktadırlar. 

TMSF bünyesinde faaliyet gösteren işyerleri de adıgeçen fon tarafından yönetilmiş olsa 
bile başta tş Kanunu olmak üzere 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ile 2822 sayılı Toplu İş 
Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu hükümlerine uygun hareket etmek zorundadırlar. 

Hangi işyerlerinin TMSF tarafından yönetildiği Bakanlığımızca bilinmese bile 
çalışanlarının yukarıda belirtilen ilgili Kanunların himayesinde olacağından kuşku 
duyulmamalıdır. 

2821 sayılı Sendikalar Kanunu'nun günümüz koşullarına, onayladığımız Uluslar- arası 
Çalışma örgütü (ILO) sözleşmelerine ve Avrupa Birliği mUktesebatına uygun birhale getirmek 
amacıyla kapsamlı bir çalışma başlatılmış ve sonuç aşamasına gelinmiştir. Bakanlığımızca 
hazırlanan sözkonusu Sendikalar Kanunu Tasarısı Taslağı Sosyal tarafların, görüşlerine 
sunulmuş olup, çalışmanın en kısa sürede sonuçlandırılması hedeflenmektedir. 

Tasarı Taslağı ile sendika kurucularında aranan Türk vatandaşı olma ile on yıl bilfiil 
çalışma koşulu kaldırılmış, üyelik aidatlarının sendika tüzüklerine bırakılması öngörülmüş ve 
Kanundaki birçok detay hükümler esnetilmiş, yasaklar olabildiğince azaltılmıştır, tşkolları 
sayısı ise 28'den 18'e indirilerek, Avrupa sendikacılığında gözlenen işkolu sayısını azaltma ve 
güçlü sendikacılığı özendirme amacı izlenmiştir. 

2821 sayılı Sendikalar Kanunu; .çalışma ilişkilerinde ekonomik ve sosyal hak ve 
menfaatlerinin korunması ve geliştirilmesi için işçiler ve işverenler tarafından meydana getirilen 
sendikalar ile konfederasyonların kuruluşu, teşkilatı, faaliyeti ve denetlenmesi esaslarını 
düzenlediğinden hak grevi ile ilgili bir hususun konusu itibariyle Sendikalar Kanunu 
kapsamında değerlendirilmesi sözkonusu olmayacaktır. 

Ancak, hak grevi, toplu iş hukukunun konusu olmakla birlikte bu konuda herhangi bir 
çalışma yapılmamakta ve öte yandan üyesi bulunduğumuz uluslararası kuruluşların da öneri ve 
tavsiyesi bulunmamaktadır. 

2002-2005 yılları arasında sendikal yaşama ilişkin düzenlemeler; 
16/04/ 2005 tarih ve 25788 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5332 sayılı Kanun ile 

2821 sayılı Sendikalar Kanunu'nun 33'üncü maddesinin sekizinci bendinde yapılan 
değişiklikle; 

Sendika ve konfederasyonların, üyelik şartı aranmaksızın, nakit mevcutlarının % 
25'ini aşmamak kaydıyla ve genel kurul kararıyla, ilgili bakanlıklara devretmek üzere eğitim, 
sağlık, rehabilitasyon veya spor tesisleri kurmak veya bu amaçla kamu kurum ve kuruluşlarına 
ayni ve nakdi yardımda bulunmak, yurt içinde veya yurt dışında yangın, su baskını, deprem gibi 
tabii afetlerin vukuunda doğrudan veya yetkili makamlar aracılığıyla afet bölgesinde konut, 
eğitim, sağlık veya rehabilitasyon tesisleri yapmak veya bu amaçla kamu kurum ve 
kuruluşlarına ayni ve nakdi yardımda bulunmaları sağlanmıştır. 
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Söz konusu sosyal faaliyetlerin sendika ve konfederasyonların genel kurul kararına 
bırakılması ve genel kurulların da dört yılda bir yapılıyor olması nedeniyle Kanun değişikliği ile 
getirilen bu düzenlemenin genel kurul sürelerine kadar uygulanmasının zor olması ve 
olağanüstü genel kurulların da sendikal kuruluşlara maliyet getirmesi nedeniyle; 

19/07/2005 tarih ve 25880 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5401 sayılı Sendikalar 
Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun ile; 

a) 2821 sayılı Sendikalar Kanunu'nun 5332 sayılı Kanunla değişik 33'üncü maddesinin 
sekizinci bendinde tekrar değişiklik yapılmış ve sekizinci bentte geçen "genel kurul kararıyla" 
ibaresi "yönetim kurulu kararıyla" olarak değiştirilmiştir. 

b) 5401 sayılı Kanunla Sendikalar Kanunu'nun 62'nci maddesinde de değişiklik 
yapılmış ve bu değişiklikle; işverenlerin işe yeni aldıkları işçiler ile herhangi bir nedenle iş akdi 
feshedilen işçilerin Bakanlığımız Bölge Müdürlüğüne bildirilmesi yolundaki düzenleme 
kaldırılmış ve bu bildirimlerin sadece Bakanlığımıza yapılması öngörülmüştür. 

c) Kanun değişikliğine paralel olarak, Bakanlığımızca hazırlanan "İşverenlerin 
Çalıştırdıkları İşçileri Çatışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na ve Bölge Müdürlüğü'ne 
Bildirmeleri ile Sendika ve Konfederasyonlarca Düzenlenecek Üye Kayıt Fişleri ve 
Defterlerinin Şekli ve içeriği Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" 
de 12/08/2005 tarih ve 25904 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmtştır. 

Ülkemizin Katılım Müzakerelerinde ele alınacağı 35 konu başlığından biri, "sosyal 
politika ve istihdam" dır. Bu konu, "erkek ve kadınlar arasında fırsat eşitliği" ile "ayrımcılıkla 
mücadeleyi" de içermektedir. Sendikal haklarda uyum görüşmeleri, 19'uncu sırada yer 
alan "sosyal politika ve istihdam" kapsamında ele alınacaktır. 

Avrupa Sosyal Şartı'nın 5'inci maddesi "tüm çalışanlar ve işverenlerin ekonomik ve 
sosyal çıkarlarını korumak amacıyla ulusal ve uluslararası kuruluşlar düzeyinde örgütlenme 
özgürlüğüne sahip olduklarını" 6'ncı maddesi "tüm çalışanlar ve işverenlerin toplu pazarlık 
hakkına sahip olduklarını" öngörmektedir. Bu maddelere Ülkemiz tarafından çekince konulmuş 
olmasında Şartın, özellikle bu maddelerinin tüm çalışanlar ile ilgili olması ve yapılacak 
değişikliklerin öncelikle Anayasal boyutunun bulunması sebep teşkil etmekte ve bu nedenle 
çekince sürdürülmektedir. Yeni Devlet Memurları Kanunu'nun işçi ve memur tanımını yapması 
ve kimlerin kamu görevlisi sayılacağının belirlenmesi sonrasında, ülke şartları da dikkate 
alınarak gerekli çalışmalar başlatılabilecektir. 

Mamak Belediye Başkanlığı işyerlerinde çalışan işçilere Belediye Başkanı ve diğer 
belediye görevlileri tarafından çeşitli baskılar uygulandığı ve sendikal hakların kullanılmasının 
engellendiğine ilişkin DtSK Genel-İş Sendikasının başvurusu üzerine Bakanlığımız İş 
Müfettişleri tarafından söz konusu işyerlerinde gerekli inceleme yapılmış ve sendikalaşma ve 
sendika seçme özgürlüğüne aykırı bir durum tespit edilememiştir. 

Belediyeler de dahil çeşitli işyerlerinde; sendikal hak ve özgürlüklerin engellendiği 
gerekçesiyle muhtelif tarihlerde Bakanlığımıza yapılan başvurular üzerine Bakanlığımız İş 
Müfettişlerince gerekli incelemeler yapılmaktadır. 

Mamak Belediyesi ile ilgili olarak Uluslararası örgütler tarafından yapılmış bir 
başvuruya kayıtlarımızda rastlanılmamıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Murat BAŞESGİOGLU 
Bakan 

Devleı âak^nrv/e 
.Başbakan Yaıuırrçıiıflı 

31. 
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2.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kayseri İlindeki arkeolojik kazılara ilişkin sorusu 
ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/11296) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞIMA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sn. Atilla KOÇ tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

<Z7 
Kemal DEMIREL 

Bursa Milletvekili 
Kayseri ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 

tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek 
turizmde hak ett iği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Ülkemiz tarihi eserler açısından tam bir cennettir. Ancak çeşitli sebeplerle bu 
varlıklanmız tam olarak ortaya çıkanlamamaktadır. Yıllardır devam eden kazılar bir 
türlü tamamianamamakta ve tarihi eserler istenildiği şekilde sergitenememektedlr. 

1 . Kayseri ilinde tespiti yapılmış olan kaç tarihi eser kalıntısı bulunmaktadır? 
2. Bunlardan hangilerinin kazıları yapılmaktadır? 
3. Yapılan kazılar ne zamandan beri devam etmektedir? 
4. Başlamış olup, yarım bırakılan kazı var mıdır? Yarım bırakılma sebepleri 

nelerdir? 

5. Devam eden kazılar için ayrılan ödenek miktarlan ne kadardır? 

T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B16SGB090/fc£5O6 O^/ 9 2 . / 2006 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 16/12/2005 tarihli ve 
A.Ol.O.GNS.0.10.00.02/17353 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in 7/11296-17403 Esas No'lu soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. * v 

Bilgilerinizi arz ederim. \ | y \ 

Atilla KOÇ 
Bakan 

EKLER: 
1- Cevap 
2- Liste 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 7/11296-17403 ESAS NO'LU 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN BAKANLIĞIMIZ 

CEVABI 

Kayseri 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. 

Ülkemiz tarihi eserler açısından tam bir cennettir. Ancak, çeşitli sebeplerle bu 
varlıklanmız tam olarak ortaya çıkanlamamaktadır. Yıllardır devam eden kazılar bir türlü 
tamamlanamamakta ve tarihi eserler istenildiği şekilde sergilenememektedir. 

SORU 1: Kayseri ilinde tespiti yapılmış olan kaç tarihi eser kalıntısı bulunmaktadır? 

CEVAP 1: Kayseri ilinde tespiti yapılmış olan tarihi eserlere ilişkin liste ektedir. 

SORU 2: Bunlardan hangilerinin kazılan yapılmaktadır? 

CEVAP 2: Bakanlar Kurulu Kararlı, Prof.Dr. Tahsin ÖZGÜÇ başkanlığında Kayseri 
İli Kültepe kazısı gerçekleştirilmektedir. Aynca, Kayseri Müze Müdürlüğü Başkanlığında 
Develi, Gereme Harabelerinde kurtarma kazısı gerçekleştirilmiştir. 

SORU 3: Yapılan kazılar ne zamandan beri devam etmektedir? 

CEVAP 3: 1893-1894 E.Chantr tarafından başlatılan kazı çalışmaları 1906 yılında 
H.Wıinglar ve 1984 den 2005 yılma kadarda Tahsin ÖZGÜÇ tararından gerçekleştirilmiştir. 
Kurtarma kazılan Müze Müdürlüğü başkanlığında gerçekleştirilen çalışmalar olup, ruhsatlar o 
yıl için geçerlidir. 

SORU 4: Başlanmış olup, yarım bırakılan kazı var mıdır? Yanm bırakılma sebepleri 
nelerdir? 

CEVAP 4: Yakın zamanda başlatılıp yarım bırakılan kazı çalışması bulunmamaktadır. 

SORU S: Devam eden kazılar için ayrılan ödenek miktarlan ne kadardır? 

CEVAP 5: Bakanlığım Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü bütçesinden 
2005 yılında Kültepe kazı çalışmalarına 100.000 YTL, Develi Gereme Harabeleri için 25.000 
YTL ile Bakanlığım Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü bütçesinden Kültepe 
kazısına 21.080 YTL ödenek aktarılmıştır. 
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KAYSERİ İLİNDEKİ 
TESCİL EDİLMİŞ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI İLE SİT ALANLARI 

TESCİLLİ SİT ALANLARI 

SİT TÜRÜ 

Arkeolojik Sit Alanı 

Doğal Sit Alanı 

Kentsel Sit Alanı 

Tarihi Sit Alanı 

Diğer sit alanı 

TOPLAM 

SAYISI 

151 

8 

2 

1 

1 

163 

TESCİLLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI 

TAŞINMAZ TÜRÜ 

Sivil mimarlık örneği 

Dinsel Yapılar 

Kültürel Yapılar 

İdari Yapılar 

Askeri Yapılar 

Endüstriyel ve Ticari Yapılar 

Mezarlıklar 

Şehitlikler 

Anıt ve Abideler 

Doğal Varlıklar 

Kalıntılar 

Korunmaya Alınan Sokaklar 

TOPLAM 
GENEL TOPLAM 

SAYISI 

264 

134 

147 

9 

7 

4 

20 

1 

8 

16 

3:" 
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3.- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, Gümüşhane İlindeki arkeolojik kazılara ilişkin 
sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/11297) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sn. Atilla KOÇ tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Gümüşhane her geçen gün büyüyen bir İlimizdir. İlimizin turizm açısından 
daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği değeri de alması gerekmektedir. 

Ülkemiz tarihi eserler açısından tam bir cennettir. Ancak çeşitli sebeplerle bu 
varlıklanmız tam olarak ortaya çıkanlamamaktadır. Yıllardır devam eden kazılar bir 
türlü tamamlanamamakta ve tarihi eserler istenildiği şekilde sergilenememektedir. 

1 . Gümüşhane ilinde tespiti yapılmış olan kaç tarihi eser kalıntısı bulunmaktadır? 
2. Bunlardan hangilerinin kazılan yapılmaktadır? 
3. Yapılan kazılar ne zamandan beri devam etmektedir? 
4 . Başlamış olup, yarım bırakılan kazı var mıdır? Yarım bırakılma sebepleri 

nelerdir? 

5. Devam eden kazılar için ayrılan ödenek miktarları ne kadardır? 

T . C . 
K Ü L T Ü R V E T U R İ Z M B A K A N L I Ğ I 

Strateji Gel i ş t irme Başkanl ığ ı 

Sayı : B 1 6 S G B 0 9 0 / f c S S f r ^ £&/GÖL/ 2006 
K o n u : Soru Önerges i 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 16/12/2005 tarihli ve 
A.Ol.O.GNS.0.10.00.02/17353 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMÎREL'in 7/11297-17404 Esas No'lu soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

Atilla KOÇ 
Bakan 

E K L E R : 
1- C e v a p 
2 - Lis te 

- 5 9 3 -
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 7/11297-17404 ESAS NO'LU 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN BAKANLIĞIMIZ 

CEVABI 

Gümüşhane her geçen gün büyüyen bir ilimizdir, ilimizin turizm açısmdan daha iyi bir 
düzeye gelmesi için hak ettiği değeri de alması gerekmektedir. 

Ülkemiz tarihi eserler açısından tam bir cennettir. Ancak, çeşitli sebeplerle bu 
varlıklanmız tam olarak ortaya çıkanlamamaktadır. Yıllardır devam eden kazılar bir türlü 
tamamlanamamakta ve tarihi eserler istenildiği şekilde sergüenememektedir. 

SORU 1: Gümüşhane ilinde tespiti yapılmış olan kaç tarihi eser kalıntısı 
bulunmaktadır? 

CEVAP 1: Gümüşhane ilinde tespiti yapılmış olan tarihi eserlere ilişkin liste ektedir. 

SORU 2: Bunlardan hangilerinin kazılan yapılmaktadır? 

SORU 3: Yapılan kazılar ne zamandan beri devam etmektedir? 

SORU 4: Başlanmış olup, yarım bırakılan kazı var mıdır? Yarım bırakılma sebepleri 
nelerdir? 

SORU 5: Devam eden kazılar için gönderilen ödenek miktarları ne kadardır? 

CEVAP 2-3-4-5: ti sınırlan dahilinde bulunan Bakanlığım yetki ve sorumluluk 
alanına giren ve bugüne kadar gerçekleştirilen kazı çalışması bulunmamaktadır. 
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GÜMÜŞHANE İLİNDEKİ 
TESCİL EDİLMİŞ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI İLE SİT ALANLAR) 

TESCİLLİ SİT ALANLARI 

SİT TÜRÜ 

Arkeolojik Sit Alanı 

Doğal Sit Alanı 

Kentsel Sit Alanı 

Tarihi Sit Alanı 

Diğer sit alanı 

TOPLAM 

SAYISI 

11 

3 

1 

15 

TESCİLLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI 

TAŞINMAZ TÜRÜ 

Sivil mimarlık örneği 

Dinsel Yapılar 

Kültürel Yapılar 

İdari Yapılar 

Askeri Yapılar 

Endüstriyel ve Ticari Yapılar 

Mezarlıklar 

Şehitlikler 

Anıt ve Abideler 

Doğal Varlıklar 

Kalıntılar 

Korunmaya Alınan Sokaklar 

TOPLAM 

GENEL TOPLAM 

SAYISI 
• — ^ • • • -

43 

44 

5 

5 

2 

8 

1 

i 

15 

1 

163 
178 

• • - . : . " • • 

^sra*.. 
f$*^*l 
fi s((G*]i 
u \ * ^<3Lyw * 
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4.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bartın İlindeki arkeolojik kazılara ilişkin sorusu ve 
Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/11298) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakam Sn. Atilla KOÇ tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Bartın ilimiz, Karadeniz bölgesinin batısında yer almaktadır. Tarihi yapısıyla, 
coğrafi konumunun birleşmesi sonucunda, ülkemizin sayılı tur izm merkezleri arasında 
yer almaktadır. 

Ülkemiz tarihi eserler açısından tam bir cennettir. Ancak çeşitli sebeplerle bu 
varlıklanmız tam olarak ortaya cıkanlamamaktadır. Yıllardır devam eden kazılar bir 
türlü tamamlana ma makta ve tarihi eserler istenildiği şekilde sergilenememektedir. 

1. Bartın ilinde tespiti yapılmış olan kaç tarihi eser kalıntısı bulunmaktadır? 
2. Bunlardan hangilerinin kazıları yapılmaktadır? 
3. Yapılan kazılar ne zamandan beri devam etmektedir? 
A. Başlamış olup, yanm bırakılan kazı var mıdır? Yanm bırakılma sebepleri 

nelerdir? 
5. Devam eden kazılar için aynlan ödenek miktarları ne kadardır? 

T.C. 
K Ü L T Ü R V E T U R İ Z M B A K A N L I Ğ I 

Strateji Gel işt irme Başkanl ığ ı 

Sayı : B 1 6 S G B 0 9 0 / / 5 S " 6 S •£&/ •CO-I 2 0 0 6 
K o n u : Soru Önerges i 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 16/12/2005 tarihli ve 
A.Ol.O.GNS.0.10.00.02/17353 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in 7/11298-17405 Esas No'lu soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

Atilla KOÇ 
E K L E R : Bakan 
1 - C e v a p 
2 - Lis te 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 7/11298-17405 ESAS NO'LU 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN BAKANLIĞIMIZ 

CEVABI 

Bartın ilimiz, Karadeniz bölgesinin batısında yer almaktadır. Tarihi yapısıyla, coğrafi 
konumunun birleşmesi sonucunda, ülkemizin sayılı turizm merkezleri arasında yer almatadır. 

Ülkemiz tarihi eserler açısından tam bir cennettir. Ancak, çeşitli sebeplerle bu 
varlıklarımız tam olarak ortaya çıkanlamamaktadır. Yıllardır devam eden kazılar bir türlü 
tamamlanamamakta ve tarihi eserler istenildiği şekilde sergilenememektedir. 

SORU 1: Bartın ilinde tespiti yapılmış olan kaç tarihi eser kalıntısı bulunmaktadır? 

CEVAP 1: Bartın ilinde tespiti yapılmış olan tarihi eserlere ilişkin liste ektedir. 

SORU 2: Bunlardan hangilerinin kazıları yapılmaktadır? 

SORU 3: Yapılan kazılar ne zamandan beri devam etmektedir? 

SORU 4: Başlanmış olup, yarım bırakılan kazı var mıdır? Yarım bırakılma sebepleri 
nelerdir? 

SORU 5: Devam eden kazılar için ayrılan ödenek miktarları ne kadardır? 

CEVAP 2-3-4-5: İl sınırları dahilinde bulunan Bakanlığım yetki ve sorumluluk 
alanına giren ve bugüne kadar gerçekleştirilen kazı çalışması bulunmamaktadır. 
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BARTIN İLİNDEKİ 
TESCİL EDİLMİŞ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI İLE SİT ALANLARI 

TESCİLLİ SİT ALANLARI 

SİT TÜRÜ 

Arkeolojik Sit Alanı 

Doğal Sit Alanı 

Kentsel Sit Alanı 

Tarihi Sit Alanı 

Diğer sit alanı 

TOPLAM 

SAYISI 

9 

9 

1 

5 

24 

TESCİLLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI 

TAŞINMAZ TÜRÜ 

Sivil mimarlık örneği 

Dinsel Yapılar 

Kültürel Yapılar 

İdari Yapılar 

Askeri Yapılar 

Endüstriyel ve Ticari Yapılar 

Mezarlıklar 

Şehitlikler 

Anıt ve Abideler 

Doğal Varlıklar 

Kalıntılar 

Korunmaya Alınan Sokaklar 

TOPLAM 
GENEL TOPLAM 

SAYISI 

287 

13 

23 

1 

H 

2 

5 

2? 

374 
398 

^ ^ 4 * * "y*/** 
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5.- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, Erzurum İlindeki arkeolojik kazılara ilişkin sorusu 
ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/11299) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sn. Atilla KOÇ tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Erzurum ilimiz, tarihi yapısı ve sahip olduğu doğal zenginlikler] bakımından 
ülkemizin sayılı kentleri arasında yer almaktadır. 

Ülkemiz tarihi eserler açısından tam bir cennettir. Ancak çeşitli sebeplerle bu 
variıklanmız tam olarak ortaya çıkanlamamaktadır. Yıllardır devam eden kazılar bir 
türlü tamamlanamamakta ve tarihi eserler istenildiği şekilde sergilenememektedir. 

1. Erzurum ilinde tespiti yapılmış olan kaç tarihi eser kalıntısı bulunmaktadır? 
2. Bunlardan hangilerinin kazılan yapılmaktadır? 

3. Yapılan kazılar ne zamandan beri devam etmektedir? 
4 . Başlamış olup, yarım bırakılan kazı var mıdır? Yanm bırakılma sebepleri 

nelerdir? 
5. Devam eden kazılar için ayrılan Ödenek miktarian ne kadardır? 

T.C. 
K Ü L T Ü R V E T U R İ Z M B A K A N L I Ğ I 

Strateji Gel işt irme Başkanl ığ ı 

Sayı : B 1 6 S G B 6 1 0 - 0 9 0 / ' S S - 3 S 0 3 / 0 2 7 2 0 0 6 
K o n u : Soru ö n e r g e s i 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 
16.12.2005 tarihli ve 17353 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMIREL'in 7/11299-17406 Esas No' lu soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

Atilla KOÇ 
Bakan 

E K : 
5- Cevap • 
2- Liste 
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BURSA MİLLETVEKİLİ KEMAL DEMİREL'İN 7/11299/17406ESAS NO'LU 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN 

BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

Erzurum ilimiz, tarihi yapısı ve sahip olduğu doğal zenginlikleri bakımından 
ülkemizin sayılı kentleri arasında yer almaktadır. 

Ülkemiz tarihi eserler açısından tam bir cennettir. Ancak çeşitli sebeplerle bu 
varlıklarımız tam olarak ortaya çıkanlamamaktadır. Yıllardır devam eden kazılar bir türlü 
tamamlanamamakta ve tarihi eserler istenildiği şekilde sergilenememektedir. 

SORU 1: Erzurum ilinde tespiti yapılmış olan kaç tarihi eser kalıntısı bulunmaktadır? 

CEVAP 1: Erzurum ilinde tespiti yapılmış olan tarihi eserlere ilişkin liste ektedir. 

SORU 2: Bunlardan hangilerinin kazıları yapılmaktadır? 

CEVAP 2: Erzurum Müze Müdürlüğü başkanlığında Yrd. Doç. Dr. Semih GÜNERİ 
nin ekibi ile Bulamaç Höyük, Doç. Dr. Alparslan CEYLAN ve ekibi ile Erzurum Kalesi 
kazılan gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, Erzurum Müze Müdürlüğü başkanlığında Erzurum İli, 
Aşkale Güllüdere Köyü'nde Mağaratepe de Botaş kazısı gerçekleştirilmiştir. 

SORU 3: Yapılan kazılar ne zamandan beri devam etmektedir? 

CEVAP 3: Erzurum Kalesi kazı çalışmaları 2000 yılında başlatılmıştır. 2005 tarihine 
kadar yapılmamıştır. 2005 tarihinde ise kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bulamaç Höyük 
kazıları ise 2001 yılında başlatılmıştır. 

SORU 4 : Başlamış olup yarım bırakılan kazı var mıdır? Yanm bırakılma sebepleri 
nelerdir? 

CEVAP 4: Yakın zamanda başlatılıp yarım bırakılan kazı çalışması bulunmamaktadır. 

SORU 5: Devam eden kazılar için ayrılan ödenek miktarlan ne kadardır? 

CEVAP 5: Bakanlığım Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü bütçesinden 
2005 yılında Erzurum kazı çalışmaları için 150.000 YTL. ödenek aktarılmıştır. 
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ERZURUM İLİNDEKİ 
TESCİL EDİLMİŞ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI İLE SİT ALANLAR? 

TESCİLLİ SİT ALANLARI 

1 SİT TÜRÜ 

1 Arkeolojik Sit Alanı 

DoğalSİtAlanı 

1 Kentsel Sit Alam 

Tarihi Sit Alanı 

Diğer sit alanı 

TOPLAM 

SAYISI 

21 

4 ' 
1 

1 '.'.: 

1 '•'. " I 

28 ... ' 

TESCİLLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI 

I TAŞINMAZ TÜRÜ 

Sivil mimarlık Örneği 

Dinsel Yapılar 

Kültürel Yapılar 

idari Yapılar 

Askeri Yapılar 

Endüstriyel ve Ticari Yapılar 

Mezarlıklar 

I Şehitlikler 

Anıt ve Abideler 

Doğal Varlıklar 

1 Kalıntılar 

Korunmaya Alınan Sokaklar 

TOPLAM 
GENEL TOPLAM 

ŞAVföl 

.4T'"-;""" 

122 

76 

18 

48 

1 9 

11 

4 

1 

2 

. . . ^ . r^ i j .^ , 

3 4 8 • • ' • • • / S - c . » ^ 376 fi:<tm 
•e. r »vs»»'. Lm ı 

- 6 0 1 -



TBMM B : 6 0 8 . 2 . 2 0 0 6 0 : 4 

6.- Bursa Milletvekili Kemal DEMÎREL'in, Bolu İlindeki arkeolojik kazılara ilişkin sorusu ve 
Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/11300) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sn. Atilla KOÇ 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. 

Ülkemiz tarihi eserler ağsından tam bir cennettir. Ancak çeşidi sebeplerle bu 
variıklanmız tam olarak ortaya çıkarıiamamaktadır. Yıllardır devam eden kazılar bir 
türlü tamamlanamamakta ve tarihi eserler istenildiği şekilde sergilenememektedir. 

1 . Bolu İlinde tespiti yapılmış olan kaç tarihi eser kalıntısı bulunmaktadır? 
2. Bunlardan hangilerinin kazılan yapılmaktadır? 
3. Yapılan kazılar ne zamandan beri devam etmektedir? 
4 . Başlamış okıp, yarım bırakılan kazı var mıdır? Yanm bırakılma sebepleri 

nelerdir? 
5. Devam eden kazılar için aynlan ödenek miktarları ne kadardır? 

T.C. 
K Ü L T Ü R V E T U R t Z M B A K A N L I Ğ I 

Strateji Gel işt irme Başkanl ığ ı 

Sayı : B 1 6 S G B 6 1 0 - 0 9 0 / l 5 5 ' l < 2 . <#/02/2006 
K o n u : Soru ö n e r g e s i 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 
16.12.2005 tarihli ve 17353 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMÎREL'in 7/11300-17407 Esas No' lu soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

Atilla KOÇ 
Bakan 

E K : 
1- Cevap 
2 - Liste 

- 6 0 2 -
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BURSA MİLLETVEKİLİ KEMAL DEMİREL'İN 7/11300/17407ESAS NO'LU 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN 

BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

Bolu ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal zenginlikleri bakımından 
ülkemizin sayılı kentleri arasında yer almaktadır. 

Ülkemiz tarihi eserler açısından tam bir cennettir. Ancak çeşitli sebeplerle bu 
varlıklarımız tam olarak ortaya çıkanlamamaktadır. Yıllardır devam eden kazılar bir türlü 
tamamlanamamakta ve tarihi eserler istenildiği şekilde sergilenememektedir. 

SORU 1: Bolu ilinde tespiti yapılmış olan kaç tarihi eser kalıntısı bulunmaktadır? 

CEVAP 1: Bolu ilinde tespiti yapılmış olan tarihi eserlere ilişkin liste ektedir. 

SORU 2: Bunlardan hangilerinin kazılan yapılmaktadır? 

CEVAP 2: Bolu Müze Müdürlüğü başkanlığında Merkez, Gölyüzü Mahallesinde ve 
Merkez, Tabaklar Mahallesi, 8 pafta, 118 ada, 32 parsel de kurtarma kazısı 
gerçekleştirilmiştir. 

SORU 3: Yapılan kazılar ne zamandan beri devam etmektedir? 

CEVAP 3: Kurtarma kazılan Müze Müdürlüğü başkanlığında gerçekleştirilen 
çalışmalar olup, ruhsatlar o yıl için geçerlidir. 

SORU 4 : Başlamış olup yanm bırakılan kazı var mıdır? Yarım bırakılma sebepleri 
nelerdir? 

CEVAP 4: Yakın zamanda başlatılıp yanm bırakılan kazı çalışması bulunmamaktadır. 

SORU 5: Devam eden kazılar için aynlan ödenek miktarlan ne kadardır? 

CEVAP 5: Gerçekleştirilen kazı çalışmasına Bakanlığımdan ödenek aktanlmamıştır. 
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BOLU İLİNDEKİ 
TESCİL EDİLMİŞ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI İLE SİT ALANLARİ 

TESCİLLİ SİT ALANLARI 

SİTTÜRÜ 

Arkeolojik Slt Alanı 

Doğal Sit Alanı 

Kentsel Sit Alanı 

Tarihi Slt Alanı 

Diğer sit alanı 

TOPLAM 

SAYISI 

37 

3 

1 

41 

TESCİLLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI 

TAŞINMAZ TÜRÜ 

Sivil mimarlık örneği 

Dinsel Yapılar 

Kültürel Yapılar 

idari Yapılar 

Askeri Yapılar 

Endüstriyel ve Ticari Yapılar 

Mezarlıklar 

Şehitlikler 

Anıt ve Abideler 

Doğal Varlıklar 

Kalıntılar 

Korunmaya Alınan Sokaklar 

TOPLAM 
GENEL TOPLAM 

SAYISI 

409 

44 

33 

10 

12 

2 

.1 • 

10 

3 

1 

52s; '/fö.^%i 
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7.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Aksaray İlindeki arkeolojik kazılara ilişkin sorusu 
ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/11301) 

T Ü R K İ Y E BÜYÜK MİLLET MECLİS İ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sn. Atilla KOÇ tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

-K P 
Kemal DEMİREL 

Bursa Milletvekili 

Aksaray her geçen gün büyüyen bir ilimizdir, tilmizin turizm açısından daha iyi 
bir düzeye gelmesi için hak ettiği değeri de alması gerekmektedir. 

Ülkemiz tarihi eserler açısından tam bir cennettir. Ancak çeşitli sebeplerle bu 
varlıklarımız tam olarak ortaya çıkaramamaktadır. Yıllardır devam eden kazılar bir 
türlü tamamlanamamakta ve tarihi eserler istenildiği şekilde sergllenememektedir. 

1 . Aksaray İlinde tespiti yapılmış olan kaç tarihi eser kalıntısı bulunmaktadır? 
2. Bunlardan hangilerinin kazıları yapılmaktadır? 
3. Yapılan kazılar ne zamandan beri devam etmektedir? 
4 . Başlamış olup, yanm bırakılan kazı var mıdır? Yanm bırakılma sebepleri 

nelerdir? 
5. Devam eden kazılar için aynlan ödenek miktarlan ne kadardır? 

T.C. 
K Ü L T Ü R V E T U R İ Z M B A K A N L I Ğ I 

Strateji Gel işt irme Başkanl ığ ı 

Sayı : B 1 6 S G B 6 1 0 - 0 9 0 / / 3 5 w 3 0 » - / O 2 / 2006 
K o n u : Soru Önerges i 

TÜRKİYE BÜYÜK M İ L L E T MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 
16.12.2005 tarihli ve 17353 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in 7/11301-17408 Esas No' lu soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

Atilla KOÇ 
Bakan 

E K : 
1- Cevap 
2 - Liste 

- 6 0 5 -
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BURSA MİLLETVEKİLİ KEMAL DEMİREL'İN 7/11301/17408ESAS NO'LU 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN 

BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

Aksaray her geçen gün büyüyen bir ilimizdir. İlimizin turizm açısından daha ilyi bir 
düzeye gelmesi için hak ettiği değeri de alması gerekmektedir. 

Ülkemiz tarihi eserler açısından tam bir cennettir. Ancak çeşitli sebeplerle bu 
varhklanmız tam olarak ortaya çıkanlamamaktadır. Yıllardır devam eden kazılar bir türlü 
tamamlanamamakta ve tarihi eserler istenildiği şekilde sergilenememektedir. 

SORU 1: Aksaray ilinde tespiti yapılmış olan kaç tarihi eser kalıntısı bulunmaktadır? 

CEVAP 1: Aksaray ilinde tespiti yapılmış olan tarihi eserlere ilişkin liste ektedir. 

SORU 2: Bunlardan hangilerinin kazılan yapılmaktadır? 

CEVAP 2: Prof. Dr. Aliye ÖZTAN başkanlığında Aksaray ili, ACEMHÖYÜK kazısı 
gerçekleştirilmektedir. Aynca Aksaray Müze Müdürlüğü başkanlığmda, Prof. Dr. Sevil 
GÜLÇUR ve ekibiyle Güvercin Kayasmda kazı çahşmalan gerçekleştirilmiştir. 

SORU 3: Yapılan kazılar ne zamandan beri devam etmektedir? 

CEVAP 3: 1962-1988 yıllan arasında Prof. Dr. Nimet ÖZGÜÇ, 1989 yılından 
itibaren ise Prof. Dr. Aliye ÖZTAN başkanlığında devam etmektedir. 

SORU 4 : Başlamış olup yarım bırakılan kazı var mıdır? Yarım bırakılma sebepleri 
nelerdir? 

CEVAP 4: Yakın zamanda başlatılıp yanm bırakılan kazı çalışması bulunmamaktadır. 

SORU 5: Devam eden kazılar için ayrılan ödenek miktarları ne kadardır? 

CEVAP 5: Bakanlığım Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü bütçesinden 
2005 yılında ACEMHÖYÜK kazı çahşmalan için 35.000 YTL. ile Bakanlığım Kültür 
Varhklan ve Müzeler Genel Müdürlüğü Bütçesinden ise 17.360 YTL ödenek aktanlmıştır. 
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AKSARAY İLİNDEKİ 
TESCİL EDİLMİŞ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI İLE SİT ALANLA» 

TESCİLLİ SİT ALANLARI 

SİT TÜRÜ 

Arkeolojik Slt Alanı 

Doğal Sit Alanı 

Kentsel Slt Alanı 

Tarihi Sit Alanı 

Diğer slt alanı 

TOPLAM 

SAYISI 

116 

8 

2 - • • 

6 

132 

TESCİLLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI 

TAŞINMAZ TÜRÜ 

Sivil mimarlık örneği 

Dinsel Yapılar 

Kültürel Yapılar 

idari Yapılar 

Askeri Yapılar 

Endüstriyel ve Ticari Yapılar 

Mezarlıklar 

Şehitlikler 

Anıt ve Abideler 

Doğal Varlıklar 

Kalıntılar 

Korunmaya Alınan Sokaklar 

TOPLAM 
GENEL TOPLAM 

SAYISI 

169 

142 

60 

13 

1 

53 

11 

1 

3 

5 

*** /0>^ 5*° f#;/fr5\Vî 
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8.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Sakarya İlindeki arkeolojik kazılara ilişkin sorusu 
ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/11302) 

T Ü R K İ Y E BÜYÜK MİLLET MECLİS İ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Kültür ve Turizm Bakanı Sn. Atilla KOÇ tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Sakarya ili, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal zenginlikleri 
bakımından ülkemizin sayılı kentleri arasında yer almaktadır. 

Ülkemiz tarihi eserler açısından tam bir cennettir. Ancak çeşitli sebeplerle bu 
varlıkianmız tam olarak ortaya çıkarılamamaktadır. Yıllardır devam eden kazılar bir 
türlü tamamlanamamakta ve tarihi eserler istenildiği şeklide sergilenememektedir. 

1. Sakarya ilinde tespiti yapılmış olan kaç tarihi eser kalıntısı bulunmaktadır? 
2. Bunlardan hangilerinin kazılan yapılmaktadır? 
3. Yapılan kazılar ne zamandan beri devam etmektedir? 
4. Başlamış olup, yanm bırakılan kazı var mıdır? Yanm bırakılma sebepleri 

nelerdir? 

5. Devam eden kazılar için aynlan ödenek miktarları ne kadardır? 

T . C . 
K Ü L T Ü R V E T U R İ Z M B A K A N L I Ğ I 

Strateji Gel işt irme Başkanl ığ ı 

Sayı : B 1 6 S G B 6 1 0 - 0 9 0 / « 3 5 - 6 0 3 / O Z / 2006 
K o n u : Soru ö n e r g e s i 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 
16.12.2005 tarihli ve 17353 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMÎREL'in 7/11302-17409 Esas No'lu soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim 

E K : 
1- Cevap 
2 - Liste 

Atilla KOÇ 
Bakan 
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BURSA MİLLETVEKİLİ KEMAL DEMİREL'İN 7/11302/17409ESAS NO'LU 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN 

BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

Sakarya ili, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal zenginlikleri bakımından 
ülkemizin sayılı kentleri arasında yer almaktadır. 

Ülkemiz tarihi eserler açısından tam bir cennettir. Ancak çeşitli sebeplerle bu 
varlıklarımız tam olarak ortaya çıkanlamamaktadır. Yıllardır devam eden kazılar bir türlü 
tamamlanamamakta ve tarihi eserler istenildiği şekilde sergilenememektedir. 

SORU 1: Sakarya ilinde tespiti yapılmış olan kaç tarihi eser kalıntısı bulunmaktadır? 

CEVAP 1: Sakarya ilinde tespiti yapılmış olan tarihi eserlere ilişkin liste ektedir. 

SORU 2; Bunlardan hangilerinin kazılan yapılmaktadır? 

SORU 3: Yapılan kazılar ne zamandan beri devam etmektedir? 

SORU 4 : Başlamış olup yanm bırakılan kazı var mıdır? Yanm bırakılma sebepleri 
nelerdir? 

SORU 5: Devam eden kazılar için aynlan ödenek miktarlan ne kadardır? 

CEVAP 2-3-4-5: il smırlan dahilinde Bakanlığım yetki ve sorumluluk alanma giren 
ve bu güne kadar gerçekleştirilen kazı çahşmalan bulunmamaktadır. 
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SAKARYA İLİNDEKİ 
TESCİL EDİLMİŞ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI İLE SİT ALANLARİ 

TESCİLLİ SİT ALANLARI 

SİT TÜRÜ 

Arkeolojik Sit Alanı 

Doğal Sit Alanı 

Kentsel Sit Alanı 

TaHHİ Sit Alanı 

Diğer sit alanı 

TOPLAM 

SAYIŞI 

11 

10 

2 

1 

24 

TESCİLLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI 

TAŞINMAZ TÜRÜ 

Sivil mimarlık Örneği 

Dinsel Yapılar 

Kültürel Yapılar 

İdari Yapılar 

Askeri Yapılar 

Endüstriyel ve Ticari Yapılar 

Mezarlıklar 

Şehitlikler 

Anıt ve Abideler 

Doğal Varlıklar 

Kalıntılar 

Korunmaya Alınan Sokaklar 

TOPLAM 
GENEL TOPLAM 

SAYISI 

' . 1 9 4 

36 

18 

9 

s 
38 

11 

2 

• . , 

43 

1 

«•-•:-• jisrfr** 
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9.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Düzce İlindeki arkeolojik kazılara ilişkin sorusu ve 
Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/11303) 

T Ü R K İ Y E BÜYÜK MİLLET MECLİS İ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sn. Atilla KOÇ tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

€Z? 
Kemal DEMİREL 

Bursa Milletvekili 

Düzce geçirdiği büyük deprem felaketinden sonra kısa sürede kalkınması 
sağlanması amacıyla il yapılmıştır. Bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal 
zenginlikleri bakımından ülkemizin sayılı kentleri arasında yer almaktadır. 

Ülkemiz tarihi eserler açısından tam bir cennettir. Ancak çeşitli sebeplerle bu 
varlıklarımız tam olarak ortaya çıkanlamamaktadır. Yıllardır devam eden kazılar bir 
türlü tamamlanamamakta ve tarihi eserler istenildiği şekilde sergilenememektedir. 

1 . Düzce ilinde tespiti yapılmış olan kaç tarihi eser kalıntısı bulunmaktadır? 
2. Bunlardan hangilerinin kazılan yapılmaktadır? 
3. Yapılan kazılar ne zamandan beri devam etmektedir? 

4 . Başlamış olup, yarım bırakılan kazı var mıdır? Yanm bırakılma sebepleri 

nelerdir? 
5. Devam eden kazılar için ayrılan ödenek miktarları ne kadardır? 

T.C. 
K Ü L T Ü R V E T U R İ Z M B A K A N L I Ğ I 

Strateji Gel iş t irme Başkanl ığ ı 

Sayı : B 1 6 S G B 6 1 0 - 0 9 0 /tSSS£> £ 3 / Q 2 / 2006 
K o n u : Soru Önerges i 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 
16.12.2005 tarihli ve 17353 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in 7/11303-17410 Esas No ' lu soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

E K : At i l la KOÇ 
1- Cevap Bakan 
2- Liste 

- 6 1 1 -
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BURSA MİLLETVEKİLİ KEMAL DEMİRELİN 7/113Ö317410ESAS NO'LU YAZILI 
SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN 

BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

Düzce geçirdiği büyük deprem felaketinden sonra kısa sürede kalkınması sağlanması 
amacıyla il yapılmıştır. Bulunduğu coğrafi konura ve sahip olduğu doğal zenginlikleri 
bakımından ülkemizin sayılı kentleri arasında yer almaktadır. 

Ülkemiz tarihi eserler açısından tam bir cennettir. Ancak çeşitli sebeplerle bu 
varlıklanmız tam olarak ortaya cıkarılamamaktadır. Yıllardır devam eden kazılar bir türlü 
tamamlanamamakta ve tarihi eserler istenildiği şekilde sergilenememektedir. 

SORU 1: Düzce ilinde tespiti yapılmış olan kaç tarihi eser kalıntısı bulunmaktadır? 

CEVAP 1: Düzce ilinde tespiti yapılmış olan tarihi eserlere ilişkin liste ektedir. 

SORU 2: Bunlardan hangilerinin kazılan yapılmaktadır? 

SORU 3: Yapılan kazılar ne zamandan beri devam etmektedir? 

SORU 4 : Başlamış olup yaran bırakılan kazı var mıdır? Yarım bırakılma sebepleri 
nelerdir? 

SORU 5: Devam eden kazılar için aynlan ödenek miktarlan ne kadardır? 

CEVAP 2-3-4-5: İl sınırlan dahilinde Bakanlığım yetki ve sorumluluk alanına giren 
ve bu güne kadar gerçekleştirilen kazı çalışmalan bulunmamaktadır. 

- 6 1 2 -
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DÜZCE İLİNDEKİ 
TESCİL EDİLMİŞ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI İLE SİT ALANLAR} 

TESCİLLİ SİT ALANLARI 

SİT TÜRÜ 

Arkeolojik Slt Alanı 

Doğal Sit Alanı 

Kentsel Slt Alanı 

Tarihi Sit Alanı 

Diğer sit alanı 

TOPLAM 

SAYISI 

11 

3 

1 

2 

17 

TESCİLLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI 

TAŞINMAZ TÜRÜ 

Sivil mimarlık Örneği 

Dinsel Yapılar 

Kültürel Yapılar 

idari Yapılar 

Askeri YapMar 

Endüstriyel ve Ticari Yapılar 

Mezarlıklar 

Şehitlikler 

Anıt ve Abideler 

Doğal Varlıklar 

Kalıntılar 

Korunmaya Alınan Sokaklar 

TOPLAM 
GENEL TOPLAM 

SAYISI 

99 

18 

6 

2 

1 

9 

6 

8 

1 

tso 
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10.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Nevşehir İlindeki arkeolojik kazılara ilişkin 
sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/11304) 

T Ü R K İ Y E BÜYÜK MİLLET MECLİS İ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sn. Atilla KOÇ 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. 

Ülkemiz tarihi eserler açısından tam bir cennettir. Nevşehir iNmlz de bu konuda 
sayılı değerler arasında bulunmaktadır. Ancak çeşitli sebeplerle bu variıklanmız tam 
olarak ortaya çıkanlamaınaktadır. Yıllardır devam eden -kazılar bir türlü 
tamamlanamamakta ve tarihi eserler İstenildiği şekilde serglienememektedir. 

1. Nevşehir ilinde tespiti yapılmış olan kaç tarihi eser kalıntısı bulunmaktadır? 
2. Bunlardan hangilerinin kazılan yapılmaktadır? 
3. Yapılan kazılar ne zamandan beri devam etmektedir? 
4. Başlamış oiup, yanm bırakılan kazı var mıdır? Yarım bırakılma sebeplen 

nelerdir? 
5. Devam eden kazılar için ayrılan ödenek mlktarlan ne kadardır? 

T . C . 
K Ü L T Ü R V E T U R İ Z M B A K A N L I Ğ I 

Strateji Gel işt irme Başkanl ığ ı 

Sayı : B 1 6 S G B 6 1 0 - 0 9 0 / 1 5 5 2 3 " o9/02/ 2006 
K o n u : Soru Önerges i 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 
16.12.2005 tarihli ve 17353 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in 7/11304-17411 Esas No ' lu soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

E K : Atilla KOÇ 
1- Cevap Bakan 
2 - Liste 

- 6 1 4 -
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BURSA MİLLETVEKİLİ KEMAL DEMİREL'İN 7/11304/1741İESAS NO'LU YAZILI 
SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN 

BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

Nevşehir, İlimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı itibariyle 
ülkemizin sayılı turizm merkezleri arasında yer almaktadır. 

Ülkemiz tarihi eserler açısından tam bir cennettir. Nevşehir ilimiz de bu konuda sayılı 
değerler arasında bulunmaktadır. Ancak çeşitli sebeplerle bu varlıklanmız tam olarak ortaya 
çıkanlamamaktadır. Yıllardır devam eden kazılar bir türlü tamamlanamamakta ve tarihi eserler 
istenildiği şekilde sergilenememektedir. 

SORU 1: Nevşehir ilinde tespiti yapılmış olan kaç tarihi eser kalıntısı bulunmaktadır? 

CEVAP 1: Nevşehir ilinde tespiti yapılmış olan tarihi eserlere ilişkin liste ektedir. 

SORU 2: Bunlardan hangilerinin kazılan yapılmaktadır? 

CEVAP 2: Nevşehir Müze Müdürlüğü başkanlığında Ürgüp, Şahinefendi Köyü, Örencin 
Mevkii, Derinkuyu, Suvermez Beldesi, Merkez, Emek Mahallesi ve Acıgöl, Tatlann 
Kasabasında kurtarma kazılan gerçekleştirilmiştir. 

SORU 3: Yapılan kazılar ne zamandan beri devam etmektedir? 

CEVAP 3: Kurtarma kazılan Müze Müdürlüğü başkanlığında gerçekleştirilen çalışmalar 
olup, ruhsatlar o yıl için geçerlidir. 

SORU 4 : Başlamış olup, yarım bırakılan kazı var mıdır? Yanm bırakılma sebepleri 
nelerdir? 

CEVAP 4: Yakın zamanda başlatılıp yarım bırakılan kazı çalışması bulunmamaktadır. 

SORU 5 : Devam eden kazılar için aynlan ödenek miktarlan ne kadardır? 

CEVAP 5: Bakanlığım bütçesinden 2005 yılında Ürgüp, Şahinefendi Köyü, Örencin 
Mevkiindeki kazı çalışmalan için 20.000 YTL. ödenek aktanlmıştır. 

- 6 1 5 -
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NEVŞEHİR İLİNDEKİ 
TESCİL EDİLMİŞ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI İLE SİT ALANLART] 

TESCİLLİ SİT ALANLARI 

SİT TÜRÜ 

Arkeolojik Sit Alanı 

Doğal Sit Alanı 

Kentsel Sit Alanı 

Tarihi Sit Alanı 

Diğer sit alanı 

TOPLAM 

SAYISI 

97 

19 

11 

14 

141 

TESCİLLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI 

TAŞINMAZ TÜRÜ 

Sivil mimarlık örneği 

Dinsel Yapılar 

Kültürel Yapılar 

idari Yapılar 

Askeri Yapılar 

Endüstriyel ve Ticari Yapılar 

Mezarlıklar 

Şehitlikler 

Anıt ve Abideler 

Doğal Varlıklar 

Kalıntılar 

Korunmaya Alınan Sokaklar 

TOPLAM 
ÖfeNELTOI»LAM 

SAYISI 

619 

156 

87 

25 

7 

28 

7 

1 

5 

9 

844 M*zyı*i 
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İL- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kars İlindeki arkeolojik kazılara ilişkin sorusu ve 
Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/11305) 

T Ü R K İ Y E BÜYÜK MİLLET MECLİS İ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sn. Atilla KOÇ tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

<Z? 
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. 

Ülkemiz tarihi eserler açısından tam bir cennettir. Ancak çeşitli sebeplerle, bu 
variıkianmız tam olarak ortaya çıkaniamamaktadır. Yıllardır devam eden kazılar bir 
türlü tamarnlanamamakta ve tarihi eserler istenildiği şekilde sergilenememektedir. 

1 . Kars ilinde tespiti yapılmış olan kaç tarihi eser kalıntısı bulunmaktadır? 
2. Bunlardan hangilerinin kazıları yapılmaktadır? 
3. Yapılan kazılar ne zamandan beri devam etmektedir? 

4. Başlamış o lup, yanm bırakılan kazı var mıdır? Yarım bırakılma sebepleri 
nelerdir? 

5. Devam eden kazılar için ayrılan ödenek miktarla n ne kadardır? 

T.C. 
K Ü L T Ü R V E T U R İ Z M B A K A N L I Ğ I 

Strateji Gel i ş t irme Başkanl ığ ı 

Sayı : B 1 6 S G B 6 1 0 - 0 9 0 / f 5 S - { 3 O2/O2/2006 
K o n u : Soru ö n e r g e s i 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 
16.12.2005 tarihli ve 17353 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in 7/11305-17412 Esas No' lu soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

? K ' Atilla KOÇ 
1- Cevap Bakan 
2 - Liste M a k a n 
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BURSA MİLLETVEKİLİ KEMAL DEMİREL'İN 7/11305/17412 ESAS NO'LU YAZILI 
SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN 

BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

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 Kaikas ve Dünya turizmine haklı ve saygın yerini almak için çaba 
harcamaktadır. 

Ülkemiz tarihi eserler açısından tam bir cennettir. Ancak çeşitli sebeplerle bu 
varlıklarımız tam olarak ortaya çıkanlamamaktadır. Yıllardır devam eden kazılar bir türlü 
tamamianamamakta ve tarihi eserler istenildiği şekilde sergilenememektedir. 

SORU 1: Kars ilinde tespiti yapılmış olan kaç tarihi eser kalıntısı bulunmaktadır? 

CEVAP 1: Kars ilinde tespiti yapılmış olan tarihi eserlere ilişkin liste ektedir. 

SORU 2: Bunlardan hangilerinin kazıları yapılmaktadır? 

CEVAP 2: Prof. Dr. Beyhan KARAMAĞARALI başkanlığında Kars İli, ANİ kazısı 
gerçekleştirilmektedir. 

Kars Müze Müdürlüğü Başkanlığında ve Alpaslan CEYLAN'm ve ekibi ile Akçakale 
Adasında temizlik çalışması gerçekleştirilmiştir. 

SORU 3: Yapılan kazılar ne zamandan beri devam etmektedir? 

CEVAP 3: 1892-1917 yıllan arasında Rus Bilim adamı N. Mar, 1965 de Kemal 
BALKAN, 1989 dan bu güne kadar ise Beyhan KARAMAĞARALI gerçekleştirmiştir. 

SORU 4 : Başlamış olup yanm bırakılan kazı var mıdır? Yanm bırakılma sebepleri 
nelerdir? 

CEVAP 4: Yakın zamanda başlatılıp yanm bırakılan kazı çalışması bulunmamaktadır. 

SORU 5: Devam eden kazılar için aynlan ödenek miktarlan ne kadardır? 

CEVAP 5: Bakanlığım Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü bütçesinden 2005 
yılında Ani kazısı için 100.000 YTL. ile Bakanlığım Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü bütçesinden de 9.920 YTL. ödenek aktanlmıştır. 
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KARS İLİNDEKİ 
TESCİL EDİLMİŞ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI İLE SİT ALANLARİ, 

TESCİLLİ SİT ALANLARI 

SİT TÜRÜ 

Arkeolojik Sit Alanı 

Doğal Slt Alanı 

Kentsel Sit Alanı 

Tarihi Sit Alanı 

Diğer sit atanı 

TOPLAM 

SAYİSİ 

11 

1 

12 

TESCİLLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI 

TAŞINMAZ TÜRÜ 

Sivil mimarlık örneği 

Dinsel Yapılar 

Kültürel Yapılar 

idari Yapılar 

Askeri Yapılar 

Endastriyel ve Ticari Yapılar 

Mezarlıklar 

Şehitlikler 

Anıt ve Abideler 

Doğal Varlıklar 

Kalıntılar 

Korunmaya Alınan Sokaklar 

TOPLAM 

GENEL TOPLAM 

SAYISI 

224 

34 

24 

35 

45 

12 

6 

12 

2 

1 

2 

^ 

W /1&&** 
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12.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Adıyaman İlindeki arkeolojik kazılara ilişkin 
sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/11306) 

T Ü R K İ Y E BÜYÜK MİLLET MECLİS İ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sn. Atilla KOÇ tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMÎREL 
Bursa Milletvekili 

Adıyaman İlimiz, 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 göstermektedir. 

Ülkemiz tarihi eserler ağsından tam bir cennettir. Ancak çeşitli sebeplerle bu 
variıklanmız tam olarak ortaya çıkanlamamaktadır. Yıllardır devam eden kazılar bir 
türlü tamamlanamamakta ve tarihi eserler istenildiği şekilde sergilenememektedir. 

1. Adıyaman ilinde tespiti yapılmış olan kaç tarihi eser kalıntısı bulunmaktadır? 
2. Bunlardan hangilerinin kazılan yapılmaktadır? 
3. Yapılan kazılar ne zamandan beri devam etmektedir? 
4 . Başlamış olup, yanm bırakılan kazı var mıdır? Yarım bırakılma sebepleri 

nelerdir? 

5. Devam eden kazılar için aynlan ödenek miktarian ne kadardır? 

T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B16SGB610-090/!*T»2. OV Q2/ 2006 
Konu : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 
16.12.2005 tarihli ve 17353 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in 7/11306-17413 Esas No'lu soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

Atilla KOÇ 
E K : Bakan 
1- Cevap 
2- Liste 

4 İ ^ 
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BURSA MİLLETVEKİLİ KEMAL DEMÎREL'İN 7/11306/17413ESAS NO'LU YAZILI 
SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN 

BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

Adıyaman 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 göstermektedir. 

Ülkemiz tarihi eserler açısından tam bir cennettir. Ancak çeşitli sebeplerle bu 
varlıklarımız tam olarak ortaya çıkanlamamaktadır. Yıllardır devam eden kazılar bir türlü 
tamamlanamamakta ve tarihi eserler istenildiği şekilde sergilenememektedir. 

SORU 1: Adıyaman ilinde tespiti yapılmış olan kaç tarihi eser kalıntısı bulunmaktadır? 

CEVAP 1: Adıyaman ilinde tespiti yapılmış olan tarihi eserlere ilişkin liste ektedir. 

SORU 2: Bunlardan hangilerinin kazılan yapılmaktadır? 

CEVAP 2: Adıyaman Müze Müdürlüğü başkanlığında Merkez, Örenli Mah. Pere Antik 
Kenti'nde kurtarma kazısı gerçekleştirilmiştir. 

SORU 3: Yapılan kazılar ne zamandan beri devam etmektedir? 

CEVAP 3: Kurtarma kazıları Müze Müdürlüğü başkanlığında gerçekleştirilen çalışmalar 
olup, ruhsatlar o yıl için geçerlidir. 

SORU 4 : Başlamış olup yanm bırakılan kazı var mıdır? Yarım bırakılma sebepleri 
nelerdir? 

CEVAP 4: Yakın zamanda başlatılıp yarım bırakılan kazı çalışması bulunmamaktadır. 

SORU 5: Devam eden kazılar için ayrılan ödenek miktarlan ne kadardır? 

CEVAP S: Gerçekleştirilen kazı çalışmasına Bakanlığımdan ödenek aktarılmamıştır. 
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ADIYAMAN İLİNDEKİ 
TESCİL EDİLMİŞ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI İLE SİT ALANLARI' 

TESCİLLİ SİT ALANLARI 

SİT TÜRÜ 

Arkeolojik Sİt Alanı 

Doğal Sit Alanı 

Kentsel Sit Alanı 

Tarihi Sİt Alanı 

Diğer sit alanı 

TOPLAM 

SAYISI 

81 

4-

85 

TESCİLLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI 

TAŞINMAZ TÜRÜ 

Sivil mimarlık örneği 

Dinsel Yapılar 

Kültürel Yapılar 

idari Yapılar 

Askeri Yapılar 

Endüstriyel ve Ticari Yapılar 

Mezarlıklar 

Şehitlikler 

Anıt ve Abideler 

Doğal Varlıklar 

Kalıntılar 

i Korunmaya Alınan Sokaklar 

TOPLAM 
GENEL TOPLAM 

SAYISI 

8 

42 

18 

3 

7 

2 I 

4 

5 

1 I 

18 

i^ 
108 J?• *~T ,iW 
183 mW>::3*t\ 
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13.- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, depremden etkilenen hizmet binalarına ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/11323) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sn Mehmet Ali 
ŞAHİN tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekili 

Bakanlığınıza bağlı merkez ve taşra teşkilatlannda; 

1. Ülkemizde yaşanan depremler sonucunda, hasar oluşmuş bina sayısı ne 
kadardır? 

2. Hasar oluşmuş binalardan kaç tanesinde onanm ve güçlendirme çalışmaları 
yapılmıştır? 

3. Kullanılamayacak durumda olan bina sayısı ne kadardır? 
4. Tadilat ya da güçlendirme gerektiği halde kullanılan binalar hangileridir? 
5. Bu binalarda, hasarlarla bağlantılı olarak meydana gelebilecek, can ve mal 

kayıpları söz konusu olursa, bundan kim sorumlu tutulacaktır? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0 .002/^-/£~~ 
Konu : ^ _̂ 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: TBMM Başk-nın, 16.12.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/11323-17373/ 
44865 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in, Bakanlığıma tevcih ettiği, 7/11323 
esas no'lu yazılı soru önergesi örneği ekte gönderilmiştir. 

Mehmet AliRAHİN 
Devlet Bakanı ve 

Ek: Soru önergesi Cevabı Başbakan Yardımcısı 
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Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in Türkiye Bûyûk Millet Meclisi 
Başkanlığına vermiş olduğu (7/11323) esas numarah yazılı soru önergesinde 
belirtilen hususlara ait cevaplar: 

Soru 1 - Ülkemizde yaşanan depremler sonucunda, hasar oluşmuş bina sayısı ne kadardır? 

Cevap 1- Depremler sonucu hasar oluşmuş bina sayısı (174) adettir. 

Soru 2-Hasar oluşmuş binalardan kaç tanesinde onarım ve güçlendirme çalışmaları 
yapılmıştır? 

Cevap 2- (137) adet binaya onarım ve güçlendirme çalışması yapılmıştır. 

Soru 3-Kullanılamayacak durumda olan bina sayısı ne kadardır? 

ICevap 3- Kullanılamayacak durumda olan bina sayısı (11) adettir. 

ISoru 4- Tadilat yada güçlendirme gerektiği halde kullanılan binalar hangileridir? 

Cevap 4- Tadilat yada güçlendirme gerektiği halde kullanılan (1) adet binamız mevcut olup bu 
bina İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasıdır. 

jjonı 5- Bu binalarda, hasarlarla bağlantı olarak meydana gelebilecek, can ve mal kayıpları 
söz konusu olursa, bundan kim sorumlu tutulacaktır? 

Cevap 5- Kolonların zayıf ve açıklıkların fazla olması nedeniyle deprem güvenliği açısından 
güçlendirilmesi gereken İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet binamızın 2 ay 
içerisinde taşınma işlemleri tamamlanacak olup bunun dışında hasarlarla bağlantı olaral 
meydana gelebilecek, can ve mal kayıplarım gerektirecek herhangi bir eserimiz 
bulunmamaktadır. 
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Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in Bakanlığıma tevcih ettiği 7/11323 esas 
no'lu yazılı soru önergesi cevabıdır. 

Bakanlığınıza bağlı Merkez ve Taşra Teşkilatlarında; 

SORU: 1. Ülkemizde yaşanan depremler sonucunda, hasar oluşmuş bina sayısı ne kadardır ? 
2. Hasar oluşmuş binalardan kaç tanesinde onarım ve güçlendirme çalışmaları 

yapılmıştır? 
3. Kullanılamayacak durumda olan bina sayısı ne kadardır ? 
4. Tadilat yada güçlendirme gerektiği halde kullanılan binalar hangileridir ? 
5. Bu binalardajıasarlarla bağlantılı olarak meydana gelebilecek can ve mal 

kayıpları söz konusu olursa, bundan kim sorumlu tutulacaktır. 

CEVAP: 1. Ülkemizde yaşanan depremler sonucunda; Bakanlığıma bağlı Gençlik ve Spor 
Genel Müdürlüğüne ait yapılardan Kocaeli/Gölcük Spor Salonu, Düzce/Spor Salonu, 
Konya/Akşehir Stadı, Spor Salonu, Bolu Atatürk Stadyumu, Bolu/Karaçayır Cimnastik 
Salonu, Bingöl İl Hizmet Binası, Bingöl/ Genç Spor Salonu, Sakarya Merkez Spor Salonu, 
Sakarya Lütfü Yaman Spor Salonu, Sakarya Necmi Uzuntürk Spor Salonu, Sakarya /Sapanca 
Spor Salonu, Sakarya/Hendek Spor Salonu hasar görmüştür. 

2. Düzce Spor Salonu, Konya/Akşehir Stadı Kapalı Tribünü; Bolu Atatürk Stadyumu, 
Bolu/Karaçayır Cimnastik Salonu, Bingöl ti Hizmet Binası gibi tesislerimizde gerekli 
incelemeler yapılmış ve Bingöl İt Hizmet Binası, Sakarya Merkez Spor Salonu, Sakarya/ 
Sapanca Spor Salonu ve Sakarya/Hendek spor salonunun güçlendirmeleri yapılmıştır. 

3. Depremde hasar gören tesislerimizden sadece Kocaeli/Gölcük Spor Salonu ve 
Sakarya Lütfü Yaman Spor Salonu kullanılamayacak duruma gelmiştir. Sakarya Lütfü Yaman 
Spor Salonu çok hasarlı olduğundan yıkılarak yenisi yapılmıştır. 

4. Bingöl Genç Spor Salonu güçlendirme projeleri bitirilmiş olup 2006 yılı içerisinde 
güçlendirme ve onarım ihalesi için gerekli hazırlıklara başlanılmıştır. 

Bakanlığıma bağlı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde bulunan ve 
birinci derece deprem kuşağı üzerinde yer alan tüm yapı stokunun deprem etütleri ile 
gerekenlerin güçlendirme projelerinin hazırlatılması işleri için ihale çalışmalarına 2005 yılı 
içerisinde başlanılmış ve bu çalışmalar doğrultusunda; l.Grup halinde; Bingöl, Bitlis, 
Erzincan, Erzurum, Hakkari, Muş, Siirt, Şırnak, Tokat, Tunceli, Van 2. Grup Halinde Grup 
Adıyaman Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illerimizde ve 
1. derece deprem kuşağı üzerinde bulunan yapı stokunun deprem etütleri ile gerekenlerin 
güçlendirme projelerinin hazırlanması ihaleleri yapılmış ve bu tesislerin deprem etütleri 
tamamlanmış olup, hazırlanan raporlar ile projeler incelenme aşamasındadır. 

Yapılan bu etütler sonucu güçlendirilmeleri gerekecek yapılana güçlendirme 
işlemlerine hemen başlanılacaktır. 

5. Yukarıda açıklandığı gibi Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne ait yapıların deprem 
etütlerinin yapılması işlemlerine hızlı bir şekilde başlanılmış olup, yapılacak etütler sonucu 
güçlendirilmeleri gereken yapıların güçlendirme işlemleri öncelikli olarak yapılacaktır. 

Hasarlı olduğu tespit edilen ve statik yönden tehlike arz eden yapıların kullanılmaması 
için gerekli tedbirler de alınmaktadır. 
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14.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN'ın, Dışişleri Bakanının bazı beyanlarına ilişkin 
sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/11356) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Cemil ÇİÇEK tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Orhan ERASLAN 
Niğde Milletvekili 

Dışişleri Bakam Sayın Abdullah GÖL, Financial Times Gazetesine 
verdiği demeçte " Ne olursa olsun Orhan Pamuk'un hapse girmeyeceğinden 
emin olduğunu, yargının doğru karar vereceğini" belirtmektedir. Kuşkusuz 
kimsenin hapse girmesi beklentimiz ve arzumuz değildir. Ancak; ülkenin 
Dışişleri Bakanının yurt dışındaki bir takım yayın organİanna, taahüdü de içerir 
şekilde beyanatta bulunmasını yadırgıyoruz. 

SORU l: Sayın Gül'ün beyanatı Anayasa 138.maddesinde ifadesini 
bulan, "Hiçbir organ, makam, mercii veya kişi yargı yetkisinin kullanılmasına 
mahkemelere veya hakimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; 
tavsiye ve telkinde bulunamaz" hükmüne aykırılık teşkil etmez mi? Bu sebeple 
yargıya müdahale niteliğinde değil midir? 

SORU 2: Demeçleriyle yargıya müdahale eden Dışişleri Bakanını 
uyarmayı düşünür müsünüz? 

SORU 3: Orhan Pamuk, Grant Dink, Fatih Taş ve Burak Bekdil gibi 
şahıslarla ilgili davaya bakan mahkemeler için Sayın Gül'ün kullandığı "yargı 
çok tutucu, savcılar daha da tutucu" ifadesinin mahkeme üzerinde manevi baskı 
yaratabileceğini düşünüyor musunuz? Bu söylemin de yargıya müdahale 
niteliğinde görülerek, engellenmesi için gerekli önlemler alacak mısınız? 
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T.C. 
ADALET BAKANLIĞI ° f ./P.Î/2006 

Bakan 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 26/12/2005 tarihli ve A.01.0.GNS. 
0.10.00.02-17250 sayılı yazınız, 

b) 03/01/2006 tarihli ve 25 sayılı yazımız. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan ve Niğde Milletvekili Orhan Eraslan tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/11356 Esas No.lu soru 
önergesiyle ilgili cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. maddesinin beşinci fıkrası uyarınca bir aylık 
ek süre verilmesi istenilmiştir. 

Söz konusu soru önergesine verilen cevap örneği iki nüsha hâlinde ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. » 

EK: 
Soru önergesi cevabı 

Sayın Orhan ERASLAN 
Niğde Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/11356 Esas No.lu 
soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Anayasanın 9. maddesinde, yargı yetkisinin Türk Milleti adına bağımsız 
mahkemelerce kullanılacağının; 138. maddesinde, hâkimlerin görevlerinde bağımsız 
olduklarının; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanî kanaatlerine göre hüküm 
vereceklerinin, hiçbir organ, makam, merci veya kişinin, yargı yetkisinin kullanılmasında 
mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremeyeceğinin; genelge gönderemeyeceğinin; 
tavsiye ve telkinde bulunamayacağının; görülmekte olan bir dava hakkında Yasama 
Meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamayacağı, görüşme 
yapılamayacağı veya herhangi bir beyanda bulunulamayacağının hükme bağlandığı; 98. 
maddesinin ikinci fıkrasında, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgi edinme ve denetim 
yollarından biri olan "soru'^nun. Bakanlar Kurulu adına, sözlü veya yazılı olarak 
cevaplandırılmak üzere Başbakan veya bakanlardan bilgi istemekten ibaret olduğu; aynı 
maddenin son fıkrasında da soru ile ilgili önergelerin verilme şekli, içeriği ve kapsamı ile 
cevaplandırılma, görüşme ve araştırma yöntemlerinin Meclis İçtüzüğü ile düzenleneceğinin 
öngörüldüğü; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün; 
"Soru" kenar başlıklı 96. maddesinde "soru"nun kısa, gerekçesiz ve kişisel görüş ileri 

sürülmeksizin; kişilik ve özel yaşama ilişkin konuları içermeyen bir önerge ile Hükümet adına 
sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılmak üzere, Başbakan veya bir bakandan açık ve belli 
konular hakkında "bilgi istemek"ten ibaret olduğunun belirtildiği; 
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"Sorulamayacak konular" kenar başlıklı 97. maddesinde de; başka bir kaynaktan 
kolayca öğrenilmesi mümkün olan konular ile tek amacı istişare sağlanmaktan ibaret 
konuların ve konusu evvelce Başkanlığa verilmiş gensoru önergesiyle aynı olan soruların 
sorulamayacağının hükme bağlandığı; 

Malûmlarıdır. 
Anayasanın ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün yukarıda belirtilen 

hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, halen derdest olduğu anlaşılan davalarla da ilgili olup. 
kişisel görüş ileri sürülmek suretiyle düşünce öğrenmeyi amaçlayan, bilgi istemeye yönelik 
olmadığı anlaşılan soruların cevaplandırılmasına yasal imkân görülememiştir. ^ 

Bilgilerinize arz ederim. 

15.-Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür
lüğündeki işten çıkarmalara ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı 
(7/11414) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
Sn.Başkanlığma 

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

Saygılarımla. 
28.11.2005 

Feridun F. BALOĞLU 
Antalya Milletvekili ^ 

Antalya Devlet Opera ve Balesi tarafından sahneye konulacak "MYFair 
Lady" müzikal gösterisinin, teknik personel yetersizliği riedenjyje İptal .edildiği 
kamuoyuna yansımıştır; 

Bu kapsamda; 
1- Bakanlığınıza bağlı Devlet Opera ve Balesi Genel MÜdürlüğO'nde 2005 yılında 
kaç çalışanın işine son verilmiştir? 

2- işine son verilenlerin kaçı kadrolu, kaçı geçici personel kapsamındadır? 

3- Antalya'da kaç çalışan işten çıkarılmıştır? 

4- İşten çıkarmaların nedenlerini açıklar mısınız? 

5- işten çıkarmalar nedeniyle teknik kadronun zayıflamasının, oyunların 
sahnelenmesindeki etkisi nedir? 

6- Bakanlığınızın amacı Devlet Opera ve Balesi'ni kapatmak mıdır?, 

7- Ya da Bakanlığınız, Devlet Opera ve Balesi'ni de AKP'nin ölçüsüz 
özelleştirme anlayışı içinde özel sektöre mi devredecektir? 
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T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B16SGM-090 - IS*530 CA-1OİV 2006 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi: TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı'nın 26/12/2005 tarihli ve 

A.Ol.O.GNS.010.00.02/17250 sayılı yazısı. 

Antalya Milletvekili Sayın Feridun Fikret BALOGLU'nun 7/11414-17337 Esas No'lu 
soru önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

EK: 
_ Atilla KOÇ 
CevaP Bakan 

ANTALYA MİLLETVEKİLİ SAYIN FERİDUN FİKRET BALOĞLU'NUN 
7/11414-17337 ESAS NO'LU SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN 
BAKANLIĞIMIZ CEVABI: 

Antalya Devlet Opera ve Balesi tarafından sahneye konulacak "My Fair Lady" 
müzikal gösterisinin, teknik personel yetersizliği nedeniyle iptal edildiği kamuoyuna 
yansımıştır. 

Bu kapsamda; 

SORU 1: Bakanlığınıza bağlı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünde 2005 
yılında kaç çalışanın işine son verilmiştir? 

SORU 2: İşine son verilenlerin kaçı kadrolu, kaçı geçici personel kapsamındadır? 

SORU 4: İşten çıkarmaların nedenlerini açıklar mısınız? 

CEVAP 1-2-4: Bakanlığım müfettişlerince yapılan soruşturma sonucunda 
Bakanlığıma bağlı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünde figüran sözleşmesi olup, 
başka işlerde çalıştırıldığı tespit edilen 46 geçici personelin işine son verilmiştir. 

Ayrıca, Bakanlığıma bağlı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünde işine son 
verilen kadrolu personel bulunmamaktadır. 

SORU 3 : Antalya'da kaç çalışan işten çıkarılmıştır? 

CEVAP 3 : Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğünde figüran sözleşmesi ile 
başka işlerde çalıştırıldığı tespit edilen, 28 personelin işine son verilmiştir. 

SORU 5: İşten çıkarmalar nedeniyle teknik kadronun zayıflamasının, oyunların 
sahnelenmesindeki etkisi nedir? 

CEVAP 5 : Figüran sözleşmesi olup başka görevlerde çalıştırılanlar işten çıkarıldığı 
için sahneye konulan eserlere işten çıkarmaların bir etkisi bulunmamaktadır. 

SORU 6: Bakanlığınızın amacı Devlet Opera ve Balesini kapatmak mıdır? 

SORU 7: Ya da Bakanlığınız, Devlet Opera ve Balesini de AKP'nin ölçüsüz 
özelleştirme anlayışı içinde özel sektöre mi devredecektir? 

CEVAP 6-7: Bakanlığımın amacı Devlet Opera ve Balesini kapatmak değil, hizmetin 
gerektirdiği niteliklere uygun istihdam anlayışı ile yönetim sistemini güçlendirmektir. 
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16.- Adana Milletvekili Kemal SAû'ın, uçakla ilaçlamanın yasaklanacağı iddiasına, 
- Muğla Milletvekili Fahrettin ÜSTÜN'ün, hayvancılığa ve tarım ürünlerine yapılan destek

lemelere, 
Kapanan Tarım Kredi Kooperatiflerine, 
İlişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER'in cevabı (7/11567, 11568, 

11569) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Dr.Mehmet Mehdi EKER 
tarafindan yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 06.12.2005 

Kemal SAĞ 
Adana Milletvekili 

Bakanlığınızın, 2006 yılından itibaren, tarımsal zararlılarla mücadelede, uçakla 
ilaçlamayı yasaklayacağı haberi, hem üretici çiftçiyi, hem de uçakla ilaçlama işini yıllardır 
yapan kişi ve firmalan kaygılandırmıştır. Kamuoyunu, çiftçileri ve uçakla ilaçlama yapan 
firmaları rahatlatmak amacıyla aşağıdaki soruların cevaplandırılması gerekmektedir: 

1- Geniş tarımsal alanların uçakla ilaçlanması maliyet bakımından daha ekonomik değil 
midir? 

2- Yeni sulanmış veya yağış dolayısıyla ıslanmış tarlalarda, pulverizatör ile ilaçlama 
mümkün olamayacağından, ilaçlamanın ertelenmesi, ürünün zarara uğramasına 
neden olmayacak mıdır? 

3- Özellikle Çukurova Bölgesi'nde sulu tarım yapıldığından , uçakla ilaçlama daha 
ekonomik ve rantabl olduğu halde, neden yasaklanmak istenilmektedir? 

4- Yer araçları ile ilaçlamada, tarla ürünleri, (Pamuk, buğday, karpuz, mısır v.b.) ezilme, 
kırılma ve çiğnenme gibi çeşitli zararlara uğramaktadır. Çiftçinin bundan göreceği 
zarar nasıl giderilecektir? 

5- Uçakla ilaçlamayı yasaklama yerine,. bilimsel araştırmalar sonucu belirlenmiş 
önlemler alınarak, sınırlı ve kontrollü uygulama modelleri ile ilaçlama yapılması daha 
uygun olmaz mı? 

6- Bu amaçla yeni yasal düzenleme yapmayı düşünüyor musunuz? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSÎ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakam Sayın Mehdi EKER tarafından 
yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

1- 2005 yılında hangi tanmsal ürüne ne kadar destekleme yapılmıştır? 
2- 2006 yılında hangi tanmsal ürüne ne kadar destekleme yapılacaktır? 
3- 1995-2005 yıllan arasında hangi tanmsal ürünlere ne kadar destekleme yıllar itibariyle 

yapılmıştır? 
4- 1995-2005 yıllan arasında hayvancılık ve tanmsal ürünlere yapılan destekleme 

miktarlan yıllar itibariyle ne kadardır? 
5- 2000-2005 arasında hayvancılıkla ilgili desteklemeler hangi kalemlerde yapılmıştır? 

Yıllar itibariyle dağılımı ve miktarlan ne kadardır? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSÎ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Tanm ve Köyişleri Bakam Sayın Mehdi EKER tarafından 
yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

1- Ülkemizin değişik bölgelerinde Tanm Kredi Kooperatiflerinin kapatıldığı 
doğrumudur? 

2- Kapatılan Tarım Kredi Kooperatifi sayısı kaçtır? 
3- Bu kooperatiflerin kapatılma nedeni nedir? 
4- Çiftçi örgütlenmesinde önemli bir yere sahip ve ucuz girdi sağlayan kooperatiflerin 

kapatılması doğrumudur? 
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T.C. 
TARIM VE KÖYtŞLERÎ BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.12.0.SGB.0.07-211- 9 5 ^ - 8.2.2006 
Konu : Yazılı Soru önergeleri 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 27.12.2005 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-17569 sayılı yazı. 

İlgi yazı ekinde alman, Adana Milletvekili Kemal SAĞ'a ait 7/11567, Muğla 
Milletvekili Fahrettin ÜSTÜN'e ait 7/11568 ve 7/11569 esas nolu yazılı soru önergelerine 
ilişkin Bakanlığımız görüşleri ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. ) Â 

EKLER: Mehmet Mehdi EKER 
1-Görüş 7/11567, 7/11568,7/11569 B a k a n 

YAZILI SORU ÖNERGESİ 
önerge Sahibi : Kemal SAĞ 

Adana Milletvekili 
Esas No : 7/11567 

Bakanlığınızın, 2006 yılından itibaren, tarımsal zararlılarla mücadelede, uçakla 
ilaçlamayı yasaklayacağı haberi, hem üretici çiftçiyi, hem de uçakla ilaçlama işini yıllardır 
yapan kişi ve firmaları kaygılandırmıştır. Kamuoyunu, çiftçileri ve uçakla ilaçlama yapan 
firmaları rahatlatmak amacıyla aşağıdaki soruların cevaplandırılması gerekmektedir: 

SORU 1) Geniş tarımsal alanların uçakla ilaçlanması maliyet bakımından daha ekonomik 
değil midir? 

CEVAP 1) Havadan ilaçlamalar yer aletleriyle ilaçlamaya göre daha ekonomik değildir. 
Kaldı ki havadan ilaçlamalann çevre ve doğal dengeye olan olumsuz etkileri de oldukça 
fazladır. 

SORU 2) Yeni sulanmış veya yağış dolayısıyla ıslanmış tarlalarda, pülverizatör ile 
ilaçlama mümkün olamayacağından, ilaçlamanın ertelenmesi, ürünün zarara uğramasına 
neden olmayacak mıdır? 

CEVAP 2) Mevcut zirai mücadele teknik talimatlarında havadan ilaçlama önerilmeyen 
konularda yıllardır yer aletleri ile ilaçlama yapılmakta olup, yağış ve sulama gibi nedenlerle 
mücadelenin ertelenmesi söz konusu değildir. 

SORU 3) Özellikle Çukurova Bölgesi'nde sulu tarım yapıldığından, uçakla ilaçlama 
daha ekonomik ve rantabl olduğu halde, neden yasaklanmak istenilmektedir? 

CEVAP 3) Havadan yapılan ilaçlamalarda hedefe ulaşıncaya kadar sürüklenme nedeniyle ilaç 
kaybı daha fazla olmakta; bunun sonucunda doğal denge ve çevre daha fazla etkilenmektedir. 
özellikle polikültür tarım yapılan Çukurova Bölgesinde herhangi bir üründe yapılacak olan 
havadan ilaçlama sonucu oluşacak ilaç sürüklenmeleri başka bir üründe faydalı olan 
etmenlerin yok olmasına da sebep olabilmektedir. Yine biyolojik mücadele açısından son 
derece önemli olan parazitoid ve predatörler, uçakla yapılan ilaçlamalardan daha çok zarar 
görmektedir. Bu şekilde yapılan ilaçlamalar hem ilaçlama yapılan, hem de sürüklenme, 
buharlaşma, parçalanma ve hedef alınmayan sahalara da taşınması nedeniyle mücadele 
yapılmayan sahalardaki doğal düşmanları olumsuz yönde etkilemektedir. însan ve hayvan 
sağlığının ön plana çıktığı ve çevre bilincinin giderek artmaya başladığı günümüzde havadan 
ilaçlamalann sınırlandırılması yada tamamen kaldırılması gerekmektedir. 
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SORU 4) Yer araçları ile ilaçlamada, tarla ürünleri, (Pamuk, buğday, karpuz, mısır v.b.) 
ezilme, kırı lma ve ç iğnenme gibi çeşitli zararlara uğramaktadır . Çiftçinin bundan 
göreceği zarar nasıl giderilecektir? 

CEVAP 4) Yer aletleri ile zirai mücadele uygulamalarında uygun yer aletlerinin kullanılması 
durumunda zarar söz konusu olmamaktadır. 

SORU 5) Uçakla i laçlamayı yasaklama yer ine, bi l imsel araşt ırmalar sonucu 
bel ir lenmiş önlemler alınarak, sınırlı ve kontrollü uygulama modelleri ile ilaçlama 
yapılması daha uygun olmaz mı? 

CEVAP 5) Bakanlığımızca yayınlanan mevcut teknik talimatlarda 6 konuda (Süne, Zeytin 
Sineği, Mısır Kurdu, Mısır Koçan Kurdu, Pamukta Yeşilkurt ve yalnızca Akdeniz bölgesi için 
Pamukta Pamuk Yaprak Kurdu) önerilen havadan ilaçlamalar b2001 yılında kaldırılmış olup, 
alternatif mücadele araçlarının yaygın kullanımı sağlanamadığından bu karar 
uygulanamamıştır. Ancak son yıllarda bu konularda alternatif mücadele araçlarının yaygın 
kullanımı nedeniyle havadan ilaçlamaların sınırlandırılması veya kaldırılması gündeme 
gelmiştir. 

SORU 6) Bu amaçla yeni yasal düzenleme yapmayı düşünüyor musunuz? 

CEVAP 6) Bakanlığımızın 2001 yılında aldığı kararlar ve AB ülkelerindeki uygulamalar göz 
önünde bulundurularak ilgili kesimlerin görüşü de alınmak suretiyle 2006 yılından itibaren 
havadan ilaçlamaların sınırlandırılması ya da kaldırılması konusunda yeni bir düzenleme 
yapılması düşünülmektedir. 

YAZILI SORU ÖNERGESİ 
Önerge Sahibi : Fahrettin ÜSTÜN 

MUĞLA Milletvekili 
Önerge No : 7/11568 
SORU 1) 2005 yılında hangi tarımsal ürüne ne kadar destekleme yapılmıştır? 

CEVAP 1) 2005 yılında. 2004 vılı ürünü: 
-kütlü pamuğa 438,242 milyon YTL, 
-yağlık ayçiçeğine 106,386 milyon YTL, 
-soya fasulyesine 2,040 milyon YTL, 
-kanolaya 0,377 milyon YTL, 
-dane mısıra 57,321 milyon YTL, 
-zeytinyağına 23,684 milyon YTL olmak üzere toplam 628,050 milyon YTL ödeme 

yapılmıştır. 
-Hububat primi (buğday, arpa, çavdar, yulaf, çeltik) olarak, 2005 yılında toplam 

208,689 milyon YTL ödeme yapılmıştır. 

SORU 2) 2006 yılında hangi tarımsal ürüne ne kadar destekleme yapılacaktır? 

CEVAP 2) 2006 yılı bütçesinde tarımsal ürünlere (kütlü pamuk, yağlık ayçiçeği, soya 
fasulyesi, kanola, dane mısır, zeytinyağı) toplam 785 milyon YTL ödenek ayrılmıştır. Ancak, 
ihtiyaç duyulması halinde ilave ödenek temin edilebilecektir. 

SORU 3) 1995-2005 yıllan arasında hangi tarımsal ürünlere ne kadar destekleme yıllar 
itibariyle yapılmıştır? 

SORU 4) 1995-2005 yıllan arasında hayvancılık ve tanmsal ürünlere yapılan destekleme 
miktarları yıllar itibariyle ne kadardır? 

SORU 5) 2000-2005 arasında hayvancılıkla ilgili desteklemeler hangi kalemlerde yapılmıştır? 
Yıllar itibariyle dağılımı ve miktarları ne kadardır? 

CEVAP 3-4-5) Soru 3-4-5'te istenen bilgiler ekteki tabloda gösterilmiştir. 
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YILLAR İTİBARİYLE TARIMSAL ÜRÜNLERE VE HAYVANCILIĞA YAPILAN DESTEKLER (1000 YTL 

DESTEK TÜRÜ 
Prim Destekleri (Pamuk, Zeytinyağı 

ve yağlı tohumlar ve hububat) 
Hayvancılık Destekleri (Suni 
tohumlama, süt teşvik primi, yem 
bitkileri, hayvan hastalıktan ile 
mücadele vb.) 

1998 

40.000 

0 

1999 

98.010 

1.000 

2000 

194.681 

11.000 

2001 

337.421 

44.000 

200 

183.9 

83.20 

^ Not-1) 2005 yılı prim desteklerinde; 628 milyon YTL yağlı tohumlu bitkiler, 265 milyon YTL hububat primidir. 
't Not-2) 2005 yılı hayvancılık desteklerine kooperatiflere sağlanan destekler de ilave edildiğinde destek miktan 600 mily 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 
önerge Sahibi : Fahrettin ÜSTÜN 

Muğla Milletvekili 
Esas No : 7/11569 

SORU 1) Ülkemizin değişik bölgelerinde Tarım Kredi Kooperatiflerinin kapatıldığı 
doğrumudur? 
SORU 2) Kapatılan Tarım Kredi Kooperatifi sayısı kaçtır? 
SORU 3) Bu kooperatiflerin kapatılma nedeni nedir? 
SORU 4) Çiftçi örgütlenmesinde önemli bir yere sahip ve ucuz girdi sağlayan kooperatiflerin 
kapatılması doğrumudur? 

CEVAP 1-2-3-41 Konuvla ilgili olarak Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birlisi Genel 
Müdürlüğünden alınan cevabi görüş aşağıda ver almaktadır. 

Tarım Kredi Kooperatifleri kapatılmamakta, daha güçlü yapıya kavuşmalanm teminen bir 
başka Tarım Kredi Kooperatifi ile birleştirilmektedir. Bu kapsamda, 2005 yılında 45 birim 
Tarım Kredi Kooperatifi bir başka Tarım Kredi Kooperatifi ile birleştirilmiştir. 

Kooperatiflerin en yakın mesafede bulunan bir başka kooperatifle birleştirilmesi işlemleri; 
birbirlerine yakın mesafede olmalan, ortak ve faal ortak sayışırım yetersizliği, özkaynak 
yetersizliği, tarımsal girdi satışlarının yok denecek kadar az olması gibi nedenlerden dolayı 
yapılmıştır. 

Birleştirme işleminde amaç, faal ortak sayısı ve yerleşim birim sayısı fazla, mali yapısı daha 
güçlü dolayısıyla ortaklanna her konuda daha kapsamlı, daha verimli hizmet götürecek bir 
kooperatif oluşturulmasıdır. Birleşme sonucu devir olan kooperatif ortaklanna devir alan 
kooperatifçe hizmet sunulmakta olup şayet ortaklann mağduriyetleri söz konusu ise bu 
mağduriyetlerini gidermek için o bölgede depo ve ek çalışma bürosu açılarak haftanın belirli 
günlerinde ortaklara yerinde hizmet sunulmaktadır. 

17.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, bazı davalarla ilgili yargılama sürecine ilişkin sorusu 
ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/11637) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Cemil ÇİÇEK tarafından yazılı olarak 
cevaplandın İmasını saygılarımla arz ederim. 30.11.2005 ^ - " ~\ s 

Emin ŞİRİN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

30.11.2005 tarihli basında şu haber yer almıştır: 

Adnan Oktar ve Adamı oldukları iddia edilen 34 kişi hakkında 19 müştekinin 
şikayeti üzerine, kaldırılan istanbul DGM Cumhuriyet Başsavcdıgı'nea 10 Ocak 
2000'de dava açıldı. 
Sanıkların 'çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, örgüte üye olmak, yardım-yataklık 
etmek ve şantaj* suçlarından yargılandığı İstanbul 1 No' lu DGM'de , mahkeme 
heyetinin reddedilmesi üzerine heyet davadan çekildi. 

. Bunun üzerine davaya bakmaya başlayan İstanbul 2 No ' lu DGM, dosyayı 
'görevsizlik karan ' iye İstanbul 3 No' lu DGM'ye gönderdi. 
tki mahkeme arasında oluşan uyuşmazlığı inceleyen Yargıtay 5. Ceza Dairesi, 3 
No ' lu Mahkemenin görevli olduğunu bildirdi. 
Sanıklara İsnad edilen suçlan düzenleyen eski TCK'nın 313. maddesinin DGM 
kapsamından çıkarılması üzerine dosya İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi 'ne 
gönderildi. 
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7. Ağır Ceza Mahkemesi, dava konusu olayların Oktar'ın Silivri'deki villasında 
geçtiği gerekçesiyle 'görevsizlik karan' vererek dosyayı Bakırköy Ağır Ceza 
Mahkemesi *ne gönderdi. 
Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde olayların Beykoz'daki villada geçtiğini 
belirterek dosyayı Üsküdar Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. 
Bu mahkemeler arasında oluşan görev uyuşmazlığının giderilmesi amacıyla 
dosyayı tekrar inceleyen Yargıtay, istanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesinin görevli 
olduğu bildirdi. 
Sanıklar, 'görevsizlik kararı'nda geçen bazı cümlelerden dolayı mahkeme 
heyetinin reddini istedi ve heyet de davadan çekildi. 
Dava dosyayı bu defa îstanbut 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nc gitti ancak bu 
mahkemenin bankacılık suçları konusunda 1. Ağır.Ceza Mahkemesi'nin ise 
kaçakçılık suçları konusunda ihtisas mahkemesi olması nedeniyle dosya,- İstanbul 
2. Ağır Ceza Mahkemesi *ne gönderildi. 
Dava süresince Ebru Şimşek ve Fatih Altayh şikayetlerini sürdürdü, diğerleri 
şikayetlerinden vazgeçti. 

"İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdener Yurtcan, 
şöyle dedi: "Sık mahkeme değiştirilmesi yargılamada ender rastlanan bir durum olduğu için, 
zamanaşımını kesme yönünden yasalara bu şekilde norm konulmuyor. Yasalarda açtk açık 
belirtilmesi gerekir. Yeni TCK'da da böyle bir değişiklik yok. Ancak, 5 yıl olan zamanaşımı 
süresi, 8-12 yıla kadar uzatıldı. B u d a devletin bireye sözüdür. 'Sen bir suç işlersen, ben bu 
sure içinde seni yakalarım, yargılarım, suçluysan bunu kanıtlarım ve cezalandırırını- Bunu 
yapamazsam, yakanı bırakırım gidersin' demektir. Fakat, uzatılan bu zamanaşımı süresi, yeni 
TCK'nın yürürlüğe girdiği 1 Haziran 200S*ten sonra açılan davalar için geçerli olacak. Bu 
nedenle Adnan Hoca davası artık bitmiştir." 

Aynı şekilde basında, 36 senelik hapis cezasına çarptırılan Yurtbank Sahibi Ali 
Balkaner'in 36 senelik hapis cezasının, 16 yıla indirildiği haberleri yer almıştır. 

Sorular: 

1- Bir mahkemenin 36 senelik bir hapis cezası verip bilahare Yargıtay'ın kararı bozması 
üzerine, kararını 20 sene indirerek 16 seneye karar vermesi makul bir uygulama mıdır? 
20 senelik bir fark gibi çok yüksek bir hapis farkının ortaya çıktığı bu karar 
değişikliğinin benzerlerinin ortaya çıkmaması, ağır ceza mahkemelerinin süratli, 
zamanında ve adaletli karar vermesi için ne gibi tedbirler alınacak ve ne gibi «girim 
faaliyetleri yürütülecektir? 

2- Adnan Oktar davasında S yıl süre içinde davayı görecek mahkemenin bulunamaması 
bir hukuk devletinde görülecek makul bir uygulama mıdır? Bakanlığınız böyle bir 
durumun tekrar ortaya çıkmaması için ne gibi tedbîrler almayı düşünmektedir? 

T.C. 
ADALET BAKANLIĞI °.?T/.*?/2006 

Bakan 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 04/01/2006 tarihli ve A.01.0.GNS. 

0.10.00.02-17705 sayılı yazınız. 
b> 16/01/2006 tarihli ve 45 sayılı yazımız. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan ve İstanbul Milletvekili Emin Şirin tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/11637 Esas No.lu soru 
önergesiyle ilgili cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğünün 99. maddesinin beşinci fıkrası uyarınca bir aylık 
ek süre verilmesi istenilmiştir. 

Söz konusu soru önergesine verilen cevap örneği iki nüsha hâlinde ilişikte 
sunulmuştur. t 

Bilgilerinize arz ederim. 

F-K: Cemil ÇİÇEK, 
Soru önergesi cevabı Bakan 
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Sayın Emin ŞİRİN 
İstanbul Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/11637 F.sas No.lu 
soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

I- Anayasanın "'Yargı yetkisi" kenar başlıklı 9. maddesinde, yargı yetkisinin, Türk 
Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılacağı; "Mahkemelerin bağımsızlığı" kenar 
başlıklı 138. maddesinde, hâkimlerin görevlerinde bağımsız oldukları; Anayasaya, kanuna ve 
hukuka uygun olarak vicdanî kanaatlerine göre hüküm verecekleri; hiçbir organ, makam. 
merci veya kişinin, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve 
talimat veremeyeceği; genelge gönderemeyeceği; tavsiye ve telkinde bulunamayacağı; 
görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili 
soru sorulamayacağı, görüşme yapılamayacağı veya herhangi bir beyanda bulunulamayacağı; 
"Hâkimlik ve savcılık mesleği" kenar başlıklı 140. maddesinin ikinci fıkrasında, hâkimlerin, 
mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre görev ifa-edecekleri; 

Anayasanın 98. maddesinin ikinci fıkrasında, "soru'mın. Bakanlar Kurulu adına, sözlü 
veya yazılı olarak cevaplandırılmak üzere Başbakan veya bakanlardan bilgi istemekten ibaret 
olduğu: aynı maddenin son fıkrasında da soru ile ilgili önergelerin verilme şekli, içeriği ve 
kapsamı ile cevaplandırılma, görüşme ve araştırma yöntemlerinin Meclis İçtüzüğü ile 
düzenleneceği: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün; "Soru" kenar başlıklı 96. maddesinde 
"sorıfııun kısa. gerekçesiz ve kişisel görüş ileri sürülmeksizin; kişilik ve özel yaşama ilişkin 
konulan içermeyen bir önerge ile Hükümet adına sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılmak 
üzere. Başbakan veya bir bakandan açık ve belli konular hakkında "bilgi istemekken ibaret 
olduğu: "Sorulamayacak konular" kenar başlıklı 97. maddesinde de: başka bir kaynaktan 
kolayca öğrenilmesi mümkün olan konular, tek amacı istişare sağlanmaktan ibaret konular ve 
konusu evvelce Başkanlığa verilmiş gensoru önergesiyle aynı olan soruların sorulamayacağı, 

Hükümlerinin yer aldığı malûmlarıdır. 

Anayasanın ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün yukarıda belirtilen 
hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, soru önergesine konu edilen davaya ilişkin hususlar 
ile görüş ileri sürülmek suretiyle düşünce öğrenmeyi amaçlayan hususlara cevap verilmesine 
yasal imkân görülememiştir. 

2- 29/03/1984 tarihli ve 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 1. 
maddesinde. Kanunun amacının, adalet kurumlarının açılması, geliştirilmesi ve denetimi, 
adalet hizmetleri ile ilgili araştırma ve hukuki düzenlemelerin yapılması, bakanlıklarca 
hazırlanan kanun ve kanun hükmünde kararname taslaklarının Türk hukuk sistemine ve kanun 
yapma tekniğine uygunluğunun incelenmesi ve kanunlarla verilen diğer görevlerin yerine 
getirilmesi için Adalet Bakanlığının kurulması, teşkilat ve görevlerine ilişkin esasların 
düzenlenmesi olarak belirlendiği; 20. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, 
Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilâtının eğitim plânını hazırlamak, yayınlamak ve 
uygulanmasını takip etmenin; (b) bendinde, Bakanlığımız teşkilâtı ile ilgili hizmet öncesi ve 
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hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamanın Eğitim Dairesi Başkanlığımızın 
görevleri arasında sayıldığı, malûmlarıdır. 

1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren Türk Ceza Kanunu. Ceza Muhakemesi 
Kanunu ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun hükümlerinin uygulayıcı 
hâkim ve Cumhuriyet savcılarına tanıtılması amacıyla, 2005 yılı içinde Türkiye genelinde. 
yargı teşkilâtında görevli yaklaşık 8700 hâkim ve Cumhuriyet savcısına eğitim seminerleri 
düzenlendiği; 2006 yılı içinde 6300 hâkim ve Cumhuriyet savcısına eğitim verilmesinin 
planlandığı: 

Türkiye ile Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği Ortak Projeleri çerçevesinde ''Avrupa 
Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine Dair Türkiye Ulusal Programının uygulama 
kapasitesinin güçlendirilmesini sağlamak amacıyla, Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği ve 
Bakanlığımızca müştereken, hâkim ve Cumhuriyet savcılarına yönelik kısa ve uzun süreli 
eğitim stratejilerinin oluşturulduğu; bu kapsamda insan hakları alanında eğitici eğitimi 
verilerek yetiştirilen 225 hâkim ve Cumhuriyet savcısının katılımıyla, konuyla ilgili 
akademisyenlerin de desteği alınarak. 05/04/2004 ilâ 09/07/2004 tarihleri arasında dokuz 
bölgede oluşturulan otuz ayrı merkezde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi hükümlerinin ve 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının incelendiği 206 seminer düzenlendiği; bu 
seminerlere Türkiye genelinde görev yapan yaklaşık 8242 hâkim ve Cumhuriyet savcısının 
katılımının sağlandığı; 

Yargı faaliyetini yürütenlere yönelik olarak, sürekli eğitim kapsamında yapılan bu 
program ve eğitim faaliyetlerinin, Anayasanın 9. maddesindeki yargı yetkisinin Türk Milleti 
adına bağımsız mahkemelerce kullanılacağı hükmü ile 138. maddesindeki hâkimlerin 
görevlerinde bağımsız oldukları. Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanî 
kanaatlerine göre hüküm verecekleri, hiçbir organ, makam, merci veya kişinin, yargı 
yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremeyeceği, genelge 
gönderemeveceği, tavsiye ve telkinde bulunamayacağı yönündeki amir hükümleri göz önünde 
bulundurularak ve yasalar çerçevesinde yapıldığı; taraf olduğumuz uluslararası mevzuat ve 
mevzuatımızdaki düzenlemeler ile (halen yargılaması devam eden davalar hariç olmak üzere) 
kesinleşmiş mahkeme kararları ele alınarak, katılımcılara yeni bir bakış açısı kazandırmak, 
yeni ceza sisteminin uygulanmasından doğacak tereddüt ve çelişkilerin önüne geçmek ve yeni 
uygulamaların önünü açmak. Türkiye aleyhine Avrupa İnsan Haklan Mahkemesinde açılan 
dava ve verilen kararların sayısını azaltmak, Türkiye'de insan haklarının korunmasına yönelik 
bilincin artırılmasına katkı sağlamak ve katılımcıların bilgi birikimleriyle konuları yorumlayıp 
kanaatlerini ve fikirlerini dile getirmelerini sağlamak amaçlarını hedefleyen bu programların, 
akademik bir çalışma ortamı oluşturularak gerçekleştirildiği, 

Bakanlığımız kayıtlarının incelenmesinden anlaşılmıştır. 

Bibilerinize arz ederim. 

Cemil ÇİÇEK 
Bakan 
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18.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, TMSF'nin İmar Bankası kaynaklı icra takibatına iliş
kin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in cevabı (7/11726) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısı I Sayın 

Abdül la t i f Ş E N E R tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygı lanmla arz 
ederim. 19.12.2005 

£T 
E m i n Ş İ R İ N 

İ s t anbu l M İ L L E T V E K İ L İ 

S o r u l a r : 

1- Cem Uzan hakkında başlatılan icra takibatı nedeniyle ne miktarda borç 
tahakkuk ettirilmiştir? 

2- Bu borca gecikme zammı uygulanacak mıdır? 
3 - Bu borca faiz uygulanmakta mıdır? 
4- T M S F anapara, gecikme zammı ve faiz olarak ne miktarda alacak tahsil 

ederse, Cem Uzan hakkında İmar Bankası kaynaklı olarak başlatılan icra 
takibatı sona erecektir? 

5- Çukurova Grubu 'na verilen "peşin ödeme" imkanları ne kadardır? Ödeme 
süresi ne olmuştur? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı : B.02.0.001/01-.2-53 Og*2L./2006 

Konu : 7/11726-17871 esas say ıh 
yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MlLLET MECLlSl BAŞKANLIĞINA 

İl£i :04.01.2006 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-17883 sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİN tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
sılnulan II11726-17871 sayılı yazılı soru önergesinin cevabına ilişkin olarak Tasarruf MevduaU Sigorta 
Fjmu'nun 27.01.2006 tarih ve TMSF.BHI.223/2585 sayılı yazısı ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Doç.Dr.Abdüllatif ŞENER 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 

EKLER: 
1-TMSF'nun 27.01.2006 tarih ve 2585 sayılı yazısı. 
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TASARRUF MEVDUATI SIGORTA FONU 

Sayı :TMSF.BHI .223/a58S 27/01/2006 

Konu : Soru Önergesi 

T.C. 
D E V L E T BAKANLIĞI ve 

BAŞBAKAN Y A R D I M C I L I Ğ I N A 
(Sn. Doç. Dr . Abdüllatif ŞENER) 

îlgi: 04/01/2006 tarih ve B.02.0.001/(01) 29 - 7/1172fsayılı yazınız. 

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

1) T. İmar Bankası T.A.Ş. nezdinde Fon tarafından yapılan incelemeler neticesinde, 
banka tarafından yetkili mercilere beyan edilen sigortaya tabi tasaıruf mevduatı tutarı ile 
gerçek tasarruf mevduatı tutarı arasında tesbit edilen farkın 4969 sayılı Kanun hükümleri 
çerçevesinde sorumlulanndan mütesclsilen tahsilini teminen Cem Cengiz UZAN hakkında 
7.552.995.710.632.930.-TL. alacağın tahsili için 6183 sayılı Yasa uyarınca takip 
başlatılmıştır. 

2-3) Bu borca, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 
51. maddesi uyarınca ayrıca gecikme zammı uygulanmaktadır. 

4) Cem Cengiz UZAN ile TMSF arasında bir borç ödeme protokolü bulunmayıp, 
alacağın faiz ve gecikme zammı ile birlikte tamamının tahsil edilmesine kadar icra takibatı 
devam edecektir. 

5) Çukurova Grubu 31.01.2003 tarihinde, (faiz dahil) toplam 3.663.570.058 USD Fon 
alacağının, 15 yılda (31.01.2018 vadeli) tahsil ve tasfiyesini teminen BDDK ve TMSF ile 
Çukurova Grubu arasında (ana) sözleşme imzalanmıştır. Grubun talebi üzerine 04.08.2004 
tarihli (ek) sözleşmeyle borç yeniden yapılandırılmış ve 31.01.2018 (15 yıl) olan vade 
30.04.2006'ya çekilmiş, borç % 11 ıskonto uygulanarak indirgenmiştir. Grup 25.11.2005 
talihine kadar yapmış olduğu anapara ve faiz ödemeleri ile Ek sözleşme kapsamındaki 
borcuna mahsuben toplam 1.981.237.493 USD ödeme yapmıştır. Grubun Ek sözleşme 
kapsamında 2006 yılı içerisinde 87.063.904 USD ödeme yapması gerekmektedir. Ayrıca, 
Grup ile mutabakat sağlanamadığından dava sonucuna bırakılan Fon alacakları da mevcuttur. 

Bilgilerinize arz ederim. <fetfc 
Ahmet E R T U R K 

Başkan 

- 6 4 0 -



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

GÜNDEMİ 
DÖNEM: 22 YASAMA YILI: 4 

60 İNCİ BİRLEŞİM 
8 ŞUBAT 2006 ÇARŞAMBA 

SAAT: 15.00 

KISIMLAR 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

SEÇİM 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

G E N E L G Ö R Ü Ş M E ve M E C L İ S ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

S Ö Z L Ü SORULAR 

K A N U N TASARI ve TEKLİFLERİ İ L E 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

l ü L H, Lfflffl 
Î F r t ffl CUL 

I • T 

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



DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
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 Soruların görüşülmesi, Sunuşlar ve İşaret oyu ile yapılacak 
seçimlerin her gün yapılmasının Genel Kurulun onayına sunulması, Danışma Kurulunca uygun 
görülmüştür. 

(Genel Kurulun 11.12.2002 tarihli 8 inci Birleşiminde kabul edilmiştir.) 
2.- Genel Kurulun 8.2.2006 Çarşamba ve 9.2.2006 Perşembe günleri 15.00-23.00 saatleri 

arasında çalışmalarını sürdürmesinin Genel Kurulun onayına sunulması Danışma Kurulunca uygun 
görülmüştür. 

(Genel Kurulun 7.2.2006 tarihli 59 uncu Birleşiminde kabul edilmiştir.) 

GRUP ÖNERİSİ 
1.- Genel Kurulun 8.2.2006 tarihli Birleşiminde Sözlü Soruların görüşülmeyerek, bu bir

leşimde Kanun Tasan ve Tekliflerinin görüşülmesi önerilmiştir. 
(Genel Kurulun 31.1.2006 tarihli 56 ncı Birleşiminde kabul edilmiştir.) 

KOMİSYON TOPLANTILARI 

* İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu * (10/148,182,187, 284, 285) Esas Numaralı 
8.2.2006 Çarşamba - Saat: 10.30 Meclis Araştırması Komisyonu 

8.2.2006 Çarşamba - Saat: 11.00 
* Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu 9.2.2006 Perşembe - Saat: 15.00 

8.2.2006 Çarşamba - Saat: 10.30 

* Adalet Komisyonu 
9.2.2006 Perşembe - Saat: 10.30 

* Dışişleri Komisyonu 
9.2.2006 Perşembe - Saat: 10.30 

* Avrupa Birliği Uyum Komisyonu 
9.2.2006 Perşembe - Saat: 13.30 
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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 - 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) 

3. - T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir 
Almakta Olanlara Ek Ödeme Yapılması ile Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya 
Gelir Almakta Olanlara Ödenen Gelir ve Aylıklarda 2006 Yılında Yapılacak Artışlar ve Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/1165) (S. Sayısı: 1076) (Dağıtma tarihi: 31.1.2006) 

4. - 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) 

5. - Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı; Adana Milletvekili Kemal Sağ'ın, Sosyal 
Güvenlik Barışı Yasa Teklifi; İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer 
Bağımsız Çalışanlar Hakkında Prim Barışı Kanunu Teklifi; Ankara Milletvekili Eşref Erdem'in, 
1479 ve 2926 Sayılı Yasalarda Değişiklik Yapılması Hakkında Yasa Önerisi; Erzurum Milletvekili 
Mustafa Nuri Akbulut'un, İş ve Sigorta Barışı Kanunu Teklifi, Manisa Milletvekili Hasan Ören ve 
42 Milletvekilinin, 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal 
Sigortalar Kanununa Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi; Muğla Milletvekili 
Fahrettin Üstün ile 28 Milletvekilinin, Bağ-Kur ve SSK'ya Ait Birikmiş Prim Borçlarına Ödeme 
Kolaylığı Getirilmesi Hakkında Kanun Teklifi; Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan'ın, Sosyal 
Güvenlik ve Prim Barışı Kanunu Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe 
Komisyonları Raporları (1/1122, 2/116, 2/124, 2/137, 2/147, 2/379,2/399,2/457) (S. Sayısı: 1066) 
(Dağıtma tarihi: 20.1.2006) 

6. - 28.12.2005 Tarihli ve 5440 Sayılı Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun ve 
Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek 
Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1161) (S. Sayısı: 1068) 
(Dağıtma tarihi: 24.1.2006) 

7. - Karaman Milletvekili Yüksel Çavuşoğlu ve 3 Milletvekilinin; 406 Sayılı Telgraf ve 
Telefon Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma 
ve Turizm Komisyonu Raporu (2/676) (S. Sayısı: 1074) (Dağıtma tarihi: 27.1.2006) 

8. - 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) 

9. - 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) 

10. - Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Usulü ve Disiplin Suç ve Cezalan 
Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/1017) (S. Sayısı: 1064) (Dağıtma tarihi: 18.1.2006) 

11. - Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl ve 4 Milletvekilinin, Türk Tabipleri Birliği 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu 
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08 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
ve 35 Milletvekilinin, 23.1.1953 Tarihli ve 6023 Sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 3224 
Sayılı Yasa ile Değişik 60 inci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/672, 2/604) (S. Sayısı: 
1069) (Dağıtma tarihi: 25.1.2006) 

12. 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) 

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

14. 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) 

15. 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) 

16. 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) 

17. 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) 

18. 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) 

19. 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) 

20. X - Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile 
Özbekistan Cumhuriyeti Dış Ekonomik İlişkiler Ajansı Arasında İşbirliği Protokolünün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/970) (S. Sayısı: 853) (Dağıtma tarihi: 7.4.2005) 

21. 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) 

22. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Şili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri 
Alanda Eğitim, Savunma Sanayii, Teknik ve Bilimsel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/885) (S. Sayısı: 860) 
(Dağıtma tarihi: 7.4.2005) 
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08 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
23. 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) 

24. 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) 

25. 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) 

26. 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) 

27. 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) 

28. 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) 

29. 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) 

30. 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) 

31. 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) 

32. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/962) (S. Sayısı: 883) (Dağıtma tarihi: 26.4.2005) 

33. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Turizm 
Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/987) (S. Sayısı: 
884) (Dağıtma tarihi: 26.4.2005) 
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34. 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) 

35. 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) 

36. 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) 

37. 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) 

38. 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) 

39. 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) 

40. 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) 

41. 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) 

42. 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) 

43. 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) 

44. 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) 

45. 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) 

46. X - Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Eğitim Enstitüsü Kurucu Belgesinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/1026) (S. Sayısı: 965) (Dağıtma tarihi: 29.6.2005) 
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47. 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) 

48. 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) 

49. 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) 

50. 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) 

51. 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) 

52. - Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/997) (S. 
Sayısı: 945) (Dağıtma tarihi: 21.6.2005) 

53. - 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) 

54. - Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Çevre Komisyonu 
Raporu (1/322) (S. Sayısı: 871) (Dağıtma tarihi: 20.4.2005) 

55. - Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ile Nevşehir Milletvekilleri Mehmet Elkatmış ve Osman Seyfı'nin; 6968 Sayılı Ziraî 
Mücadele ve Karantina Kanununun 16 ncı Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/923, 2/346) (S. Sayısı : 697) 
(Dağıtma tarihi: 2.12.2004) 

56. X - Tohumculuk Kanunu Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 
(1/822) (S. Sayısı: 662) (Dağıtma tarihi: 14.9.2004) 

57. - 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) 

58. - 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) 

59. - Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/621) (S. Sayısı: 633) (Dağıtma tarihi: 2.7.2004) 

60. - 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) 
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61. - 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) 

62. - 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) 

63. - 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) 

64. - Mardin Milletvekili Muharrem Doğan ve 22 Milletvekilinin; Yükseköğretim Kurumlan 
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) (*) 

65. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 53 Milletvekilinin; 3 Mart'in Her Yıl "Laiklik ve 
Öğretim Birliği Bayramı" Olarak Kutlanması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/93) (S. Sayısı: 139) (Dağıtma tarihi: 20.5.2003) (*) 

66. - 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) (*) 

67. - 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) 

68. - Konya Milletvekili Atilla Kart'in; 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) 

69. - 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) 

70. - 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) 

71. - 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) 

72. - 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) 

73. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 96 Milletvekilinin; 17 Nisan'ın Her Yıl 
"Eğitim Bayramı" Olarak Kutlanması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/126) (S. Sayısı: 417) (Dağıtma tarihi: 26.4.2004) 

74. - 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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75. - 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) 

76. - 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) 

77. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/137) (S. Sayısı: 483'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

78. - 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) 

79. - 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) 

80. - 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) 

81. - 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) 

82. - Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Koca'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/186) (S. Sayısı: 491 'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

83. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/187) (S. Sayısı: 492'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

84. - 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) 
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85. - Çorum Milletvekili Muzaffer Külcü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/222) (S. Sayısı: 499'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

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 (3/91) (S. Sayısı: 468'e 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 (3/92) (S. Sayısı: 469'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

88. - 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) 

89. - 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) 

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 (3/95) (S. Sayısı: 472'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

91. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/96) (S. Sayısı: 473'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

92. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/97) (S. Sayısı: 474'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

93. - 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) 
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94. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/99) (S. Sayısı: 476'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

95. - Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 14 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/100) (S. Sayısı: 477'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

96. - 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) 

97. - 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) 

98. - 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) 

99. - 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) 

100. - 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) 

101. - 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) 

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 (3/146) (S. Sayısı: 485'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 
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103.- 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) 

104. - 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) 

105. - Yozgat Milletvekili Mehmet Erdemir'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/212) (S. Sayısı: 495'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

106. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/214) (S. Sayısı: 497'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

107.- 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) 

108. - 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) 

109.- 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) 

110.- 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) 

111.- 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) 
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112.- 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) 

113.- 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) 

114. - 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) 

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 (3/247) (S. Sayısı: 507'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

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 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) 

117.- 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) 

118.- Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/250) (S. Sayısı: 51 l'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

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 (3/251) (S. Sayısı: 512'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

120. - Mersin Milletvekili Mustafa Eyiceoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/259) (S. Sayısı: 513'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 
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121. - 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) 

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 (3/269) (S. Sayısı: 517'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

123. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/270) (S. Sayısı: 518'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

124. - Karaman Milletvekili Fikret Ünlü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Karaman Milletvekili Fikret Ünlü'nün İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/271) (S. Sayısı: 519'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

125. - Kocaeli Milletvekili Nevzat Doğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/272) (S. Sayısı: 520'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

126. - 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) 

127. - 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) 

128. - 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) 

129. - 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 

- 1 5 - 60 İNCİ BİRLEŞİM 



08 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
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) 

130. - Kocaeli Milletvekili Nevzat Doğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/285) (S. Sayısı: 532'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

131. - 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) 

132. - 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) 

133. - 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) 

134. - Kocaeli Milletvekilleri Osman Pepe, Mehmet Vecdi Gönül, Nevzat Doğan ve 
Muzaffer Baştopçu'nun Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık 
Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun 
Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve 
Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Raporlara İtirazı (3/289) (S. Sayısı: 536'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

135. - Kocaeli Milletvekilleri Nihat Ergün, Mehmet Vecdi Gönül ve Muzaffer Baştopçu'nun 
Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği 
Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel 
Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/261) 
(S. Sayısı: 515'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 24.11.2004) 

136. - Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/299) (S. Sayısı: 537'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 24.11.2004) 

137.- 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) 
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138. - Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/306) (S. Sayısı: 540'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 24.11.2004) 

139. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/260) (S. Sayısı: 514'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

140. - 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) 

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 (3/276) (S. Sayısı: 523'e 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 (3/277) (S. Sayısı: 524'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

143. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/278) (S. Sayısı: 525'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

144. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/279) (S. Sayısı: 526'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

145. - 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) 

146. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/281) (S. Sayısı: 528'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 
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147. - 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) 

148. - 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) 

149. - 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) 

150. - 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) 

151. - 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) 

152. - 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) 

153.- 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) 

154.- Edirne Milletvekili Ali Ayağ'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/313) (S.Sayısı: 547'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

155. - 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) 

156. - Trabzon Milletvekili Şevket Arz'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 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) 

157.- 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) 

158. - 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) 

159. - 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) 

160. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/341) (S.Sayısı: 555'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

161.- 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) 

162. - 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) 

163. - Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/337) (S.Sayısı: 551'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

164. - 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) 
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165. - 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) 

166. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/345) (S.Sayısı: 559*a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

167. - 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) 

168. - 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) 

169. - 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) 

170. - 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) 

171. - 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) 

172. - 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) 

173. - 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 
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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) 

174. - 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) 

175. - 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) 

176. - 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) 

177. - 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) 

178. - 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) 

179. - 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) 

180. - 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) 

181. - 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) 

182.- 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 
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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) 

183. - 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) 

184. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/308) (S. Sayısı: 542'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

185. - 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) 

186. - 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) 

187. - 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) 

188. - 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) 

189. - 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) 

190. - 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) 

191. - Siirt Milletvekili Öner GülyeşiPin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
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Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/406) (S. Sayısı: 576'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

192. - Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/456) (S. Sayısı: 590'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

193. - 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) 

194. - Düzce Milletvekili Fahri Çakır'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/462) (S. Sayısı: 592'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

195. - 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) 

196. - 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) 

197. - 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) 

198. - Siirt Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Milletvekilleri Mehmet Mustafa 
Açıkalm 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) 

199. - Mardin Milletvekili Muharrem Doğan'in Yasama 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) 
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200. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/468) (S.Sayısı: 598'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

201. - 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) 

202. - 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) 

203. - 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) 

204. - Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve 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) 

205. - 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) 

206. - 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) 

207. - 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) 

208. - 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) 
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209. - 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) 

210. - 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) 

211.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) 

212. - 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) 

213. - 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) 

214. - 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) 

215.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) 

216. - 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) 

217. - 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) 

218.- 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) 

219. - 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) 
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220.- 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) 

221. - Polis Yüksek Öğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/932) (S. Sayısı: 844) (Dağıtma tarihi: 29.3.2005) 

222. - 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) 

223. - 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) 

224. - 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) 

225. - 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) 

226. - 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) 

227. - 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) 

228. - Antalya Milletvekili Deniz BaykaPın Yasama 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) 

229. - 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) 

230. - Tokat Milletvekilleri Orhan Ziya Diren ile Feramus Şahin'in Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
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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) 

231.- Konya Milletvekilleri Hasan Angı, 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) 

232. - 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) 

233. - 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) 

234. - 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) 

235. - 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) 

236. - 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) 

237. - Sivas Milletvekili Orhan Taş'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/629) (S. Sayısı: 771'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

238. - 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 
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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) 

239. - Karabük Milletvekili Mehmet Ceylan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/631) (S. Sayısı: 773'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

240. - Karabük Milletvekili Ali Öğüten'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve 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) 

241. - Karabük Milletvekili Hasan Bilir'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Atila Emek ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/633) (S. Sayısı: 775'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

242. - 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) 

243. - 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) 

244. - 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) 

245. - 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) 

246. - 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) 

247. - 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 
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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) 

248. - Karabük Milletvekili Ali Öğüten'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve 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) 

249. - 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) 

250. - 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) 

251. - Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay ile Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 
34 Milletvekilinin; Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/59, 2/281) (S. Sayısı: 886) 
(Dağıtma tarihi: 26.4.2005) 

252. - 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) 

253. - 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) 

254. - 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) 

255. - İzmir Milletvekili Zekeriya Akçam'ın; Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Kanununun 
Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor Komisyonu Raporu (2/414) (S. Sayısı: 893) (Dağıtma tarihi: 5.5.2005) 

256. - 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) 

257.- 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) 

258.- 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) 
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259. - 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) 

260.- 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) 

261. - Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (1/985) (S. Sayısı: 925) (Dağıtma tarihi: 7.6.2005) 

262. - 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) 

263. - 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) 

264. - 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) 

265.- 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) 

266. 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) 

267. 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) 

268. 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) 

269. 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) 

270. 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) 

271. 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) 

272. 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) 
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273. - 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) 

274. - 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) 

275. - 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) 

276. - 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) 

277. - 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) 

278. - 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) 

279. - 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) 

280.- 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) 

281. - 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) 
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282.- 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) 

283. - 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) 

284. - 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 v 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/748) (S. Sayısı: 990*a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

285. - 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 (3/749) (S. Sayısı: 991*e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

286.- 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 Ertelen
mesine 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) 

287. - 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 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) 

288. - 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) 

289. - 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) 

290. 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) 
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291. - 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) 

292. - 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) 

293. - Konya Milletvekili Atilla Kart'in; 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) 

294. - 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) 

295. 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) 

296. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasında Büyükelçilik 
Binasının Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine Satışına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1110) (S. Sayısı: 1026) 
(Dağıtma tarihi: 28.11.2005) 

297. 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) 

298. 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) 

299. 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) 

300. 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) 

301.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) 

302. 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) 

303. 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) 
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304. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 

Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/1059) (S. Sayısı: 1031) (Dağıtma tarihi: 6.12.2005) 

305. X - Avrupa Bölgesinde Yükseköğretimle İlgili Belgelerin Tanınmasına İlişkin Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 
ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1081) (S. Sayısı: 1036) (Dağıtma tarihi: 6.12.2005) 

306. X - Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu (1/1101) (S. Sayısı: 1037) (Dağıtma tarihi: 12.12.2005) 

307. - Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü'nün; Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/431) 
(S. Sayısı: 1038) (Dağıtma tarihi: 12.12.2005) 

308. - Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komis
yonu Raporu (1/905) (S. Sayısı: 933 ve 933'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 16.6.2005 ve 21.12.2005) 

309. - Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri 
Mühendisliği Hakkında Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 
(1/1073) (S. Sayısı: 1040) (Dağıtma tarihi: 21.12.2005) 

310.X - Petrol Kanunu Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve 
Teknoloji Komisyonu Raporu (1/835) (S. Sayısı: 1041) (Dağıtma tarihi: 21.12.2005) 

311.X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Uluslararası Terörizm, Organize Suçlar, Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerle Bunların Katkı 
Maddeleri ve Benzerlerinin Kaçakçılığı ve Diğer Tiplerdeki Suçlarla Mücadelede İşbirliği 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/1087) (S. Sayısı: 1044) (Dağıtma tarihi: 21.12.2005) 

312. X - Uluslararası Karayolu Yolcu ve Eşya Taşımacılığına İlişkin Türkiye Cumhuriyeti ve 
Portekiz Cumhuriyeti Arasında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1090) 
(S. Sayısı: 1045) (Dağıtma tarihi: 21.12.2005) 

313. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Demiryolu 
Taşımacılığı Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1091) 
(S. Sayısı: 1046) (Dağıtma tarihi: 21.12.2005) 

314. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sanayi 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/1096) (S. Sayısı: 1047) (Dağıtma tarihi: 21.12.2005) 

315.X - Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1072) (S. Sayısı: 1043) 
(Dağıtma tarihi: 23.12.2005) 

316.- Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1131) (S. Sayısı: 1054) (Dağıtma tarihi: 25.12.2005) 

317.- Tarım Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum ile Tarım, Orman ve Köyişleri 
Komisyonları Raporları (1/977) (S. Sayısı: 1052) (Dağıtma tarihi: 27.12.2005) 

318. X - Elektronik Haberleşme Kanunu Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonu Raporu (1/1120) (S. Sayısı: 1057) (Dağıtma tarihi: 5.1.2006) 

319. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel ve 36 Milletvekilinin; 4207 Sayılı Tütün 
Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması 
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Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma 
Önergesi (2/382) (S. Sayısı: 1062) (Dağıtma tarihi: 17.1.2006) 

320. - Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/887) (S. Sayısı: 1063) 
(Dağıtma tarihi: 18.1.2006) 

321. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in; 4681 Sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri 
İzleme Kurulları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu (2/214) (S. Sayısı: 1065) (Dağıtma tarihi: 18.1.2006) 

322. - Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1089) (S. Sayısı: 1067) (Dağıtma tarihi: 24.1.2006) 

323. X - Eskişehir Milletvekilleri Mehmet Vedat Yücesan, Mehmet Cevdet Selvi ve Mehmet 
Ali Arıkan ile 25 Milletvekilinin; Frigya Vadisi Tarihi Milli Parkı Kanunu Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/365) (S. Sayısı: 1071) (Dağıtma 
tarihi: 26.1.2006) 

324. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ile 12 Milletvekilinin; 3797 Sayılı Milli 
Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/443) 
(S. Sayısı: 1072) (Dağıtma tarihi: 26.1.2006) 

325. - 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 ve 970'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.6.2005 ve 27.1.2006) 

326. - 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki 
Cetvellerin Yargıtay Başkanlığına Ait Bölümünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1105) (S. Sayısı: 1075) (Dağıtma tarihi: 30.1.2006) 

327. - Dilekçe Komisyonu Genel Kurulunun; 29.9.2005 Tarihli ve 8 Sayılı Karar Cetvelinde 
Yayımlanan ve Kesinleşmiş Bulunan, Belediye İmar Planlarında Okul Alanı Olarak Ayrılan 
Gayrimenkuller Hakkında İlgili İdarî Makamlar Tarafından Yasal Süresinde Kamulaştırma veya 
İmar Planında Revizyon İşlemi Yapılmadığı İçin Mülkiyet Haklarının Anayasaya Aykırı Olarak 
Sınırlandığı İddiasını İçeren Dilekçelere İlişkin 16 Numaralı Kararı, Bu Karara Karşı İlgili İdarî 
Makamların Yazıları ve Yapılan İşlemlerin Yetersizliği Gerekçesiyle İçtüzüğün 119 ve 120 nci 
Maddeleri Uyarınca Konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda Görüşülmesine Dair 
Dilekçe Komisyonu Genel Kurulu Raporu (5/21) (S. Sayısı: 1073) (Dağıtma tarihi: 31.1.2006) 

328. - Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Hatay Milletvekili Sadullah Ergin ve 
2 Milletvekilinin; Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/678) (S. Sayısı: 1077) (Dağıtma 
tarihi: 3.2.2006) 

329. - Bankacılık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/1160) (S. Sayısı: 1078) (Dağıtma tarihi: 6.2.2006) 

(X) Açık oylamaya tâbi işleri gösterir. 
(*) Hükümet bulunamadığından, görüşmeleri bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
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Dönem: 22 Yasama Yılı: 4 

TBMM (S. Sayısı: 1068) 

28.12.2005 Tarihli ve 5440 Sayılı Gümrük Müsteşarlığının 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Karar
nameye Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun ve 
Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gön
derme Tezkeresi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1161) 

T.C. 
Cumhurbaşkanlığı 04/01/2006 

Sayı:B.0l.0.KKB.0l-18/A-l-2006-7 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İLGİ: 30.12.2005 günlü, A.01.0.GNS.0.10.00.02-16188/42759 sayılı yazınız. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca 28.12.2005 gününde kabul edilen 5440 sayılı 

"Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Bir 
Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun" incelenmiştir. 

İncelenen Yasanın 1. maddesiyle, 02.07.1993 günlü, 485 sayılı Gümrük Müsteşarlığının Teş
kilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Karamame'ye eklenen geçici 10. maddenin ikinci 
fıkrasının birinci tümcesinde, 

"20/7/2003 tarihli ve 2003/5932 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kaldırılan Gümrükler Baş
müdürlükleri ile Gümrükler Muhafaza Başmüdürlükleri kadrolarında bulunan ve kadroları 
24/9/2003 tarihli ve 2003/6171 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilen Gümrük Başmüdürü 
ve Gümrük Muhafaza Başmüdürlerinden halen memuriyet görevi devam edenler bu maddeyle ih
das edilen ekli (1) sayılı listede yer alan Müsteşarlık Müşaviri kadrolarına atanmış sayılırlar." 

düzenlemesine yer verilmiştir. 
Düzenlemede, 20.07.2003 günlü, 2003/5932 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kaldırılan Güm

rükler Başmüdürlükleri ve Gümrükler Muhafaza Başmüdürlükleri kadrolarında bulunanların kadro 
değişikliğine ilişkin kararnameye gönderme yapılırken "24/9/2003 tarihli ve 2003/6171 sayılı 
Bakanlar Kumlu Karan"ndan sözedilmiştir. 

Oysa, Başmüdürlüklerin kaldırılmasından sonra Gümrük Müsteşarlığı kadrolarında "1.9.2003 
günlü, 2003/6121 sayılı" Bakanlar Kurulu Kararı ile değişiklik yapılmış ve bu Karar 24.09.2003 
günlü, 25239 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 

Geçici maddede gönderme yapılan 2003/6171 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ise, 24.09.2003 
gününü değil, 08.09.2003 gününü taşımakta ve bu kararla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat 
Başesgioğlu'nun 2003 yılında yapılacak iki bakanlar toplantısına Hükümeti temsilen katılmak üzere yurt 
dışına gönderilmesi konusu düzenlenmektedir. 24.09.2003 gününde ise 2003/6223, 6224, 6225, 6226, 
6227 sayılı kararnameler çıkarılmış ve bu kararlarla da başka konularda düzenlemeler yapılmıştır. 

Bu nedenle, Yasadaki maddi yanlışlığın giderilmesi ve geçici 10. madde ile gönderme yapılan 
Bakanlar Kurulu kararının gün ve sayısının düzeltilmesi gerekmektedir. 

Yayımlanması yukarıda açıklanan gerekçeyle uygun görülmeyen 5440 sayılı "Gümrük Müs
teşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Bir Geçici Madde Ek
lenmesine Dair Kanun", Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce bir kez daha görüşülmesi için, 
Anayasa'nın değişik 89 ve 104. maddeleri uyarınca ilişikte geri gönderilmiştir. 

Ahmet Necdet SEZER 
Cumhurbaşkanı 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 20/1/2006 

Esas No.: 1/1161 
Karar No.: 68 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Türkiye Büyük Millet Meclisince görüşülerek kabul edilen ve onaylanmak üzere 30/12/2005 

tarihinde Cumhurbaşkanlığına sunulan 28/12/2005 tarihli 5440 sayılı "Gümrük Müsteşarlığının 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Bir Geçici Madde Eklenmesine 
Dair Kanun", Sayın Cumhurbaşkanınca Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü maddeleri uyarınca bir 
defa daha görüşülmek üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına geri gönderilmiş ve Baş
kanlıkça 6/1/2006 tarihinde, gerekçeli geri gönderme tezkeresi ile birlikte, Komisyonumuza havale 
edilmiştir. Komisyonumuzun 18/1/2006 tarihinde yaptığı 37 nci birleşimde, anılan Kanun ile geri 
gönderme tezkeresi, Hükümeti temsilen Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK ile Maliye Bakanlığı, 
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı ve Hazine Müsteşarlığı temsil
cilerinin de katılımıyla incelenip görüşülmüştür. 

Cumhurbaşkanlığının geri gönderme tezkeresinde; 
28/12/2005 tarihli 5440 sayılı Kanunun çerçeve 1 inci maddesi ile 485 sayılı Gümrük Müs

teşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 10 un
cu maddesinde, 20/7/2003 günlü, 2003/5932 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kaldırılan Gümrük
ler Başmüdürlükleri ve Gümrükler Muhafaza Başmüdürlükleri kadrolarında bulunanların kadro 
değişikliğine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararına gönderme yapılırken "24/9/2003 tarihli ve 
2003/6171" sayılı Bakanlar Kurulu Kararından söz edildiği; ancak Başmüdürlüklerin kaldırılmasın
dan sonra Gümmk Müsteşarlığı kadrolarında "1/9/2003 günlü, 2003/6121 sayılı" Bakanlar Kurulu 
Kararı ile değişiklik yapıldığı ve bu Kararın 24/9/2003 günlü, 25239 sayılı Resmi Gazetede yayım
landığı; Kanundaki maddi yanlışlığın giderilip, ilgili maddede gönderme yapılan Bakanlar Kurulu 
Kararının gün ve sayısının düzeltilmesi gerektiği ifade edilmiş ve 5440 sayılı Gümrük Müsteşar
lığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Bir Geçici Madde Eklen
mesine Dair Kanun, Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü maddeleri hükmü gereğince bir kez daha 
görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine iade edilmiştir. 

Komisyonumuzda Kanun ve Geri Gönderme Tezkeresinin geneli üzerindeki görüşmelerde; 

- Kanunların Cumhurbaşkanının onayından geçmesinin Anayasada Cumhurbaşkanına verilen 
önemli yetkilerden biri olduğu, bu yetkinin Cumhurbaşkanınca her zaman yerinde kullanıldığı, 

- Kanun Tasarılarının aceleye getirilmeden ve gerekli olgunluğa ulaştırılarak yasalaştırılması 
gerektiği, 

- 5440 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeyle mahkeme kararıyla görevlerine geri dönen 
çalışanların kazanılmış haklarının ihlal edildiği, bu konuda da bir düzenleme yapılmasının hak
kaniyete uygun olacağı, 

şeklindeki görüş ve eleştirileri müteakip, Hükümet adına yapılan tamamlayıcı açıklamalarda 
ise; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1068) 



- 22 nci yasama döneminde ülkemiz açısından reform niteliği taşıyan bir çok kanunun Türkiye 
Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildiği, maddi hata nedeniyle geri gönderilen kanun sayısının ol
dukça sınırlı olduğu, 

- Mahkeme kararıyla görevlerine geri dönen memurların aslen göreve atanan memurlar ol
madığı, bu kişilerin görevlerini vekaleten yürütmesi nedeniyle hukuka aykırı bir durumun ortaya 
çıkmadığı, 

ifade edilmiştir. 
Kanun ve Cumhurbaşkanlığının Geri Gönderme Tezkeresi üzerinde yapılan görüşmeleri 

müteakip, Kanunun maddeleri üzerindeki görüşmelerine geçilmiştir. 

Yapılan görüşmeler sonucunda; Cumhurbaşkanının geri gönderme tezkeresindeki gerekçesi 
doğnıltusunda, 5440 sayılı Kanunun çerçeve 1 inci maddesi ile 485 sayılı Gümrük Müsteşarlığının 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 10 uncu maddenin 
ikinci fıkrasındaki, "20/7/2003 tarihli" ile "24/9/2003 tarihli ve 2003/6171" ibarelerinin, "22/7/2003 
tarihli" ve "1/9/2003 tarihli ve 2003/6121" şeklinde değiştirilmek suretiyle; yürürlük ve yürütmeye 
ilişkin 2 nci ve 3 üncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
Başkan 

Sait Açba 
Afyonkarahisar 

Üye 
Mehmet Zekai Özcan 

Ankara 

Üye 
Osman Nuri Filiz 

Denizli 

Üye 
Birgen Keleş 

İstanbul 
(Karşı oy yazım ektedir) 

Üye 
Bülent Baratalı 

İzmir 
(Ayrışık oy ektedir) 

Üye 
Mustafa Elitaş 

Kayseri 

Bu Raporun Sözcüsü 
Halil Aydoğan 
Afyonkarahisar 

Üye 
A. Kemal Deveciler 

Balıkesir 
(Ayrışık oy yazısı ektedir) 

Üye 
Alaattin Büyiikkaya 

İstanbul 

Üye 
Kemal Kılıçdaroğlu 

İstanbul 
(Ayrışık oy ektedir) 

Üye 
Selami Yiğit 

Kars 

Üye 
Taner Yıldız 

Kayseri 

Kâtip 
Mehmet Sekmen 

İstanbul 
Üye 

Ahmet inal 
Batman 

Üye 
A. Kemal Kumkumoğlu 

İstanbul 
(Ayrışık oy yazım ekte) 

Üye 
M. Mustafa Açıkalın 

İstanbul 

Üye 
Y Selahattin Beyribey 

Kars 

Üye 
Mikail Arslan 

Kırşehir 
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Üye 

Mustafa Ünaldı 
Konya 

Üye 
O. Seyfi Terzibaşıoğlıı 

Muğla 

Üye 
Kazım Türkmen 

Ordu 
(Ayrışık oy ekte) 
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Üye 
Hasan Fehmi Kinay 

Kütahya 

Üye 
Osman Seyfi 

Nevşehir 
Üye 

İmdat Sütlüoğlu 
Rize 

Üye 
Mustafa Özyürek 

Mersin 
(Ayrışık oy ektedir) 

Üye 
Cemal Uysal 

Ordu 
Üye 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 

(Ayrışık oy ekte) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1068) 
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AYRIŞIK OY 
Teklife katılmıyoruz. Her şeyden önce teklifin gerekçesinde verilen bilgiler yanıltıcıdır. Gerek 

gerekçeye, gerekse teklif sahibinin ve ilgili bakanın komisyona verdiği bilgiye göre Gümrük 
Müsteşarlığının taşra teşkilatında bulunan 18 Gümrük Başmüdürlüğü ile 18 Gümrük Muhafaza 
Başmüdürlüğü kadrolarının iptal edilip yerine 18 adet Gümılik ve Muhafaza Başmüdürlüğü 
kadrosunun ihdası nedeniyle kadrosuz kalmış olan personelin atanabilmesi amacıyla 19 adet 
Müsteşarlık Müşaviri kadrosu ihdas edilmektedir. 

Fiili durumda ise halen 13 adet başmüdürün kadrosuz olduğu, başmüdürlerden 6'sınm ise 
vekaleten Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü görevini yürüttüğü ve bu 6 kişinin söz konusu 
görevlere yargı kararları uyarınca atandığı anlaşılmıştır. Teklifin komisyondan geçen şekline göre 
ise söz konusu 6 başmüdür de müşavirlik kadrosuna atanmaktadır. Bu durumda teklif halen görevde 
olan ve bu göreve yargı kararları uyarınca atanmış olan kişileri yasa gücüyle görevden almayı 
sağlamaktadır. 

Bu düzenlemenin, yargı kararlarının yasa ile etkisizleştirilmesi işlevini yerine getirdiği de 
ortadadır. 

Devlet erklerinin, yürütme eyleminin yasa sınırları içinde kalması yerine yasanın yürütmenin 
eylemine uydurulması şeklinde kullanılmasının, kuvvetler ayrılığı ve Anayasanın 2 nci maddesinde 
ifade edilmiş bulunan hukuk devleti ve 8 inci maddesinde ifade edilmiş yürütmenin kanuniliği ilkesi 
ile bağdaştırılması mümkün olamaz. 

Ayrıca ihdas edilen müşavirlik kadrolarının daimi olarak değil de şahsa bağlı olarak ihdas 
edilmesi daha uygun bir yoldur. Bu yolun benimsenmeyip 19 adet müşavirlik kadrosunun sistemde 
kalıcı olacak şekilde ihdas edilmesi yanlıştır. 

A. Kemal Kumkumoğlu Mustafa Özyürek Enis Tütüncü 
İstanbul Mersin Tekirdağ 

Birgen Keleş Kemal Kılıçdaroğlu A. Kemal Deveciler 
İstanbul İstanbul Balıkesir 

Kazım Türkmen Bülent Baratalı 
Ordu ^ İzmir 
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ANAYASANIN 89 UNCU VE 104 ÜNCÜ 
MADDELERİ GEREĞİNCE CUMHURBAŞ
KANINCA BİR DAHA GÖRÜŞÜLMEK 
ÜZERE GERİ GÖNDERİLEN KANUN 

GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT 
VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 
HÜKMÜNDE KARARNAMEYE BİR 
GEÇİCİ MADDE EKLENMESİNE DAİR 

KANUN 
MADDE 1.- 2/7/1993 tarihli ve 485 sayılı 

Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye 
aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 10.- Ekli (1) sayılı lis
tede yer alan kadrolar ihdas edilerek 
13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve 
Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Karar
namenin eki (I) sayılı cetvelin Gümrük Müs
teşarlığına ait bölümüne eklenmiştir. 

20/7/2003 tarihli ve 2003/5932 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı ile kaldırılan Gümrük
ler Başmüdürlükleri ile Gümrükler Muhafaza 
Başmüdürlükleri kadrolarında bulunan ve kad
roları 24/9/2003 tarihli ve 2003/6171 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilen Gümrük 
Başmüdürü ve Gümrük Muhafaza Başmüdür
lerinden halen memuriyet görevi devam eden
ler bu maddeyle ihdas edilen ekli (1) sayılı lis
tede yer alan Müsteşarlık Müşaviri kadrolarına 
atanmış sayılırlar. Bu kadrolar, herhangi bir 
nedenle boşalmaları halinde hiçbir işleme gerek 
kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. Söz konusu 
personelin atandıkları yeni kadrolarının aylık, ek 
gösterge, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer 
malî hakları toplamının net tutarı; Müşavirlik 
kadrolarına atanmadan önce en son ayda aldık
ları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminat
lar ile diğer malî hakları toplamı net tutarından 
az olması halinde aradaki fark, farklılık 
giderilinceye kadar, atandıkları kadrolarda kal
dıkları sürece herhangi bir kesintiye tâbi tutul
maksızın tazminat olarak kendilerine ödenir. 

MADDE 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3.- Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT 
VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 
HÜKMÜNDE KARARNAMEYE BİR 
GEÇİCİ MADDE EKLENMESİNE DAİR 

KANUN 
MADDE 1.- 2/7/1993 tarihli ve 485 sayılı 

Gümrük Müsteşarlığının Teşkilât ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye 
aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 10.- Ekli (1) sayılı lis
tede yer alan kadrolar ihdas edilerek 
13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve 
Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Karar
namenin eki (I) sayılı cetvelin Gümrük Müs
teşarlığına ait bölümüne eklenmiştir. 

22/7/2003 tarihli ve 2003/5932 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı ile kaldırılan Gümrükler 
Başmüdürlükleri ile Gümrükler Muhafaza Baş
müdürlükleri kadrolarında bulunan ve kadroları 
1/9/2003 tarihli ve 2003/6121 sayılı Bakanlar 
Kumlu Kararı ile değiştirilen Gümrük Baş
müdürü ve Gümrük Muhafaza Başmüdürlerin
den halen memuriyet görevi devam edenler, bu 
maddeyle ihdas edilen ekli (1) sayılı listede yer 
alan Müsteşarlık Müşaviri kadrolarına atanmış 
sayılırlar. Bu kadrolar, herhangi bir nedenle 
boşalmaları halinde hiçbir işleme gerek kalmak
sızın iptal edilmiş sayılır. Söz konusu personelin 
atandıkları yeni kadrolarının aylık, ek gösterge, 
her türlü zam ve tazminatlar ile diğer malî hak
ları toplamının net tutarı; Müşavirlik kadrolarına 
atanmadan önce en son ayda aldıkları aylık, ek 
gösterge, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer 
malî hakları toplamı net tutarından az olması 
halinde aradaki fark, farklılık giderilinceye 
kadar, atandıkları kadrolarda kaldıkları sürece 
herhangi bir kesintiye tâbi tutulmaksızın taz
minat olarak kendilerine ödenir." 

MADDE 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3.- Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1068) 
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ANAYASANIN 89 UNCU VE 104 ÜNCÜ MADDELERİ GEREĞİNCE 
CUMHURBAŞKANINCA BİR DAHA GÖRÜŞÜLMEK ÜZERE GERİ GÖNDERİLEN 

KANUNA EKLİ LİSTE 

(1) SAYILI LİSTE 
Kurumu: Gümrük Müsteşarlığı 
Teşkilâtı: Merkez 

SERBEST TUTULAN 
SINIFI UNVANI DERECESİ KADRO ADEDİ KADRO ADEDİ TOPLAM 
GİH Müsteşarlık Müşaviri 1 19 - 19 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1068) 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METNE EKLİ LİSTE 

Kanuna ekli liste Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1068) 



Dönem: 22 Yasama Yılı: 3 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 848) 

Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Mal
zemenin Satış, Hibe, HEK ve Hurda Durum ve İşlemleri ile 
Hizmet Satışına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/981) 

Not: Tasarı, Başkanlıkça Plan ve Bütçe ile İçişleri komisyonlarına havale edilmiştir. 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 28.2.2005 

Sayı: B.02.0.KKG.0.10/101-1042/878 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 24.1.2005 
tarihinde kararlaştırılan "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" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

4645 sayılı Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemenin Satış, Hibe, 
HEK ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Kanun, 24.4.2001 tarihinde Resmî 
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Kanunun amacında satışa sunulacak malzemeler ikiye ayrılmış; silah, mühimmat, makine ve 
teçhizatın satışa sunulabilmesi için standart dışı veya ihtiyaç fazlası olması şartı getirilmiş, hurda 
veya HEK olarak ise sadece taşıtların satışına imkân sağlanmıştır. 

Makine ve teçhizatın Kanunda tanımı yapılarak role, telsiz, bilgisayar gibi haberleşme yazılım 
cihazları ile kriminal laboratuvar malzemeleri ve bunların donanımlarını kapsadığı hüküm altına 
alınmıştır. Bu malzemelerin satışı için de standart dışı ve ihtiyaç fazlası olma şartı getirilmiştir. Bu 
malzemelerden hurda ve HEK durumuna düşenlerin ise satışları mümkün görülmemektedir. Oysa 
Emniyet Genel Müdürlüğünde kullanlan pek çok malzeme yukarıda belirtilen makine ve teçhizatın 
tanımı içerisine girmediği gibi hurda durumunda bulunan taşıtlar hariç hiçbir malzemenin de satışı 
bu Kanuna göre mümkün olamamaktadır. 

Yapılan düzenleme ile Kanuna mal ve malzeme tanımı ilave edilerek hurda, HEK, standart dışı 
veya ihtiyaç fazlası durumunda bulunan makine ve teçhizat ile diğer mal ve malzemenin de satışına 
imkân sağlanmıştır. 
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MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1.- 4645 sayılı Kanunda satışa sunulacak mal ve malzemeler iki bölüme ayrılmış; silah, 

mühimmat, makine ve teçhizatın satışa sunulabilmesi için standart dışı veya ihtiyaç fazlası olma 
şartı aranmıştır. Hurda veya HEK durumuna düşmüş makine, teçhizat, silah ve mühimmat dahil 
diğer mal ve malzemenin satışına da imkân tanımak üzere anılan Kanunun amaç maddesi yeniden 
düzenlenerek, hurda veya HEK durumunda bulunan taşıt dışındaki diğer mal ve malzemeyi de kap
sar hale getirilmiştir. 

Madde 2.- Bu madde ile Emniyet Teşkilâtı kuvvesinde bulunan ancak çeşitli nedenlerle hizmet
te kullanımları mümkün olmayan, her türlü taşınırın elden çıkarılmasına olanak sağlanarak; hem 
depolama ve bakım masraflarının azaltılması, hem de elde edilecek gelirle teşkilâtın ihtiyacı olan 
araç gereç için bütçe yükünün hafifletilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda; Kanunda sadece taşıtlar 
için kullanılan "HEK" ve "Hurda" kavramları, hurda haline gelmiş veya hizmette kullanımı müm
kün olmayan diğer malzemeyi de kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmiş, "Makine ve teçhizat" 
tanımı içerisinde yer almayan diğer malzemelerin de satışını sağlamak üzere "Mal ve malzeme" 
terimi Kanuna ilave edilmiştir. Ayrıca Kanunda tanımlanmayan ve uygulamada tereddütlere yol 
açan "İhtiyaç fazlası" kavramına açıklık getirilmiştir. "Hizmet" kavramının tanımı da Teşkilâtın ana 
hizmetlerinin yürütülmesi açısından zorunlu olmakla beraber, belirli dönemlerde atıl kalan 
kapasitenin ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla genişletilmiştir. 

Madde 3.- 4645 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde silah, mühimmat, makine ve teçhizat ile 
taşıtların standart dışı durumları ile miadı ve ihtiyaç fazlalığının belirlenmesi için komisyon kurul
ması hüküm altına alınmıştır. Madde ile teknik komisyonun yukarıda sayılanlar dışında diğer mal 
ve malzemenin de standart dışı, ihtiyaç fazlası olması yanında hurda ve HEK durumlarını da belir
lemek üzere oluşturacağı yönünde düzenlemeye gidilmiştir. Ayrıca, küçük illerde uzman bulma 
sıkıntısı dikkate alınarak, komisyonda uzman olanların sayısı ikiye düşürülmüştür. 

Elden çıkarılacak mal ve malzeme ifadesine taşıt, silah, mühimmat, makine ve teçhizat 
ifadeleri ilave edilmiştir. 

Komisyon teşkili ve kararlarının İçişleri Bakanının onayı ile yürürlüğe gireceğini ifade eden 
hüküm, pratikte uygulama güçlüğü ortaya çıkardığından bu görev ita amirlerine verilmiştir. 

Madde 4.- 4645 sayılı Kanuna eklenen madde ile; mülkiyeti Hazineye ait olup İçişleri Bakan
lığı Emniyet Genel Müdürlüğüne tahsisli taşınmazlardan gerekli görülenlerin, İçişleri Bakanlığı ile 
mutabık kalınarak tahsislerin kaldırmaya ve 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi 
ve Kontrol Kanununun 46 ncı maddesine bağlı olmaksızın satmaya Maliye Bakanlığı yetkili kılın
maktadır. 

Ayrıca, satış sonunda elde edilecek bedellerin bütçeye gelir kaydedileceği, Emniyet Genel 
Müdürlüğünün ihtiyacı olan bina ve tesislerin yapımı, onarımı ve donatımı ile asayiş, trafik ve 
güvenlik hizmetleri için gerekli mal ve hizmet alımında kullanılmak üzere Emniyet Genel Müdür
lüğü bütçesine gerekli ödeneğin öngörüleceği düzenlenmektir. 

Madde 5.- Yürürlük maddesidir. 
Madde 6.- Yürütme maddesidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 848) 
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İçişleri Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

içişleri Komisyonu 
Esas No.: 1/981 24.3.2005 
Karar No.: 11 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İçişleri Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca, 28.2.2005 tarihinde Başkanlığınıza 

sunulan "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", Başkanlığınızca 4.3.2005 tarihinde esas komisyon olarak Komisyonumuza; tali komisyon 
olarak da Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiş ve Komisyonumuz, 23.3.2005 tarihli 
dokuzuncu toplantısında Adalet, İçişleri ve Maliye bakanlıkları temsilcilerinin de katılımıyla 
Tasarıyı inceleyip görüşmüştür. 

4645 sayılı Kanunda Emniyet Genel Müdürlüğünce satışa sunulacak malzemeler konusunda 
bir ayrım yapılmıştır. Söz konusu ayrıma göre silah, mühimmat, makine ve teçhizatın satışa 
sunulabilmesi için bunların standart dışı veya ihtiyaç fazlası olması yeterli iken, hurda ve HEK 
durumunda olan makine ve teçhizatın satışına olanak tanınmamıştır. Kanuna göre sadece hurda ve 
HEK durumundaki taşıtların satılması olanaklıdır. Ancak bu düzenleme gereksinimlere yanıt 
verememektedir, çünkü Emniyet Teşkilatının elinde hurda ve HEK durumunda olan önemli miktar
da makine ve teçhizat ile mal ve malzeme bulunmaktadır. Diğer taraftan Emniyet Genel Müdür
lüğünün elinde bulunan malzemenin önemli bir kısmı makine ve teçhizat kavramının tanımı içine 
girmemektedir. Kanun Tasarısı ile bir taraftan makine ve teçhizat kapsamına giremeyen mal ve mal
zemenin tanımı yapılırken, diğer taraftan hurda ve HEK durumundaki makine ve teçhizat ile yeni 
tanımı yapılan mal ve malzemenin de satışına olanak tanınmaktadır. 

Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmeler sırasında şu görüşler ileri sürülmüştür: 
- Tasarının satılacak makine ve teçhizat ile mal ve malzeme konusunda bir ayrım yapmamış ol

ması Devletin güvenliği açısından sakıncalar taşıyabilir. 
- Ülke güvenliği ve savunmasını ilgilendiren konular söz konusu olduğunda diğer güvenlik 

birimlerinin de görüşünün alınması gerekir. 
- Tasarı bu açıdan gözden geçirilerek özel nitelik taşıyan bazı mal ve malzeme ile makine ve 

teçhizatın satılması engellenmelidir. 
Cevaben yapılan açıklamalarda, 
- Bu konuda karar vermek için, konusunda uzman en az iki kişinin yer alacağı en az beş kişiden 

oluşan komisyonların kurulacağı, 
- Bu komisyonlara gerektiğinde diğer kurumlardan da temsilci alınacağı, 
- Emniyet Teşkilatında söz konusu mal ve malzeme ile makine ve teçhizatın satımında Dev

letin güvenliğinin ön planda tutulacağı konusunda hiçbir kuşku olamayacağı, 
- Teknolojinin ulaşmış olduğu bugünkü gelişmişlik düzeyinde çok sayıda ürünün artık serbest 

piyasada alınıp satıldığı, 
- Bu nedenle Devlet güvenliği açısından bir sorun ortaya çıkmayacağı 
Açıklamaları yapılmıştır. 
Tasarının tümü üzerindeki bu görüşmelerden sonra Tasarı ile gerekçesi uygun bulunmuş mad

delerinin görüşülmesine geçilmesi kararlaştırılmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 848) 
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Tasarının 1, 2, 3 ve 4 üncü maddeleri ile yürürlük ve yürütmeye ilişkin 5 ve 6 ncı maddeleri 
aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurula sunulmak üzere arz olunur. 

Başkan 
Tevfık Ziyaeddin Akbulut 

Tekirdağ 
Kâtip 

Sinan Özkan 
Kastamonu 

Üye 
Şevket Orhan 

Bursa 
Üye 

Talip Kaban 
Erzincan 

Üye 
Hakkı Ülkü 

İzmir 
(Muhalifim. Muhalefet şerhi ektedir) 

Üye 
Selami Uzun 

Sivas 

Başkanvekili 
Ali Sezai 

Kahramanmaraş 
Üye 

Ali Küçükaydın 
Adana 
Üye 

Ali Yüksel Kavuştu 
Çorum 

Üye 
Muharrem Tozçöken 

Eskişehir 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Ali Oksal 

Mersin 

Üye 
Mehmet Kartal 

Van 

Sözcü 
Şükrü Önder 

Yalova 
Üye 

Şevket Gürsoy 
Adıyaman 

Üye 
Ali Ay ağ 
Edirne 
Üye 

Fuat Geçen 
Hatay 

Üye 
Nurettin Sözen 

Sivas 
(Muhalifim. Muhalefet şerhi ektedir) 

Üye 
Nadir Saraç 
Zonguldak 

(Muhalifim. Muhalefet şerhi ektedir) 

MUHALEFET ŞERHİ 
Görüşmekte olduğumuz "Emniyet Genel Md.'e ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemenin Satış, 

Hibe, HEK ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısına olumsuz oy kullanıyoruz. 

Gerekçe: 
Ülkemizin güvenliğini ve savunmasını ilgilendiren konularda diğer kurumların da görüşü ve 

onayı alınmalıdır diye düşünüyoruz. (M.İ.T. ve M.S.B. gibi) 
Saygılarımızla. 

Hakkı Ülkü 
İzmir 

Nadir Saraç 
Zonguldak 

Nurettin Sözen 
Sivas 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 848) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT 
ARAÇ, GEREÇ, MAL VE MALZEMENİN 
SATIŞ, HİBE, HEK VE HURDA DURUM 
VE İŞLEMLERİ İLE HİZMET SATIŞINA 
DAİR KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 

HAKKINDA KANUN TASARISI 
MADDE 1.- 12.4.2001 tarihli ve 4645 

sayılı Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, 
Gereç, Mal ve Malzemenin Satış, Hibe, HEK 
ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet 
Satışına Dair Kanunun 1 inci maddesinin birin
ci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Bu Kanunun amacı, Emniyet Genel Müdür
lüğü tarafından satın alınan veya çeşitli yollarla 
temin edilen taşıt, silah, mühimmat, makine ve 
teçhizat ile mal ve malzemeden ihtiyaç fazlası 
bulunanlar veya standart dışı durumuna düşenler 
ile HEK durumunda olan veya hurdaya ayrılan
ların tasfiyesi, değerlendirilmesi ve Kurumun asli 
görevlerini aksatmamak şartı ile hizmet veril
mesine dair usul ve esaslan belirlemektir." 

MADDE 2.- 4645 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesinde yer alan "HEK", "Hurda" ve "Hiz
met" tanımları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş 
ve bu maddeye "Taşıt", "Mal ve malzeme" ile 
"İhtiyaç fazlası" tanımları eklenmiştir. 

"HEK: Hizmette kullanılabilme vasfını 
kaybeden veya arızalı hale geldiklerinde 
onarımları ekonomik olarak mahzurlu olan 
taşıt, silah, mühimmat, makine ve teçhizat ile 
mal ve malzemeyi, 

Hurda: Hizmette uzun süre kullanılması 
veya giderilmesi mümkün olmayan arızalar ve 
geçirdiği kazalar dolayısıyla işe yaramaz hale 
gelen taşıt, silah, mühimmat, makine ve teç
hizat ile mal ve malzemeyi, 

Hizmet: Kamu kurum ve kuruluşları ile 
özel kuruluşlar ve şahıslara, dost veya müttefik 
devletlere verilebilecek, Emniyet Genel 
Müdürlüğü tarafından üretilen eğitim, bilgi, 
belge, teknik inceleme ve analiz, tesis, bakım, 
onarım, modernizasyon, sağlık, test, bilişim ve 

İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT 
ARAÇ, GEREÇ, MAL VE MALZEMENİN 
SATIŞ, HİBE, HEK VE HURDA DURUM 
VE İŞLEMLERİ İLE HİZMET SATIŞINA 
DAİR KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 

HAKKINDA KANUN TASARISI 
MADDE 1.- Tasarının 1 inci maddesi 

Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2.- Tasarının 2 nci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 848) 



(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (İçişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

yazılım, veriler ve sorgulamaları, basım, 
yayım, çekim, montaj, seslendirme, spikerlik, 
tercüme, güvenlik tertibatı, danışmanlık, 
havacılık ve benzeri hizmetler ile Emniyet 
Genel Müdürlüğüne ait taşıt, silah, mühimmat, 
makine ve teçhizat, mal ve malzeme ile bina, 
arazi ve tesislerinden istifade ettirmeyi, 

Taşıt: Emniyet Genel Müdürlüğüne ait her 
türlü motorlu veya motorsuz, kara, deniz ve 
hava ulaştırma araçlarını, 

Mal ve malzeme: Emniyet Genel Müdür
lüğünün donanımı ile bakım, onarım ve 
idamesi için zaruri olan araç, gereç, yedek par
ça, cihaz ve sağlık malzemeleri ile kırpıntı, 
döküntü malzeme atık ve parçalarını, 

İhtiyaç fazlası: Çeşitli yollardan temin edilerek 
kuvveye alınmış, ancak kullanılabilme özelliği ol
makla birlikte çeşitli nedenlerle kullanılmaksızın 
kuvvede bulundurulan taşıt, silah, mühimmat, 
makine ve teçhizat ile mal ve malzemeyi," 

MADDE 3.- 4645 sayılı Kanunun 3 üncü MADDE 3.- Tasarının 3 üncü maddesi 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

"Madde 3.- Bu Kanun kapsamında yer 
alan taşıt, silah, mühimmat, makine ve teçhizat 
ile mal ve malzemelerin hurda, HEK, standart 
dışı veya ihtiyaç fazlalığının belirlenmesi ile 
satışı talep edilen hizmetlerin yapılıp yapıl
mamasına karar vermek üzere, konusunda uz
man en az iki kişinin yer alacağı beş kişiden 
müteşekkil teknik komisyonlar oluşturulur. Bu 
komisyonlara gerektiğinde diğer kurum ve 
kuruluşlardan da temsilci alınır. 

Bu Kanuna göre verilecek hizmet ile satışı 
yapılacak taşıt, silah, mühimmat, makine ve 
teçhizat ile mal ve malzemelerin değer tespitini 
yapmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğü per
sonelinden en az üç kişi ile Maliye Bakanlığı 
temsilcisinden oluşan değer tespit komisyon
ları oluşturulur. Bu komisyonlara mesleki bil
gilerinden istifade etmek üzere diğer kurum ve 
kuruluşlardan temsilci dahil edilebilir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Satılmasına karar verilen hizmetler ile taşıt, 
silah, mühimmat, makine ve teçhizat ile mal ve 
malzemelerin satış işlemi Emniyet Genel 
Müdürlüğü personelinden en az üç kişi ile 
Maliye Bakanlığı temsilcisinden oluşan ihale 
komisyonlarınca açık artırma usulü ile yapılır. 
Tarifeye dayalı olarak verilecek hizmetler bu 
kapsamın dışında olup, yönetmelikle düzenlenir. 

Bu komisyonların teşkili ve kararları ita 
amirinin onayı ile yürürlüğe girer." 

MADDE 4.- 4645 sayılı Kanuna aşağıdaki 
madde eklenmiştir. 

"EK MADDE 1.- Mülkiyeti Hazineye ait 
olup İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdür
lüğüne tahsisli taşınmazlardan gerekli görülen
lerin, İçişleri Bakanlığı ile mutabık kalınarak 
tahsislerini kaldırmaya ve 10.12.2003 tarihli ve 
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanununun 46 ncı maddesine bağlı olmaksızın 
satmaya Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

Satış bedelleri bütçeye gelir kaydedilir. 
Emniyet Genel Müdürlüğünün ihtiyacı olan 
bina ve tesislerin yapımı, onarımı ve donatımı 
ile asayiş, trafik ve güvenlik hizmetleri için 
gerekli mal ve hizmet alımında kullanılmak 
üzere Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesine 
gerekli ödenek öngörülür." 

(İçişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 4.- Tasarının 4 üncü maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (İçişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 5.- Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 6.- Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. 

A. Gül 

Devlet Bakanı 

B. Atalay 

Devlet Bakanı 

G. Aksit 

Millî Savunma Bakanı 

M. V. Gönül 

Millî Eğitim Bakanı 

H. Çelik 

Ulaştırma Bakanı 

B. Yıldırım 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 

A. Coşkun 

MADDE 5.- Tasarının 5 inci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6.- Tasarının 6 ncı maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 

A. Şener 

Devlet Bakanı 

A. Babacan 

Devlet Bakanı 

K. Tüzmen 

İçişleri Bakanı 

A. Aksu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 

Z. Ergezen 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 

S. Güçlü 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 

M. H. Güler 

Çevre ve Orman Bakanı 

O. Pepe 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 

M. A. Şahin 

Devlet Bakanı 

M. Aydın 

Adalet Bakanı 

C. Çiçek 

Maliye Bakanı 

K. Unakıtan 

Sağlık Bakanı 

R. Akdağ 

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 

M. Başesgioğlu 

Kültür ve Turizm Bakanı V. 

O. Pepe 
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