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I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
II.- GELEN KÂĞITLAR 

III.- YOKLAMA 
IV.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 
1.- Antalya Milletvekili Fikret Badazlı'nın, Dünya Sevgililer Gününe 

ilişkin gündemdışı konuşması 
2.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Türkiye-İsviçre millî maçı 

sonrasında çıkan olaylar nedeniyle FIFA Disiplin Kurulunun Türkiye'yle il
gili verdiği cezanın yansımaları ile amatör spor klüplerinin içinde bulun
duğu duruma ve bu konuda alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı 
konuşması ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in 
cevabı 

3.- Adana Milletvekili Recep Garip'in, içinde yaşadığımız dünyada 
sorunların üstesinden gelmek için sevgi, dostluk, kardeşlik ve paylaşmanın 
önemine ilişkin gündemdışı konuşması 
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B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 18,20 
1.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın (6/1628) esas numaralı 

sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/361) 
2.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun (6/1641) esas 

numaralı sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/362) 
3.- Bazı milletvekillerinin (10/333) esas numaralı Meclis araştırması 

önergesinden imzalarını geri çektiklerine ilişkin önergeleri (4/365) 20 
4.- İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet

leri Personel Kanununa Bazı Maddelerin Eklenmesine Dair Kanun Tek
lifinin (2/380) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/363) 21 

5.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Divriği Ulucamisi ve 
Şifahanesinin Korunması ve Çevresinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 
Teklifinin (2/599) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/364) 24 

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 18 

1.- İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 22 milletvekilinin, Türkiye Fut
bol Federasyonu seçimlerine müdahale edildiği iddialarının araştırılması 
amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/336) 18 

2.- Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri, İstan
bul Milletvekili Ali Topuz, İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol ve Samsun 
Milletvekili Haluk Koç'un, Batılı bazı gazetelerde İslama ve Peygamberine 
karşı saygısız ve suçlayıcı içerikli karikatürlerin yayımlanması ve gös
terilen tepkiler konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/24) 19 

V.- SEÇİMLER 
A) KOMİSYONLARA ÜYE SEÇİMİ 
1.- (10/41, 170, 177, 263, 295) esas numaralı Meclis Araştırması 

Komisyonuna üye seçimi 
VI.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLAR

DAN GELEN DİĞER İŞLER 27,46 
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) 

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

3.- 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 Mil
letvekili Ahmet Ersin'in, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışan
lar Hakkında Prim Barışı Kanunu Teklifi; Ankara Milletvekili Eşref Er-
dem'in, 1479 ve 2926 Sayılı Yasalarda Değişiklik Yapılması Hakkında Yasa 
Önerisi; Erzurum Milletvekili Mustafa Nuri Akbulut'un, İş ve Sigorta 
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Barışı Kanunu Teklifi; Manisa Milletvekili Hasan Ören ve 42 Millet
vekilinin, 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 Hak
kında Kanun Teklifi; Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan'ın, Sosyal Güven
lik 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) 27:45,46:89,91:100 

VII.- AÇIKLAMALAR VE SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞ
MALAR 45,89 

1.- İstanbul Milletvekili Ünal Kacır'ın, Ankara Milletvekili Bayram Ali 
Meral'in, konuşmasında, şahsına sataşması nedeniyle konuşması 45:46 

2.- Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, Kütahya Milletvekili Abdullah 
Erdem Cantimur'un, konuşmasında, ileri sürmüş olduğu görüşlerden farklı 
görüşleri kendisine atfetmesi nedeniyle konuşması 89:90 

3.- Adana Milletvekili Kemal Sağ'ın, Kütahya Milletvekili Abdullah 
Erdem Cantimur'un, konuşmasında, ileri sürmüş olduğu görüşlerden farklı 
görüşleri kendisine atfetmesi nedeniyle konuşması 90:91 

VIII.- SORULAR VE CEVAPLAR 101 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 101:255 
1.- İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, bazı kadrolara yapılan atamalara 

ve üniversitelere verilen akademik kadro sayısına ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/7318) 101:103 

* Ek cevap 
2.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa İlindeki arkeolojik kazılara 

ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/11285) 104:106 
3.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kütahya İlindeki ar

keolojik kazılara ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un 
cevabı(7/11286) 107:109 

4.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Rize İlindeki arkeolojik kazılara 
ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/11287) 110:112 

5.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Amasya İlindeki arkeolojik kazılara 
ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/11288) 113:115 

6.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Sımak İlindeki arkeolojik kazılara 
ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/11289) 116:118 

7.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Siirt İlindeki arkeolojik kazılara 
ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/11290) 119:121 

8.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kilis İlindeki arkeolojik kazılara 
ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/11291) 122:124 

9.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Elazığ İlindeki arkeolojik kazılara 
ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/11292) 125:127 

10.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bingöl İlindeki arkeolojik 
kazılara ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/11293) 128:130 
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11.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bitlis İlindeki arkeolojik kazılara 
ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/11294) 131:133 

12.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Çankırı İlindeki arkeolojik kazılara 
ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/11295) 134:136 

13.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Ağrı İlindeki arkeolojik kazalara 
ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/11307) 137; \ 39 

14.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, depremden etkilenen hizmet 
binalarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/11318) j 4Q 

15.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Devlet Tiyatrolarında sah
nelenecek oyunların belirlenmesine ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm 
Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/11417) 141:142 

16.- Bursa Milletvekili Mustafa ÖZYURTun, bazı atama ve görevden alma 
kararlarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/11432) 143:144 

17.- Zonguldak Milletvekili Harun AKIN'ın, görev yerleri değiştirilen 
Anadolu lisesi müdürlerine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin 
ÇELİK'in cevabı (7/11433) , 145:146 

18.- İstanbul Milletvekili Birgen KELEŞ'in, yeni ilköğretim yönet
meliği hazırlanıp hazırlanmadığına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı 
Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/11435) 147:148 

19.- Zonguldak Milletvekili Nadir SARAÇ'ın, Zonguldak İl Millî 
Eğitim Müdür Yardımcısına yönelik bazı iddialara ilişkin sorusu ve Millî 
Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/11436) 148:149 

20.- Antalya Milletvekili Atila EMEK'in, Anadolu lisesine dönüş
türülen liselerdeki öğretmen atamalarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim 
Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/11437) 150:151 

21.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim ÖZKAN'ın, ilköğretim 
müfettişlerinin özlük haklarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı 
Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/11438) 152:153 

22.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, yeni fen liseleri açılıp 
açılmayacağına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in 
cevabı (7/11441) 153:155 

23.- Ankara Milletvekili Mehmet TOMANBAY'ın, PTT'nin bazı ihalelerine 
ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'm cevabı (7/11456) 155:175 

24.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Göller Böl
gesinde kuruyan göllere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı (7/11473) 176:177 

25.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Aksaray'ın bir köyünün 
yollarının onarımına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AK-
SU'nun cevabı (7/11476) 178 

26.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞUTün, Aksaray'ın bir köyünün içme suyu 
ihtiyacına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/11477) 179 

27.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI'nın, kariyer basamak
larında yükselme sınavına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin 
ÇELİK'in cevabı (7/11487) 180:181 

28.- Ankara Milletvekili Yakup KEPENEK'in, Çocuk Danışma ve 
Yayın Kurulunun bazı üyelerinin istifasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim 
Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/11554) 1 ^2 
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29.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya'daki bir okulun 
öğretmen ihtiyacına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin 
ÇELİK'in cevabı (7/11557) 183:184 

30.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU'nun, Trakya'daki 
sanayi atıklarının oluşturduğu kanser riskine ilişkin sorusu ve Sağlık 
Bakanı Recep AKDAĞ'm cevabı (7/115 64) 184:189 

31.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU'mm, PTT 
şubelerinin güvenliğine ve bir faturalı zarfın ücretlendirilmesine ilişkin 
sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın cevabı (7/11570) 190:193 

32.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya'daki su sorununa 
ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi 
GÜLER'in cevabı (7/11578) 194:196 

33.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan'daki bir köy 
okulunun ihtiyaçlarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin 
ÇELİK'in cevabı (7/11595) 197 

34.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan'daki bir köy 
okulunun ihtiyaçlarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin 
ÇELİK'in cevabı (7/11596) 198 

35.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan'daki bir köy 
okulunun ihtiyaçlarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin 
ÇELİK'in cevabı (7/11597) 199 

36.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan'daki bir köy 
okulunun ve lojmanının onarımına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı 
Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/11598) 200 

37.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan'daki bir köy 
okulunun sorunlarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin 
ÇELİK'in cevabı (7/11599) 201 

38.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan'daki bir köy 
okulunun ek derslik ve onarım ihtiyacına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim 
Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/11600) 202 

39.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan'daki bir köy 
okulunun bazı ihtiyaçlarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin 
ÇELİK'in cevabı (7/11601) 203 

40.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM'in, Kızılırmak üzerindeki tarihî 
bir köprünün korunmasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Kültür ve Turizm 
Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/11632) 204:205 

41.- Afyonkarahisar Milletvekili Reyhan BALANDI'nın, Kültür ve Turizm 
Bakanlığında çalışan personelin öğretmen eşlerinin geçici görevlendirmelerine 
ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/11680) 206 

42.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER'in, bir soru önergesi üzerine başlatılan 
incelemeye ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKD AĞ'm cevabı (7/11684) 207208 

43.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Rize Fen 
Lisesi Müdürünün görev değişikliğine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı 
Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/11733) 209 

44.- İzmir Milletvekili Türkân MİÇOOĞULLARI'nın, hastanelerdeki 
kuvöz yetersizliği iddialarına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın 
cevabı (7/11740) 210:211 
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45.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI'nın, kapatılan bir der
neğin Hazineye devredilen mallarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye 
Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/11759) 

46.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Güneydoğu Anadolu 
Projesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı Abdüllatif ŞENER'in cevabı (7/11764) 

47.- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN'ın, SSK'nın sağlık hizmeti alımlarına 
ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLlTnun 
cevabı(7/11770) 

48.- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN'ın, Bağ-Kurun sağlık hizmeti 
alımlarına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat 
BAŞESGİOĞLU'nun cevabı (7/11771) 

49.- Diyarbakır Milletvekili Muhsin KOÇYİĞİT'in, tiyatro salonlarına 
ve özel tiyatroların desteklenmesine ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm 
Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/11808) 

50.- Diyarbakır Milletvekili Muhsin KOÇYİĞİT'in, antik Anadolu 
kültürüne yönelik çalışmalara ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı 
Atilla KOÇ'un cevabı (7/11809) 

51.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, kamu çalışanlarının 
bütçe ve millî gelirden aldığı paya ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal 
UNAKITAN'ın cevabı (7/11810) 

52.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKÜ'nün, öğretmenevlerinde verilen 
hizmetlerin özelleştirilmesine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı 
Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/11825) 

53.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, ücretsiz dağıtılan ders kitaplarına 
ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/11827) 

54.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, sağlıkla ilgili bazı 
verilere ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/11831) 

55.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Sakarya garına ilişkin 
sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın cevabı (7/11850) 

56.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, İzmir ile ilgili bir beyanına 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/11860) 

57.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, özelleştirilen Seydişehir Eti 
Alüminyum personeline ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/11899) 

58.- İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK'ın, Datça'nın yaban hayatı 
bakımından turistik tanıtımına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı 
Atilla KOÇ'un cevabı (7/11956) 

59.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU'nun, TMSF bün
yesindeki bankaların hakim ortaklarının borçlarına ilişkin sorusu ve Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in cevabı (7/11996) 
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I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak beş oturum yaptı. 

Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin 2006 kış 
oturumu çalışmalarına, 

Siirt Milletvekili Öner Gülyeşil, Kıbrıs Türk Federe Devletinin kuruluşunun 31 inci yıl
dönümüne, 

Konya Milletvekili Remzi Çetin, uzun vadede enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla nükleer 
santralların kurulmasının önemine, 

İlişkin gündemdışı birer konuşma yaptılar. 

İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş'ın, Dilekçe Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin öner
gesi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Gündemin "Kanun Tasan 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 alman maddelere ilişkin komisyon 
raporu henüz gelmediğinden, 

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

Ertelendi. 

3 üncü sırasında bulunan ve görüşmelerine devam olunan, Cumhurbaşkanınca bir daha 
görüşülmek üzere geri gönderilen, Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnameye Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair 28.12.2005 Tarihli ve 5440 Sayılı 
Kanunun (1/1161) (S. Sayısı: 1068), 

4 üncü sırasında bulunan, Karaman Milletvekili Yüksel Çavuşoğlu ve 3 Milletvekilinin; 406 Sayılı 
Telgraf ve Telefon Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin (2/676) (S. Sayısı: 1074), 

Müzakereleri tamamlanarak, kabul edilip kanunlaştıkları açıklandı. 
Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa, İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun, konuşmasında, 

Partisine sataştığı iddiasıyla bir açıklamada bulundu. 

5 inci sırasında bulunan, Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ve Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı; Adana Milletvekili Kemal Sağ'ın, Sos
yal 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 Mus
tafa Nuri Akbulut'un, İş ve Sigorta Barışı Kanunu Teklifi; Manisa Milletvekili Hasan Ören ve 42 Mil
letvekilinin, 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 Teklifinin (1/1122, 2/116, 2/124, 2/137, 2/147, 2/379, 2/399, 2/457) (S. Sayısı: 1066), tümü 
üzerindeki görüşmeler tamamlandı; maddelerine geçilmesi sırasında istem üzerine elektronik cihaz
la yapılan yoklama sonucunda Genel Kurulda toplantı yetersayısı bulunmadığı anlaşıldığından; 

14 Şubat 2006 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 23.09'da son verildi. 
Nevzat Pakdil 
Başkanvekili 

Bayram Özçelik Türkân Miçooğulları 
Burdur İzmir 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Ahmet Gökhan Sarıçam 

Kırklareli 
Kâtip Üye 
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No: 81 
II.- GELEN KÂĞITLAR 

10 Şubat 2006 Cuma 
Raporlar 

1.- Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/277) (S. Sayısı: 1079) (Dağıt
ma tarihi: 10.2.2006) (GÜNDEME) 

2.- Tokat Milletvekili Mehmet Ergün Dağcıoğlu'nun; Gelir Vergisi Kanunu ve 6183 Sayılı 
Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/673) 
(S. Sayısı: 1081) (Dağıtma tarihi: 10.2.2006) (GÜNDEME) 

No: 82 
13 Şubat 2006 Pazartesi 

Teklif 
1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa'nın 209 Sayılı 

Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek 
Döner Sermaye Hakkında Kanun ile 2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Teklifi (2/699) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyon
larına) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.2.2006) 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri 
1.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU'nun, bazı fabrikaların işçilerin günlük çalışma 

saatlerini artırmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/11363) 
2.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, 2 nci Lig maçlarının TRTde yayınlanıp yayınlanmayacağına 

ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/11390) 
3.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, A Millî Futbol Takımına prim verilip verilmediğine 

ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/11393) 
4.- Artvin Milletvekili Yüksel ÇORBACIOĞLU'nun, Ardanuç Devlet Hastanesinin faaliyete 

geçirilmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11442) 
5.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI'nın, Denizli Devlet Hastanesindeki bazı atamalara 

ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11445) 
6,- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN'ın, Irak'ın toprak bütünlüğünün korunmasına yönelik 

çalışmalara ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/11457) 
7.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Şemdinli olayları nedeniyle tutuklanan TSK personeline 

ilişkin Millî Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11459) 
8.- İstanbul Milletvekili Onur ÖYMEN'in, Kıbrıs Rum kesimi uçaklarına Türk havalimanlarını 

kullanma izni verileceği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru 
önergesi (7/11467) 

9.- İstanbul Milletvekili Onur ÖYMEN'in, KKTC Hükümetinin Rumlara mal iadesi öngören yasa 
tasarısına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/11468) 

10.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, sağlık personeli atamalanna ve ana-çocuk sağ
lığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11489) 

11.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Aksaray'daki bir sağlık ocağının personel ihtiyacına 
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11491) 

12.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Aksaray'daki bir sağlık ocağının personel ihtiyacına 
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11495) 

13.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Aksaray'daki bir sağlık ocağının personel ihtiyacına 
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11496) 

14.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Aksaray'daki bir sağlık ocağının personel ihtiyacına 
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11497) 

15.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Aksaray'daki bir sağlık ocağının personel ihtiyacına 
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11499) 
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16.- Gaziantep Milletvekili Abdülkadir ATEŞ'in, klinik şefi ve şef yardımcılığı atamalanna iliş
kin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11500) 

17.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, İl Genel Sekreterliği kadrolanna yapılan atamalara 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/11507) 

18.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Teftiş Kurulu Başkanının görevden 
alınmaya çalışıldığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11559) 

19.- Yalova Milletvekili Muharrem İNCE'nin, SSK Hastanesi personelinin devirden sonra bazı 
özlük haklarını kaybettiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11561) 

20.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU'nun, hastalara ilgi gösterilmediği iddialarına iliş
kin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11562) 

21.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU'nun, uzman doktorlann kura çekimlerine ve kad
rolaşma iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11563) 

22.- Antalya Milletvekili Atila EMEK'in, Çankırı Devlet Hastanesi Projesine ilişkin Sağlık 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/11566) 

23.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU'nun, kamu bankalarındaki DİBS'lere ve 
Ziraat Bankası kredilerine ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/11573) 

24.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan'daki bir köy sağlık ocağının ihtiyaçlarına 
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11603) 

25.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan'daki bir köy sağlık ocağının ihtiyaçlarına 
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11604) 

26.- İsparta Milletvekili Mevlüt COŞKUNER'in, Yalova Devlet Hastanesinin ek bina ihtiyacına 
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11606) 

27.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Irak'taki bazı kesimlere yönelik faaliyetlere ilişkin 
Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/11611) 

28.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM'in, BOTAŞ'ın Rus doğalgazında ithalat sözleşmesi devri 
ihalesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11615) 

29.- İzmir Milletvekili Yılmaz KAYA'nın, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı uzman ve uzman yar
dımcılarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11617) 

30.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK'in, BOTAŞ'ın doğalgaz ithalat sözleşmesi devir 
ihalesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11618) 

31.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK'in, Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğünün yurt 
dışına gönderilecek personeli belirleme sınavına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11619) 

32.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, yabancı bir şirketin ÇEAŞ ve Kepez hisselerine sahip 
olduğu iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11620) 

33.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, içme suyu bulunmayan köylere ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/11621) 

34.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan'ın bir ilçesi ve köylerinin telefon santral
lerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11623) 

35.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan'ın bir ilçesi ve köylerinin telefon santral
lerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11624) 

36.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan'ın bir ilçesi ve köylerinin telefon santral
lerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11625) 

37.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan'ın bir ilçesi ve köylerinin telefon santral
lerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11626) 

38.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan'ın bir ilçesi ve köylerinin telefon santral
lerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11627) 

39.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan'ın bir ilçesi ve köylerinin telefon santral
lerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11628) 

40.- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN'ın, yurt içi ve yurt dışı seyahatlerine ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/11629) 

41.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM'in, yabancılara mülk satışıyla ilgili kanun tasarısına iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11631) 
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42.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, korsan yayınlarla mücadeleye ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/11633) 

43.- İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR'in, yabancı şirketlere taşınmaz satışına ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/11634) 

44.- Malatya Milletvekili Süleyman SARIBAŞ'ın, yurt dışı seyahatlerine ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/11635) 

45.- Ankara Milletvekili Muzaffer R. KURTULMUŞOĞLU'nun, SSK'nın ilaç stokunun değer
lendirilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/11643) 

46.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER'in, Irak'tan ithal edilen hurdalardaki radyasyon id
dialarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/11645) 

47.- Aydın Milletvekili Özlem ÇERÇİOĞLU'nun, TEDAŞ'ta emekli edilen ve işe alman per
sonele ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/11671) 

48.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, Başak Sigorta Genel Müdürlüğüne yapılan 
atamaya ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/11672) 

49.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU'nun, devredilen SSK hastanelerindeki sevk uy
gulamalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11682) 

50.- İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 
Tasarısındaki emekli ayhklanyla ilgili düzenlemelere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11686) 

51.- İstanbul Milletvekili Bihlun TAMAYLIGİL'in, Galataport Projesine ilişkin Ulaştırma 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/11697) 

52.- İğdır Milletvekili Yücel ARTANTAŞ'ın, Ankara-İstanbul Hızlı Tren Projesinin birinci etap 
ihalesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11698) 

53.- Ankara Milletvekili Yakup KEPENEK'in, uçak teslim töreni için ABD'ye giden heyete iliş
kin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11699) 

54.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, İzmir Bandırma tren seferlerine ilişkin Ulaş
tırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11700) 

55.- Balıkesir Milletvekili Orhan SÜR'ün, İstanbul-Ankara Hızlı Tren Projesindeki değişikliklere 
ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11701) 

56.- Ankara Milletvekili Muzaffer R. KURTULMUŞOĞLU'nun, THY'nin ABD'den aldığı uçak
ların teslim törenine giden heyete ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11703) 

57.- İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR'in, BOTAŞ'ın doğalgaz kontrat devir ihalesine iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11708) 

58.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, millî park kapsamından çıkarılan arazilere ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11712) 

59.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, basındaki ABD'nin Medya Değişim Programı haber
lerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11714) 

60.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, İzmir'deki okulların personel açığına ilişkin Başbakan
dan yazılı soru önergesi (7/11715) 

61.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan'ın bir köyünün telefon santraline ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/11716) 

62.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, AB-Türkiye Parlamento Komisyonu 
Eş Başkanının bir konuşmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11717) 

63.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, yeşil kartlıların ilaç bedellerinin eczanelere öden
mesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11718) 

64.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim ÖZKAN'm, Burdur'un bir köyünün sulama göleti ih
tiyacına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11719) 

65.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK'in, Ankara-Yenimahalle Belediyesinin yaptırdığı an
kete ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11720) 

66.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK'in, yaptırılan dersliklere ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/11721) 

67.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK'in, okullardaki bilgisayarlaşmaya ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/11722) 

- 1 0 -



TBMM B: 62 14 . 2 . 2006 O: 1 

68.- Manisa Milletvekili Hasan ÖREN'in, köylere yönelik hizmetlere ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/11723) 

69.- Kocaeli Milletvekili İzzet ÇETİN'in, Bolu'daki bir alanda usulsüz orman kesimi yapıldığı id
diasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/11724) 

70.- Çanakkale Milletvekili Ahmet KÜÇÜK'ün, baltalık orman alanlarından elde edilen ürünlere 
kısıtlama getirilip getirilmediğine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/11725) 

71.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, eğitim hastanelerine yapılan şef ve şef yar
dımcısı atamalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11737) 

72.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan'daki bir köy sağlık ocağının ihtiyaçlarına 
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11738) 

73.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK'in, Devlet Demiryollarının bir ihalesine ilişkin Ulaş
tırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11742) 

74.- Adana Milletvekili Kemal SAĞ'ın, TEKEL Adana Sigara Fabrikasına ilişkin Maliye 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/11746) 

No: 83 
14 Şubat 2006 Salı 

Raporlar 
1.- Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanun Tasarısı; Gümüşhane Milletvekili Sabri Varan'ın, 

Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Kanun Teklifi ve Avrupa Birliği Uyum ile Sanayi, 
Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonları Raporları (1/1147, 2/415) (S. 
Sayısı: 1082) (Dağıtma tarihi: 14/2/2006) (GÜNDEME) 

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ukrayna Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine 
İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komis
yonu Raporu (1/1109) (S. Sayısı: 1083) (Dağıtma tarihi: 14/2/2006) (GÜNDEME) 

Genel Görüşme Önergesi 
1.- Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Adına, Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ali 

TOPUZ, İzmir Milletvekili K. Kemal ANADOL ve Samsun Milletvekili Haluk KOÇ'un, Batılı bazı 
gazetelerde İslam'a ve Peygamberine karşı saygısız ve suçlayıcı içerikli karikatürlerin yayımlan
ması ve gösterilen tepkiler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/24) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/2/2006) 

Meclis Araştırması Önergesi 
1.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKÜ ve 22 Milletvekilinin, Türkiye Futbol Federasyonu seçim

lerine müdahale edildiği iddialarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/336) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 9/2/2006) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 
14 Şubat 2006 Salı 

BAŞKAN: Başkanvekili Sadık YAKUT 
KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Ahmet KÜÇÜK (Çanakkale) 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 62 nci Birleşimini açıyorum. 
III. - Y O K L A M A 

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

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

Yoklama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 
Gündeme geçmeden önce, üç sayın milletvekiline gündemdışı söz vereceğim. 
Gündemdışı ilk söz, Sevgililer Günü hakkında söz isteyen Antalya Milletvekili Fikret Badazh'ya 

aittir. 
Buyurun Sayın Badazh. (Alkışlar) 

IV.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 
1.- Antalya Milletvekili Fikret Badazlı'nın, Dünya Sevgililer Gününe ilişkin gündemdışı konuşması 
FİKRET BADAZLI (Antalya) - Sayın Başkan, birbirinden değerli Büyük Millet Meclisinin çok 

güzide milletvekili arkadaşlarım; 14 Şubat Dünya Sevgililer Günü hakkında düşüncelerimi sizlerle 
paylaşmak üzere söz aldım; sözlerime başlarken, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 

Bildiğiniz gibi, bu gün, milattan sonra 270 yılının 13 Şubatında, Roma imparatorunun, Valen-
tinus adlı bir azizi öldürtmesi üzerine, birbirini seven insanların ölürken sevdiğine bıraktığı acılı mek
tubun ertesi gün muhatabına ulaşmasından itibaren başlamıştır. Filozof Valentinus'un hapsedildiğinde 
gardiyanın kardeşi Julia'nın 14 Şubat günü filozofun mezarına pembe çiçekli bir badem fidanı dik-
mesiyle, günün çiçekle anılması gelenekselleşmiştir. Efsaneye göre, daha sonralan, Roma halkının 
Cinsellik Tanrısı diye adlandırdıkları Juno adına bu günde kutlamalar yapılırmış, hatta, birbirleriyle 
ilk defa cinsel ilişkiye girecek gençlerin listesi Juno'ya önceden verilir, 15 Şubatta Juno bunları tören
le birleştirirmiş. 

Yani, halen bizde de vasıflandınldığı gibi, birbiriyle aşkı, cinselliği yaşayan çiftlerden ağırlıklı 
olarak dişi partnere sevgili deniliyor. Zira, kelime manasında sevgili, birbirine yüreğiyle bağlı, bir
birini sevip saymasını bilen insanlara da deniliyor. 

1736 yıldır süregelen bu alışkanlığın, bence, günün getirip gösterdiklerine göre yeniden şekillen
mesinin zamanının geldiğini düşünüyorum. 

Bana göre, sevgili denildiğinde, insan vasfını haiz canlıların dili, dini, ırkı, rengi, cinsi, tebaası 
ve diğer tüm nitelikleri her ne olursa olsun, Allah'ın dünyada yarattığı fizikî tanımlamasıyla birlikte, 
akılla, zekayla ve aklı kullanarak düşünme, muhakeme edebilme, doğruyu yanlışı ayırt edebilme 
yetenekleriyle donattığı en üstün meziyetli canlısı olmanın kendine yaraşır ağırbaşlılığı, vakan, say
gınlığı içerisinde birbirlerini sevebilme, sayabilme, kabiliyet ve becerisine kavuşmalıdırlar. Böylece 
de tüm insanlar birbirlerini içtenlikle saymalı ve sevmelidirler diye düşünüyorum. 

Yaşadığımız dünyanın, bugünde ve gelecekte buna çok ihtiyacı vardır. Dünyanın neresinde olur
sa olsun, insan vasfındaki canlılar, birbirlerini sevmeliler, sevmeyi öğrenmeliler, birbirlerinin, kelime 
manası içerisinde, sevgilisi olabilmelidirler. Benim kişisel yaradılışımda, gözlemleyebildiyseniz, bu 
vasıf vardır, sizlerin hepinizde de ben bunu görüyorum. 
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Sevgili Başkanım, sevgili milletvekili arkadaşlarım; hepinizi teker teker çok seviyorum. Benim 
birbirinden güzel nadide kardeşlerim, bugünleri idrak ederken, günün anlamını aşktan, cinsellikten 
ziyade insanlık onur ve diğer sorumlulukları ile vecibelerini yerine getirmiş toplumlar haline getirebil
menin toplumların geleceği, insanlığın geleceği bakımından önemli olduğunu düşünüyorum. 

Bugün sizlere gönderdiğim çiçekler, doğumdan itibaren yerlisi olarak mensubu olduğum, bundan 
da ayrı bir gurur duyduğum güzel Antalyamdan, Kesme Çiçek Üreticileri Birliğinin, günün anısına, 
aracılığımla, sizlere ortaklaşa bir takdimimizdir; sevgimizin, inceliğimizin bir ifadesidir. 

Çiçek, sevginin, inceliğin, kibarlığın, zarafetin sessiz bir ifadesidir. 
Biraz evvel basına da ifade ettiğim gibi, çiçek, bizde, maalesef, hastaya, düğüne, kız istemeye 

giderken ve benzeri çok az vesilelerle kullanılır. Bölgemde üretilen çiçeklerin yüzde 95'i dış ülkelere 
gidiyor. Türk halkı, ne yazık ki, çiçek tüketmiyor. Toplumumuzun aslında çok zengin olan ince 
yapısına ve kültürüne çiçek tüketme alışkanlığını da kazandırması çok arzuladığım bir olgudur. 

Çiçekçiliğin en gelişmiş olduğu Hollanda'da, halk, inadına çiçek tüketiyor. Çarşıda üç beş dük
kândan biri çiçekçi. Önce kendileri kullanarak sektörü geliştirmişler. 

Çin mutfağının zenginliği, en çok kendilerinin tüketmesiyle gelişmemiş midir? 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Badazlı. 
FİKRET BADAZLI (Devamla) - Uzağa gitmeyelim, Gaziantep'te baklavayı ağırlıklı olarak yer

li halk, Şanlıurfa'da kebabı yerli halk, Samsun'da pideyi daha çok kendi yerli halkı tüketerek sektör 
haline getirmemişler midir? 

Bizde, sektörlerin en güzeli, ikramların en ince ve zarifi olan çiçekçilik neden gelişmemiştir? İstihdamıy
la, ihracatıyla, yarattığı katmadeğerle tarım sektöründe önemli bir yer tutabilecek bu sektörü geliştirmek nok
tasında, her vesileyle bu nadide bitkiyi tüketme kültür ve alışkanlığını edinmemizin sadece sektöre değil, 
yaşamımıza da önemli faydalar, güzellikler getireceğine inancım tamdır. Keza, konu sırf bu kadarla da değil; 
sektör uğraşanlannın ellerinden tutup, devletimizin, şeflcatli elini bu sektöre uzatarak, yaratacağımız yapılanma 
ve kazandıracağımız ivmeyle, çok yakın bir gelecekte, gerek sağlayacağı istihdam ve gerekse ağırlıklı olarak 
ihracat noktasında yaratacağı katmadeğerin bölge turizmiyle yarışabileceğini kesinlikle hatırımızdan çıkar
mamamız gerekiyor. Bunun da altını çizerek hatırlatmak ve vurgulamak isterim. 

Bu duygu ve düşüncelerle, bizi televizyonları başında izleyen tüm vatandaşlarımızın Sevgililer 
Gününü saygı, sevgi, muhabbetle kutluyorum. 

Birbirimizi sevmeye, birlik ve beraberlik içinde, sağduyuyla, aklı kullanarak, barış ve esenlikler içinde, 
nice böyle mutlu günleri birlikte idrak edebilmek arzu ve dileklerimi ve buna ülkemizin her zamankinden 
daha fazla ihtiyacı olduğunu düşünüyor, hepinize en içten sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Badazlı. 
Gündemdışı ikinci söz, İsviçre Millî Maçı sonrasında çıkan olaylar nedeniyle FIFA tarafından 

verilen cezalar konusunda söz isteyen, Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'e aittir. 
Buyurun Sayın Kepenek. (CHP sıralarından alkışlar) 
2.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Türkiye-Isviçre millî maçı sonrasında çıkan olaylar 

nedeniyle FIFA Disiplin Kurulunun Türkiye'yle ilgili verdiği cezanın yansımaları ile amatör spor 
klüplerinin içinde bulunduğu duruma ve bu konuda alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı 
konuşması ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in cevabı 

YAKUP KEPENEK (Ankara) - Çok teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Değerli milletvekilleri, FIFA Disiplin Kurulunun Türkiye'yle ilgili ceza karan üzerine söz almış 

bulunuyorum; hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlarım. 
Sözlerime başlarken, tüm sevenlerin, sevilenlerin, daha doğrusu hepinizin Sevgililer Gününü iç

tenlikle kutlanm. 
Değerli arkadaşlar, spor, sevgidir. Ancak, ne yazık ki, hiç de öyle olmuyor. FİFA'nın ülkemize 

verdiği ceza, hangi ölçüye vurulursa vurulsun, çok ağırdır, haksızdır, taraflıdır ve bir infaz niteliği 
taşımaktadır. Ceza, bireysel olmaktan çıkmış, toplumsal bir özellik kazanmıştır. Olaylarda hiçbir suçu 
olmayan Türk Halkı, ulusal takımının maçlanna iki yıl boyunca gidemeyecektir. Spor sahalarında yer
li -yabancı ayırımı yapmayan, Afrika kökenlileri, kimi Avrupa ülkelerinde yapıldığı gibi 
aşağılamayan, onlara -izin verirseniz söyleyeyim- maymun muamelesi yapmayan bu yüce topluluk, 
kendi Ulusal Takımını izlemekten yoksun bırakılmaktadır. Bundan sonra yapılması gereken, diğer 
aşamalarda tahkimde ve CAST'ta bu cezanın kaldırılmasını sağlamaktır. 
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Ceza çok ağırdır da, İsviçre'de oynanan maçtan sonra ve İstanbul'daki maçın sonuna kadar olan 
bitenin, son zamanlardaki yaygın deyimiyle, organize işler olduğu kanaati toplumda yaygındır. Bu 
konuda, hiçbir şekilde örtbas edilme yoluna gidilmemelidir. Bu konu, hiçbir biçimde karanlıkta 
bırakılmamalıdır; çünkü, kayıp çok büyüktür, parayla ölçülemeyecek kadar büyüktür. Türkiye'nin 
dünyadaki görünümüne büyük zarar verilmiştir. 

Hükümet, sorumlu Bakan Sayın Şahin, İsviçre olayını kanımca iyi yönetememiştir. Hükümet, 
özerk federasyon seçimlerine karışmış ve kamuoyunda söylendiği gibi 1-0 yenik düşmüştür. 

Türkiye, bu cezaya neden olanları, sporu yönetenleri mutlaka bulmalı ve kendi iç hesaplaşmasını 
yerine getirmelidir. Kimler cezaya neden olmuşsa, kimler bu konuda sorumluysa ortaya çıkmalı ve 
bunun gereği yapılmalıdır. Aksi halde, ne ektikse onu biçtik deyip, bunun üzerine yatma hakkımız or
taya çıkar ki, bunu kabul etme olanağı yoktur. 

Değerli milletvekilleri, ülkemizde, spor denilince, üzülerek belirtmek gerekir ki, yalnız profes
yonel futbol ve bir ölçüde de basketbol anlaşılıyor. 

Amatör sporlar çok ihmal ediliyor. Amatör spora, medyada yeterince yer verilmiyor, spor kültürü 
yaygınlaştınlmıyor. Özellikle, güreş, halter, boks ve benzeri, uluslararası düzeyde ülkemizi başanyla 
temsil eden spor dallarında sporcu, antrenör ve bunların destek personeli, gelir yönünden, yaşam 
koşullan yönünden yürekler acısı durumdadır. 

Amatör sporculara verilen bireysel ve kurumsal destekler çok yetersizdir. Nüfusun gençliğiyle 
övünüyoruz; ancak, gençleri uyuşturucudan ve kahveden uzak tutacak olan amatör spora gerekli 
önemi vermiyoruz; tesis, araç gereç yetersizliği büyük boyutlardadır. 

Spor alanlannda güvenlik sağlanamıyor. Hakem, sporcu, seyirci kavgaları çok yaygındır. Kadın
lar maç izleyemiyor, aileler çocuklanyla sahalara gidemiyor. 

Geçtiğimiz günlerde, 4 dağcı gencimizi Niğde'de yitirdik. Bir kez daha kanıtladı ki bu durum, 
eğitim, amatör spor topluluğunun en büyük sorunudur ve bu, büyük bir eksiklik olarak bizimledir. 

Sporcu sağlığı sorunu çözüm beklemektedir. Spor, artık, bilimsel verilerle yapılıyor. Bu nedenle, 
amatör sporla uğraşanların bilimsel olarak da desteklenmesi ve gerekli önlemlerin alınması bir zorun
luluktur. Bireysel sporlarda lisans işlemleri büyük zorluk... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Kepenek, lütfen, sözlerinizi toparlar mısınız. 
Buyurun. 
YAKUP KEPENEK (Devamla) - Sayın Başkanım, teşekkür ederim. 
19 Mayıs Stadyumundan yararlanan amatör sporculann spor kulüplerinin, su, elektrik, ısınma 

gibi ihtiyaçlan karşılanmamaktadır. 
Bir nokta daha var. Amatör sporcularımızın, ülkemizi uluslararası alanda temsil eden, bay

rağımızı göndere çeken, ulusal marşımızı söyleten sporculanmızın aylıkları ne kadardır biliyor 
musunuz; bu insanlar ayda 750 lirayla yaşamak zorunda kalıyorlar. Bu önemli sorun futbol antrenör
lerine, ulusal takım antrenörine, birilerine çok yüksek paralar verilerek giderilemiyor. Önemli olan, 
hükümetin önlemler alarak bu konudaki dengeyi sağlaması, amatör sporcularımıza sahip çıkacak 
düzenlemelerin bir an önce yapılmasıdır. 

Ülkemizde faal sporcu sayısı binde 5'lerle ölçülmektedir ve bu durum geri kalmışlığımızın bir baş
ka göstergesidir. Bu nedenle dopingden karanlık ilişkilere kadar, tesis yokluğundan spor kültürüne kadar 
bir dizi alanda Türk sporu ağır yaralıdır ve bu yarayı düzeltmesi gereken hükümetin kendisidir. 

Amatör sporcularla ilgili olarak arkadaşlanmla birlikte verdiğimiz araştırma önergesinin bir an 
önce işleme konulmasını ve uluslararası büyük yarış alanlanndan biri olan sporda kendi kimliğimizin, 
birliğimizin, beraberliğimizin, benliğimizin uluslararası düzeye taşınması, Türkiye insanının sporda 
kendini kanıtlaması en büyük dileğimizdir. 

Bu dileklerle hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. 
Teşekkür ediyorum Sayın Başkan yeniden. (CHP sıralanndan alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kepenek. 
Gündemdışı konuşmaya Hükümet adına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali 

Şahin Cevap vereceklerdir 
Buyurun Sayın Bakan. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - Sayın 

Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; hepinize saygılar sunuyorum. 
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Ankara Milletvekili arkadaşımız Sayın Yakup Kepenek, Türkiye-İsviçre maçı sonrası yaşananlarla il
gili bir değerlendirme yaptı; ayrıca, Türkiye'de sporun içinde bulunduğu durumun ve özellikle amatör sporun 
kendi çerçevesinden kısa bir değerlendirmesini yaparak fotoğrafını ortaya koydu. Ben, böylesine, benim 
Bakanlığımı ilgilendiren bir konuyu gündeme taşıdıkları için kendilerine teşekkür ederim. Her zamanki 
nezaketi içerisinde düşüncelerini ortaya koydular. Özellikle sporun bir sevgi olduğunun altını çizdiler. Kuş
kusuz ki, bu cümleye, bu temenniye katılmamak mümkün değil. Aynı zamanda, spor bir kültürdür; çünkü, 
eğer, sporu, hayatımıza yön veren, bizi centilmenliğe, başkalarının da hak ve hukukuna riayet etmeye sevk 
eden bir kültür olarak algılayamazsak, toplum olarak bu seviyeye gelemezsek, biraz önce Sayın Kepenek'in 
de ifade ettiği bazı olumsuzlukları, bundan sonra da, zaman zaman yaşamak durumunda kalırız. 

Lütfen hatırlayınız, bundan yıllar önce -yıllar önce derken, belki bir on yılı geçmedi- futbolun 
beşiği olarak bilinen İngiltere bile, Avrupa kupalarına, şampiyonalarına, uzun süre katılmama 
cezasına çarptırılmıştı; ama, tabiî, İngiltere, bütün bu yaşananlardan dersler çıkardı; sporun bir sevgi 
olduğu, aynı zamanda bir kültür olduğu konusundaki eksikliklerini büyük ölçüde tamamladı. Bizim 
bu konuda yapmamız gereken başkaca işler olduğunu, bu konuda atmamız gereken adımlar olduğunu, 
bir kişisel düşünce olarak huzurunuzda ifade etmek istiyorum. 

Tabiî, FİFA'nın Türkiye'ye vermiş olduğu cezanın, Sayın Kepenek, çok ağır olduğunu ifade etti; bu 
konuda benimle paralel düşündüğünü tespit ettim. Tabiî, o maçın başlangıcından sonucuna kadar bazı hatalar 
yapılmıştır. Maçın hemen akabinde, bu konuyla ilgili tespitlerimi kamuoyuyla paylaşırken, ben de aynı tespit
leri yapmıştım; ancak, bilindiği gibi, o organizasyonun Türkiye'deki sorumluluğu özerk futbol federasyonudur. 

Sayın Kepenek iki cümle kullandı üst üste "Sayın Bakan, İsviçre maçını iyi yönetememiştir" 
dediler; arkasından da şu cümleyi kullandılar:" Sayın Bakan, özerk federasyonların içişlerine karışıyor". 
Şimdi, bu ikisi tam bir çelişki. İsviçre maçını organize etmek, yönlendirmek sorumluluğu, yasal olarak 
benim değil, özerk futbol federasyonunundur. Kuşkusuz, özerk federasyonlara dış müdahale ol
mamalıdır; ancak, eğer, onlar hata yapıyorlarsa, bu konudaki yasa ve yönetmelikler de açıktır; gerekli 
denetim birimleri harekete geçirilir; hata yapan varsa, bu hatayı yapanlar, yine yasa ve yönetmelikler çer
çevesi içerisinde cezalandırılır, hakkında işlemler yapılır. O bakımdan, Futbol Federasyonunun, en azın
dan daha önceki Futbol Federasyonunun İsviçre-Türkiye maçıyla ilgili sorumluluğu var mı yok mu; 
bunu, benim, kişisel olarak, tek başıma tespit etmem mümkün değil. Bu konuda yapılacak olan şey bel
lidir. Ben, o maçta, başlangıcı ve sonucu itibariyle, yaşananları değerlendirmek ve sorumlular varsa bun
ların tespit edilmesi amacıyla, derhal, tabiî ki Sayın Başbakanımızın da oluruyla, Başbakanlık Teftiş 
Kurulunun devreye girmesi talimatını verdim. Bu konuda üzerimize düşeni yaptık. Tabiî, şimdi, oradan 
gelecek rapora göre hareket etmek mecburiyetindeyiz. 

Sayın Kepenek, gerçekten, FİFA'nın vermiş olduğu karar bireysel olmaktan çıkmış kitlesel bir hale 
gelmiştir ifadesini kullandılar; yani, sanki bir ülke cezalandırılmıştır, bazı futbolcuların maçtan sonra 
birbirlerine karşı olumsuz davranışlannın cezalandmlması gerekirken, sanki bir ülke, 70 milyonluk bir 
ülke cezalandırılmıştır gibi bir intiba edindim diyor Sayın Kepenek. Ben, bu görüşe saygı duyuyorum. 
Tabiî ki, verilmiş olan bu cezalara karşı, Futbol Federasyonumuz, gerek FIFA tahkim nezdinde gerek
se Uluslararası Spor Mahkemesi nezdinde gerekli itirazları yapacaktır. Bu cezanın, tamamen ortadan 
kaldınlmasa da, hiç olmazsa en aza indirilmesi beklentisi vardır. Bu konuda, hukukçu arkadaşlar, Fut
bol Federasyonu bünyesinde, bildiğim kadarıyla, çalışmalarını yürütüyorlar. 

Ancak, şu kanaatimi sizlerle paylaşmak isterim: Dış sahada, yabancı sahada altı maçı seyircisiz oy
namak durumunda kalmış olsa dahi Türk Millî Futbol Takımı, inanıyorum ki, o durumda dahi milletimizi 
en iyi şekilde temsil edecek ve seyircisiz yabancı sahadan dahi puanlarla dönecektir ve Avrupa Futbol Şam
piyonası grup eleme maçlarında lider olarak, Avrupa Şampiyonası finallerine katılmayı başaracaktır; ama, 
tabiî, Sayın Kepenek'in ifade ettiği, Türkiye'ye karşı bir haksızlık yapıldığı fikrine ben de iştirak ediyorum 

İzin verirseniz... "Amatör sporculara önem verelim, sporcularımıza önem verelim" dediler. 
Bakın, burada, spor alanıyla ilgili, sanıyorum, 6 ve 7 tane yasal düzenlemeyi birlikte gerçekleştirdik. 
Bunlardan bir tanesi, sponsorluk kapsam alanını genişletmekti. Şu anda, amatör spor kulüpleri dahil, 
amatör sporcularımız dahil, eğer, sponsorluk imkânından yararlanmak istiyorlarsa, sponsorların, yüz
de 100 vergi muafiyeti söz konusudur. Bunu, bizim Hükümetimiz döneminde, Bakanlığımın hazır
ladığı bir kanun tasarısını buraya sevk ederek, iktidar muhalefet işbirliğiyle çıkardık. Devlet bütçesin
den amatör spor kulüplerine ve amatör sporcularımıza ciddî miktarda para ayırmamız mümkün değil. 
Sadece Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün, amatör spor kulüplerine yardımcı olmak amacıyla, 
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cüzî bir ödeneği bulunmaktadır. Biz de, yıl içinde, bunu, ihtiyacı olan amatör spor kulüplerimize zaten 
vermekteyiz; 2004'te verdik, 2005'te verdik, 2006'da da, ayırmış olduğumuz ödenekten amatör spor 
kulüplerimize yardımcı olacağız. 

Ayrıca, şunu da ifade etmek istiyorum ki, başarılı sporcuları korumak da, Anayasanın devletimize 
ve devletin şahsında hükümete yüklediği bir görevdir. Ödül yönetmeliğini çok ciddî miktarda artırdık; 
yani, başarılı olan bir sporcumuz, çok önemli miktarda, devletimizden ödül almaktadır. Hatta, Tür
kiye'de doping kullanmanın -araştırma raporunda var- bu ödül yönetmeliğindeki değişiklikle bağlan
tılı olduğunu komisyonun tespit ettiğini hatırlatmak isterim. Ödülleri o kadar çok artırdınız ki, bir son
raki müsabakada bu ödülü alabilmek için, bazı sporculanmızm, işte, bu tür, uygun olmayan maddeler 
kullandığı iddiası yer almaktadır. Buna katılırız veya katılmayız; yani, ödül yönetmeliğinde yapmış 
olduğumuz değişikliğin, yani, sporcularımıza sahip çıkma konusundaki samimiyetimizin ifadesi olsun 
diye bunları söyleme ihtiyacını duyuyorum. 

Tesis bakımından, amatör spor kulüplerimize tabiî ki yardımcı olmalıyız. Gerçekten, bizim 
dönemimizde, yanm kalmış olan tesisleri tamamlama, yenilerini yapma... Nüfusu 10 000'in üzerinde 
olan ilçelerimizde mutlaka birer spor salonu olsun istiyoruz. 100 000'i aşan nüfusu olan ilçelerimiz var; 
maalesef, bir tane spor salonu yok. Şimdi bunlarla ilgili çalışmalanmızı büyük bir hızla yürütüyoruz. 
Hem genel bütçeden hem de Spor Toto gelirlerinden ayırdığımız paylarla, 2007 sonuna kadar, nüfusu 
10 000'in üzerinde olup da spor salonu olmayan ilçelerimizin spor salonu eksikliğini tamamlamak istiyoruz. 

Aynca, mahallî idarelerle, il özel idareleriyle ve belediyelerle işbirliği yaparak, onlarla birlikte, 
yanm kalmış olan tesisleri tamamlama, yeni tesisler yapma bakımından da, bizzat o belediyelere veya 
il özel idarelerine para aktarmak suretiyle, biraz da onlann katkısıyla, çok kısa sürede tesisleri tamam
lama gibi bir program uyguladığımızı ifade etmek istiyorum. 

Ben, Sayın Kepenek'e, sporla ilgili böylesine bir konuyu gündeme taşıdıkları için yeniden teşek
kür ediyorum. Kuşkusuz ki, önerilerinden, eleştirilerinden yararlanacağız. Bunlar, bizim için değerli 
önerilerdir, tespitlerdir. Kendisine, yeniden, Bakanlığım adına teşekkür ediyorum, hepinize de say
gılar sunuyorum efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Gündemdışı üçüncü söz, sevgi, dostluk ve kardeşlik üzerine söz isteyen, Adana Milletvekili 

Recep Garip'e aittir. 
Buyurun Sayın Garip. (AK Parti sıralanndan alkışlar) 
3.- Adana Milletvekili Recep Garip'in, içinde yaşadığımız dünyada sorunların üstesinden gelmek 

için sevgi, dostluk, kardeşlik ve paylaşmanın önemine ilişkin gündemdışı konuşması 
RECEP GARİP (Adana) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sevgi, dostluk ve kardeşlik 

üzerine konuşma yapmak üzere söz aldım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Sevgi, var olmanın, yaşamanın, dostluk ve kardeşlik duygulannın temelidir. İçinde yaşadığımız dün

yada, sorunlann üstesinden gelmek, zorluklan kolay kılmak, sevginin, kardeşliğin doğru ve iyi anlaşılmasıy
la mümkündür. Ünlü Rus yazarlanndan Dostoyevski der ki: "Sevginin bulunmadığı yerde akıl da aramayın." 

Sevgiyle bakan, sevgiyle konuşan, sevgiyle yürüyen, sevgiyle kucaklaşan bir medeniyetin evlat-
lanyız. Bir bakıma, medeniyetimizin adı, sevgi medeniyetidir. Medeniyetler sevgi üzerine kurulur. İn
sanı ve toplumları yücelten sevgidir. Günümüzde toplumlar arasında yaşanan çatışmaların temelinde 
sevgisizlik ve hoşgörüsüzlüğün olduğunu yakından görüyoruz. 

Sevgi medeniyetini kurmak, insanı önyargısız sevmekle olur. Yunus Emre'nin ifadesiyle 
"yaradılanı severiz, Yaradan'dan ötürü." Bu, derin bir anlayışın, hoşgörünün, kardeşlik ve dostluk duy
gulannın insana özgü ve insanı yücelten eşsiz değerler olduğunu ortaya koymaktadır. Tarihimiz, bu 
anlayışların tezahürleriyle doludur. Yakın tarihimize baktığımızda, Selçuklular, Osmanlılar, 
medeniyetlerini yine de bu anlayış üzerine kurmuşlardır. Yunus Emrelerin, Şeyh Edebalilerin, Mev-
lanaların tarihe adlannı altın harflerle yazdırdığına dikkat ettiğimizde, sevgiden başka bir sözcüğün 
yer almadığını görmekteyiz. "Sevgi, ölüleri diriltir, padişahları kul eder" diyor Hazreti Mevlana. 

Sevgi, medeniyetimizde, hoşgörünün, kardeşliğin, dayanışmanın ve dostluğun adıdır diye bahset
tik. Sevgi, paylaşmaktır; sevgiyi paylaşarak büyüyebilirsiniz. Sevgi, katlanmaktır; katlanarak büyür 
ve gelişirsiniz. İnsanın kalbine açılan kapıdır sevgi. İçerisinde tüm güzellikleri banndıran, insana bir 
sıhhat nefes gibi hayat veren sonsuzluk sarkışıdır; bitmeyen özlemlerin habercisi, mutlu bir geleceği 
muştulayan bir kitabın önsözüdür sevgi. Böyle bir pencereden bakıyoruz hayata. 
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Doğuyu ve batıyı örselemeden, kuzey ve güneyi ayırmadan, birbiriyle bütünleştirerek, sevgiyle per
çinleyen bir geçmişe ve geleceğe uzanıyoruz. Böyle bir bakışla, şair hassasiyetiyle bakmaya devam eder
ken, kuşların kanatlannda görüyoruz sevgiyi, çocukların bakışlarında. Akşam, alınteriyle kazandığı ek
meğini evine götüren babanın gözbebeklerinde sevgiyi okuyoruz. Annelerin merhamet dolu yüreklerinde 
görüyoruz sevgiyi. Genç aşıkların utangaç bakışlarında, yağmura hasret toprağın kavrulan teninde sevgiyi 
görüyoruz. İnsanî bir bakıştır sevgi; içinde sevgiden ve merhametten nasibi olanların bakışıdır. 

21 inci Yüzyılda, son gelişen olaylara baktığımızda, insanlığın sevgiye, hoşgörüye ne denli ih
tiyacı olduğunu daha da yakından görmekteyiz. Geçtiğimiz günlerde yaşanan karikatür krizi bunun bir 
örneğidir. Sevgiye ve kutsallığa yapılan büyük bir saygısızlık, affedilir bir saygısızlık değildir. Sev
giden ve hoşgörüden nasibi olmayanların insanlığa verebilecekleri bir şeyleri de yoktur. İnsanlar arasın
da nifak çıkarmaktan başka hiçbir şeye, hiçbir işe yaramamaktadır. Elbette ki sağduyu galip gelecektir. 
İnsanlar bir gün yanlışlarının farkına varacaklar; iyiliğin, güzelliklerin egemen olduğu, çatışmaların, 
kavgalann, savaşların olmadığı bir dünya için hep birlikte çaba sarf etmeye devam edeceğiz. Toplum 
olarak, bizler, karşılıklı anlayışı, sevgiyi, hoşgörüyü ve kardeşliği geliştirmeli ve önemsemeliyiz. 
Yaşanan dostlukların kalıcı dostluklara dönüştürülmesi için daha çok gayret ortaya koymalıyız. İn
sanımızın modern çağda en çok özlemini duyduğu şey, dostluklar ve kardeşliklerdir; her ikisini de 
büyüten, geliştiren sevgidir. Komşuluk ilişkilerimizden tutun, iş arkadaşlıklanmıza kadar, her alanda 
karşılıklı güvenin tesisinde en önemli etken, sevgi ve dostluktur. Sevgiyle bakmış olduğumuz her bakış, 
karşıdaki insanların yüreklerinde yeni doğuşlan, yeni doğumlan ortaya koyacaktır. Geliniz, hep birlik
te sevgi medeniyetinin işçileri olalım. Sevelim, sevilelim; inanın, hepimizin buna fazlasıyla ihtiyacı var. 
"Başkaları için yaşayamayan, kendisi için de yaşayamaz" diyor Montaigne. Zorluklan kolay kılmak, 
büyük gibi görünen sorunların üstesinden gelmek, hayata sevgi ve kardeşlik penceresinden bakmakla 
mümkündür diye ifadelendirmek istiyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Garip. 
RECEP GARİP (Devamla) - Değerli arkadaşlar, 14 Şubat Sevgililer Günü olması nedeniyle, tüm 

sevenlerin, sevgiyi yürekten hissedenlerin, bu vesileyle günlerini kutluyorum. 
Sevgi, bir güne sığdınlamayacak kadar sonsuz, ihmal edilemeyecek kadar kıskançtır; çünkü, sevgi 

emek istemektedir. Emekle bu ülkenin dününü ördük, geleceğini de emekle işlemeye devam ediyoruz. 
Bu duygularla, sevginin yüreklerimizden hiç eksik olmamasını diliyor; kendi başımıza kal

dığımız her gün, birbirimize baktığımız her gün, sevgiyi bir kez daha ifadelendirerek yollanmıza 
devam etmemizin daha doğru olduğunu söylemek istiyorum. 

"Mavi gülüm, sevdiğim, 
İçime hasretin düştü, yoluna sabahlar, 
Zeytin gözlerindi bağlayan beni. 
Yürürken dağ gibiydin, 
İçimde ordular yürürdü gördüğümde onu. 
Ol zaman da Karacaoğlan'dın türkü söyleyen, 
Bazen Yunus'tun gönüllerde destan. 
Mavi gülüm, sevdiğim, 
İçime hasretin düştü, yoluna sabahlar, 
Varoşlan vuruyor yüzüme şehrin, 
Şehrin yüreği uykusuz, 
Kolalı gömlek giymiyorum artık, heybem delik deşik. 
Anam, yoluna kurban, çınarım ulu, 
Merhamet yüklü dergâhım, 
Yoluna girdim. 
Düşümde gördüm seni, 
Mavi gülüm, sevdiğim, 
İçime hasretin düştü, yoluna sabahlar 
Hepinize saygılar sunuyorum, hepinizin günü kutlu olsun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Garip. 
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Sayın Tekin, bir söz talebiniz var; İçtüzüğün 60 inci maddesine göre, buyurun. Çok kısa bir açık
lama Sayın Tekin... 

AYHAN ZEYNEP TEKİN (BÖRÜ) (Adana) - Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Parlamentoda nüfusun ancak dörtte l'ini temsil eden biz kadınlar adına, ben de Sevgililer Günü 

nedeniyle bir mesaj göndermek istiyorum. Tabiî, kürsüde sözün bir tanesinin kadınlar tarafından 
konuşulmasını tercih ederdim şahsen. 

Sevgi, Yüce Allah tarafından insana verilen tükenmez bir kaynaktır. Sevgi, kolların daima açık 
tutulmasıdır. Kollarınızı kapattığınız an, ancak yalnız kendinizi kucaklayabilirsiniz. Herkesi kucak
layan insanlar olarak, sevgi ve hoşgörünün daha yoğun yaşandığı ülkemizde daha iyi günler dileğiy
le, sevgililerin Sevgililer Gününü kutluyor, saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Tekin. 
Gündeme geçiyoruz. 
Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır. 
Sözlü soru önergelerinin geri alınmasına dair 2 adet tezkere vardır; ayrı ayrı okutuyorum: 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın (6/1628) esas numaralı sorusunu geri aldığına iliş

kin önergesi (4/361) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 254 üncü sırasında yer alan (6/1628) esas numaralı sözlü 
soru önergemi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Musa Uzunkaya 

Samsun 
BAŞKAN - Diğerini okutuyorum: 
2.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun (6/1641) esas numaralı sorusunu geri al

dığına ilişkin önergesi (4/362) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 265 inci sırasında yer alan (6/1641) esas numaralı sözlü soru 
önergemi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Feridun Fikret Baloğlu 

Antalya 
BAŞKAN - Sözlü soru önergeleri geri verilmiştir. 
Bir Meclis araştırması önergesi vardır; okutuyorum: 
C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLÎS ARAŞTIRMASI 

ÖNERGELERİ 
1- İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 22 milletvekilinin, Türkiye Futbol Federasyonu seçimlerine 

müdahale edildiği iddialarının araştırılması amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/336) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

19.1.2006 tarihinde yapılan Türkiye Futbol Federasyonu Olağanüstü Genel Kurulu öncesinde ve 
genel kurul sonrasında yaşanan tartışmalar Türk futbolunun ve futbol camiasının idarî açıdan büyük 
bir kaosa sürüklendiğini gözler önüne sermiştir. Teknik açıdan dünya futboluna göre büyük bir düşüş 
yaşayan futbolumuzdaki şike iddialan henüz tam olarak aydınlatılmamışken, idarî anlamda da iktidar 
partisi AKP'nin doğrudan müdahaleleriyle futbolumuz, bir siyasî ve ekonomik rant çekişmesinin mer
kezine dönüştürülmüştür. 

Futbol Federasyonu eski başkanlanndan Haluk Ulusoy'un seçimlere girme hakkını Anayasa 
Mahkemesinin verdiği bir karar sonucu tekrar kazanmasının ardından spordan sorumlu Devlet Bakanı 
Sayın Mehmet Ali Şahin'in kendi sorumluluk alanında bulunan bir konuda, Haluk Ulusoy ve 
yönetimine ilişkin olarak bugüne dek dile getirmediği ve herhangi bir girişimde bulunmadığı birtakım 
iddialan gündeme getirmesi, kamuoyunda bakanın, Federasyon yönetimi seçimlerinde açıkça bir taraf 
olduğuna dair kuşkular uyandırmıştır. 
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Seçimlere Ayhan Bermek'in listesinden giren ve Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın 
arkadaşı olan Hasan Doğan, bir televizyonumuza verdiği mülakatta seçimi Ankara Büyükşehir 
Belediye Başkanı Melih Gökçek ve Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen 
Trabzonspor Kulübü Başkanı Nuri Albayrak'ın girişimleri sonucu kaybettiklerini açıklaması ve iki 
AKP'li milletvekilinin de bu sonuca etki ettiğini savunması yine iktidar partisinin futbolumuza olan 
müdahalelerinin açık kanıtlan niteliğindedir. 

Futbol günümüzün en büyük kitlesel eğlence kaynağı ve bir büyük endüstridir. Televizyon yayın gelir
leri, Süper Ligin ve Türkiye Kupasının isim haklarından elde edilen gelirler, İddaa oyunundan sağlanan 
gelirler, futbolun Türkiye'de de büyük bir sektör haline geldiğini göstermektedir; ancak, özellikle 2002-
2003 sezonundan bu yana yaşanan şaibeler, şikeler, kimi takımların organize bir şekilde ligden düşürülmesi 
bu spora ve endüstriye darbe vurmaktadır. 2002-2003 sezonunun son haftasında oynanan Diyarbakırspor-
Elazığspor maçı ve İstanbulspor-Altay maçlarının taşıdığı şike ve teşvik primi iddiaları unutulmamıştır. 

Spor, doğası gereği, çekişmeye ve yarışmaya dayanan bir alandır. Bu nedenle, yönetim ve 
denetim alanında boşluklar ya da karışıklıklar ortaya çıktığında spordaki bu yarışma anlayışı yerini 
şiddete bırakmaktadır. Ölümle veya yaralanmayla biten şiddet olayları yaşanmakta ve her an bir teh
dit olarak sporumuzu gölgelemektedir. 

Bu nedenlerle, AKP Hükümeti ile AKP'li yönetici, milletvekili, belediye başkanı ve üyelerin, 
19.1.2006 tarihinde yapılan Türkiye Futbol Federasyonu Olağanüstü Genel Kurulundaki yönetim 
kurulu seçimlerine olan müdahalelerinin araştırılarak, yol açtıkları sorunların ve suç olaylarının belir
lenmesi ile futbola siyasî müdahalelerinin engellenmesi için alınması gereken tedbirlerin saptanması 
amacıyla, Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 104 üncü ve 105 inci maddeleri gereğince bir Meclis araş
tırması açılmasını arz ve teklif ederiz. 

1- Hakkı Ülkü 
2- Uğur Aksöz 
3- Hüseyin Ekmekcioğlu 
4- Şevket Arz 
5- Kâzım Türkmen 
6- İlyas Sezai Önder 
7- Mehmet Nuri Saygun 
8- Yılmaz Kaya 
9- Ali Arslan 
10- Ahmet Sim Özbek 
11 - Mehmet Ali Özpolat 
12- Mustafa Yılmaz 
13- Necati Uzdil 
14- Tacidar Seyhan 
15- Feramus Şahin 
16- Ali Kemal Deveciler 
17- Mustafa Erdoğan Yetenç 
18- Mustafa Gazalcı 
19- A. İsmet Çanakçı 
20- Engin Altay 
21- Mustafa Özyurt 
22- Ali Rıza Gülçiçek 
23- Enis Tütüncü 

(İzmir) 
(Adana) 
(Antalya) 
(Trabzon) 
(Ordu) 
(Samsun) 
(Tekirdağ) 
(İzmir) 
(Muğla) 
(İstanbul) 
(İstanbul) 
(Gaziantep) 
(Osmaniye) 
(Adana) 
(Tokat) 
(Balıkesir) 
(Manisa) 
(Denizli) 
(Ankara) 
(Sinop) 
(Bursa) 
(İstanbul) 
(Tekirdağ) 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Önerge gündemde yerini alacak y 

me, sırası geldiğinde yapılacaktır. 
/e Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki öngörüş-

Bir genel görüşme önergesi vardır; okutuyorum: 
2.- Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri, İstanbul Milletvekili Ali Topuz, 

İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol ve 
lama ve Peygamberine karşı saygısız 
tepkiler konusunda genel görüşme açu 

Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, Batılı bazı gazetelerde iş
ve suçlayıcı içerikli karikatürlerin yayımlanması ve gösterilen 
imasına ilişkin önergesi (8/24) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Danimarka basınında yayımlanan ve İslam dini ile Hz. Muhammed'e karşı saygısızca ve suçlayıcı bir nitelik 

taşıyan karikatürler ülkemizde ve halkı Müslüman olan başka ülkelerde büyük tepkilere yol açmıştır. Bu tepkilerin 
bir bölümünün masum insanların ölümüne yol açan şiddet eylemlerine dönüşmesi endişelerimizi artırmıştır. 

Bu gelişmelerin tüm boyutlarıyla değerlendirilmesi ve ortak bir tutumun sergilenerek dünyaya 
açıklanması amacıyla, Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 101, 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca CHP 
Grubu adına genel görüşme açılmasını arz ve teklif ederiz. 

Ali Topuz Kemal Anadol Haluk Koç 
İstanbul İzmir Samsun 

CHP Grup Başkanvekili CHP Grup Başkanvekili CHP Grup Başkanvekili 
Gerekçe: 
Bir Danimarka gazetesinde Hz. Muhammed ile İslam dinine karşı saygısız ve suçlayıcı bir içerik 

taşıyan karikatürler yayımlanması, daha sonra bu karikatürlerin başka ülkelerin gazetelerinde de yer al
ması, ülkemizde ve bütün dünyadaki Müslümanlar arasında kuvvetli tepkilere yol açmıştır. 

Danimarka hükümetinin karikatürleri düşünce özgürlüğü kapsamı içinde değerlendirmesi ve özür 
dilemeye yanaşmaması tepkileri daha da artırmıştır. Bu tepkiler, çeşitli ülkelerde can kaybına yol açan 
gösterilere sebep olmuştur. 

Bu işe alet olan sorumsuz kişilerin ve olayları tırmandıranların hangi amaçların peşinde koştuğu; 
tiraj için mi, yoksa bir büyük enternasyonal provokasyonun bir parçası olarak mı bu işi gerçekleştir
dikleri tam olarak ortaya çıkmamıştır. 

11 Eylül sonrası içine girilen yeni dünya koşullarında farklı inançların, etnik kimliklerin temel 
haklar noktasında birbirine saygı gösterdikleri bir ortam yaratılması gerekirken, ne yazık ki, terörün 
İslam dinine mal edilmeye çalışıldığı bir süreç yaşanmıştır. Bu hataların yüksek düzeydeki yetkililer 
tarafından yapılması, zihinlerin arkasında terör ve İslamın özdeşleştirilmesinin giderek yaygınlaş
masını da beraberinde getirmiştir. 

Geldiğimiz noktada, bu sürece engel olmak sorumluluk sahibi herkesin öncelikli görevi olmalıdır. 
Ne demokrasi ne insan haklan ne de düşünce özgürlüğü, yapılanları mazur gösteremez. Düşün

ce özgürlüğünün insanlar arasında kin, nefret ve düşmanlığı körükleyecek şekilde kullanılmasına iliş
kin Avrupa normlarında yaşanan dağınıklık ve çifte standartlar da oldukça düşündürücüdür. 

Düşünce özgürlüğü ve dine saygı anlayışı arasındaki denge laiklik ilkesinde kendini bulmaktadır. Laik
lik, aynı zamanda, kendi inancını sahiplenme, başkasının inancına da saygı göstermeyi içerir. Bu bakımdan, 
halkının büyük çoğunluğu Müslüman olan, ancak cumhuriyetin ilk dönemlerinden itibaren laikliği benim
semiş olan Türkiye'nin bir bütün olarak bu konuda sergileyeceği tavır, özel bir önem taşımaktadır. 

Konunun TBMM tarafından bir genel görüşme çerçevesi içinde ele alınması ve Meclisin ortak 
tutumunun Türk ve dünya kamuoyuna yansıtılması, içinde bulunduğumuz günlerde bütün dünya 
tarafından dikkatle değerlendirilecektir. 

Türkiye'nin tutumu, Danimarka Hükümetinin bu konuda yapıcı ve olumlu bir tavır takınmasına 
ve şiddet yanlısı gösterilerin yumuşatılmasına katkıda bulunacaktır. 

Yukarıda belirtilen gerekçelerle konunun ivedi olarak Yüce Meclisimizce bir genel görüşme çer
çevesinde ele alınması doğru olacaktır. 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Önerge gündemde yerini alacak ve genel görüşme açılıp açılmaması konusundaki öngörüşme, 

sırası geldiğinde yapılacaktır. 
Türkiye Futbol Federasyonu seçimlerine müdahale edildiği iddialarının araştırılması amacıyla 

verilen (10/333) esas numaralı Meclis araştımıası önergesinden bazı milletvekillerinin imzalarını çek
tiklerine dair bir tezkere vardır; okutuyorum: 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
3.- Bazı milletvekillerinin (10/333) esas numaralı Meclis araştırması önergesinden imzalarını 

geri çektiklerine ilişkin önergeleri (4/365) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 43 milletvekilinin, 19.1.2006 tarihinde yapılan Türkiye Futbol 
Federasyonu seçimlerine müdahale edildiği iddialarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştımıası açılmasına ilişkin (10/333) esas 
numaralı Meclis araştırma önergesindeki imzamızı geri çekiyoruz. 
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Gereğini saygılarımızla arz ederiz. 
1- M. Akif Hamzaçebi 
2- Yakup Kepenek 
3- Ali Kemal Kumkumoğlu 
4- Osman Kaptan 
5- Kâzım Türkmen 
6- Nail Kamacı 
7- Enis Tütüncü 
8- Mevlüt Coşkuner 
9- Ahmet Yılmazkaya 
10- Ali Kemal Deveciler 
11- Rasim Çakır 
12- Mehmet Küçükaşık 
13- Mehmet S.Kesimoğlu 
14- Tuncay Ercenk 
15- AtilaEmek 
16- Nurettin Sözen 
17- Mehmet Sevigen 
18-Atilla Kart 
19- Bihlun Tamaylıgil 
20- Gürol Ergin 
21- Ali Arslan 
22- Hasan Ören 
23- Mehmet Vedat Yücesan 
24- Enver Öktem 
25- Mehmet Mesut Özakcan 
26- Uğur Aksöz 
27- Mehmet Kartal 
28- Mehmet Ali Ankan 
29- N. Gaye Erbatur 
30- Erdal Karademir 
31- Feridun Fikret Baloğlu 
32- Canan Arıtman 
33- Bülent Baratalı 
34- Nadir Saraç 
35- Yılmaz Kaya 
36- Fuat Çay 
37- Mustafa Yılmaz 
38- Ali Cumhur Yaka 
39- Muharrem Kılıç 
40- Mehmet Boztaş 
41- Mehmet Ziya Yergök 
41- Abdulaziz Yazar 

(Trabzon) 
(Ankara) 
(İstanbul) 
(Antalya) 
(Ordu) 
(Antalya) 
(Tekirdağ) 
(İsparta) 
(Gaziantep) 
(Balıkesir) 
(Edirne) 
(Bursa) 
(Kırklareli) 
(Antalya) 
(Antalya) 
(Sivas) 
(İstanbul) 
(Konya) 
(İstanbul) 
(Muğla) 
(Muğla) 
(Manisa) 
(Eskişehir) 
(İzmir) 
(Aydın) 
(Adana) 
(Van) 
(Eskişehir) 
(Adana) 
(İzmir) 
(Antalya) 
(İzmir) 
(İzmir) 
(Zonguldak) 
(İzmir) 
(Hatay) 
(Gaziantep) 
(Muğla) 
(Malatya) 
(Aydın) 
(Adana) 
(Hatay) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, bu durumda, (10/333) esas numaralı Meclis araştırması öner
gesinde içtüzüğün 104 ve 102 nci maddelerinin aradığı yetersayıda imza kalmadığından, önerge gün
demden çıkarılmış ve işlemden kaldırılmıştır. 

İçtüzüğün 37 nci maddesine göre verilmiş 2 adet doğrudan gündeme alınma önergesi vardır; ay
rı ayrı okutup, işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım. 

İlk önergeyi okutuyorum: 
4.- İzmir Milletvekili Enver Öktem'in; 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bazı Mad

delerin Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin (2/380), doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/363) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

(2/380) esas numaralı kanun teklifimin, TBMM İçtüzüğünün 37 nci maddesi gereğince doğrudan 
gündeme alınması hususunu saygılarımla arz ederim. 27.01.2006 

Enver Öktem 
İzmir 
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BAŞKAN - Önerge üzerinde söz isteyen, önerge sahibi, İzmir Milletvekili Enver Öktem; 
buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 

Süreniz 5 dakikadır Sayın Öktem. 
ENVER ÖKTEM (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sizleri Cumhuriyet Halk Partisi 

ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. 
Değerli arkadaşlarım, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa bazı maddelerin ek

lenmesiyle ilgili olarak, yaklaşık bir yıl önce vermiş olduğumuz kanun teklifi süresi içerisinde 
hükümet tarafından komisyona sevk edilmemesi nedeniyle, kanun teklifimizin doğrudan Meclis gün
demine alınmasını talep etme zorunluluğu doğmuştur. 

Sayın milletvekilleri, bu kanun teklifi, yaklaşık 100 000 astsubayımızı ilgilendirmektedir. Cum
huriyet Halk Partisi olarak sayısal çoğunluğumuzun, kanun teklifimizin Meclis gündemine alınarak 
kabulünü sağlamaya yetmediğini biliyoruz. Bu gerçeğe rağmen, sizlerden, 100 000 astsubayımız 
adına destek istiyoruz, astsubaylarımızın bu desteği hak ettiğine inanıyoruz. 

Cumhuriyet Halk Partisi nerede bir sorun var ise, o sorunu Meclis gündemine taşımayı ve yurt
taşlarımızın o alandaki mağduriyetlerini gidermeyi bir görev saymaktadır. İnanıyorum ki, bu Par
lamento üyeleri de aynı inançtadırlar. Cumhuriyet Halk Partisi, bugüne değin, ülke ve halkımız 
yararına olan tüm kanun tekliflerine, kanun tasarısının hangi partiden, hangi milletvekillerinden gel
diğine bakmaksızın ona destek olmayı bir yurtseverlik ve halkseverlik görevi saymıştır, öyle davran
maya da devam edecektir. Elbette ki, bu davranışımızın karşılığını tüm Parlamento üyelerinden ve İk
tidar Partisinden bekleme hakkımızın da olduğuna inanıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, astsubaylarımız, takdir edersiniz ki, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bel
kemiğini oluşturmaktadırlar, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin âdeta emektarı durumundadırlar. Onlann 
yetkileri az; ama, sorumlulukları hep büyük olmuştur ve astsubaylarımızın yaşamları boyunca hep 
görevlerini büyük bir özveriyle yerine getirmeleri bugüne kadar mümkün olmuştur. Ancak, bu insan
larımız, üniversiteyi bitirmelerine rağmen, statüsü değişmeyen, kıdem alamayan tek Türk vatandaşı 
konumunda bulunmaktadırlar. 

Astsubaylarımız, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin üvey evladı olmayı istememektedirler. Onlar, 
Anayasa önünde, her Türk vatandaşı gibi eşit haklara sahip olmayı talep etmektedirler. Zaten, bu talep, 
Anayasal bir haktır. Aksine bir tutum, onlan ikinci sınıf vatandaş duygusuna itecektir ki, bu duyguyu 
onlara yaşatmaya hiçbirimizin hakkı olmadığını düşünmekteyim. İstenilen şey, emekli ve halen görev
de olan astsubaylanmız için bir yurttaşlık hakkıdır. 

Bu talep, üç ana konuda belirlenmiştir: 
Emekli olan ve görevi devam eden meslek yüksekokulu mezunu olmayan astsubaylarımızın, 2 

yıllık Kara Harp Okulu mezunlanna verilen haklannı talep etmektedirler. Bildiğiniz gibi, bundan ön
ceki kanunlarda 2 yıllık Kara Harp Okulunu bitiren asker kökenli yuıttaşlanmıza 4 yıllık üniversiteyi 
bitirmiş gibi muamele yapılmış ve onlara bütün haklan teslim edilmiştir. 

2 ve daha fazla süreyle yüksekokul bitirenlerin hepsine 1 inci derecenin son kademesine kadar 
yükselme imkânı verilmesini ve 1 500 gösterge rakamına ulaşmalarının sağlanmasını talep etmek
teyiz. Bu çizelgeler incelendiğinde görülecektir ki, gösterge rakamları arasında yüzde 20'lik, yüzde 
30'luk farklar olmasına rağmen üst düzeydeki kadrolar için, alt düzeye inildikçe bu oran yüzde 60'lara 
kadar çıkmaktadır; bu adaletsizliğin giderilmesini talep etmekteyiz. 

Ayrıca, her yıl için bir kademe ve her üç yıl için de bir derece haklarının astsubaylara verilmesini 
talep ediyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, astsubaylarımız, bugün Türkiye'de 100 000 civanndadır; ama, bunlann 
yüzde 40'ı üniversite mezunudur ve büyük bir çoğunluğu da halen üniversiteyi okumaya devam et
mektedirler. Bu yurttaşlarımızın mağduriyetlerini gidermemiz gerekmektedir. Türkiye'de, üniversiteyi 
bitirdiği halde birinci derecenin son kademesine getirilmeyen konumdaki tek kesimi astsubaylanmız 
oluşturmaktadır. Maalesef, bu, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Personel Kanunundaki bir eşitsizlikten, 
bir adaletsizlikten kaynaklanmaktadır. Bunu gidermek, bu mağduriyeti sona erdirmek bizim 
görevimizdir. Elbette ki, beklentimiz, Millî Savunma Bakanlığımız aracılığıyla, bu kanun teklifimizin 
komisyonlann gündemine getirilmesiydi; ancak, bu mümkün olmadı. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN - Sayın Öktem, lütfen, toparlayabilir misiniz. 
Buyurun. 
ENVER ÖKTEM (Devamla) - Bugün, bütün arkadaşlarımız da konuşmalarını yaptılar, Sevgililer 

Günüdür; ben de, buradan, bütün yurttaşlarımızın Sevgililer Gününü kutluyorum. Özellikle AKP İk
tidarına mensup milletvekili arkadaşlarımızdan, astsubay olan 100 000 yurttaşımıza, bugünkü kanun 
teklifini kabul ettiğiniz takdirde, onlara bir Sevgililer Günü hediyesi vermiş olacağınıza inanıyorum 
ve 100 000 sevgiliyi de bu anlamda sevindirmiş olacaksınız. 

Bu anlamda, hepinize tekrar teşekkür ediyorum; desteklerinizi bekliyor, saygılar sunuyorum. 
(CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Öktem. 
Önerge üzerinde, Edirne Milletvekili Sayın Rasim Çakır; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
RASİM ÇAKIR (Edime) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; 926 sayılı Türk Silahlı Kuv

vetleri Personel Kanununda değişiklik öneren, izmir Milletvekili Enver Öktem arkadaşımızın hazırlamış ol
duğu yasa teklifiyle ilgili söz almış bulunuyorum; bu vesileyle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Türk Silahlı Kuvvetlerinde, bütün, erinden mareşaline kadar, makamların ve rüt
belerin hepsi ayrı ayrı önemi haizdir, hepsi kutsaldır, hepsi önemlidir; ama, astsubaylarımızın, er ve erbaşla 
günün 24 saati iç içe olan, kıtaların her türlü yükünü, ağırlığını omuzlarında taşıyan ve ailesinden, eşinden, 
çocuklarından fedakârlıkta bulunarak, en yoğun mesailerini Silahlı Kuvvetlerimize harcayan değerli ast
subaylarımızın geçmiş yıllarda üniversite okuma imkânları olmadığı için, bugün, emekli olan astsubay
larımızın üniversite mezunu olan astsubaylarla ve subaylarla aralarındaki farklılığın ve adaletsiz durumun 
giderilmesinin ve telafi edilmesinin bir zaruret olduğunu düşünüyorum; çünkü, bu, bir geçici durumdur, on 
yıl sonra, yirmi yıl sonra, bu durumdaki emekli astsubaylarımızın bu dünyadan göçtükleri noktada, yeniden 
gelecek bir sorun değildir. Bu geçici durumu, burada, bir küçük yasa değişikliğiyle telafi etmemiz ve bu kar
deşlerimizin, bu emekli astsubaylarımızın -meslekleri yadırgamıyorum ama- kahvehanelerde garsonluk, ter
minallerde çığırtkanlık yapıp, ilave iş yapmalarına engel olmak, yirbeş yıl bu ülkeye şanıyla, şerefiyle hiz
met etmiş bu insanların emekli olduklarında durumuna münasip bir şekilde yaşam sağlamalarını temin et
mek, zannediyorum, Türkiye Büyük Millet Meclisinin en önemli görevlerinden biridir. 

Bugüne kadar -üç yılı bitirdik, dördüncü yılın içerisindeyiz- Silahlı Kuvvetlerimizden gelen, Millî 
Savunma Bakanlığından gelen yasa teklifi ve taşanlarının hepsini hiç irdelemeden, tartışmadan, oybirliğiy
le hep birlikte geçirdik. Umuyorum ki, çıkardığımız yasaların hepsi ülkemize faydalı ve hayırlı olur; ama, 
biz muhalefette olan bir partiyiz, biz Cumhuriyet Halk Partisiyiz; gerek emekli subay astsubaylar gerek 
gaziler gerek şehit dul ve yetimleri, her gün kapılarımızda, sorunlarını bizlerle paylaşmakta, sorunlarını bize 
anlatmaktalar. Bu sorunları düzeltme adına, en fazla adalet duygusunun geliştiği Silahlı Kuvvetlerde adaleti 
tesis etme adına, maalesef, 22 nci Dönem Parlamento olarak çok önemli adımlar atamadık. Daha dün, 
yedeksubay olarak askerlik görevini yaparken gazi olmuş ve bugün birinci derece iş göremez konumunda 
olup, yedeksubay statüsünde olduklan için, yıllar geçtikçe sosyal durumlannda ve maaşlannda herhangi bir 
artış olmayan, ama kendilerine bakamayacak durumda olan değerli gazilerimizi, bu Parlamento çatısı 
içerisinde ağırladık. Doğaldır ki, yedeksubay, askerlik görevi bittikten sonra orduyla ilişiği kesilecektir, 
sadece bir ihtiyatlık ilişiği kalacaktır; ama, bu kardeşlerimiz -evet, yedeksubaydır, muvazzaf subay değil
dir- gazi olarak, orduyla ilişiği kesilmeyen, ömür boyu orduyla ilişiği devam eden bir konuma gelmişler
dir. Bu konuyla ilgili de, önümüzdeki günlerde bir yasa teklifi hazırlayarak, bu durumun düzeltilmesini 
Yüce Heyetinize sunacağım ve desteklerinizi arayacağım. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Çakır, buyurun. 
RASİM ÇAKIR (Devamla) - Bunun yanında, şehitlerimizin dul ve yetimlerine intikal eden beylik 

silahlanndan istenen yüksek harçlann düzeltilmesi; hep bu tür konular, bizim önümüze gelmesi gereken, 
bizim düzeltmemiz gereken, aslında çok çok önemli olan, şehidinin yakınına, gazisine sahip çıkamayan bir 
ulusun hiçbir değerine sahip çıkamayacağını çok iyi bildiğimiz önemli konulardır. Bu konulan Cumhuriyet 
Halk Partisi milletvekilleri olarak bizler fırsat buldukça gündeme getirip takdirinize sunmaya devam 
edeceğiz. Gönlümüz arzu ediyor ki, bu tekliflerimize, Parlamento olarak, Gazi Meclis olarak hep birlikte 
oybirliğiyle evet deyip, bu, kamuoyunda gezen bu vatandaşlanmıza, sorunlanna sahip çıkmak, onlann 
yaşam standartlannı bir parça olsun yükseltebilmek, onlann çoluğuna çocuğuna karşı olan sorumluluklannı 
biraz olsun yerine getirebilmelerine yardımcı olmayı sağlayabilmektir. 

Değerli arkadaşlanm, bu görev sadece Cumhuriyet Halk Partisine düşmüyor; bu görev, gücünü Yüce 
Türk Milletinden alan bütün milletvekillerine düşüyor. Ben bütün milletvekillerimizin, her partiye mensup 
bütün milletvekillerimizin böyle bir kutsal göreve evet diyeceğine canı gönülden inanıyorum. 
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Bu duygu ve düşüncelerle, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN- Teşekkür ediyorum Sayın Çakır. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. (CHP 

sıralarından alkışlar) 
İkinci önergeyi okutuyorum: 
5.- istanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Divriği Ulucamisi ve Şifahanesinin Korunması 

ve Çevresinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Teklifinin (2/599) doğrudan gündeme alınmasına iliş
kin önergesi (4/364) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
(2/599) esas numaralı Kanun Teklifimin İçtüzüğün 37 nci maddesine göre doğrudan gündeme 

alınması hususunu saygılarımla arz ederim. 
Kemal Kılıçdaroğlu 

İstanbul 
BAŞKAN- Önerge üzerinde söz isteyen, önerge sahibi İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu. 
Buyurun Sayın Kılıçdaroğlu. (CHP sıralarından alkışlar) 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Toplumlar, yaşayıp tarihi oluştururken, arkasında, gerçekten de görkemli eserler bırakabilirler. 13 

üncü Yüzyılda yapılan Divriği Ulucami, MengücekoğuUarından Süleyman Şah oğlu Ahmet Şah 
tarafından yapılmıştır. Bu tarihî eser, UNESCO tarafından dünya kültür mirası olarak kabul edilmiş 
ve kayda alınmıştır. 

Eserin en büyük özelliği, dünyada başka bir eşinin olmamasıdır ve yine bir başka bir özelliği, taş 
süslemelerin asla biri birini tekrar etmeyen nitelikte olmasıdır. Dünyada örneği olmayan bu tarihî eser 
ne yapılıyor arkadaşlar; dünyada örneği olmayan bu tarihî esere, maalesef, bugüne kadar sahip 
çıkamamışız; geçmişte de sahip çıkamamışız; ancak, UNESCO tarafından dünya kültür mirası kap
samına alınınca, gözlerimiz bu eserin üzerine odaklanmış ve Kültür Bakanlığımız bu eseri tekrar sağ
lığına kavuşturabilmek için kaynak ayırmış, onarım için ihalesini gerçekleştirmiş; ancak, maalesef, 
İhale Yasasının bazı açmazları nedeniyle bunu yaşama geçirememiştir. 

Şimdi, değerli arkadaşlar, benim hazırladığım kanun teklifi, bu konuda yıllarını veren, kırk yılını 
veren bir değerli bilim insanının katkısıyla olmuştur. Hazırladığım taslağı kendisine gönderdim. 
Doğan Kuban Hocamız buna baktı, teklifle ilgili nelerin olması gerektiğini ayrıca belirtti ve ken
disinin uygun görüşü üzerine bu teklifi hazırlayıp Yüce Parlamentoya sundum. 

Şimdi, değerli arkadaşlar, medyanın da bu konuda bu değerli esere ilgi gösterdiğini biliyoruz. 
Değişik zamanlarda, değişik gazeteler tarafından bu eserin hangi koşullarda olduğunu, biz okuyarak, 
görerek, tanıyarak izliyoruz. 

Şimdi, değerli arkadaşlar, Almanya'da ortaçağdan kalan bir kilisenin onarımı için sadece taş 
konusunda on yıldan fazla laboratuvar çalışması yapılıyor. Biz, bu kadar değerli ve dünyada eşi ol
mayan bir eser için ise, maalesef, böyle bir çalışma yapmıyoruz. 

Hazırladığım teklif de, böyle bir çalışmayı yapacak bir bilim kurulunun oluşmasını ve buranın 
gerçekten de çok sağlıklı bir onanma tabi tutulmasını, özel bir yasayla bunların gerçekleşmesini ön
gören bir teklif. Eğer bunu yapabilirsek, Kazakistan'daki Ahmet Yesevi Türbesi benzeri bir işlev gör
müş olacak, eğer bu teklif Yüce Parlamento tarafından kabul edilebilirse. 

Bakın değerli arkadaşlar, fazla vaktinizi almamak için şu anda bu tarihî eserin hangi koşullarda 
olduğunu bir gazetecinin izlediği ve yazdığı cümlelerle size aktarmak istiyorum: "Taş oyma bez-
meleriyle dünya sanat tarihinde benzeri olmayan caminin süslemeleri dökülüyor, eriyor. Caminin ar
ka tarafına gitmek isterseniz dehşet verici bir manzara sizi durduruyor. 64 metrelik arka duvar, 4 met
re yüksekliğindeki istinat duvarıyla boydan boya kapatılmış, tarihî taşlar betonun içinde kalmış. 

Caminin elektrik tesisatı 1968'de yapılmış, duvarların üzerindeki siyah kablolar priz ve anahtar
ların çirkinliği bir tarafa, her an kontak yapıp, 800 yıllık şaheseri kül haline getirebilir. 

Abanoz ağacından ve her milimetresi oyma nakışlarla süslü, geçmeli, yani, çivisiz yapılmış min
ber, Vakıflar Genel Müdürlüğünün vaktiyle yaptığı cami restorasyonu sırasında inşaat iskelesi olarak 
kullanıldığı için, epeyce hasar görmüş". 

Değerli arkadaşlar, dünyada örneği olmayan bu eseri tekrar kazandırmak için, UNESCO'nun 
değer verdiği bu esere, herhalde, Yüce Parlamentonun da en az o kadar değer vereceğini düşünerek, 
kanun teklifini huzurlarınıza getirdim. 
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKA - Sayın Kılıçdaroğlu, buyurun. 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Gündeme almak çok önemli değil arkadaşlar; öncelikle ele alıp, bu tarihî eseri ön sıralara alıp, 

örneğin, önümüzdeki tasan görüşüldükten sonra bunu alıp -3-4 maddelik bir teklif- eğer bu teklifi lüt
feder kabul ederseniz, hem Kültür Bakanlığımız, Vakıflar Genel Müdürlüğümüz... Hükümet kaynak 
ayırıyor; ama, buna uygun, bu onarıma uygun, mutlaka, bilim insanlarının devreye girmesi, bunun çok 
özel koşullarda ihalesinin yapılması, İhale Yasasının dışında olması, bunun etrafının açılması, 
gecekondulardan ayıklanması, buranın, gerçekten de, bizim yüzümüzü ağartan bir eser olarak kendi 
kültür mirasımıza kazandırılması gerekiyor. 

Hepinize saygılar sunuyorum değerli arkadaşlar. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kılıçdaroğlu. 
Önerge üzerinde, bir milletvekili adına söz isteyen Sivas Milletvekili Nurettin Sözen; buyurun. 

(CHP sıralarından alkışlar) 
NURETTİN SÖZEN (Sivas) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; biraz evvel Kemal Kılıçdaroğ-

lu'nun sunduğu, Divriği Ulucamiinin korunması ve yaşatılması amacıyla hazırlanmış bir kanun teklifi 
üzerinde konuşuyorum; konuşmama başlamadan evvel, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 

Biraz evvel de ifade edildiği gibi, bu, dünya kültür mirasında yer almış, Türkiye'de tek ve eşsiz 
bir eser olarak, 800 yıl evvel atalarımız tarafından yapılmış ve bu topluma, bu geleceğe, bu tarihe ar
mağan edilmiş bir eser; UNESCO'nun ilgi alanı içerisinde ve dünya kültür mirasları arasında. Herkes 
bunun öneminin farkında. Biraz evvelki kanun teklifine AKP Grubunun gösterdiği duyarlılığın, bu 
ulusal değer için de gösterileceğini umuyorum, bu ortak değerimiz için de gösterileceğini umuyorum 
ve bu konuda, bu kanun teklifinin gündeme alınması konusunda Meclisimizin oybirliğiyle karar 
vereceğini bekliyorum. 

Niçin oybirliğiyle karar verilmesi gerekiyor; çünkü, bu, dünyada eşi görülmemiş bir eser. 800 yıl 
evvel inşa edilmiş; ama, biraz evvel Kılıçdaroğlu'nun söylediği gibi, şu anda, bahçesinde, önünde top oy
nanılan, topun, o eşsiz kapılan harap ettiği bir tarihî eser. Arka tarafına yapılmış istinat duvarlanyla, 
tarihî eserin birçok değerleri betonlar arasında kalmış. Bazı değerleri başka müzelere götürülmüş. Ör
neğin, tavandan asılı olan mavi çini küre, kınlmasm, düşmesin, bozulmasın diye Sivas Müzesine aktanl-
mış, 800 yıl evvel yapılan caminin eşsiz halılan İstanbul Halı Müzesine taşınmış. Yani, cami, bir bütün 
olarak hâlâ yaşamıyor, değerleriyle, elemanlanyla bir bütün olarak yaşamıyor. Sadece cami değil, eski 
yıllarda yapılmış, o çağlarda yapılmış birçok tarihî eser gibi, biliyorsunuz, caminin yanında, bir de darüş-
şifa var -ki, bu dürüşşifa daha sonra medrese halini almıştır- onun da, aynı şekilde camiyle beraber 
düşünülmesi, restore edilmesi ve yaşatılması gerekmektedir. 

Şu anda kapılar harap durumdadır ve birçok küçük ve değerli motifler, mermerden yapılmış 
değerler, betonla kaplanmış durumdadır ve dış etkenlerle, coğrafî etkenlerle, sürekli, cami, harap ol
maktadır. Gerek ısı farklılıklanndan, kıştan, gerek rüzgârdan gerekse çevresindeki yapılardan sızan 
sularla, bu büyük eser harap olmaktadır. Yakında bulunan imam-hatip okulunun öğrencileri caminin 
önünde top oynamaktadır. Apartmanlar yapılmıştır, gecekondular yapılmıştır ve eşsiz bir eser, 
maalesef, kaybolup gitme tehlikesiyle karşı karşıyadır. 

Şimdi, bu eserin bir bütün olarak ele alınması gerekiyor; camisiyle, darüşşifasıyla ele alınması 
gerekiyor, çevresiyle ele alınması gerekiyor, çevre düzenlemesinin yapılması gerekiyor, çevresindeki 
birçok şeylerin, gecekondulann ve binalann yıkılması gerekiyor. Dolayısıyla, bunun, bir ödenekle, bir 
kez restorasyon yapılarak düzeltilmesi ve hayata, tekrar topluma kazandınlması, hatta, dünyaya kazan-
dınlması söz konusu değil. Onun için, bir taraftan restorasyonu yapılırken, bir taraftan sürekli 
bakımının yapılacağı bir anlayışa kavuşması, bir kurumlaşmaya kavuşması gerekiyor. 

2003 yılında Sivas'ta toplanan Bakanlar Kurulu, bu iş için 2,3 trilyon ödenek ayırmıştır. Özel idare 
emrine verilen bu ödeneğe karşın ihaleye çıkılmış; ama, hiçbir müteahhit buna ilgi göstermemiştir. 

Yine, biraz evvel Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediği gibi, bu tür dünya malı olan, dünya eseri olan büyük 
eserlerin restorasyonu kolay kolay yapılacak şeyler değildir; altyapı gerektirmektedir, ustalık gerektirmek
tedir, araştırma gerektirmektedir ve hazırlık gerektirmektedir; dolayısıyla, herhangi bir ihale gibi, bir inşaat 
ve temel atma ihalesi gibi bu ihalenin yapılması söz konusu değil; nitekim yapılamamıştır. 

O bakımdan, mutlaka, devletin, devletin organı olan hükümetin bu işe el koyması gerekiyor. 
Hükümetin yeni karanyla bu ihalelerin yapılması mutlaka gerekli; eğer, Ulucamii ve medresesini 
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yaşatmak istiyorsak. Bunun için çözüm, bir yasayla hem çevre düzenlemesine yetki veren hem sürek
li onarımını öngören, Maliye Bakanlığı ödeneklerini öngören bir yasa tasarısı hazırlanmıştır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Sözen, buyurun. 
NURETTİN SÖZEN (Devamla) - Bu, desteğinizle gündeme alınıp yasalaşırsa, bu büyük, eşsiz 

eser, atalanmızdan bize emanet olan bu eşsiz eser kurtanlmış olacaktır, yaşatılmış olacaktır ve gelecek 
kuşaklara emanet edilmiş olacaktır. 

Bunun için duyarlılığınızı bekliyorum. Bunu, bir ulusal değer olarak görüyorum, ortak sorun ve 
ortak amaç olarak görüyorum teklifimizin yasalaşmasını. Onun için, bütün milletvekili arkadaş-
lanmızdan destek bekliyorum. 

Hepinizi, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Sözen. 
Önergeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

(Alkışlar) 
Gündemin "Seçim" kısmına geçiyoruz. 

V.- SEÇİMLER 
A) KOMİSYONLARA ÜYE SEÇİMİ 
/.- (10/41, 170, 177, 263, 295) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonuna üye seçimi 
BAŞKAN - Zeytin ve zeytinyağı ile diğer bitkisel yağlann üretimindeki sorunlann araştınlarak 

alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Genel Kurulun 3.1.2006 tarihli 47 nci Birleşimin
de kurulan (10/41, 170, 177,263,295) esas numaralı Meclis araştırması komisyonu üyeliklerine siyasî 
parti gruplannca gösterilen adaylann listesi bastmlıp sayın üyelere dağıtılmıştır. 

Şimdi, listeyi okutup oylannıza sunacağım. 
Okutuyorum: 
Zeytin ve Zeytinyağı ile Diğer Bitkisel Yağlann Üretimindeki Sorunlann Araştınlarak Alınması Gereken 

Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Üyelikleri Aday Listesi: 
Adı Soyadı 

AK Parti (8) 
Ahmet Ertürk 
A. Edip Uğur 
Mehmet Emin Tutan 
Necdet Budak 
Mehmet San 
Mehmet S. Tekeli oğlu 
İsmail Bilen 
Ahmet Kambur 

CHP (3) 
Ali Kemal Deveciler 
Nejat Gencan 
Gürol Ergin 
Anavatan (1) 
Serpil Yıldız 

Seçim Çevresi 

Aydın 
Balıkesir 
Bursa 
Edirne 
Gaziantep 
İzmir 
Manisa 
Tekirdağ 

Balıkesir 
Edirne 
Muğla 

İzmir 
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Liste kabul edilmiştir. 
Meclis araştırması komisyonuna seçilmiş bulunan sayın üyelerin, 14.2.2006 Salı günü (bugün) 

saat 17.00'de, Halka İlişkiler Binası, B Blok, 2 nci kat, 4 üncü Banko, 7 ve 8 nolu Meclis Araştırma 
Komisyonları Toplantı Salonunda toplanarak, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimini yap
malarını rica ediyorum. 

Komisyonun toplantı, yer ve saati ayrıca plazma ekranında ilan edilecektir. 
Sayın milletvekilleri, birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 16.25 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 16.37 

BAŞKAN: Başkanvekili Sadık YAKUT 
KÂTİP ÜYELER: Ahmet KÜÇÜK (Çanakkale), Bayram ÖZÇELİK (Burdur) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 62 nci Birleşiminin İkinci 
Oturumunu açıyorum. 

Alman karar gereğince, sözlü soru önergeleri ile diğer denetim konularını görüşmüyor ve gün
demin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına geçiyoruz. 

Önce yarım kalan işlerden başlıyoruz. 
VI.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

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

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 - 3 üncü sırada yer alan kanun teklifinin geri alınan maddeleriyle ilgili komisyon 
raporu gelmediğinden, teklifin görüşmeleri ertelenmiştir. 

4 üncü 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. 
Hükümet?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
5 inci sırada yer alan, Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ve Bazı 

Kanunlarda değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 
ile Plan ve Bütçe Komisyonları raporlarının görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

3.- Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişik
lik 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 Teklif; Ankara Milletvekili Eşref Erdem'in, 1479 ve 2926 Sayılı 
Yasalarda Değişiklik Yapılması Hakkında Yasa Önerisi; Erzurum Milletvekili Mustafa Nuri Ak-
bulut'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 Millet
vekilinin, 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 Tek
lifi ve Sağlık, 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) (x) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet?.. Yerinde. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştı. 

(x) 1066 S. Sayılı Basmayazı 9.2.2006 tarihli 61 inci Birleşim Tutanağa eklidir. 
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Şimdi, maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 
SOSYAL GÜVENLİK PRİM ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE 

BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI 
MADDE 1.- 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre takip edilen, 

10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 3 üncü, mülga 7/12/2004 
tarihli ve 5272 sayılı Belediye Kanununun geçici 7 nci maddesi ile 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı 
Belediye Kanununun geçici 5 inci maddesine istinaden Sosyal Sigortalar Kurumuna olan borçları 
için Hazine Müsteşarlığı bünyesinde oluşturulan uzlaşma komisyonuna başvuranlar hariç olmak 
üzere, kamu sektörü işverenlerinin en son 14/4/2005 tarihine; özel sektör işverenlerinin ise en son 
31/3/2005 tarihine kadar ilgili mevzuatına göre ödemeleri gerektiği halde, bu Kanunda belirtilen 
başvuru süresinin sonuna kadar tahakkuk etmiş ve ödenmemiş olan sigorta primi, sosyal güvenlik 
destek primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası, sosyal yardım zammı borçları ve 31/3/2005 
tarihi ve öncesinde biten özel bina inşaatı ve ihale konusu işlerden dolayı yeterli işçilik bildirimin
de bulunmadığı anlaşılan veya yine bu tarihten önce bitmiş olan söz konusu işlerle ilgili olarak, bu 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde bu konuda müracaat edilmesi üzerine 
Sosyal Sigortalar Kurumunca yapılacak ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda yeterli 
işçilik bildiriminde bulunmadığı anlaşılan işverenlerin, fark işçilik tutarı üzerinden hesaplanacak 
borçları ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 85 inci maddesine göre prim ödeyen isteğe bağ
lı sigortalıların 1/5/2003 tarihinden 31/3/2005 tarihine kadar isteğe bağlı sigortalılıklarının devam 
ettiği süre içerisindeki prim borçları ile 506 sayılı Kanunun 86 ncı maddesine göre topluluk sigor
tasına tabi olanların 31/3/2005 tarihine kadar olan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına ait prim 
borçları; bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içerisinde Kuruma yazılı olarak baş
vurmak şartıyla, bu madde ve 3 üncü madde hükümlerine göre yeniden yapılandırılır. 

Yukarıda belirtilen işveren ve sigortalıların; 
a) Borç aslı tutarlarının 100.000 Yeni Türk Lirası (YTL) ve altında olması halinde, bu borç asıl

larına, ödeme süresinin bitiminden itibaren 31/12/1998 tarihine kadar uygulanan oranlara göre 
gecikme zammı hesaplanmak; 1/1/1999 tarihinden 31/12/2004 tarihine kadar Türkiye İstatistik 
Kurumu tarafından açıklanan toptan eşya fiyat endeksi (TEFE) aylık değişim oranı; 1/1/2005 
tarihinden yeniden yapılandırma başvurusunun yapıldığı tarihten önceki ayın sonuna kadar ise Tür
kiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan üretici fiyat endeksi (ÜFE) aylık değişim oranı uy
gulanmak suretiyle, yapılandırmaya esas borç hesaplanır. 

b) Borç aslı tutarlarının 100.000 YTL'nin üstünde olması halinde ise, ödeme süresinin bitiminden 
yeniden yapılandırma başvurusunun yapıldığı tarihten önceki ayın sonuna kadar, yürürlükteki mev
zuat hükümlerine göre gecikme zammı hesaplanmak suretiyle borç tutan tespit edilir ve bu tutardan; 

1- Bilanço esasına göre defter tutan işverenlerin bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar ver
miş oldukları en son gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi eki bilançosu esas alınarak, "(Dönen 
Varlıklar-Stoklar) / Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar" işlemi sonucunda bulunacak oran 0.50 ve al
tında olduğu takdirde bu durum borçlu açısından "çok zor durum" hali kabul edilerek; söz konusu 
oran 0.50-0.40 arasında ise % 10'u; 0.39-0.30 arasında ise % 20'si; 0.29 ve altında ise % 30'u, 

2- (1) numaralı alt bentte belirtilenler dışında kalan işverenler tarafından 31/12/2004 tarihi 
itibariyle beyan edilecek mali durum bildirimi esas alınarak, "(Kasa+Banka+Kısa Vadeli Alacaklar) 
/ Kısa Vadeli Borçlar" işlemi sonucunda bulunacak oran 0.30 ve altında olduğu takdirde bu durum 
borçlu açısından "çok zor durum" hali kabul edilerek, söz konusu oran 0.30-0.20 arasında ise 
%10'u; 0.19-0.10 arasında ise % 20'si; 0.09 ve altında ise % 30'u, 
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3- (1) ve (2) numaralı alt bentlerde sayılan işverenlerden, 1/1/2005 tarihinden önce vergi mükel
lefiyeti sona eren veya haklarında iflas karan verilenler için % 30'u, terkin edilerek, yapılandırmaya 
esas olan borç hesaplanır. Ancak, bu şekilde hesaplanan borç her halükârda bu maddenin ikinci fık
rasının (a) bendine göre hesaplanacak borç miktarından aşağı olamaz. (1) ve (2) numaralı alt bentler-
deki oranların hesaplanmasında yüzdelik ayırımdan sonraki rakamlar dikkate alınmaz. (1) ve (2) 
numaralı alt bentlere göre beyan edilen bilgilerin doğruluğu Sosyal Sigortalar Kurumu ve/veya Maliye 
Bakanlığı denetim elemanlarınca kontrol edilebilir. Beyan edilen bilgilerin doğru olmadığının anlaşıl
ması halinde, işverenler bu Kanun hükümlerinden yararlanma hakkını kaybederler ve haklarında 
26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümlerine göre işlem yapılır. 

Bu maddede belirtilen oranlan hesaplama konusunda 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest 
Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre 
ruhsat almış meslek mensuplarına görev verilebilir. Görevlendirilen meslek mensupları, yaptıkları 
hesaplamaların defter, kayıt ve belgelere uygun olmasından sorumludurlar. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına, Diyarbakır Milletvekili Sayın 
Muhsin Koçyiğit; buyurun. (Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 

Sayın Koçyiğit, süreniz 10 dakikadır. 
ANAVATAN PARTİSİ GRUBU ADINA MUHSİN KOÇYİĞİT (Diyarbakır) - Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan 1066 sıra sayılı Sosyal Güvenlik Prim Alacaklannın 
Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Yasa Tasarısı üzerinde Anavatan Partisi Grubu adına söz almış 
bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Genel Kurumuzu saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepimizin bildiği gibi, 2000 ve 2001 krizleri sonucunda, 
mükellefler, borçlular zor duruma düşmüşlerdi. Gerek 2001'den kalan borçlar ve gerekse 2002'den 
beri uygulanan ekonomik ve sosyal politikalar sonucu, bir yandan gelir dağılımı bozulmuş, öte yan
dan da yoksulluk ve fakirlik alabildiğine arttığı için, işverenlerimiz, mükelleflerimiz, maalesef, borç
larını ödeyememişlerdir; ne sigorta primi borçlarını ve ne de vergi borçlannı. Buna ilişkin olarak, 2003 
yılında, Vergi Banşı Af Yasası çıkarılmış, vergi borçları, bir yerde, bir beyaz sayfa açılarak, bunlar 
tarihin sayfasına gömülmüştür. Aslında, aynı tarihlerde, 2003 yılında, sosyal sigorta prim alacaklannın 
yeniden yapılandırılması için de bir tasarı vardı, çıktı; fakat, bu, uygulama imkânı bulamadı. Neden 
bulamadı; çünkü, o yapılandırma, temelde bir af yasası değildi, sadece, borçlan, artı, borçlann faiz ve 
gecikme zamlannı alarak, toplamını uzun bir vadeye yayarak taksitle alıyordu. Af olmadığı için, in
dirme olmadığı için, mükellefler nezdinde, borçlular nezdinde itibar görmedi ve uygulama imkânı 
bulamadı. Aslında, 2003 yılından beri, bugüne kadar gelinen süreç içerisinde, tüm işverenlerin prim 
borçlan katlanarak geldi; çünkü, aradan tam dört yıl geçti. Dört yıl önce bu tasan çıkarılmış olsaydı, 
bugün, af kapsamına giren 22 katrilyon liralık alacak yerine, belki de 6-7 katrilyon liralık bir afla bu 
sonuçlanabilirdi; ama, maalesef, o çıkanlmadı ve bugünlere kadar gelindi. Tabiî, burada, hükümet, 
belki de bunu getirmeyi istedi. Nitekim, en son 2003 yılı ekim ayında, torba yasasının 8 inci maddesin
de SSK ve Bağ-Kur prim affı getirildi; ama, IMF karşı çıktığı için, o yasa tasansı geri çekildi ve 
bugünlere gelindi. Bir yerde, IMF böyle bir tasannın çıkmasını istemiyor. Sebebi de, Dünya Bankası 
ve IMF'ye olan borçlann hızlı ve güvenilir bir şekilde geri alınabilmesi için bütçede faiz dışı fazla 
yaratılması gerekiyor. Faiz dışı fazla yaratılabilmesi için de tüm borçlann, tüm alacaklann tahsil 
edilerek bütçeye irat kaydedilmesi, gelir kaydedilmesi gerekiyor. Bu bakımdan, bugüne kadar, 
IMF'nin zorlamasıyla, karşı çıkmasıyla ve IMF'ye verilen taahhütler gereği böyle bir yasa 
çıkanlamamıştır ve işte bugünlere kadar gelindi. Bugün, aşağı yukan, SSK'lı ve Bağ-Kurlu 2,5 mil
yon civarında borçlunun 22 katrilyon lira civanndaki alacakları yeniden yapılandınlacak. Bu, gerçek
ten de çok büyük bir rakam. Tabiî, bu borçlar zamanında tahsil edilmediğinden bütçede karadelikler 
oluşmuş, sosyal güvenlik sistemi tamamen çökmüş ve aktuaryel dengeler bozularak, bir yerde, SSK 
ve Bağ-Kur işlem yapamaz, görev yapamaz duruma getirilmiştir. Şu anda, bu yasanın, bu af yasasının 
bir an önce çıkarılıp, bu borçlann bir yerde tahsil edilerek bir beyaz sayfanın açılması gerekmektedir. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu af yasası kapsamına çok sayıda prim, gecikme cezası 
girmektedir; idarî para cezaları da bunun içerisindedir. Aslında, bunlar, bugüne kadar çok fazla 
birikerek geldi; bunlar zamanında affedilmedi ve olay büyüdü, bugünlere kadar gelindi. 

Şimdi, bu yasa tasarısının 1 inci maddesini demin Divan'da bulunan Sayın Milletvekili ar
kadaşım okudu ve Türkiye'de bir kişinin bu maddeyi anladığını iddia eden varsa gelsin buraya. Ben 
de bir eski maliyeci olmama rağmen, Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi olmama rağmen ve bu yasa 
tasarısı üzerinde de çok fazla zaman kat etmeme rağmen, bu maddeyi anlamakta çok fazla güçlük 
çektim. Gerçekten de, çok üst düzeyde, çok teknik bir madde; bunu anlayabilmek, yorumlayabil-
mek, uygulayabilmek için, en azından malî müşavir, hatta yeminli malî müşavir olmak gerekiyor; 
bunlar bile bunun altından çıkamazlar, çıkmaları çok zor. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öncelikle, bu 1 inci maddede SSK alacaklarının ve Bağ-
Kur prim alacaklarının yapılandırılmasında farklılıklar, çifte standartlar vardır. Öncelikle, Bağ-Kur-
lu - SSK'lı ayırımı yapılmıştır; daha sonra, SSK'lılar kendi aralarında ayırıma tabi tutulmuş, "100 
milyar liranın üzerinde borcu olanlar" ve "100 milyar liranın altında borcu olanlar" diye, bir yeniden 
yapılandırma getirilmiştir; ondan sonra da, 100 milyarın üstünde borcu olanların bu yasa kapsamına 
girebilmesi için, bir çok zor durum tanımı yapılmış ve bu "çok zor durum" tanımında da "deftere 
tabi olanlar" ve "deftere tabi olmayanlar" diye bir ayırım getirilmiş; yani, tam bir bilmece. Kimin 
kapsama gireceği, kimin girmeyeceği daha belli değil. Ancak, bu yasa tasarısı çıkacak, yayım
lanacak, uzmanlar, bilirkişiler çalışacaklar, ondan sonra, sen gireceksin, sen girmeyeceksin diye 
yorumda bulunabilecekler. Gerçekten de, karmaşık, yapı bozukluğu var, anlama zorluğu var ve kim
lere uygulanacağı kesinlikle belli değil. Bu bakımdan, inanıyoruz ki, bu yasa tasarısı, çok basit 
düzeyde hazırlansaydı ve ondan sonra, bir mükellef, bir işveren, borcunu kendisi hesaplayabilmesi 
gerekiyordu. Aslında, bugüne kadar, bu zor durumda olan mükelleflerimiz, bir yerde, geçmişte prim 
borcunu ödemedikleri paralarını, bu yasa tasarısı çıktıktan sonra, bir yerde, kapsama girip girmedik
lerini hesaplatmak için, malî müşavirlere ve muhasebecilere ücretler ödeyeceklerdir; onlara, bir üc
ret kapısı, bir gelir kapısı açılacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şimdi, 100 milyar liranın üstünde borcu olan mükellef
lerden kimlerin gireceği için, önce bir bilançosuna bakmak gerekiyor. Bu bilançosunun aktifındeki 
(dönen değerler - stoklar)/ kısa vadeli borçlar= Likidite oranı, cari oran yüzde 50'nin altındaysa kap
sama giriyor, yüzde 50'nin üzerindeyse kapsama girmiyor. Aynı şekilde, deftere tabi olmayan 
mükellefler açısından, bu likidite rasyosu, cari oran yüzde 30'un altında ise giriyor, yüzde 30'un 
üzerindeyse girmiyor; yani, yasa, kendi içerisinde de çelişkili, kendi içerisinde de çifte standartlar
la donatılmış, tamamen ayrı; oysa, Anayasamıza göre, yasaların, basit, anlaşılır, uygulanabilir, eşit 
ve genel olması lazım; yani, herkese eşit uygulanması lazım. Bir yerde, bir af kanunu çıkarıyoruz; 
ondan sonra, bu af kanunu, kendi içerisinde -ikili standart olsa bir şey değil- tam beşli, altılı fark
lılıklar, altı tane çifte standartlar getirilmiştir. Tüm bunlar, bu yasanın, Anayasa Mahkemesinden 
döneceğini göstermektedir. Sadece bir cari oran hesaplarken bile, bilançonun aktifındeki bir alacak 
kısmı bile başlıbaşına bir olay. Hepimizin bildiği gibi, bir alacaklının dönen değer içerisine girebil
mesi için, öncelikle Vergi Usul Kanununun 323 üncü maddesindeki şüpheli alacakları ayırmamız 
lazım, değersiz alacaklardan ayırmamız lazım, ondan sonra da alacağa ulaşalım. Alacaktan sonra da 
bankayı ve stokları ekleyeceksiniz, bundan kısa vadeli borçları çıkaracaksınız, belli bir oran 
bulacaksınız. Tüm bunları, işverenlerin, mükelleflerin anlaması elbette mümkün değil. 

Değerli arkadaşlarım, değerli milletvekilleri; bu yasa tasarısı, af yasası, kendi koşulları dışında 
başka koşullara da bağlanmış. Bu yasanın geçerli olabilmesi için, yasa kapsamına giren mükellef
lerin vergi borcunun olmaması gerekiyor. Eğer vergi borcu varsa yasa kapsamına girmiyor. Aynı 
şekilde, buradaki işverenlerin yasa kapsamına girebilmesi için, vergi borcu dışında, eğer teşvikler
den yararlanıyorlarsa, bu teşviklerden de yararlanma durumu ortaya çıkıyor; çünkü, bir müteşebbis 
korkacak; şimdi ben yasa tasarısını kabul edersem, yeniden yapılandırmayı kabul edersem, yarın bu 
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taksitlerden birini ödeyemezsem, kullandığım teşvikler de elden gidecek... Bunun için, bu kapsama 
girip girmemek konusunda tereddüt edecektir; ya teşvikleri gözden çıkaracaktır ya da prim affına 
girmeyi göze alacaktır. Bu bakımdan, bu yasa tasarısı, kendi içerisinde özel koşullan dışında başka 
özel koşullara da bağlanmıştır. 

Bunlardan birincisi vergiler demiştik. Oysa, biz buraya baktığımız zaman, bu, gerçekte bir 
prim affı mı yoksa bir vergi tahsilatı mıdır, bunu ayırmakta güçlük çekiyoruz; çünkü, bu yasa 
tasarısı içerisinde yer alan net aktifler, bilançolar, cari oranlar bile Maliye Bakanlığı tebliğlerinden 
alınmış, buradaki yasa maddesinin içerisine monte edilmiştir. Bu bakımdan, diyoruz ki: Maliye 
Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı ortaklaşa hazırlamışlar, hem vergi borçlarını garantiye almak hem 
de prim borçlarının -eğer mükellefler kabul ederse- tahsilatını sağlamak... 

Bir de, burada bir çifte standart daha vardır; Bağ-Kura tabi olanlar, geçmişte Bağ-Kur prim 
borçlarını ödemedikleri için, kendileri ve aileleri sağlık yardımlarından faydalanamadılar ve bunlar, 
geçmişe yönelik olarak, kendi ceplerinden.kendi paralanndan tedavi giderlerini, ilaç paralarını kar
şıladılar. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Koçyiğit, lütfen, sözlerinizi tamamlayabilir misiniz. 
Buyurun. 
MUHSİN KOÇYİĞİT (Devamla)- Ama, bugün, geliyoruz, bu Bağ-Kurlulara diyoruz ki, siz 

geçmişte prim borcunu ödemediniz, sağlık giderlerini kendi cebinizden karşıladınız; ama, bu af 
yasasından faydalanabilmeniz için geçmişteki prim borçlarınızı ödemeniz lazım. Onu ödese bile, 
ondan sonra diyoruz ki, ödeşen bile, taksitlendirdiğin tüm aylara ilişkin taksitlerini ödeyeceksin ar
tı cari yıl primlerini ödeyeceksin artı vergi borçlarını ödeyeceksin; eğer, bunlardan herhangi birini 
ödemezsen, yine yararlanamazsın. 

Aynı şekilde, eğer Bağ-Kurlunun birisi taksitlerinin dörtte l'ini -yani yüzde 25'ini- ödemezse 
ya da dört taksitini ödemezse, bu sağlık giderlerinden faydalanamıyor. Oysa, SSK'lılarda böyle bir 
ayırım yok. SSK'ya tabi bir işveren bir işçiyi SSK'ya bildirdikten sonra, bir ay bile onun primini 
ödedikten sonra, ondan sonra ödemese dahi, oradaki işçi sağlık hizmetlerinden faydalanıyor. Oysa, 
Bağ-Kurlulara böyle bir kolaylık, böyle bir rahatlık getirilmemiştir. Bu bakımdan, demek ki, Bağ-
Kurlu ve SSK'hlar açısından da, burada, mükellefler arasında, işverenler arasında, borçlular arasın
da farklılıklar vardır. Oysa, bu yasanın eşit ve genel olması lazım, herkese eşit uygulanması lazım. 
Aksi halde, Anayasa Mahkemesinden döner. 

Burada yapılması gereken, aslında basittir. Bu kadar, 19 tane maddeye gerek yok; tek bir mad
deyle, kapsama herkesi alarak, geçmişe yönelik olarak, bugünkü TÜFE oranını uygulayarak, top
lam gecikme zamlarını bulup, bunları 60'a bölerek, mükelleflerden, işverenlerden borçlarını tahsil 
etmek gerekiyor. Bu kadar karmaşık bir yapıya gerek yoktu. Maalesef, bu yasa tasarısında, böyle 
karmaşık bir yapı getirilmiştir, içinden çıkılmaz bir yapı getirilmiştir. 

Bu yasa, inşallah, umut ediyoruz ki, mükelleflerimize, işverenlerimize ve borçlularımıza hayır
lı olur; onları bir sorunlar yumağının içerisinden kurtarır, onlara bir beyaz sayfa açar. 

Sözlerime son verirken, tüm arkadaşlarımı ve Yüce Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. 
(Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Koçyiğit. 
Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve şahsı adına söz isteyen, Ali Kemal 

Deveciler. 
Buyurun Sayın Deveciler. 
Sayın Deveciler, süreniz 15 dakikadır. 
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CHP GRUBU ADINA ALİ KEMAL DEVECİLER (Balıkesir) - Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 1 inci maddesi üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve 
şahsım adına söz almış bulunmaktayım; hepinizi saygılarımla selamlıyorum. 

Tasarının genel gerekçesinde, af uygulamasının, Türkiye'de 2000 ve 2001 yıllarında yaşanan 
ekonomik krizlere bağlandığı açık ve net olarak görülmektedir ve açıklamalı olarak, gerekçe olarak 
yazılmıştır. 

Öncelikle şu sorunun yanıtını almak istiyorum: 2000 ve 2001 yıllarında yaşanan ekonomik 
krizlerin ortaya çıkardığı darboğazı gidermek için, AKP Hükümeti -iktidara geleli dört yıl oldu, 
2006 yılındayız- neden dört yıla yakın bir zaman beklemiştir? 

Bunun bilinen gerçeği, hükümetin, bu konuyla ilgili olarak IMF'yi bugüne kadar ikna 
edememiş olmasından kaynaklanmaktadır; bu, açık ve nettir, bunu koymamız lazım. 

Tasarıda, prim borcu olanlar arasında borçların yeniden yapılandırılmasında eşit uygulama ön
görülmemekte; aksine, borcu olan yükümlüler arasında çifte standardı öngören uygulamalara bu 
yasayla olanak sağlanmaktadır. 

Tasanda, 1 inci maddede kabul edilen, prim borcu olan işverenler ve sigortalılar için getirilen 
af uygulaması ve hesaplaması, borcu 100 000 YTL'nin altında kalanlar ile 100 000 YTL'nin üstün
de olanlar için yapılan uygulamalar birbirlerinden farklılık, ayrılık izlemektedir; bu da, Anayasanın 
eşitlik ilkesine aykırıdır; yani, yasanın 1 inci maddesi Anayasaya aykırılık teşkil etmektedir, 
Anayasa Mahkemesinden geri dönebilecek bir yasadır; bunu, burada uyarıyorum. 

Tasanda, bu farkların her ne kadar bilanço rasyoları iyi olan işverenlerin aftan yararlan
mamalarına yönelik olarak yapıldığı ifade edilse bile, aynı durumun 100 000 YTL'nin altında bor
cu olanlar için de geçerli olduğunun unutulmaması gerekmektedir. Dolayısıyla, gerek SSK ve 
gerekse Bağ-Kura prim borcu olanların aftan yararlanmaları konusunda yasayla farklı standartlar 
getirilmesi, yurttaşların yasalar karşısında eşit olmadıkları sonucunu doğurmaktadır. Bu da, 
Anayasaya ve evrensel hukuk kurallarına aykındır, az evvel söylediğim gibi. 

Aftan yararlanacak prim borçlusunun zor durum hali esas alınarak belli oranlar belirlenmişse 
de, bu oranların, aftan yararlanmada sağlıklı sonuçlar vermeyeceği, aksine, bazı haksız uy
gulamalara yol açacağı görülmektedir. Bu açıdan, yapılan bu düzenleme, beklentilere hizmet edecek 
nitelikte kesinlikle değildir. 

Yasa tasarılarının, kolay uygulanabilir ve yurttaşlar tarafından da kolay anlaşılabilir olması 
gerektiği temel kuraldır. Özellikle de af niteliği taşıyan yasaların bu açıdan büyük önem taşıdığı 
açıktır. Oysa, bu tasarı, karmaşık ve uygulaması zor olan bir tasarıdır; pek çok bürokratik işleme ve 
dolayısıyla, pek çok uyuşmazlığa yol açacaktır. Var olan sorunları çözmeyi amaçlayan bir tasarı, bu 
haliyle yasalaştığı takdirde, kendisi, yeni sorunların kaynağı olacaktır. 

Yasanın 1 inci maddesinde, bilanço usulü defter tutan işveren ve şirketlerin borçlarının hesap
lanmasında Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisine ait en son verdikleri beyannamelerindeki ekli 
bilanço baz alınacak, dönen varlıklar artı stoklar karşılığında, kısa vadeli yabancı kaynakların ras-
yosuna göre bulunacak orana göre gecikme zammı hesaplaması son derece karmaşık ve uy
gulamada zorluklar yaşanacak, bürokratik işlemlere ve büyük uyuşmazlıklara yol açacak ve büyük 
sıkıntılar doğuracaktır. Kaldı ki, biz, mükelleflerin prim borçlarını geriye dönük olarak tüm borç
larını yeniden yapılandırmak istiyoruz. Belki onbeş, belki yirmi, belki yirmibeş yıllık borçlarının 
hesabı yapılacak. Bu tüm geçmiş borçlarının tamamını yeniden yapılandırmaya alıyoruz, burada 
hemfikiriz, affın kapsamına alıyoruz; ama, hesaplanacak, yeniden yapılandırılacak prim borcunun 
gecikme zammı hesaplamalarını neden en son yılda, 2004 yılında vermiş oldukları bilançoya bağ
lıyoruz? 
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Bakınız, 2000 ve 2001 krizlerindeki ortaya çıkan sıkıntılardan dolayı bunu gündeme getir
diğimizi söylüyoruz; ama, 2000 ve 2001 yılındaki yaşanan krizlerin bilançolarını burada göz önüne 
almıyoruz, 2004'te alıyoruz. Şimdi, burada adaletsiz ve karmaşık bir durum, mağduriyet ortaya çık
mış olmayacak mıdır?! Çünkü, 2000-2001 yılı krizlerini gerekçe gösteriyoruz. Kriz yıllarıyla ilgisi 
olmayan ve kriz yıllarının üzerinden üç yıl geçmesine rağmen, en son verilen 2004 yılı bilan
çosunun değerlerine göre gecikme zamlarını hesaplayacağız ve prim borçlarını bu şekilde yapılan
dıracağız. Bu, nasıl bir adalettir?! 

Bakınız, kişi ve şirketin geriye dönük on onbeş yıllık prim borcu olduğunu düşünürsek, geçmiş 
yıllarda, belki, mükellefin, borçlarıyla ilgili ödeme güçlüğü çektiğinden prim borçlarını 
ödeyemediği; onuncu, onbirinci, onikinci yıllarda, dokuzuncu yıllarda ödeme güçlüğü çektiği için -
bilançosunda da, vergi dairesine verilen bilançolarda, bu, açık ve net olarak da istenildiğinde görül
mektedir- ödeyememiştir; ama, son yasa, son yılın bilançosunu diyor. O şirketin, o vatandaşın bel
ki son yıl, işlerini düzeltmiştir, 2004 yılı bilançoları daha iyi bir durumdadır. Şimdi, biz, tüm on yıl
lık, onbeş yıllık prim borcunu bir defa daha yeniden yapılandıracağız; geçmiş yıllardaki işinin 
bozukluğundan dolayı vergi dairelerine vermiş olduğu Kurumlar ve Gelir Vergisi bilançolarını -def
ter tutanlarla ilgili- beyannamelerini baz almayacağız, 2004 yılını baz alacağız! Haksızlık ol
mayacak mıdır arkadaşlar?! Ya geriye dönük kaç yıl borcu varsa aynı yıllara ait bilançoların tamamı 
istensin, her yılın hesaplaması ayrı ayrı yapılsın ya da aynen vergi barışında olduğu gibi... Vergi 
barışını çıkardı bu Meclis; tüm borçlar hesaplandı ve borçların üzerinden yüzde 30 civarında bir in
dirim yapıldı. Aynı şekilde yapalım. O zaman, çifte standart doğmayacaktır. O zaman, haksızlıklara 
vatandaş uğramayacaktır. O. zaman, mağdur olduğu, esasen mağdur olduğu yıllardaki değerlendir
meler de dikkate alınmamıştır olacaktır; yani, buradaki büyük bir mağduriyet göz önüne alınacak. 
Bu şekilde hem adaletli olur hem de karmaşık bir durumu ortadan kaldırmış oluruz. 

Yine, bilanço usulü defter tutan haricinde kalan işletme, işverenlerden, yani, işletme tutanlar 
31.12.2004 tarihli malî durum bildirimi beyanı esas alınarak bulunacak rasyoya ait orana göre 
yeniden yapılandırması hesaplanacaktır. Şimdi, işletme defteri tutan mükellefler, vergi dairelerine 
bilanço defteri tutmadıkları için herhangi bir bilanço, kâr-zarar beyan etmiyorlar; işletme defteri 
burada... Bakınız, bu işletme defterinin, bir tarafı gider bir tarafı gelir. Nerede burada kasa?! Nerede 
bankalar?! Nerede kısa vadeli alacaklar, stoklar; hiçbir tanesi gözükmüyor... 

ABDULLAH ERDEM CANTİMUR (Kütahya) - Orada kendi yazılı onlar... 
ALİ KEMAL DEVECİLER (Devamla) - İşte, kendi beyanına bırakıyorsunuz; ama, o zaman da ol

muyor ki!.. Olmuyor... O zaman, çifte standart oluyor. Dürüst vatandaş doğrusunu beyan edecek, bu 
yasadan daha fazla istifade etmek isteyen vatandaş resmî bir belgeye bağlayamadığı için, istediği şekilde... 

ABDULLAH ERDEM CANTİMUR (Kütahya) - Vatandaşların hepsi dürüsttür; merak etme... 
ALİ KEMAL DEVECİLER (Devamla) - Canım, ondan kuşkumuz yok da... Ama, burada 

çelişki yaratacak... 
BAŞKAN - Sayın Deveciler, Genel Kurula hitap eder misiniz lütfen. 
ALİ KEMAL DEVECİLER (Devamla) - O zaman, vergi dairesinin müdürünün takdirine de 

bırakmış oluyoruz bir bakıma. 
Bu vatandaşlar kendi inisiyatifleri doğrultusunda, herhangi bir belgeye dayandırmaksızın, is

tediği şekilde düzenleyerek belge verecekler; istediği şekilde düzenleyecekleri bu mükelleflerin 
borçlarının yeniden yapılandırılmasında büyük yanlışlıklar olacak ve adaletsizlikler doğacaktır ikin
ci sınıf mükelleflerle ilgili. 

Yine, az evvel belirttiğim gibi, on onbeş yıl borcu olanların hesaplanmasında, ne yazık ki, 
31.12.2004 tarihli mükellefin, ikinci sınıf işletme defteri tutan mükellefin, kendi isteğine göre 
düzenlediği malî durum belgesine göre prim borçlarının hesaplanması da doğru olmayacaktır; yine, 
büyük bir karmaşa yaratacaktır. 
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Yine, tekrar ediyorum. Bu şekilde, gerek bilanço usulü defter tutanlarla ilgili, Kurumlar Ver
gisi mükellefleri, şirketler veya gerçek kişiler gerekse ikinci sınıf defter tutan, işletme defteri tutan 
mükelleflerle ilgili bu şekilde bir mali durum belgesi vermeyelim; bunun yerine -bu Mecliste geçir
dik, vergi barışında- Meclisimizce bu maddeyi kaldıralım -önergemiz de var- buraya diyelim ki, 
yüzde 30 veya yüzde 40 borçları hesaplansın, gecikme zamları hesaplansın. Gecikme zamlarından 
düşecekse gecikme zamlarından düşelim, tamamından düşeceksek tamamından düşelim. Vergi 
barışında olduğu gibi, aynen yüzde 30-40 civarında bir oran, hem uygulamada karmaşaya yol aç
mayacak hem adaletsizliğe yol açmayacak ve hakkaniyet ölçülerinde tüm mükelleflerin hepsine eşit 
ölçüde bir uygulama olacaktır. Bizim bununla ilgili düzenlememiz var. Plan ve Bütçe Komisyonun
da da bunu gündeme getirdik; ama, ne yazık ki, AKP'li Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi arkadaş
larımızın oylarıyla reddedildi. 

Yine, görüşmekte olduğumuz yasada, prim borçlarını yeniden yapılandıranlardan taksitlendir-
me süresi boyunca prim borçlannı ödemelerinin yanında, vergi dairelerine tahakkuk eden yıllık 
Gelir ve Kurumlar Vergilerini, Katma Değer Vergilerini ve diğer tahakkuk eden vergileri de 
zamanında ödeme yükümlülüğü getirilmektedir. 

Vergi dairelerine borçlarını ödemeyenler, yapılandırdıkları sosyal güvenlik primi taksitlerini 
ödeseler bile, hiç aksatmasalar bile, yani, primle birlikte bu kanunun yeniden yapılandırma hüküm
lerinden yararlanma hakkını da kaybedeceklerdir. 

Yine, tasarıda prim borcunu yeniden yapılandırıp aftan yararlanmak isteyen prim borçlularının, 
yeniden yapılandırmaya müracaat edip de ödemelerini aksatanların aksattıkları tarihten itibaren, 
kanun, kararname ve diğer mevzuatla sağlanan üretim, yatırım, doğrudan gelir desteği ve benzeri 
devlet yardımları ile teşvik ve desteklerden yararlandınlmamaları da öngörülmektedir. 

2926 sayılı Bağ-Kur Yasasına tabi olan tarım sigortalısı, çiftçi primlerini aksattığında, 
ödeyemediğinde, bundan sonra, devletten almış olduğu doğrudan gelir desteği primleri ile ekmiş ol
duğu ürüne eğer, şayet, devlet tarafından verilen bir ürün desteği varsa -mesela, zeytinciye, pamuk
çuya, ayçiçekçiye- bu primler de kesilip çiftçiye ödenmeyecektir. 

ABDULLAH ERDEM CANTİMUR (Kütahya) - Tasanda öyle bir şey yok. 
ALİ KEMAL DEVECİLER (Devamla) - Yine, aynı şekilde, devletten yatırım indirimi ve teş

vik alan sanayici, KOBİ'ler, müteahhitler ve tüm kesimlerin teşvikten faydalanabilmesi için, sosyal 
güvenlik prim ödemelerine ait borcunun olmaması gerektiği bu yasayla kabul edilmiş ve bu şekil
de mükellefler teşviklerden faydalanamayacaklardır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu yasayla, bir yandan SSK ve Bağ-Kurda yeniden 
yapılandırmayla vatandaşlara sosyal güvenlik primlerinden dolayı borçlarının ödenebilmesi için bir 
kolaylık yapmayı sağlarken, diğer yandan ise mükelleflerin yeniden yapılandırılıp ödemek istedik
leri prim borçlarıyla hiç ilgisi olmayan başkaca koşullara bağlanmak istenmesi doğru ve anlaşılır bir 
uygulama değildir; çünkü, yasanın genel amacı, SSK ve Bağ-Kur'un alacaklarının tahsilatının hız
landırılmasının sağlanmasıdır. 

Bir yandan, SSK ve Bağ-Kur prim borçlarının tahsilatının sağlanmasını çıkaracağımız bu 
yasayla, yeniden yapılandırma yasasıyla sağlarken, çalışırken, bir yandan da başkaca ödeme yap
tırımlarının bu yasayla getirilmesi, yasanın amacının dışına çıkılması demektir. Böyle bir uygulama 
yasanın ruhuna da aykındır. Maliye Bakanlığının, vergilerin tahsilatını, SSK ve Bağ-Kur prim af
fına bağlaması yanlış bir uygulama olup, sanki, Maliye Bakanlığının vergi alacaklarını top
layamamasında, vergi tahsilatını yapamamasında aciz kalması anlamına gelmektedir. 

Bu Meclis, daha evvel, Vergi Banşı Yasası çıkardı. Vergi Barışı Yasasına, madem, neden, ver
gi borçlannı yeniden yapılandırırken, neden o gün de SSK primlerini ve Bağ-Kur primlerinide 
ödeme şartını getirmedik?! Bundan evvel Vergi Barışı Yasasını çıkardık. Vergi Barışı Yasasında 
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böyle bir şeye bağlamadık. Demek ki, Maliye Bakanlığı vergi borçlarının tahsilatında aciz kalıyor; 
aciz kalıyor ki, bu yasaya bağlıyoruz. Yani, bu yapılan, tabiri caizse, vatandaşı, yorgunu yokuşa sür
mekten başka bir şey değildir. Vatandaşı kıskaç altına almak, vatandaşa, bu, SSK ve Bağ-Kur borç
larının yeniden yapılandırılmasına başvurma demektir açıkça. Diğer müeyyidelere bağlamak, 
vatandaşa, SSK ve Bağ-Kurlunun yeniden yapılandınlmasına başvurma demektir. Onun için, 
yasadan, 3 üncü maddenin de, vergi borçlarının ve teşviklerin 4 üncü maddede kesilmesi mad
desinin kesinlikle çıkarılması gerekmektedir; çünkü, yasa o zaman amacına ulaşmaz. 

Biz, başka, Maliye Bakanlığının tahsilatını bu yasaya koyarak, tahsildarlığını vatandaşa yap
tıracağız. Vatandaş, SSK, Bağ-Kur parası olsa, zaten SSK, Bağ-Kur primlerini bugüne kadar öder
di. Şimdi, hem SSK, Bağ-Kur primlerinin geçmiş yıl alacaklarını, borçlarını taksitlendirdik 
diyoruz, 60 aya kadar bunları yatır diyoruz; yatınrken de diyoruz ki, aman ha, cari aya ait olan 
primini de unutma, üç ay üst üste ödemezsen, yapılandırmanı bozanm diyorsun. Tamam, buraya 
kadar gayet iyi. 

ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Üç ay değil, dört ay, dört ay... 
ALİ KEMAL DEVECİLER (Devamla) - Dört ay; ama, üç aydan sonra bozuluyor, dördüncü 

ayda bozuluyor. 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Hayır, üçten fazlası bozar. 
ALİ KEMAL DEVECİLER (Devamla) - Üç ay diyorum işte, dördüncü ayda bozuluyor Saym 

Kaçır. 
BAŞKAN - Lütfen, Sayın Kaçır... 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Üç ay bozmaz, dört ay bozar. 
BAŞKAN - Sayın Kaçır, lütfen... 
ALİ KEMAL DEVECİLER (Devamla) - Ben ne diyorum size?! Anlamanız kıtsa, ben bil

miyorum yani... Üç ay diyorum, üç ay, dördüncü ayda bozuluyor. 
BAŞKAN - Sayın Deveciler, lütfen, Genel Kurula hitap edin. 
ALİ KEMAL DEVECİLER (Devamla) - Üç ay anca... 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Dört ay bozar... 
ALİ KEMAL DEVECİLER (Devamla) - Üç ay veriyorsunuz süre. Üç ay... Dördüncü ayda 

bitiyor işiniz. 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Tamam, doğru. 
ALİ KEMAL DEVECİLER (Devamla) - Şimdi, yani, o zaman ne oluyor; vatandaş, şimdi, hem 

cari ay primi ödeyecek hem onbeş yıllık, on yıllık beş yıllık, SSK, Bağ-Kur primi ödeyecek. Bun
ları ödeyecek vatandaş. Bir de vergi dairesinden borcunu öde. Yahu şimdi, bırakın da... 

ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Bağ-Kurda yok. 
ALİ KEMAL DEVECİLER (Devamla) - Bırakın da, bu yasadan ilgisi olmayan maddeyi 

çıkaralım buradan. Fazlaca, vatandaşı da sıkıştırmayalım. Vatandaş da, sosyal güvenlik primlerini... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Deveciler. 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Sayın Deveciler, Bağ-Kurlu için yok. 
ALİ KEMAL DEVECİLER (Devamla) -Ben yasanın bütününe konuşuyorum, çıkarsınız 

konuşursunuz burada. 
...çok rahat bir şekilde ödesin arkadaşlar. 
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Yine, burada, yasalara göre prim borçlu olan Bağ-Kurlu sağlık hizmetlerinden yarar
lanamamakta, sağlık harcamalarını kendisi karşılamaktadır halen bugüne kadar. Getirilen af uy
gulamasında, sağlık sigortası da dahil, tüm primlerin ödenmesi öngörülmektedir. Oysa, bu sigor
talıya geçmişte, Bağ-Kurca sağlık hizmeti sunulmamıştır. Vatandaş, primini ödemediği için Bağ-
Kurlu sağlık sigortasından faydalanamamıştır; kendi cebinden bütün sağlık harcamalarını kar
şılamıştır. Dolayısıyla Bağ-Kurlunun yararlanmadığı bir hizmetin priminin kendisinden istenmesi, 
hem de gecikmeli olarak istenmesi her şeyden önce adil bir uygulama değildir; bu da, SSK ve Bağ-
Kur af uygulamalarında farklılıklara yol açacaktır; çünkü, Bağ-Kurlunun aksine, işverence sigorta 
primi yatırılmayan işçi, sağlık hizmetlerinden yararlanmaktadır. 

Bakınız, işveren primi kesiyor işçiden, işçi hissesini, devlete yatırmıyor; ama, sağlık hizmet
lerinden yararlanıyor. Bağ-Kur primini yatırmayan çiftçimiz, köylümüz, esnafımız ise sağlık hiz
metlerinden, bugüne kadar, belki on senelik borcu var, hiç yararlandırılmadı, hepsi cebinden. Şim
di, hiç olmazsa burada bir adaletli davranalım. Tamam, emekli olduktan sonra -biz bunu Plan Büt
çede de tartıştık- sağlıktan faydalanacağı için, hiç olmazsa bugüne kadar olan sağlık priminin belir
li bir miktarını burada düşmemiz gerektiğine inanıyorum. Bu şekilde çifte standart düzeltilecektir. 

Her af uygulamasının iyi niyetli, dürüst, yasalara bağlı yükümlüleri mağdur ettiği bir gerçek
tir. Çünkü, sonuçta mağdur olanlar primlerini aksatmadan ödeyenler olmaktadır. Bu da iyi niyetli 
yükümlülerin yasalara ve o yasaları çıkaran yasama organına olan güvenini sarsmaktadır. Bu mağ
duriyetin giderilmesi için de yasalara uyan yükümlülere belli bir avantaj getirilmesi lazımdır. Bizim, 
Cumhuriyet Halk Partisinin hazırlamış olduğu bir önergesi var; bir yıllık hiç olmazsa sağlık primi 
bu vatandaşlardan alınmasın veyahut bir defaya mahsus pasaport harcı alınması diyoruz. 

Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu tasarıya genelde olumlu bakıyoruz; ama, söylemiş olduğum 
çekincelerin düzeltilmesi... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
ALİ KEMAL DEVECİLER (Devamla) - Başkanım bitiriyorum. 
Ama, az evvel sizlere arz etmiş olduğum bu çelişkilerin, çekincelerimizin de düzeltilmesi ve 

düzeltildikten sonra bu yasanın kabul edilmesi gerektiğine inanıyorum; çünkü, vatandaşların mağ
duriyetleri en aza inecektir ve adaletli bir şekilde, sizin de, Adalet ve Kalkınma Partisinin isminde 
bulunan "adalef'e yakışır bir şekilde adaletli bir uygulama olacaktır diyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Deveciler. 
Madde üzerinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Murat Başesgioğlu konuşacaklardır. 
Buyurun Sayın Bakan. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Süreniz 10 dakikadır Sayın Bakanım. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MURAT BAŞESGİOĞLU (İstanbul) - Sayın 

Başkan, değerli milletvekilleri; Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ve 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı üzerinde, kısaca, tasarının getir
diği değişiklikleri arz etmek üzere huzurunuzdayım; bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygıyla selam
lıyorum. 

Değerli milletvekilleri, benden önceki arkadaşlarımızın da ifade ettiği üzere, tasarı, hem Bağ-
Kurda hem de SSK'da 31 Mart tarihine kadar birikmiş olan prim alacaklarının yapılandırılmasını 
öngören bir tasarıdır. Bu konu çok tartışılabilir. En azından sisteme güvenerek, düzenli prim 
ödeyenlerin hakkını, hukukunu korumak adına tartışılabilir. Onun dışında ekonomik zaruretlerle, 
çeşitli nedenlerle borcunu ödeyemeyen, prim borçlarını ödeyemeyen küçük esnafımıza bir kolaylık 
sağlanması adına da bu konuda çok şeyler söylenebilir. Tabiî, bunların hepsi geride kaldı. Biz, 
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hükümet olarak bütün bu söylenenleri, söyleyebilecekleri değerlendirdik ve huzurunuza bu şekilde 
bir tasarıyla geldik; ama, bütün bunlara rağmen, hâlâ, bu tasarının tartışılır veyahut da sorgulan
maya muhtaç hususlarının olduğunu da belirtmemiz lazım, biraz evvel konuşan arkadaşların ileri 
sürdüğü gerekçeler gibi; çünkü, ne kadar uğraşırsanız uğraşın, dört dörtlük, hepimizin, tamam, bu, 
bu işin idealidir diyebileceği bir formülasyonu yaratmak mümkün değil. Yani, 1972 yılından 
itibaren bugüne kadar birikmiş prim borçlarını, gecikme cezalarının zaman zaman yükseldiğini, 
TÜFE farklarının farklı olduğunu, borçların yapısının ve zamanının farklı olduğunu düşünürseniz, 
bulabileceğimiz modelin olabildiğince ortalamayı kapsayacağını kabul etmemiz lazım. 

Şimdi, değerli milletvekilleri, biraz evvel de ifade ettiğim gibi, 31 Mart 2005 tarihine kadar 
tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan, Bağ-Kur kapsamında takip edilen prim ve sosyal güvenlik 
destek primi borçlan, SSK kapsamında takip edilen kamu ve özel sektör işverenlerinin sigorta 
primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi ve diğer feri cezaları kapsıyor. Plan ve 
Bütçe Komisyonunda yapılan değişiklikle, topluluk sigortasına mensup avukatlar ve noterler de bu 
kapsama dahil edilmiş bulunmaktadır. 

31 Mart 2005 tarihi itibariyle Sosyal Sigortalar Kurumunda, özel sektör borçlu dosyası sayısı 
1 446 735'tir. Bu borçlardan 100 000 YTL'nin üzerinde olan borçların dağılımı ise şu şekildedir: 
Özel sektör borçlu dosyası sayısı 2 655, kamu sektörü borçlu dosyası sayısı ise 157 olmak üzere, 
toplam 2 812 dosyanın 100 000 YTL'nin üzerinde borcu bulunmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, 31 Mart 2005 tarihi itibariyle Bağ-Kurda ise, 1479 sayılı Kanuna tabi 
toplam sigortalıların yüzde 18,5'ini oluşturan bölümü hiç prim ödememiş olup, bu sayı 437 585 
sigortalıya tekabül etmektedir. Toplam sigortalıların yüzde 42'sini oluşturan en az bir defa da olsa 
prim ödemiş olan 998 671 sigortalımız bulunmaktadır. Bu rakamları detaylandırmak mümkündür; 
ama, özellikle, bu ifadelerden de anlaşılacağı üzere, Bağ-Kurda prim ödeme alışkanlığının çok 
düşük olduğunu görüyoruz. 

Değerli milletvekilleri, gerek SSK olsun gerekse Bağ-Kur olsun, bu kurumlar, sosyal sigor
tacılık üzerine kurulmuş kurumlardır, sosyal yardım kurumları değildir. Bu kurumlara bu şekilde 
bakmamamız lazım. Bunların sigortacılık mantığı üzerinde kurulu olduğunu düşünerek, gelir-gider-
lerini, aktüaryel dengelerini bu şekilde kabul etmemiz gerekiyor. Onun için de, prim ödememe alış
kanlığını ödüllendirecek, teşvik edecek beyanlardan, açıklamalardan kaçınmamız lazım; ancak, biz, 
bu kurumların, malî sürdürülebilirliklerini sağladıkları sürece, ayakta kalmalarını sağlayabiliriz ve 
bütçeye de o oranda yük olmaları azaltılmış şekilde devam eder. Tabiî, diğer taraftan, sosyal devlet 
gereği, devletin sosyal güvenliğe katkı vermesi ayrı bir husustur, onu yürekten paylaşıyorum, her 
konuşmamda ifade ediyorum. Devletin, başka sektörlere kaynak aktardığı gibi, vatandaşlarının yaş
lılık, hastalık ve yoksulluk sosyal risklerine karşı, tarafların yanında katkı vermesi gerekir diyoruz 
ve bu anlayışımızı, yeni sosyal güvenlik reformumuza monte ettik. Devlet, özellikle yaşlılık sigor
tasında, tarafların yanında, üçüncü taraf olarak, tanımlanmış bir prim katkısını sosyal güvenlik sis
temine katmaktadır. 

Evet, yine, bu tasarımıza dönersek. Bu tasarımızda, birkaç formüle göre borçları güncelleş
tiriyoruz. Bağ-Kurun tüm borçları ve Sosyal Sigortalar Kurumunda ise 100 000 YTL'ye kadar birik
miş prim borçları, 31.12.1998 tarihine kadar geçerli olan gecikme zamları uygulanmak suretiyle 
borç güncelleştiriliyor, 1998 yılına kadar. 1998 yılından itibaren ise, günümüze kadar veyahut da 31 
Mart tarihine kadar geçerli olan TEFE, bilahara ÜFE oranları nispetinde, bu birikmiş prim alacak
ları güncelleştiriliyor. Bu şekilde güncelleştirilmiş bulunan borç miktarından, borcun dönemine 
göre, borcun yaşına göre çeşitli oranlarda terkin söz konusu. Burada da, standart bir terkin söz 
konusu değil; bazılarında yüzde 15, bazılarında yüzde 20, bazılarında yüzde 30'a varan, çeşitli oran
larda terkin miktarı söz konusu. Bu, güncelleştirilmiş borç miktarını, 60 aya kadar taksitlen-
diriyoruz, mükelleflerimiz, borçlularımız isterlerse 60 aya kadar geçecek taksitlendirme süresi 
içerisinde bu borçlarını ödeyebilecekler; ama, bizim tercihimiz, bizim önerimiz, imkânı olanların, 
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olabildiğince kısa süre içerisinde bu borçlarını ödemeleridir; çünkü, bir vade farkı konulmak 
suretiyle, borç ödeme süresi uzadığı zaman, ilk 12 ayda yüzde 5, 24 ayda yüzde 6, 24 ayı geçen 
dönemlerde ise yüzde 7'lik bir vade farkı bu borç stokuna dahil edilecektir. Onun için, mükellef
lerimizin, borçlarını olabildiğince kısa vadelerde veyahut da peşin ödemelerinin, kendi yararlarına 
olduğunu ifade etmek istiyorum. 

Bu tasanda Bağ-Kurlular için bir yeni açılım getirdik, eskiden olmayan yeni bir açılım getir
dik. Bağ-Kurlu sigortalılarımız, toplam borçlarının yüzde 25'ini peşin veya 4 taksitini cari ay prim-
leriyle birlikte ödedikleri takdirde sağlık hizmetlerinden faydalanmaya başlayacaklardır. 

Bağ-Kur sigortalılarının 31 Mart 2005 tarihinden sonraki borçlarının taksitlendirilmesi, yine bu 
tasarıda getirilen önemli değişikliklerden biridir. 31 Mart 2005 tarihinden, bu kanun yürürlüğe gir
diği tarihe kadar ödenmeyen prim borçları da, yeniden yapılandırılarak borca eklenecektir. Yani, 31 
Mart tarihinden bugüne kadar epeyce süre geçti. Bu tasarı komisyonda, Genel Kurulda uzun süre 
bekledi, bu sürede de borcu biriken mükelleflerimiz oldu; dolayısıyla, onların birikmiş borçlarına 
da bir taksitlendirme imkânı getiriyoruz; ama, buradaki fark, 31 Mart tarihine kadar birikmiş olan 
borç stokuna uygulanan faiz hadleri ve diğer kolaylıklar, 31 Mart tarihinden bugüne kadar geçecek 
süre içerisinde uygulanmayacak, sadece taksitlendirme imkânı getiriyoruz. 

Sorulabilir; SSK alacakları ne olacak? Mevcut sistemimizde, SSK alacaklarının taksitlendiril
mesi 24 aya kadar mümkündü, bu tasarıyla bunu 36 aya kadar çıkarıyoruz. Yani, SSK'lılar açısın
dan da, 31 Mart tarihinden itibaren bugüne kadar birikmiş borçlarını taksitlendirme imkânı bu 
tasarıyla getirilmiş bulunmaktadır. 

Taksitlerin aksatılması halini öngören maddemizde ise değerli milletvekilleri, taksitlendir-
meden kaynaklanmış yükümlülüklerin bir takvim yılında üç defadan fazla aksatılması veya taksit
lendirme süresi içinde tahakkuk edecek cari ay borçlarının bir takvim yılında üç defadan fazla öden
memesi durumlarında bu yeniden yapılandırma hükümlerinden bu hususları ihlal edenler yararlan
dırılmayacaktır. Yani, iki halde taksitlerin ihlal edilmesi söz konusudur. Bir; taksitlendirilmiş ödeme 
planını ihlal edenler bir yıl içerisinde üç defadan fazla bunu aksatırlarsa, bu hususu da ihlal edilmiş 
sayacağız. İkinci ihlal hususu ise; cari ay primlerini bir takvim yılı içinde üç defadan fazla 
ödememeleri halinde yine bu borçlular da bu yapılandırma hükümlerinden yararlanmayacaklar. 
Ama, yine bir esneklik getiriyoruz. Bu sınırlar içinde taksit ödemelerini yerine getiremeyenlere dev
let iç borçlanma senetleri aylık ortalama faiz oranına 1 puan ekleyerek bileşik bazda gecikme zam
mı uygulanacak ve böylece, bu mükelleflerin de bu sistemden çıkmamalarına, sistem içerisinde kal
malarına imkân verilecektir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN- Sayın Bakan, buyurun. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MURAT BAŞESGİOĞLU (Devamla)-

Değerli milletvekilleri, sürem doldu. Belki öbür maddelerde yine izah etmeye devam ederim. 
Bu tasarılarla birlikte vergi borçlarının da süresinde ödenmesini öngören bir hüküm var. Yine, 

devletten alınan teşviklerden yararlanmanın bu yasa hükümlerindeki mükellefiyetleri yerine getir
me şartına bağlı olan hususlar var. Bunlar, tabiî, çeşitli şekillerde tartışılabilir; ama, neticede bütün 
bunların hepsi kamu alacağıdır. Yani, SSK primi veyahut da vergi alacağı olarak bunlarda ayrım 
yapmayı doğru bulmuyoruz. Kamunun alacağının bir şekilde tahsil edilmesi, tüm kamu alacak
larının tahsili açısından önemli bir husus arz etmektedir. 

Sözlerimin başında ifade ettiğim gibi, bu tasan gündemde çok kalmıştır; üzerinde çok çalışıl
mıştır, alt komisyonlar kurularak çalışılmıştır; bir an önce Yüce Parlamentomuzdan çıkartılarak 
mevzuatımıza kazandırılması ve kurumların, bir an önce, bu yasaya uygun prosedürleri başlat
masında fayda var diyor, bu yasanın, sosyal güvenlik sistemimize hayırlı olmasını, faydalı olmasını 
diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Madde üzerinde şahsı adına söz isteyen, Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler. 
Buyurun Sayın Güler. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
MAHFUZ GÜLER (Bingöl) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1066 sıra sayılı Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarını 

Yeniden Yapılandırılmasıyla İlgili Tasarının 1 inci maddesi üzerinde şahsım adına söz almış 
bulunuyorum; Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, Sosyal Sigortalar Kurumunun, kamu ve özel sektörden, 2005 Mart ayı 
itibariyle, 5 milyar YTL alacağı ile Bağ-Kurun 16,7 milyar YTL prim alacağı bu tasarıyla yeniden 
yapılandırılacaktır. 

Bu maddeyle, SSK ve Bağ-Kurun birikmiş alacaklarının, enflasyon rakamları baz alınarak 
güncellenmesi suretiyle, alacak asıllarının değerlerinin korunması istenmiştir. 

Ayrıca, bu kanunla, borçluların, gecikme zammı ve faiz yüklerinde, özellikle 2000 ve 2001 
ekonomik krizlerinin olumsuz etkilerinden kaynaklanan mağduriyetlerinin belirli ölçüde azaltılması 
hedeflenmiştir. 

Borçluların tekrar sisteme düzenli prim ödemelerinin teşviki amacıyla, borcun ödenebilir 
seviyeye getirilmesi amaçlanmaktadır. Kurumların birikmiş alacaklarının tahsil edilmesi ve yeni 
borç birikimlerinin önüne geçilmesi düşünülmektedir. 

Sosyal güvenlik prim alacaklarının tahsilinde kurumların daha etkin bir takip yapabilmelerine 
imkân tanınması, sosyal güvenlik reform kanunları çerçevesinde tek çatı altında yeniden yapılan
dırılması düşünülen kurumların daha sağlıklı ve sorunsuz olarak bir başlangıç yapmaları hedeflen
mektedir. 

Tasarı, 31.3.2005 tarihine kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan, Bağ-Kur kapsamında 
takip edilen prim ve sosyal güvenlik destek prim borçlarının tümünü kapsamaktadır. 

SSK kapsamında takip edilen kamu ve özel sektör işverenlerinin sigorta primi, sosyal güven
lik destek primi, işsizlik sigortası primi, idarî para cezası, sosyal yardım zammı borçlan, topluluk 
sigortası prim borçları ve isteğe bağlı sigorta prim borçlarını kapsamaktadır. 

Yine, SSK kapsamında, 31 Mart 2005 tarihi ve öncesinde biten özel bina inşaatı ve ihale 
konusu işlerden dolayı fark, işçilik tutarı üzerinden hesaplanarak borçlar yeniden yapılan-
dınlacaktır. 

Bu tasanyla, Bağ-Kurda tüm borçlar, SSK'da ise borç aslı 100 000 YTL ve altında olanlar için 
borç asıllarına, 1998 yıl sonuna kadar olan borçlar için gecikme cezası, 1999 yılından başvuru 
tarihine kadar olan borçlar için ise, gecikme cezası oranları yerine enflasyon TEFE oranı uy
gulanarak hesaplanacaktır. Bu hesap sonucu, borcun ait olduğu döneme bağlı olarak toplam borç 
tutarından farklı oranlarda terkin söz konusu olacaktır. 

SSK'da borç aslı 100 000 YTL üzerinde olanlar için Maliye Bakanlığınca "çok zor durum" 
halinin belirlenmesi için kullanılan likidite rasyosu esas alınarak, borçlu firmanın malî durumuna 
bağlı olarak yüzde 30'a kadarı terkin yapılabilecektir. Bu durumdaki işverenlerden, 1.1.2005 tarihin
den önce vergi mükellefiyeti sona ermiş ya da haklarında iflas kararı verilmiş olanların borçlarının 
yüzde 30'u terkin edilecektir. 

Değerli arkadaşlar, getirdiğimiz bu tasarıyla borcun ağırlıklı yaşına göre taksit sayısı belir
lenecektir, taksit sayısı en fazla 60 ay olacaktır. Taksitlendirme farkı 12 ayda ödenirse yıllık yüzde 
5; 12 ayı aşan, ancak 24 ayı aşmayan sürede ödenirse yıllık yüzde 6; 24 ayı aşan sürede ödenirse 
yıllık yüzde 7 olacaktır. Taksitlendirme süresinde taksitlendirilmiş borçlara Hazine borçlanma faizi, 
DİBS uygulanmayacaktır. 
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Başvuru süresi, yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, aybaşından itibaren 2 aydır, bu 
süreyi 1 ay uzatmaya SSK ve Bağ-Kur yönetim kurulları yetkili kılınmıştır. 

Taksitlendirmeden kaynaklanmış yükümlülüklerin bir takvim yılında 3 defadan fazla aksatıl
ması veya taksitlendirme süresi içinde mükellefler, tahakkuk edecek cari ay borçlarının bir takvim 
yılında 3 defadan fazla ödenmemesi durumlarında, bu yeniden yararlanma hükümlerinden yarar
lanamayacaklardır. Bu sınırlar içinde taksit ödemelerini yerine getirmeyenlere, Hazine borçlanma 
faizi aylık ortalama faiz oranına 1 puan eklenerek, birleşik bazda gecikme zammı uygulanacak ve 
böylece sistemde kalmalarına imkân verilecektir... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
MAHFUZ GÜLER (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Sayın Güler, buyurun. 
MAHFUZ GÜLER (Devamla) - Tasarıyla, ayrıca, Bağ-Kurlulara, toplam borçlarının yüzde 

5'ini peşin veya 4 taksitini cari ay primleriyle birlikte ödeyenler için sağlık hizmetinden yararlanma 
imkânı getirilmiştir. 

Yine, Bağ-Kur sigortalıları için, 31 Mart 2005 tarihinden bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe 
kadar ödenmeyen prim borçları da yeniden yapılandırılan borca eklenerek taksitlendirme imkânı 
verilmiştir. 

SSK ve Bağ-Kurda gecikme zammı oranları yeniden düzenlenmektedir. Halen ilk ayda yüzde 
10 olan gecikme zammı, üç aylık sürede her ay için yüzde 3 olarak değiştirilmektedir. Bağ-Kurda, 
ayrıca, pirim mahsup sistemi değiştirilerek, yapılan ödemelerin, öncelikle en eski borca değil, 
ödemenin yapıldığı aya ait prim borcuna, kalan kısmın ise en eski borçtan başlayarak mahsup edil
mesi benimsenmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu yeniden yapılandırmanın daha iyi anlaşılması için bir 
örnekle hesaplamayı anlatarak konuşmama son vermek istiyorum. Örneğin, 2000 yılı ocak ayında 
100 000 YTL borcu olanın, mevcut mevzuata göre 2005 yılı kasım ayında borcu 634 YTL olmuş
tur. Bu borç bu tasarıya göre yeniden yapılandırıldığında, 2000 yılı başından itibaren primin aslına 
TEFE uygulanacak olup, toplam borç 408 YTL olacaktır. Buna göre, peşin ödendiğinde indirim 
oranı yüzde 36'dır. 

Değerli arkadaşlar, bu tasarıyla, ülkemizde, geçmiş dönemlerdeki ekonomik krizler başta ol
mak üzere, ödeme sıkıntısı çeken tüm SSK ve Bağ-Kurlular için, AK Parti İktidarının hazırladığı 
iyi bir imkân doğmuştur. Umarım, bu düzenleme mükelleflerimiz için yapılmış olan son bir yapılan
dırma olur. 

Halkımızın büyük bir beklenti içinde olduğu SSK ve Bağ-Kur primlerinin yeniden düzenlen
mesi konusunda çok yoğun bir emek harcayan başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın 
Başesgioğlu'na ve Bakanlığımızın değerli bürokratlarına, komisyonlarda emeği geçen tüm millet
vekili arkadaşlarıma teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. 

Bu tasannın halkımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, hepinize, tekrar, saygılarımı 
sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Güler. 
Şimdi, madde üzerinde 10 dakika süreyle soru-cevap işlemi yapılacaktır. 
Soru sorma süresi 5 dakikadır. 
Sayın Gazalcı, buyurun. 
MUSTAFA GAZALCI (Denizli) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
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Sayın Bakandan şu soruyu yanıtlamasını dileyeceğim: Bağ-Kur ya da SSK'ya bağlı bir üye, 
belirli bir süre primini ödedikten sonra, ekonomik sıkıntı nedeniyle ilgili kuruluşla ilişiğini kesmiş 
ödeyemeyeceği düşüncesiyle, üç yıl, beş yıl bir ara verdikten sonra ekonomik durumu yeniden 
iyileşmiş ve yeniden prim ödemeye başlamış. Şimdi, biz, ilişiğini kesmeyenlerin faizlerini yeniden 
bir güncelleştiriyoruz. Bilinçli olarak, iyi niyetli olarak ilişiğini bir süre kesmiş, ama, ödemelerinde 
bir aksaklık olmamış, şimdi geriye doğru borçlanmak istiyor. Böyle bir düşüncesi var mı Bakan
lığın? Yani, mademki bir güncelleştirme söz konusu, aynı durumda başlamış, birisi ilişiğini kes
memiş, ama, ödememiş; birisi de, ödemeyeceğini anlayınca ilişiğini kesmiş. Araya zaman girmiş, 
yeniden durumu iyileşmiş. Bunlar için bir borçlanma, iyileştirme düşünüyor musunuz? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Gazalcı. 
Sayın Tiryaki, buyurun. 
HALİL TİRYAKİ (Kırıkkale) - Sayın Bakan, sigorta ve Bağ-Kur primleri borçlarının yeniden 

yapılandırılmasından ve borçların taksitlendirilmesinden yararlanacak olan mükellefler için bu 
yasayı çıkarıyoruz. Primlerini zamanında ödeyen mükellefler için ne düşünüyorsunuz? Zamanında 
ödeyen mükellefler, acaba, bir nebze olsun -affedersiniz ama- enayi yurduna mu düşüyor? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Tiryaki. 
Sayın Ateş, buyurun. 
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Aracılığınızla, Sayın Bakana bir soru da ben yöneltmek istiyorum. Bağ-Kurlu olarak prim 

ödemeye başlayan bir vatandaşımız, belli bir süre sonra sigortalı olduğu takdirde ve bu arada Bağ-
Kur primlerini ödemediği veya ilişkisini kesmediği durumda, daha sonra sigortadan emeklilik 
durumuna geldiğinde, ödemiş olduğu Bağ-Kur primleri ne olacaktır? 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Ateş. 
Sayın Çakır, buyurun. 
RASİM ÇAKIR (Edirne) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Aracılığınızla, Sayın Bakanımdan şunu öğrenmek istiyorum: Görüşmekte olduğumuz yasa 

tasarısıyla, tarım Bağ-Kuruna üye olmuş, ama, hiç prim yatırmamış vatandaşlarımız emeklilik 
yaşına gelmişler ise eğer, belirli bir miktar para yatırarak -zannediyorum, 14 milyar küsur yatırarak-
emekli olma hakkını alacaklar; ama, öyle vatandaşlarımız da var ki, tarım Bağ-Kuruna girmemiş, 
yani, kayıt olmamış, ama, bugün emeklilik yaşı gelmiş... "Yani, sadece kayıt olmak mı gerekir; biz 
de bu parayı yatırsak, bize de emeklilik hakkı verilemez mi" diye bizlere soru soran vatandaşlarımız 
var. Ben, Sayın Bakanımdan, böyle bir talebin yerine getirilmesinin mümkün olup olmayacağını öğ
renmek istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Çakır. 
Sayın Kandoğan, buyurun. 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Teşekkür ediyorum. Sayın Bakanımdan şu hususu öğren

mek istiyorum: 
1 inci maddede, yeniden yapılandırma içerisinde yer alan "idarî para cezası" ibaresi var. "İdarî 

para cezası" ibaresi, bir af niteliği taşımakta mıdır? Eğer af niteliği taşıyorsa, bunun kabulü için 
gerekli oy şartını arayacak mısınız? 
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İkincisi, yine, 1 inci maddede, borçların yapılandırılmasıyla ilgili olarak farklı uygulamalar 
mevcut. Hatta, 100 000 Yeni Türk Lirasının üzerinde borcu olanlarla ilgili olarak, kendi içerisinde 
3 ayrı ödeme planı getirilmektedir. Bu şekildeki düzenlemelerin Anayasaya aykırı olduğunu 
düşünüyor musunuz? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kandoğan. 
Sayın Bakan, buyurun. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MURAT BAŞESGİOĞLU (İstanbul) -

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Soru soran arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. 
Şimdi, Sayın Gazalcı'nın sormuş olduğu soruya kısaca cevap vermek istiyorum. 
Burada, tabiî, sistemle irtibatı kalmamış, sistemle ilişkisini kesmiş mükelleflerimizin, borçlan

ma suretiyle de tekrar sisteme entegre olmaları mümkün değil maalesef. Ayrıca, şunu da söylemem 
gerekir: Yani, borçlanma, sosyal güvenlik sisteminin hiç tasvip etmediği, aktuaryel dengeyi 
tamamen bozan bir olgu olduğu için, açıkçası, borçlanma konusunda yeni bir açılım düşünmüyoruz. 

Sayın Tiryaki "borçlarını zamanında ödeyenleri ödüllendirelim" dediler. Bu, tabiî, hakkaniyet 
olarak düşünülebilecek, takdir edilecek bir husus; ama, bunu dediğiniz zaman, şöyle bir soruyla kar
şılaşıyorsunuz: O zaman, bu devlete yükümlülüklerini yerine getiren herkese ilave bir ödül mü 
verelim? Vatandaşlık görevini yapmak ödül mü gerektirir, gibi bir soruyla da karşı karşıya kalıyoruz. 
Sayın Topuz da, beni, zannediyorum, tasvip ediyor. Onlara şu aşamada sadece teşekkürle yetiniyoruz. 

Sayın Bakanımın, Sayın Ateş'in sormuş olduğu hizmetlerin birleştirilmesi konusu; Bağ-Kurda 
geçen sigortalılık sürelerinin Sosyal Sigortalar Kurumuna aktarılması mümkün. Bu yasada, onu 
daha açıklayıcı bir ifade var; yani, her iki kurumda geçmiş olan sigortalılık sürelerini rahatlıkla bir-
leştirebiliyorlar. 

Diğer sorulara da yazılı cevap vermek istiyorum. 
Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Madde üzerinde 3 adet önerge vardır; önergeleri, önce geliş sırasına göre okutacağım, sonra ay

kırılık derecelerine göre işleme alacağım. 
İlk önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan "Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ve Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının" 1 inci maddesinin birinci fıkrasın
daki "10.7.2004 tarihli 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 3 üncü" ibaresinin 
madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

İrfan Gündüz Mahfuz Güler Abdullah Erdem Cantimur 
İstanbul Bingöl Kütahya 

İbrahim Köşdere Hakan Taşçı Ahmet Yeni 
Çanakkale Manisa Samsun 

BAŞKAN - İkinci önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan tasarının 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Mehmet Akif Hamzaçebi Haluk Koç Nuri Çilingir 
Trabzon Samsun Manisa 
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Nail Kamacı Bayram Ali Meral Hüseyin Ekmekcioğlu 
Antalya Ankara Antalya 

Feridun Ayvazoğlu Ramazan Kerim Özkan Mustafa Gazalcı 
Çorum Burdur Denizli 

İlyas Sezai Önder Muharrem Kılıç Hüseyin Bayındır 
Samsun Malatya Kırşehir 

"b) 01.01.2005 tarihinden önce vergi mükellefiyeti sona eren veya haklarında iflas kararı 
verilenler de dahil olmak üzere borç aslı tutarlarının 100 000 YTL'nin üzerinde olması halinde ise 
ödeme süresinin bitiminden yeniden yapılandırma başvurusunun yapıldığı tarihten önceki ayın 
sonuna kadar yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre gecikme zammı hesaplanmak suretiyle tespit 
edilecek borç tutannın yüzde 30'u terkin edilerek yapılandırmaya esas olan borç hesaplanır. Ancak 
bu şekilde hesaplanan borç (a) bendine göre hesaplanacak borç miktarından aşağı olamaz." 

BAŞKAN - Şimdi, maddeye en aykırı önergeyi okutup işleme alıyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 1066 sıra sayılı kanun tasarısının 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Bayram Meral Hasan Ören Feridun Ayvazoğlu 
Ankara Manisa Çorum 

Ali Kemal Deveciler Tuncay Ercenk Kemal Sağ 
Balıkesir Antalya Adana 

Mehmet Boztaş Nail Kamacı 
Aydın Antalya 

"Yukarıda belirtilen işveren ve sigortalılar, tahakkuk eden prim borçlarının anaparasına ilişkin 
bölümünü, bu Kanunda öngörülen süreler içinde ödedikleri takdirde birikmiş faiz borçlarının 
tamamı silinir." 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Katılmıyoruz 

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

Katılamıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Meral, konuşacak mısınız? 
BAYRAM ALİ MERAL (Ankara) - Evet efendim. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Meral. 
BAYRAM ALİ MERAL (Ankara) - Sayın Başkan, saygıdeğer arkadaşlarım; 1066 sayılı 

yasanın 1 inci maddesi üzerinde verdiğimiz önergeyle ilgili söz almış bulunmaktayım. 
Değerli arkadaşlarım, biraz önce, arkadaşlarım konuyu bir noktaya bağladı. Ben, Sosyal Sigor

talar Kurumuyla ilgili, Bağ-Kurla ilgili prim affının sayısını unuttum. Her gelen... 
ABDULLAH ERDEM CANTİMUR (Kütahya) - 16. 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - 16 mı? 16, bu oldu 17. 
Yani, biraz önce Sayın Güler'in dediği gibi "2001 yılında, 2002 yılında bilmem kriz oldu da, 

bundan dolayı affediliyor" şeklinin, uzaktan yakından ilgisi yok. Bu, bir alışkanlık haline getirilmiş
tir değerli arkadaşlarım. 
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Biraz önce bir arkadaşımın da sorduğu gibi -gerçeği konuşmak lazımsa- devlete karşı sorum
luluğunu yerine getiren işini bilmeyen işveren, primini yatırmayıp siyasîlere baskı yapan da işini 
bilen işveren olmuştur; işin gerçeği budur. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, biraz önce, geçen hafta, emeklilerle ilgili yasa gelince, birçok ar
kadaşım "aman konuşmayın, bir an önce yasa çıksın, emekliler bekliyor..." Gele gele, emekli yasası 
geldi, emeklilere hak görülen ortalama aylık ücret 13 lira. Bozdur bozdur harca! 

Şimdi geldik buraya. Değerli arkadaşlarım, bakınız, ne yaparsanız yapın, işin temeline in
mediğiniz sürece buna çözüm bulamazsınız. Şimdi, burada, prim anaparası 3 462 000 000 -devletin 
verdiği rakamlar- gecikme zammı 3 milyar Yeni Türk Lirası. 481 000 000; yani, anaparadan daha 
fazla, belediyelerin uyum sağlamasının dışında ve en fazla borcu yapan da belediyeler. 

Ne yapmak lazım: Değerli arkadaşlarım, önergede diyoruz ki, buna bir çözüm bulalım. Şimdi, 
burada arkadaşlar anlatıyor -yasada da öyle- 60 ay takside bağladık, ödeyemediyse, TÜFE+1 faiz 
koyacağız, devam edecek. Bunun anlamı nedir biliyor musunuz; bir dahaki gelen iktidar, geride 
kalanlar -bu yükü- buna bir af çıkarsın. Bunun anlamı budur. 

Değerli arkadaşlarım, önergeyi, dikkatle, bir kez daha bilginize sunmak istiyorum. Önerge 
diyor ki "anaparasını bu yasanın süresi içerisinde ödeyenlerin faiz borçlan silinir". 

ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - İşverenlerin... 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Ödeyenlerin... 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - İşverenlerin... 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - İşverenlerin de, hepsinin de... "Ödenir..." 
Ama, Sayın Kaçır, geçenlerde, burada "emeklileri konuşmayın, esnaf geliyor, geldi..." Gel de 

konuş. 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Konuşurum... 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Geçende bülbül gibi ötüyordun; emekliler buradayken, 

baktım, ortada yoksun. Neredeydin; merak ettim?! 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Buradaydım, buradaydım... 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Elini kaldırsaydın ya, şimdi oradan konuşuyorsun. 
BAŞKAN - Sayın Meral, lütfen, Genel Kurula hitap edin. Lütfen, Sayın Meral... 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Sayın Başkan, sataşma var; söz istiyorum. 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Ben, bir çözüm öneriyorum; diyorum ki, bunun ana nok

tasını, bir kere, çözelim. Bu neye benziyor biliyor musun; adamın birisi birine borç vermiş, borçlu 
Hakk'ın rahmetine kavuşmuş. Hoca efendi soruyor: "Bu merhumdan razı mısınız?" "Hoca efendi, 
kaldır; razı olsam ne olacak, olmasam ne olacak?!" 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, bu işyerlerinin çoğu kapanmış, çoğu iflas etmiş, bir bölümünün 
adresi yok. Şimdi, biz, bunlara, tahakkuk edeceğiz, para alacağız! Gelin, bu babayiğitlik sizde kal
sın; bu prim gecikme faizlerini affedelim. 

Efendim "kaynağı nerede bulacağız..." Değerli arkadaşlarım, siz, cömert bir iktidarsınız! 
Sayın Başbakanım açıklamadı mı, hortumcuların, bankayı boşaltanların devlete yüklediği yük 154 
milyar dolar. Şimdi, 154 milyarı dolan ödüyorsunuz da, onu devletin, milletin sırtına yüklüyorsunuz 
da, şu esnafa, işçiye, işverene neden böyle hoş bakmıyorsunuz?! Sizden bunu rica ediyorum. Sayın 
Bakanımın da, bunu, bir kez daha düşünmesini istiyorum. 

Bu prim gecikme faizlerinin bir defaya mahsus olmak üzere çizilmesini ve ana parasının da bir 
an önce tahsil edilmesini Cumhuriyet Halk Partisi olarak talep ediyoruz. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Meral. 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Sayın Başkan.. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Kaçır. 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - İsmim hitap edilerek, sataşma yapıldı. 
BAŞKAN - Ne diye sataştı Sayın Kaçır? 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - 69 uncu maddeye göre söz hakkı istiyorum. 
BAYRAM ALİ MERAL (Ankara) - Efendim, o alışık oradan söz... 
BAŞKAN - Sayın Meral, lütfen...Konuşma talebinde bulundunuz; söz verildi, kürsüden 

konuştunuz Sayın Meral. Lütfen... 
Sayın Kaçır, buyurun; İçtüzüğün 69 uncu maddesine göre... (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAYRAM ALİ MERAL (Ankara) - Ona söz vermek için beni azarlamanız gerekmez, Sayın 

Başkan. Vereceksen söz ver de... 
BAŞKAN - Sayın Meral, buna siz karar vermeyeceksiniz. 
BAYRAM ALİ MERAL (Ankara) - Vereceksen ver de, ona söz vermek için beni azarlaman 

gerekmez. 
BAŞKAN - Sayın Meral, lütfen, oturur musunuz? 
BAYRAM ALİ MERAL (Ankara) - Lütfen... Böyle bir hakkın da yok. 
BAŞKAN - Sayın Meral, Başkanlık Divanının... 
BAYRAM ALİ MERAL (Ankara) - Benim saygım var... 
BAŞKAN - Lütfen, Sayın Meral... 
BAYRAM ALİ MERAL (Ankara) - Beyefendi, zaten onun usulü o; orada kim konuşursa 

konuşsun, müdahale eder; onun görevi o. 
BAŞKAN - Sayın Meral, oturur musunuz; lütfen... 
Buyurun Sayın Kaçır. 

VII.- AÇIKLAMALAR VE SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 
1.- İstanbul Milletvekili Ünal Kacır'ın, Ankara Milletvekili Bayram Ali Meralin, konuşmasın

da, şahsına sataşması nedeniyle konuşması 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; az önce, kürsüdeki konuşmacı 

arkadaşımızın ismimden bahsetmesi üzerine, bu konuyla ilgili beni oturduğum yerde tenkit et
mesinden dolayı söz almış bulunuyorum; Yüce Heyetinizi saygıyla selamlarım. 

Ben ortamın gerilmesini hiç arzu etmiyorum, ortamı germek doğrultusunda da bir söz almış 
değilim. 

BAYRAM ALİ MERAL (Ankara) - Niye laf atıyorsun?! 
ÜNAL KAÇIR (Devamla) - Sadece ve sadece, önergeye ve önergeyle ilgili görüşlerimi açık

layacağım. 
Şimdi, 1 inci madde, kanunun 1 inci maddesi... (CHP sıralarından gürültüler) 
HALİL TİRYAKİ (Kırıkkale) - Nerede sataşma?! 
BAŞKAN - Sayın Kaçır... Sayın Kaçır, bir saniye... 
Lütfen, sayın milletvekilleri... Niye aceleci davranıyorsunuz? 
ÜNAL KAÇIR (Devamla) - Buyurun Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Sayın Kaçır, lütfen... Sataşmayla ilgili söz istediniz; sataşmayla ilgili konuşur 

musunuz. 
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ÜNAL KAÇIR (Devamla) - Sataşmayla ilgili konuşacağım efendim. 
VAHDET SİNAN YERLİKAYA (Tunceli) - Sataşma yok ki, konuşsun. 
ÜNAL KAÇIR (Devamla) - Kanunun 1 inci maddesi, SSK prim borçlarını işçilerinden 

zamanında kestiği halde, devlete ödeyememiş, ödememiş veya ödeyememiş işverenlerin -
ödememiş veya ödeyememiş işverenlerin- borçlarının yeniden yapılandırılmasıyla ilgili. 

Şimdi, bir yandan, bazı arkadaşlarımız şunu söylüyorlar: "Yani, ödeyenlerin enayi durumuna 
düşürülmesi de doğru değil; onlar da ödediler, diğeri ödememiş. Ee, bu ödeyenler enayi mi, niye 
ödediler?.." İşte, onun için yasa diyor ki, o günden bugüne enflasyon uygulayarak, TEFE'yi uy
gulayarak geleceğiz ve bugün bu parayı taksitlendireceğiz ve bu taksitleri de işverenden tahsil 
edeceğiz. 

Sayın Meral de diyor ki "o TEFE'yi uygulamayın işverenlere ödeyememiş, paranın aslını alın." 
MUSTAFA ÖZ YÜREK (Mersin) - Burada, sataşma nerede?! 
ÜNAL KAÇIR (Devamla) - Ben, bunu... 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Sayın Başkan, nerede sataşma var burada? 
ÜNAL KAÇIR (Devamla) - Ee "bundan kaçıyorsunuz" diyor "bundan niye kaçıyorsunuz" 

diyor. Ben de açıklık getiriyorum, diyorum ki... 
AHMET SIRRI ÖZBEK (İstanbul) - Sana ne; onu hükümet söylesin! 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - O sataşma değil, eleştiri. 
ÜNAL KAÇIR (Devamla) - ...biz, ödeyenleri enayi noktasına düşürmek istemiyoruz. 

Ödeyemeyenler, ödemeyenler veya ödeyemeyenler, onlar, enflasyona göre güncelleştirilmiş borç
larını taksitle ödeyeceklerdir diyorum. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Sayın Başkan, sataşma nedeniyle söz almıştı; sataşmayla il
gisi yok. 

ÜNAL KAÇIR (Devamla)"- Durumu bilgilerinize arz ediyorum efendim. 
Saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kaçır. 

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

3.- Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişik
lik 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 Ak-
bulut'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 Millet
vekilinin, 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 Tek
lif 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) (Devam) 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
reddedilmiştir. 
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Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan tasarının 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Mehmet Akif Hamzaçebi (Trabzon) ve arkadaşları 
"b) 01.01.2005 tarihinden önce vergi mükellefiyeti sona eren veya haklarında iflas karan 

verilenler de dahil olmak üzere borç aslı tutarlarının 100 000 YTL'nin üzerinde olması halinde ise 
ödeme süresinin bitiminden yeniden yapılandırma başvurusunun yapıldığı tarihten önceki ayın 
sonuna kadar yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre gecikme zammı hesaplanmak suretiyle tespit 
edilecek borç tutannın yüzde 30'u terkin edilerek yapılandırmaya esas olan borç hesaplanır. Ancak 
bu şekilde hesaplanan borç (a) bendine göre hesaplanacak borç miktarından aşağı olamaz." 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Katılmıyoruz 

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

mıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Hamzaçebi?.. 
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) - Gerekçe okunsun. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Uygulama hem prim borçluları hem de idare yönünden kolaylaştırılmaktadır. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 

reddedilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan "Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarının Yeniden Yapılandınlması ve Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının" 1 inci maddesinin birinci fıkrasın
daki "10.7.2004 tarihli 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 3 üncü" ibaresinin 
madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

İrfan Gündüz (İstanbul) ve arkadaşlan 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Takdire 

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

Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun geçici 3 üncü maddesi ile, Büyükşehir 

Belediyeleri ve bunlara bağlı kuruluşlar ve sermayesinin yüzde 50'sinden fazlası Büyükşehir 
belediyesine ait şirketlerin, 31.12.2004 tarihi itibariyle kamu ve özel hukuka tabi alacakları ile bun-
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ların kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçlarının takas mahsup ve kesinti yoluyla yeniden 
yapılandırılması hususunda düzenlemeler getirilmiş olup, Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 
3 üncü maddesinin uygulama süresi de 31.12.2005 tarihi itibariyle sona ermiştir. Madde ile, 5216 
sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun geçici 3 üncü maddesi ile getirilen uygulamaya başvur
mayan veya başvurduğu halde uzlaşma sağlayamadığı kesinleşen Büyükşehir Belediyesinin 
Kuruma olan borçlarının bu kanunla getirilen yeniden yapılandırma hükümlerinden yararlan
malarının sağlanması amaçlanmıştır. 

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

Kabul edilen önerge doğrultusunda... 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Karar yetersayısı. 
BAŞKAN - Arayacağım Sayın Kandoğan. 
Kabul edilen önerge doğrultusunda maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et

meyenler. .. 
Karar yetersayısı yoktur; birleşime 5 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 17.58 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 18.09 

BAŞKAN: Başkanvekili Sadık YAKUT 
KÂTİP ÜYELER: Ahmet KÜÇÜK (Çanakkale), Bayram ÖZÇELİK (Burdur) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 62 nci Birleşiminin Üçün
cü Oturumunu açıyorum. 

1066 sıra sayılı kanun tasarısının görüşmelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

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

3.- Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişik
lik 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 Ak-
bulut'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 Millet
vekilinin, Bağ-Kur ve SSK'ya Ait Birikmiş Prim Borçlarına Ödeme Kolaylığı Getirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi; Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan 'in, Sosyal Güvenlik ve Prim Barışı Kanunu Tek
lifi 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) (Devam) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Tasarının 1 inci maddesinin oylamasında karar yetersayısı bulunamamıştı; şimdi, maddeyi 

yeniden oylarınıza sunacağım ve karar yetersayısını arayacağım. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı vardır; 

madde kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2.- 2/9/1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışan

lar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 17/10/1983 tarihli ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına 
ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa göre, 31/3/2005 tarihine kadar tahakkuk et
tiği halde bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar ödenmemiş olan prim ve sosyal güvenlik 
destek primi borçları; bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içerisinde Bağ-Kur'a 
yazılı olarak başvurmak şartıyla, emekli aylıklarına uygulanan sağlık sigortası prim oranı uy
gulanmak suretiyle bulunan miktar düşüldükten sonra tespit edilen prim asıllarına ödeme 
süresinin bitiminden itibaren 31/12/1998 tarihine kadar uygulanan oranlara göre gecikme zammı 
hesaplanmak; 1/1/1999 tarihinden 31/12/2004 tarihine kadar Türkiye İstatistik Kurumu tarafın
dan açıklanan toptan eşya fiyat endeksi (TEFE) aylık değişim oranı; 1/1/2005 tarihinden yeniden 
yapılandırma başvurusunun yapıldığı tarihten önceki ayın sonuna kadar ise Türkiye İstatistik 
Kurumu tarafından açıklanan üretici fiyat endeksi (ÜFE) aylık değişim oranı uygulanmak 
suretiyle, bu madde ve 3 üncü madde hükümlerine göre yeniden yapılandırılır. Ancak, bu suretle 
hesaplanan borç yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre hesaplanan borç tutarından fazla 
olamaz. 
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Birinci fıkra kapsamı dışında kalan ve 1/4/2005 tarihinden bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten önceki ayın sonuna kadar geçen dönemde tahakkuk ettiği halde ödenmeyen prim, sosyal güven
lik destek primi ve gecikme zammı borçları, yeniden yapılandırılan borca eklenerek 3 üncü mad
dede belirtilen esaslara göre taksitlendirilir. 

1479 ve 2926 sayılı kanunlar kapsamında bulunan ve borçları bu Kanuna göre yeniden yapılan
dırılan sigortalılar veya bunların hak sahipleri; toplam borçlarının % 25'ini peşin veya dört taksidini 
cari ay primleri ile birlikte ödemeleri durumunda sağlık sigortasından yararlandırılırlar. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz isteyen, Mersin Millet
vekili Sayın Mustafa Özyürek; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 

CHP GRUBU ADINA MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Sayın Başkan, saygıdeğer millet
vekilleri; görüşülmekte olan sosyal güvenlik primlerinin yeniden yapılandırılmasıyla ilgili tasarı 
hakkında söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlarım. 

Değerli arkadaşlarım, bu kanun tasarısıyla ilgili çok şey söylendi. Öncelikle, tasarının gecik
miş olduğunu kabul etmek zorundayız; çünkü, böylesi af tasarıları gündeme gelir gelmez, onu 
yasalaştırmanız lazım. Zaman geçtikçe, süre uzadıkça, prim ödememe durumu devam ediyor ve 
âdeta, sürekli, yeni yeni af kanunu çıkarmak durumuyla karşı karşıya geliyoruz. 

BAŞKAN - Sayın Özyürek, bir saniye lütfen. 
Sayın milletvekilleri, Sayın Hatibin konuşması anlaşılmamaktadır; salonda büyük bir gürültü 

vardır; lütfen, sessiz olalım. 
Buyurun Sayın Özyürek. 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Devamla) - Bir diğer önemli nokta: Şimdi, daha önce, 2003 yılında 

da, buna benzer bir yeniden yapılandırma tasarısını Yüce Meclisimiz kabul etmişti; fakat, orada da, 
çok fazla şart öngörüldüğü için, uygulanamadı, yeteri kadar etkili olamadı. Şimdi, Türkiye, yıllar
dır buna benzer af kanunlarını çıkarıyor. Bu af kanunlarının hepsinin esası, prim aslını tahsil etmek, 
gecikme cezalarıyla ilgili olarak da, belli bir bölümünü indirmek; işin esası, özü budur. Şimdi 
burada, işte, 100 milyar lirayı geçenlerde başka bir uygulama, altında olanlarda başka bir uygulama, 
likidite rasyosu şu olanda başka bir uygulama diye, çok fazla şart ileri sürdüğünüz zaman, bundan 
gene sonuç alamazsınız. Onun için, basit bir formülle meseleyi çözmek lazım. Plan ve Bütçe 
Komisyonunda bu konuda çok fazla konuştuk, önergeler de verdik; ama, ne yazık ki, kabul et
tiremedik. Korkarım ki, gene, bu kanun çıkacak; ama, ilgililer, prim borçluları buna itibar et
meyecekler. 

Arkadaşlarım da ifade etti, biz de ifade ediyoruz, önemli eleştirilerimiz var, çekincelerimiz var; 
buna rağmen, bu tasarının çıkmasını istiyoruz. Öyle bir tasarı çıksın ki, bu uygulansın, taraflar bun
dan yararlansın. Öyle anlaşılıyor ki, IMF'ye bazı şeyleri anlatmakta güçlük çekilmiş. IMF'ye şunu 
söylemek lazım: Tahsil edilmemiş paranın kime ne yararı var. Bu, ödenememiş, çeşitli nedenlerle 
borcunu ödeyememiş insanların borçlarını ödettirmenin bir yolu. Öyleyse, onlara, pratik, basit bir 
yöntemi uygulayalım, getirelim, onlar da bundan yararlansınlar. 

Eskilerin güzel bir sözü vardır, sehavete endaze olmaz diye. Burada, sehavete endaze 
getiriyoruz; yani, affa koşul koşuyoruz. Onun için, böyle koşullu, şartlı aflar başarılı olmaz. Onda 
da önemli çekincelerimiz vardı. Örneğin, vergi barışı niçin etkili bir şekilde uygulanabilmiştir; çün
kü, şartı şurtu yoktur. Gecikme zamları pratik bir yöntemle affedilmiştir; vergi aslını öde, şu kadar 
da gecikme zammını öde ve kurtul denilmiştir. Burada, ne yazık ki, bunda başarılı olamadık. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, özellikle 2 nci madde, üzerinde konuşmakta olduğum 2 nci mad
de, Bağ-Kurluların prim borçlarının yeniden yapılandırılmasıyla ilgili bir madde. 

Sayın Bakan, burada, biraz önce anlattı, rakamları verdi. Öyle anlaşılıyor ki, Bağ-Kurlularda 
prim ödeme alışkanlığı yok. Eğer, bu durum devam ederse; yani, insanlar prim ödememeyi alışkan-
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lık haline getirmişlerse, biz, korkarım, bir yıl sonra, yine, burada, birikmiş Bağ-Kur prim borçlarını 
nasıl affedeceğimizi konuşuruz. Onun için, meseleye köklü bir şekilde yaklaşmak, Bağ-Kurlulann 
düzenli prim ödemesinin yollarını aramak lazım. Bunları gerçekleştirmek lazım. Eğer hastalığı 
kökünden çözemezsek, durmadan hastalık ortaya çıkar, biz de onu çeşitli tedbirlerle ortadan kaldır
maya çalışırız. 

O bakımdan, bu tasan, gecikmiş bir tasarıdır; ama, karmaşık, insanların anlamakta güçlük 
çekeceği bir taşandır ve korkanm ki, bu tasanyı okuyan, uygulamaya kalkan insanlar, bu karmaşık 
mevzuat karşısında bu yola başvurmayacaklardır. 

Oysa, tasarıda, özellikle Bağ-Kurlulann sağlık yardımından yararlanmaları konusunda bazı 
olumlu adımlar da atılmıştır. Ya borcunun yüzde 25'ini peşin olarak veya taksitlendirilmiş borcunun 
dört taksitini ödeyen sağlık yardımından yararlanabilecektir. 

Değerli arkadaşlanm, hepinizin bildiği gibi -Türkiye'nin çok büyük bir yarasıdır- Bağ-Kurlular, 
borçlarını ödeyememekte, borçlannı ödeyemedikleri için de sağlık yardımından yararlanamamak
tadırlar. Öylesine garip bir durum ortaya çıkıyor ki, yeşilkart sahipleri hiçbir prim ödemediği halde 
yeşilkarta sahip olduğu için sağlık hizmetlerinden yararlanıyor, Bağ-Kur prim borçlusu, bir miktar 
borcu da olsa, sağlık yardımından yararlanamıyor. Burada, büyük bir haksızlık var. 

Bir diğer nokta, değerli milletvekili arkadaşım Halil Tiryaki önerdi, Sayın Bakan da ona cevap 
verdi, biraz da, böyle kuşkuyla karşılanan bir öneri gibi geldi. 

Değerli arkadaşlanm, vergi aflannda, prim atlarında, sürekli, görevini zamanında yerine getir
meyen insanlara kolaylıklar getiriyoruz, bunun esası bu; kolaylık, af; ne derseniz deyin; ama, 
görevini zamanında yerine getiren insanlara dönük hiçbir olumlu yaklaşımımız olmuyor. 

Burada, örneğin, düzenli olarak prim borçlannı ödemiş SSK ve Bağ-Kur prim borçlularına, 
borcu olmayanlara denilebilir ki, sizin, bundan sonra altı ay ödeyeceğiniz primlerden yüzde 10 in
dirim yapıyoruz; yani, o da çevresine diyebilir ki, gördünüz mü, ben görevimi zamanında yaptım, 
devlet beni de düşünmüş. Yani, bunu, ben, vergi banşında da önermiştim, kabul edilmedi, burada 
da öneriyorum; bu çok yararlı olur, görevini yapan insanlan bundan böyle düzenli bir şekilde prim 
borçlarını ödemeye teşvik eder. 

Değerli arkadaşlarım, bir başka konuya değinmek istiyorum. Perşembe günü, burada, tasarının 
tümü üzerinde görüşülürken, bir değerli milletvekilimiz şöyle bir konuşma yaptı: "Şimdi, bu yasay
la ne yapacaklarını ben söyleyeyim. Önce bir tane muhasebeci bulacaklar; zor durumu ispat edecek
ler ya. Ondan sonra muhasebeciye diyecekler ki, yahu, ben zaten iflas ettim, dört senedir şirkete git
miyorum, işletmeye gitmiyorum, evrakım yok, kaydım yok; hele, sen bana biraz evrak tedarik et, 
ne yap; bilançoları hazırla; ne yap; defterleri tanzim et; uydurmasyon birtakım evraklarla baş
layacaklar işe, zaten o muhasebeciye verecekleri para, bu evraklan tedarik etmek için, hiçbir ger
çek payı olmayan evrakları tedarik etmek için verecekleri para ya ceplerinde var ya da yok." 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, ben, bu konuşmayı yapan milletvekilimizin, gelip, buradan, 
muhasebe camiasından özür dilemesini bekliyorum. Muhasebeciler, malî müşavirler, uydurmasyon 
belge düzenleyen insanlar değildir; muhasebeciler, malî müşavirler, önlerine gelen, usulüne uygun 
olarak düzenlenmiş belgelere itibar eden ve onun gereğini yapan insanlardır. Her meslekte birkaç 
tane, yolunu şaşıran insan olabilir; ama, yıllardır başkanlığını yaptığım muhasebe camiasının, malî 
müşavirlik camiasının böylesi yollara tevessül etmediğini; zaten, buna tevessül eden insanlar için 
de, 3568 sayılı Yasada her türlü yaptınmm bulunduğunu ifade etmek istiyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Özyürek, lütfen, toparlar mısınız; buyurun. 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Devamla) - Şunu söylemek istiyorum ki, 60 000 kişilik malî müşavir

lik camiası, milletvekilimizin bu ifadesinden son derece rencide olmuşlardır. Pek çok millet-
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vekilimiz gibi beni de aradılar ve bu düşüncelerini sizlere iletmemi istediler. Ben, onların adına, bu 
düşüncelerini ifade ediyorum ve milletvekilimizden, perşembe günü bu konuşmayı yapmış olan 
milletvekilimizden de, muhasebe camiasından, malî müşavirlik camiasından özür dilemesini bek
lediğimi saygıyla arz ediyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Özyürek. 
Madde üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına söz isteyen, Dursun Akdemir, İğdır Millet

vekili. 
Buyurun Sayın Akdemir. (Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 
ANAVATAN PARTİSİ GRUBU ADINA DURSUN AKDEMİR (İğdır) - Sayın Başkan, sayın 

milletvekilleri; görüşülmekte olan, sosyal sigortalar güvenlik prim alacaklarının yeniden yapılan
dırılması ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkındaki tasarının 2 nci maddesi üzerinde 
Anavatan Partisi Grubu adına görüş bildirmek üzere huzurlarınızdayım; konuşmama başlamadan 
önce, Yüce Meclisi ve siz değerli milletvekili arkadaşlarımı saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Bağ-Kur prim alacaklarının yeniden yapılandırılması 2 nci maddede 
gündeme getirilmiş ve son fıkrasında prim borçlarının ancak yüzde 25'inin peşin veya dört taksitiy-
le, cari ay primlerinin peşin ödenmesi kaydıyla, sağlıktan, sağlık sigortasından yararlanmayı 
getiriyor. Burada, insan sağlığının büyük derecede etkileneceğini vurgulamak istiyorum; yani, borç
lu olan bir kişinin hastalığının tedavi edilemeyeceği anlamı çıkıyor burada. Hükümet, ayrıca, bu 
konuyu Plan ve Bütçe Komisyonunda savunurken, daha önceki yeniden yapılandırmalarda, Bağ-
Kurluların sağlık hizmetlerinden yararlanması için borcunun tamamını ödemesi gerektiğini ileri 
sürerek, hükümet, kendi getirdiği bu tasarıyı savunmaktadır. Bir miktarı ödenmesi koşuluyla yarar
lanma sağlanması, sağlık hakkının iadesi şeklinde yorumlanmaktadır. 

Değerli arkadaşlar, iki yanlış bir doğru etmez. Önceki düzenlemeler nedeniyle prim borcu 
yüzünden sağlık hizmetlerinden insanların mahrum bırakılması kabul edilecek bir durum değildir, 
sosyal devlet ilkesi eğer geçerli olacaksa. Bu tasarıda hükümetin getirdiği, insanlarımızın sağlık hiz
meti alabilmeleri için, borçlarının belli bir miktarının ödenmesi zorunluluğu var. Biliyoruz ki, özel
likle son yıllarda küçük esnaf, özellikle küçük esnaf, perişan vaziyettedir; borçlarını ödeyemiyorlar, 
ödeyemedikleri için de sağlık hakkından faydalanamıyor. Dolayısıyla, burada bir konuyu düzelt
memiz ve göz önünde bulundurmamız gerekiyor. 

Ayrıca, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesini göz önünde bulunduracak olursak, burada, ay
nen, beyannamenin 25 inci maddesinde, herkesin kendisi ve ailesinin sağlık durumunun ve 
refahının korunması gerektiğini; beslenmesinin, giyiminin, konutunun, tıbbî bakımının bir insanlık 
hakkı olduğu kabul edilmektedir evrensel beyannamede. Bu beyannameye paralel olarak, Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının 56 nci maddesinde de "herkes sağlıklı yaşama hakkına sahiptir ve bu 
hakkın da devlet tarafından sağlanması gereklidir" denmektedir. Anayasanın bu açık hükmüne göre, 
borcu olana sağlık hizmetinin yapılamayacağı anlamına gelen bu düzenlemenin eksik olduğunu 
vurgulamak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, sağlık hizmetlerinden faydalanmak bir insan hakkı olduğuna göre, bu 
hizmetin herkese de eşit bir şekilde dağıtılması, sosyal devlet olmanın gereğidir ve sosyal devletin 
de vatandaşına karşı bu bir borcudur. 

O nedenle, kıymetli arkadaşlarım, bugün, tüm dünyada insan sağlığına verilen önem, gelişmiş
lik göstergesi olarak sayılıyor. Kişi başına düşen sağlık harcaması, o toplumda refah durumu olarak, 
refahın iyi veya kötü olduğunu gösteren temel kriterlerden birisidir. Geçtiğimiz son beşyüz yıl 
içerisinde bilim ve teknolojide olan değişiklikler, olan gelişmeler, ekonomide olan gelişmeler, ileri 
seviyeye yükselen medeniyetlerin hepsinde ortak tek anlayış insana verilen değerdir. Bunların 
üzerine inşa oldukları tüm medeniyetler de, tüm sistemler de insan odaklıdır ve insanın ürünüdür. 
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Gerçekten de, birey olarak, değer gördüğü oranda kişi, gelişimin itici gücü olmakta ve top
lumun ilerlemesine büyük katkı sağlamaktadır. Buradan yola çıkarsak, insanın konumlandırıldığı 
ortamın iyiliği toplumun iyiliğine, bu bakımdan temel ihtiyaçların karşılanması ve buna yönelik ted
birlerin alınması da devletin esas görevi olduğudur. Bu bakımdan, insanın ihtiyaçlarının karşılan
ması, medeniyetin ilerlemesine önemli katkı sağlayacaktır. Hayatla olan doğrudan bağı, bireysel ve 
kitlesel etkileri değerlendirildiğinde, sağlık hizmetlerinin, herhangi bir ayırım yapılmaksızın örgün 
ve yaygın bir şekilde verilmesi gereği zorunlu olarak ortaya çıkar. 

Değerli arkadaşlar, toplumumuzu son günlerde tehdit eden kuş gribi gibi bazı bulaşıcı hastalık
lar, ayrıca hiç gündeme getirilmeyen brusella gibi bulaşıcı hastalıklar, hepatit-B gibi, hemen hemen 
toplumun tüm fertlerini ve Türkiye toplumunu tehdit eden hastalıklar dikkate alınacak olursa, dev
letin insan sağlığı üzerindeki zorunlu hizmeti bir kez daha karşımıza çıkar. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; birçok alanda olduğu gibi, sağlık hizmetlerini içeren sos
yal güvenlik sistemimizin de yeniden yapılandırılması gereği elbette ki vardır; bu çok parçalı ve 
hantal düzenden kurtulması gerekmektedir ve hızlı işleyen bir yapıya kavuşturulması zorunludur. 
Bu sistem içerisinde prim sistemi ve oranları yeniden ele alınmalı, borçlanmayı en aza indirecek 
sağlıklı ve güvenilir bir tahsilat ve takip sistemi oluşturulmalıdır. Daha da önemlisi, bir refah kal
kınma politikası olarak, sağlık hizmetlerinin ayırım yapılmaksızın, borçlu olsun ya da olmasın, her
kese kesintisiz verilmesini sağlamak, sosyal devlet olarak, şu anda önümüzde durmaktadır. Özellik
le ölçütler bağlamında ekonomik kaygılardan arındırılmış bir sistem ortaya konulmalı ve bu sisteme 
göre insanın iyiliğini sağlayacak sağlık sistemi yerleştirilmelidir. 

Böylece, tasarının 2 nci maddesinin son fıkrasıyla yapılan düzenleme, son derece eksiktir, yan
lış olarak kabul edilmelidir. Hükümet, devletin Anayasayla tanımlanmış olan görevini yerine 
getirecek şekilde bu maddeyi yeniden dikkate almalıdır. Eğer, gerçekten, amaç, iddia edildiği üzere, 
Bağ-Kur prim borçlusunun bir şekilde hizmetinden faydalanmasını sağlamak ise, bunu bir şarta 
bağlamak gerekmez. Borcun yeniden yapılandırılmasıyla, borçlunun sağlık hizmetlerinden yeniden 
faydalanması pek de mümkün olabilecektir. 

Konunun ilerleyen maddelerinde, ödemelerin aksatılması halinde, kanunda faydalanma şartları 
getirilmiştir. Bu bakımdan, zaten güvence altındadır. Her ne olursa olsun, ödemelerin yapılmasını 
sağlamaya yönelik böyle bir hâkim, bir amir varken, ayrıca bir şart öne sürmenin de anlamı yoktur. 
Diğer taraftan, söz konusu kanun tasarısının bir tür af tasarısı olduğu ortadadır. Borçların bir kıs
mının zaten indirime tabi tutulacağı dikkate alındığında, sağlık hizmetlerinin verilmesindeki bu 
gereksiz özeni de anlamak mümkün değildir. 

Şimdi, burada, bir durumu ortaya getirmek gerekiyor. Demin, burada, düzenli borcunu ödeyen
ler için -benim, burada, telaffuz etmemem gereken; ama, söylendiği için ben tekrarlıyorum- "düzen
li ödeyenler enayi midir acaba" diye; hayır, değildir. Hükümet olarak bu Meclise getirilmiş bu 
kanunda benim teklifim şudur: Düzenli ödeyenlerin, düzenli ödeyen sigortalı vatandaşlarımızın 
basamaklarının 1 derece yükseltilmesini öneriyorum ve bir önerge vermiş durumdayım. Bu öner
gemi, siz değerli arkadaşlarımın, bu bilgiler ışığında dikkate alacağını umuyorum. Sizlere bu düşün
celerimden dolayı konuyu aktardığım için de, sizlerin de benim fikrimi paylaşacağımı düşün
düğünüzü zannediyorum. 

Değerli arkadaşlar, güçlü bir devlet sağlıklı toplum üzerine inşa edildiğinden, toplumun sağ
lığını, her neye mal olursa olsun, korumak zorundayız. Sağlıklı bir toplum, sağlıklı bir devletin 
kurulmasına vesile olacaktır. Böylece, kurulan sağlıklı bir devlette... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Akdemir, lütfen toparlar mısınız. 
Buyurun. 
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DURSUN AKDEMİR (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan; tamamlıyorum. 
Böylece, fertleri sağlıklı olan, dinamik, genç insanlarımızın, gelecekteki Türkiye'nin garanti 

edecek bir gelecek hazırlanmasında önemli rol oynayacağını belirtmek istiyorum. Bu vesileyle de, 
getirilmekte olan, sağlıkla ilgili, sigortalıların sağlık hakkından faydalanmalarını zorlaştırıcı hük
mün kaldırılması... O konuda da zaten ben bir önerge vermiştim, 7 önergeden fazla olduğu için... 
2 nci önergem sıraya alınacak. Eğer sıraya alındığı takdirde, bu şekilde yüzde 25'ini ödeme koşulu 
ya da dört taksiti ödeme koşulunun da kaldırılmasını ayrıca önermek istiyorum; çünkü, gelişmiş ül
kelerde ve özellikle de kalkınmakta olan ülkelerde insan sağlığının korunması, kollanması ve insan
ların dara düştüğünde, hasta olduğunda tedavi edilmeleri bir zorunluluktur. Ülkemizde de geçmiş 
hükümetler döneminde bile, kriz dönemlerinde bile şunlara şahit olduk -benim yöneticilik dönem
lerimden biliyorum- herhangi bir hastaneye acil olarak getirilmiş bir kişiden hiçbir şekilde ücret 
talep edilmez. Acil vakalar, özel hastaneler dahil olmak üzere, ücretsiz olarak tedavi edilmek mec
buriyetindedir. 

Şimdi, acil hastalar ücretsiz olarak tedavi edildiğine göre, burada, fakir insanların, yoksul in
sanların, sosyal güvencesiz insanların da normal hastalığının bile acil olarak kabul edilmesi zorun
luluğu gibi bir durum ortaya çıkıyor; dolayısıyla, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Anayasanın 
56 ncı maddesindeki yaşama hakkının, sağlığını koruma hakkının devlet tarafından, hükümet olarak 
şu anda görevli olan hükümetin koruması bir zorunlu gerçektir. Bu gerçeği tekrar hatırlatıyor ve 
Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Akdemir. 
Madde üzerinde, şahsı adına söz isteyen Kütahya Milletvekili Abdullah Erdem Cantimur; 

buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
ABDULLAH ERDEM CANTİMUR (Kütahya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1066 

sıra sayılı Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 2 nci maddesi üzerinde şahsım adına söz almış 
bulunuyorum; Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bu tasarıyla, hem Bağ-Kura hem de SSK'ya prim borcu olan sigortalılarımızın prim borçlarını 
yeniden yapılandırıyoruz. Hepinizin bildiği gibi, Bağ-Kur çatısı altında hem 1479 sayılı Kanuna 
tabi esnaf Bağ-Kurlular hem de 2926 sayılı Kanuna tabi tarım Bağ-Kurlular mevcuttur. 

31.12.2005 tarihi itibariyle Bağ-Kurlu sigortalı sayısı ve ödeme durumlarına ilişkin bazı 
rakamları sizlerle paylaşmak istiyorum. 

1479 sayılı Kanuna tabi aktif sigortalı sayısı 2 329 901, 2926 sayılı Kanuna tabi aktif sigortalı 
sayısı ise 1 024 471. 

1479 sayılı Kanuna tabi sigortalı olup da hiç borcu olmayan sigortalı oranı yüzde 36, hiç bor
cunu ödemeyen sigortalı oranı ise yüzde 18,8; aksatarak ödeyen sigortalı oranı ise yüzde 44,5. Yani, 
1479 sayılı Kanuna tabi sigortalılarımızın yüzde 64'ü borçlu. 

Yine, 2926 sayılı Kanuna tabi hiç borcu olmayan sigortalı oranı yüzde 32,2; hiç ödemeyen 
sigortalı oranı yüzde 32,6; aksatarak ödeyen sigortalı oranı ise yüzde 35,1. Yani, tanm Bağ-Kura 
tabi olup da, kuruma borcu olan sigortalı oranı ise yüzde 67. Dolayısıyla, bu ciddî boyutlara ulaşan 
alacak yüzdesinden dolayı Bağ-Kurda bir yeniden yapılandırmayla ilgili tasarının Meclise getiril
mesi zorunlu hale gelmiştir. 

1479 sayılı Kanuna tabi sigortalılık niteliği taşıdığı halde tescilini yaptırmayanlar ile sosyal 
güvenlik destekleme primi ödemesi gerektiği halde kuruma bildirmeyenler de, yapılandırmaya 
müracaat süresi içinde tescilini yaptırıp yapılandırmadan istifade edebileceklerdir. Diğer taraftan, 
2003 yılındaki ödeme kolaylığından yararlanarak halen borçlarını ödemeye devam edenler de bu 
yeni yapılandırmadan istifade edebileceklerdir. 
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Ben, bu yapılandırmayla ilgili iki örnek vermek istiyorum: 2926 sayılı Kanuna tabi tarım Bağ-
Kurlu bir sigortalının onbir yıl sekiz aylık borcu var ise; bu süreyle ilgili, onbir yıl sekiz aylık süreye 
ilişkin borcu var ise, şu andaki mevzuata göre, borcu 10 264 000 000 TL'dir. Bu tasarıyla bu borç 
6 918 000 000 TL'ye düşüyor. Dolayısıyla, tarım sigortalımıza, bu tasarıyla, 3 346 000 000 TL; 
yani, yüzde 33 bir tasarruf etme imkânı sağlanmış oluyor. 

Yine, 1479 sayılı Kanuna tabi bir sigortalı için beş yıl iki aylık süreye ilişkin borcu, mevzuata 
göre 13 286 000 000 TL'dir. Bu tasarıya göre borcu 9 854 000 000 TL; yani, bu sigortalımızın bu 
tasarıdan sağlayacağı kazanç 3 432 000 000 TL. 

Değerli arkadaşlar, bu tasarının, yıllardan beri yapılan birçok tasarıya nazaran en önemli avan
tajı, Bağ-Kur borçlularımızın Bağ-Kur borçlarını öderken sağlık hizmetlerinden istifade edebil
meleridir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Cantimur, lütfen, toparlar mısınız. 
Buyurun. 
ABDULLAH ERDEM CANTİMUR (Devamla) - Toplam borcun yüzde 25'ini peşin ödeyen 

veya dört aylık cari primiyle taksitini düzenli ödeyen sigortalılar sağlık hizmetlerinden istifade 
edebileceklerdir. Bu sayede, sigortalılar, kendilerine, eşlerine, çocuklarına ve bakmakla yükümlü 
olduğu kişilere ilişkin sağlık karnesi alabileceklerdir. 

Ben, bu tasarının hem ülkemize, sosyal güvenlik kurumlarımıza hem de sigortalılarımıza hayır
lı olmasını diliyor, hepinizi saygılarımla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Cantimur. 
Madde üzerinde, şahsı adına söz isteyen Antalya Milletvekili Sayın Hüseyin Ekmekcioğlu; 

buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
HÜSEYİN EKMEKCİOĞLU (Antalya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte 

olan kanun tasarısının 2 nci maddesiyle ilgili kişisel görüşlerimi sunmak üzere söz almış bulunmak
tayım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Görüştüğümüz tasarının gerekçesinde, Bağ-Kur ve SSK'ya olan borçların 2002 yılından 2004 
yılı sonuna kadar yüzde 74 oranında arttığı bilinmektedir. SSK'lı vatandaşlarımızın prim borcu 7,2 
milyar YTL, bununla birlikte Bağ-Kur prim borcunun da 16,7 milyar YTL'dir. Esnaf ve Bağ-Kur-
lularımız perişan durumdadır. SSK ve Bağ-Kurlularımız hayal kırıklığına uğramışlardır. Bu, kesin
likle bir af yasası değildir, IMF direktifiyle hazırlanmış bir düzenlemedir. 

Tasarıda, taksitlendirmeye esas alınacak borç hesaplanması, çok zor ve içinden çıkılamaz bir 
hale gelmiştir. Bu düzenleme, işverenlere cazip de gelmeyecektir; aynen 2003 yılında yapılan 
düzenleme gibi, toplumda kabul görmeyeceğini düşünmekteyim. Ayrıca da, yeniden yapılan
dırılacak borç tutarının hesaplanmasında, farklı gecikme zammı oranlan ile borç asıllarına uy
gulanacak gecikme zammının hesaplanmasındaki karışıklıktan dolayı, yasanın uygulamasında 
önemli sıkıntılarla karşılaşılacaktır. Asıl borca uygulanacak gecikme zammı tutannın hesaplan
masında, borcun tutarına ve ilişkin olduğu yasaya göre farklı oranlar uygulanmasını haklı kılacak 
hukukî bir neden bulunmamakta ve düzenleme, eşitlik ilkelerine uygun düşmemektedir. 

İşverenlerin birikmiş prim borçlannın tahsil edilmesinde birtakım ödeme kolaylıkları getiril
meye çalışılırken, uygulamanın, vergi borçlarının ödenmesi koşuluna bağlanması, ayrıca kanun ve 
kararnamelerle sağlanan teşviklerle ilişkilendirilmesi, tasarının amacına uygun düşmemektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu tasarının kapsamına, maalesef, isteğe bağlı sigor
talılar, topluluk sigortasına tabi olanlar ile tarım SSK sigortalıları alınmamıştır. 4842 sayılı Yasa ile, 
1.5.2003 tarihinden geçerli olmak üzere, isteğe bağlı sigorta primini art arda üç ay ödemeyenlerin, 
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sigortalılığının, prim ödenmiş son ayın bitiminden itibaren sona ereceği hükmü getirilmiştir. Bu 
düzenleme nedeniyle, onbinlerce isteğe bağlı sigortalı mağdur olmuştur. Bu düzenleme kapsamına, 
mağdur olan isteğe bağlı sigortalıların da eklenmesi gerekmektedir. 

Aynı şekilde, halen yürürlükte olan yasalara göre, prim borcu olan Bağ-Kurlu vatandaşlarımız 
sağlık hizmetlerinden yararlanamamaktadır, sağlık harcamalarını kendileri karşılamaktadır. Getiril
meye çalışılan uygulamada, sağlık sigortası da dahil, tüm primlerin ödenmesi gerekmektedir. Oysa, 
bu sigortalıya geçmişte sağlık hizmeti sunulmamıştır; dolayısıyla, yararlanmadığı bir hizmet için 
kendisinden prim istenmesi doğru bir uygulama değildir. Oysa, SSK'da, prim ödemeyenler sağlık 
hizmetinden yararlanmaktadırlar, bu da çifte standart yaratmaktadır; bu durumun mutlaka düzeltil
mesi gerekmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu tasarıyla birlikte, sadece faiz oranları biraz 
düşürülüyor; dostlar alışverişte görsün. Bunun amacı, siyasî rant oluşturmak, kafaları karıştırmak
tır; ancak, hiç kimseyi kandıramazsınız. Her dönemde, her iktidar değişikliğinde, bu, bir seçim mal
zemesi olarak kullanılmıştır. Halk, bir af beklentisi içine sokulmuştur. Artık, bu insanlarımız, hiç
bir siyasî iktidar tarafından hayal kırıklığına uğratılmamalıdır. Oysa ki, sosyal güvence çok ciddî bir 
iştir. İnsanlarımızın bugününü ve geleceğini ilgilendiren bu konu istismar edilmemelidir. Primler 
yüksek olduğu sürece bu tür sıkıntılar devamlı olarak karşımıza çıkacaktır. Yüksek primlerin mut
laka aşağıya çekilmesi gerekmektedir. 

Getirilen tasarı çok karmaşıktır. Herkesin anlayacağı şekilde, basit, yalın ve tüm sigortalıları 
kapsayacak bir düzenleme yapılması çok mu zordur?! En azından, 4811 sayılı Vergi Barışı 
Kanununda yapıldığı üzere, borç asıllarına, kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başına 
kadar, Devlet İstatistik Enstitüsünün her ay için belirlediği toptan eşya fiyat endeksinin aylık oranını 
uygulamak suretiyle borç tutarı tespit edilebilir. 

Vereceğimiz önergenin kabulüyle tasarının, bir nebze de olsa, sigortalıların lehine düzel
tileceğini düşünmekteyiz. 

Esnafımız kepenk kapatma noktasına gelmiştir; zor günler geçirmektedir, sıkıntı içindedirler. 
Sanayicimizin durumu da hiç iyi değildir; onun için prim ödeyememektedirler, işçilerini çıkartmak
tadırlar ve sonuç olarak işsizlik artmaktadır. Bu insanları rahatlatacak daha kapsamlı bir uygulama 
yapılması gereklidir. Bu şekliyle borçlar ödenmeyecek ve artarak devam edecektir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN- Sayın Ekmekcioğlu, lütfen, toparlar mısınız. 
Buyurun. 
HÜSEYİN EKMEKCİOĞLU (Devamla)- Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Bu insanlar bunalım içinde yaşıyorlar, yanlarında çalıştırdıkları işçilerin maaşlarını zor 

veriyorlar. Şu anda sigortalıların ancak yüzde 20'si prim borçlarını düzenli ödeyebilmektedir. Bu 
oran çok azdır. Diğer sigortalılarımızı da sistemin içine sokmaktan başka bir çıkar yol bulunmamak
tadır. 

Değerli arkadaşlar, sigorta prim borçlarının daha kolay bir şekilde ödenmesi için bir düzenleme 
yapmaya çalışıyoruz. Ama, ödemeleri taksitlendirirsek üstüne ortalama yüzde 6 faiz koyarız diyor
sunuz. Bu insanlar zaten bu borçlan ödeyemeyecek durumdadırlar. Asıl borcun üzerine aylık faiz
ler zaten ekleniyor. Bir de üzerine ekstra bir faiz koyunca içinden çıkılamayacak bir duruma 
geliniyor. Bu mu gösterdiğiniz kolaylık?! Bu ödemeler taksitlendirilmeli ve ekstra hiçbir faiz 
üzerine eklenmemelidir. Bir nebze kolaylık ancak bu şekilde sağlanabilir. 

Bu tasarıyla, istenilen amaca ulaşılmasının mümkün olmadığı ortadadır. Tasarı bu şekilde 
yasalaşırsa Anayasaya ve evrensel hukuk kurallarına aykırı olacaktır. 
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Bu düşüncelerle, hepinizi saygıyla selamlarım. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Ekmekcioğlu. 
Madde üzerinde 10 dakika süreyle soru-cevap işlemi yapılacaktır. 
Sayın Gazalcı, buyurun. 
MUSTAFA GAZALCI (Denizli) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Sayın Bakana, 

aracılığınızla iki soru sormak istiyorum. 
Birincisi, belediye başkanlığından emekli olanlar, eğer Emekli Sandığından emekli iseler, 

24.12.2004 tarihinden bu yana belirli bir tazminat almaktalar; ama, belediye başkanlığı yaptığı hal
de SSK'dan ve Bağ-Kurdan emekli iseler, bu tazminatı almıyorlar; yani, mağdur durumdalar, zarar
ları oluyor. Bunları düzeltmek için, bu üç kuruluş birleştiği halde, bu ayrı ayrı tutum nedendir? 

İkinci sorum: Bağ-Kur ve SSK emeklileri işyeri açtığında, yükümlülüklerini yerine getirir, ver
gisini verir. Zaten sınırlı olan emekli aylığından da ayrıca bir kesinti yapılır, yaklaşık yüzde 10 
civarında. Bundan, gittiğimiz her yerde bize yakınılarak "üretim ve çalışma cezalandırılıyor, biz 
vergimizi veriyoruz, neden ayrıca aylığımızdan kesiliyor" deniliyor. Bunu düzeltmek için Bakan
lığınız bir çalışma içinde mi? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Gazalcı. 
Sayın Bakan, buyurun. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MURAT BAŞESGİOĞLU (İstanbul) -

Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Sayın Gazalcı'ya da çok teşekkür ediyorum. 
Bağ-Kur ve SSK emeklileri, daha doğrusu, tüm emeklilerimizin, emekli olduktan sonra her

hangi bir işle iştigal etmeleri halinde, kendilerinden yüzde 10 sosyal güvenlik destek primi alınmak
tadır. Bunun birçok gerekçesi vardır; hem sosyal güvenlik sistemine katkı sağlama hem de genç 
emeklilerin istihdamı konusunda bir düzenleme yapma amacından kaynaklanmaktadır. 

Bu yüzde 10 sosyal güvenlik destek primi alma uygulamasına devam etmeyi düşünüyoruz. 
Kısa bir zamanda bu destek primini almama konusunda bir düşüncemiz yok; bu saymış olduğum 
gerekçelere dayalı olarak. Türkiye'de, yaklaşık 3 000 000'u aşkın emekli, emekli olduktan sonra 
çalışma yaşamındadır. Bütün bunları düşünerek bu yüzde 10 destek priminin alınması uygulaması 
kurumlarımız tarafından devam ettirilecektir. 

Belediye başkanlarımız arasında Emekli Sandığı emeklisi, Bağ-Kur, SSK emeklisi olmasından 
dolayı -doğrudur, sizin de ifade ettiğiniz gibi- bir fark var. Bu farkın giderilmesi konusunda bir 
tasarı yahut da bir çalışma geldi; ama, sonradan geri çekildiğini biliyorum. Şu anda somutlaşmış bir 
tasarı örneği bizim elimizde yok. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Kanun teklifimiz var Sayın Bakan. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MURAT BAŞESGİOĞLU (İstanbul) - İçiş

leri Bakanlığımızın da bu konuda bir çalışması olduğunu biliyorum; ama, tam, böyle tekemmül et
miş, Parlamentoya gelme aşamasında bir tasarının olmadığını biliyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Başka soru olmadığı için soru-cevap işlemi tamamlanmıştır. 
Madde üzerinde 8 adet önerge vardır; ancak, her madde üzerinde milletvekillerince sadece 7 

önerge verilebildiğinden, önce geliş sırasına göre ilk 7 önergeyi okutacağım; sonra, bu önergeleri 
aykırılık sırasına göre işleme alacağım. 
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İlk önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

1066 sıra sayılı Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanun
larda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasında geçen 
"dört taksidini" ibaresinin, "üç taksidini" olarak değiştirilmesini arz ederim. 

Ünal Kaçır 
İstanbul 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

1066 sıra sayısıyla görüşülmekte olan kanun tasarısının 2 nci maddesinin sonuna aşağıdaki fık
ranın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Dursun Akdemir Muhsin Koçyiğit Ömer Abuşoğlu 

İğdır Diyarbakır Gaziantep 
Hüseyin Özcan Muzaffer Kuıtulmuşoğlu 

Mersin Ankara 
Eklenmesi önerilen fıkra: 
"1479 ve 2926 sayılı Kanunlar kapsamında olup da, son beş yıldır düzenli bir şekilde prim 

ödemelerini yapanlar, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın, 
bir basamak ilerlemesi alırlar." 

BAŞKAN - Üçüncü önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmekte olduğumuz 1066 sıra sayılı Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarının Yeniden Yapılan
dırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 2 nci maddesine 
aşağıdaki fıkranın üçüncü fıkra olarak eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Enis Tütüncü Rasim Çakır Yavuz Altınorak 
Tekirdağ Edirne Kırklareli 

Nejat Gencan Ali Kemal Deveciler 
Edirne Balıkesir 

"1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu 
Kanunu ile 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa 
göre en az beş yıl sigorta primini ödeyip daha sonra çeşitli nedenlerle sigortalılıktan ayrılanların 
hesaplanacak prim ve gecikme zammı borçları da birinci fıkra hükümlerine göre yeniden yapılan
dırılır ve 3 üncü maddede belirtilen esaslara göre taksitlendirilir" 

BAŞKAN - Dördüncü önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmekte olduğumuz 1066 sıra sayılı Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarının Yeniden Yapılan
dırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 2 nci maddesine 
aşağıdaki fıkranın üçüncü fıkra olarak eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Enis Tütüncü Osman Kaptan Nail Kamacı 
Tekirdağ Antalya Antalya 

Bayram Meral Feridun Ayvazoğlu Mehmet Semerci 
Ankara Çorum Aydın 

Güldal Okuducu 
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İstanbul 
"1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu 

Kanunu ile 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa 
göre en az bir yıl sigorta primini ödeyip daha sonra çeşitli nedenlerle sigortalılıktan ayrılanların, en 
alt basamağa göre hesaplanacak prim ve gecikme zammı borçları da birinci fıkra hükümlerine göre 
yeniden yapılandırılır ve 3 üncü maddede belirtilen esaslara göre taksitlendirilir" 

BAŞKAN - Beşinci önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 1066 sıra sayılı Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarının Yeniden Yapılandırıl
ması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 2 nci maddesinin birin
ci fıkrasından sonra gelmek üzere, aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Ali Kemal Deveciler Feridun Ayvazoğlu Kemal Kılıçdaroğlu 
Balıkesir Çorum İstanbul 

M. Akif Hamzaçebi Osman Özcan Nail Kamacı 
Trabzon Antalya Antalya 

İsmet Atalay 
İstanbul 

"2.9.1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal 
Sigortalar Kanunu ile 17.10.1983 tarihli ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışan
lar Sosyal Sigortalar Kanununa göre isteğe bağlı sigortalı olup da, toplam borçları üç aylık prim ve 
ceza tutarından fazla olduğu için isteğe bağlı sigortalılıkları Bağ-Kur tarafından sona erdirilenler, 
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içerisinde Bağ-Kura yazılı olarak başvurmaları 
kaydıyla, Bağ-Kur tarafından bunlar için daha önce yapılan sona erdirme işlemleri kaldırılır ve bu 
durumda olanların, ilk sona erdirme tarihi ile bu kanunun yürürlük tarihi arasındaki süreler için 
hesaplanacak prim ve ceza borçları da, birinci fıkradaki esaslara göre yeniden yapılandırılır." 

BAŞKAN - Altıncı önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

1066 sıra sayılı Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanun
larda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 2 nci maddesinin birinci fıkrasında geçen 
"iki ay" ibaresinin "45 gün" olarak değiştirilmesini arz ederim. 

Abdullah Erdem Cantimur 
Kütahya 

BAŞKAN - Sayın Milletvekilleri, birleşime 19.45'e kadar ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 18.59 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 19.55 

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

• 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 62 nci Birleşiminin Dör

düncü Oturumunu açıyorum. 
1066 sıra sayılı kanun tasarısının görüşmelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

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

3.- Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişik
lik 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 Ak-
bulut'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 Millet
vekilinin, 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 Tek
lifi 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) (Devam) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Tasarının 2 nci maddesi üzerindeki önerge işlemine devam edeceğiz. 
Şimdi, 7 nci önergeyi okutup işleme alacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1066 sıra sayılı kanun tasarısının 2 nci maddesinin birinci fıkrasının 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
"2.9.1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigor

talar Kurumu Kanunu ile 17.10.1983 tarihli ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışan
lar Sosyal Sigortalar Kanununa göre, 31.3.2005 tarihine kadar tahakkuk ettiği halde bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihe kadar ödenmemiş olan prim ve sosyal güvenlik destek primi borçlan, bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içerisinde kuruma yazılı olarak başvurmak şartıyla; prim asıl
larına ödeme süresinin bitiminden itibaren 31.12.1998 tarihine kadar uygulanan oranlara göre gecik
me zammı hesaplanmak; 1.1.1999 tarihinden 31.12.2004 tarihine kadar Türkiye İstatistik Kurumu 
tarafından açıklanan toptan eşya fiyat endeksi (TEFE) aylık değişim oranı; 1.1.2005 tarihinden 
yeniden yapılandırma başvurusunun yapıldığı tarihten önceki ayın sonuna kadar ise Türkiye İstatistik 
Kurumu tarafından açıklanan üretici fiyat endeksi (ÜFE) aylık değişim oranı uygulanmak suretiyle, 
bu madde ve 3 üncü madde hükümlerine göre yeniden yapılandınlır. Ancak, bu suretle hesaplanan 
borç yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre hesaplanan borç tutarından fazla olamaz." 

Eyüp Fatsa Mehmet Elkatmış Mustafa Ataş 
Ordu Nevşehir İstanbul 

Abdullah Erdem Cantimur Mehmet Ali Suçin M. İhsan Arslan 
Kütahya Batman Diyarbakır 

A. Osman Başkurt 
Malatya 
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BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Takdire 

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

Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Fatsa... 
EYÜP FATSA (Ordu) - Gerekçeyi okuyalım Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: Tasarının mevcut halinin muhafaza edilmesi durumunda tüm prim borçlanna sağlık 

primi oranı kadar indirim uygulanmış olacaktır. Bilindiği gibi, sağlık sigortası zorunlu bir sigorta 
kolu olup, sigortacılığın temel ilkesi gereği, sağlık yardımından yararlanıp yararlanmadığına bakıl
maksızın herkesten sağlık primi kesilmesi gerekmektedir. Zira, bugüne kadar sağlık sigortası riski 
gerçekleşmeyen herhangi bir sigortalı veya hak sahibinin söz konusu riskle herhangi bir anda kar
şılaşması ve ödediği primlerin çok üzerinde yüksek bir sağlık giderini kuruma faturalaması söz 
konusu olabilecektir. 

Maddenin bu haliyle yasalaşması halinde, emeklilik yaş şartını yerine getiren borçlu sigortalı, 
geçmiş borçlarını sağlık primi düşülerek ödeyecek ve emekli olacaktır. Bu da, mevcut uygulamanın 
tersine hiç sağlık primi ödemeden ve bu suretle karşılığını ödemeksizin emekli olarak sağlık hiz
metinden yararlanan bir grup oluşturacaktır. Halbuki, sağlık sigortası primleri her üç sosyal güven
lik kurumumuzda da aktif sigortalık döneminde ve esas olarak emeklilik dönemi sağlık hizmetleri 
karşılığı olarak tahsil edilmektedir. 

Bu düzenleme ile hem sağlık sigortası primini düzenli ödeyip, sağlık yardımından yararlan
mamış olan sigortalılar hem de aktif sigortalılığı boyunca sağlık primi ödeyerek emekli olanlar ile 
primlerini düzenli ödemeyen sigortalılar arasında bir eşitsizlik yaratacaktır. 

Yapılan yeni düzenlemeyle bahsedilen bu sorunların giderilmesi amaçlanmıştır. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 

kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, kabul edilen bu önerge, 2 nci maddenin birinci fıkrasını tümüyle değiş

tirdiğinden, aynı fıkrada değişiklik öngören Kütahya Milletvekili Abdullah Erdem Cantimur'un 
önergesini işlemden kaldırıyorum. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 1066 sıra sayılı Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarının Yeniden Yapılandırıl
ması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 2 nci maddesinin birin
ci fıkrasından sonra gelmek üzere, aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Ali Kemal Deveciler (Balıkesir) ve arkadaşları 
"2.9.1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal 

Sigortalar Kanunu ile 17.10.1983 tarihli ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışan
lar Sosyal Sigortalar Kanununa göre isteğe bağlı sigortalı olup da, toplam borçları üç aylık prim ve 
ceza tutarından fazla olduğu için isteğe bağlı sigortalılıkları Bağ-Kur tarafından sona erdirilenler, 
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içerisinde Bağ-Kura yazılı olarak başvurmaları 
kaydıyla, Bağ-Kur tarafından bunlar için daha önce yapılan sona erdirme işlemleri kaldırılır ve bu 
durumda olanların, ilk sona erdirme tarihi ile bu kanunun yürürlük tarihi arasındaki süreler için 
hesaplanacak prim ve ceza borçlan da, birinci fıkradaki esaslara göre yeniden yapılandırılır." 
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BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Katılmıyoruz 

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

mıyoruz Sayın Başkan. 
NAİL KAMACI (Antalya) - Sayın Başkan, önerge üzerinde söz istiyorum. 
BAŞKAN - Sayın Kamacı, buyurun. 
NAİL KAMACI (Antalya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan Sosyal 

Güvenlik Primi Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Tasarısının 2 nci mad
desinde, önerge üzerinde konuşmak için söz aldım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Öncelikle şunu belirtmek istiyorum: 29.7.2003 tarihinde, bu Sosyal Güvenlik Yasası, Bağ-Kur 
Yasası ve Sosyal Sigortalar Yasası çıkmıştı. O dönemden bu yana geçen ikibuçuk yıllık süre 
içerisinde, görüldüğü kadarıyla, bu kanun tasarısı, çıktığı günden itibaren derde deva olmamıştır. 

Bunu şunun için söylüyorum: Değerli arkadaşlar, bu yasama döneminde bunu epey, çok fazla 
yaptık; yani, bu maddeleri, bu kanun taşanlarını ikinci kez, üçüncü kez konuşma, devam ettiğimiz 
konulardan bir tanesi oldu. 

İkibuçuk yıl önce konuştuğumuz bir kanun tasansını... O dönemler içerisinde muhalefetin 
önerileri dikkate alınmış olsaydı, bugün bu kanun tasansı, yeniden yapılandınlmak üzere karşımıza 
gelmemiş olacaktı; fakat, ne hikmetse, muhalefetten geldiği için, özellikle, işte, biz doğrusunu biliriz, 
biz iyisini yaparız derken, tabiî, biraz da IMF'nin direktifleri doğrultusunda yanlış kararlar alınıyor 
ve yanlış kararlar sonucunda, sonuç Bağdat'tan dönüyor. Gerçeği budur. Yani, bu kararlann alındığı 
yerler, sadece bu Meclisler değildir, başka yerlerden gelen talimatlar doğrultusunda zaman zaman 
alınan kararlardır. Yoksa, her yeni kanunda gerekçe olarak 2000 ve 2001 yılı krizleri konuşulmakta 
ve üç yıl boyunca bu, devam etmektedir. Bu yüzden, bunu önlemek için bir öneri getirdik; bu öneride 
"Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi isteğe bağlı sigortalıların borçları için yeniden yapılandırma im
kânı sağlanırken, Bağ-Kura tabi isteğe bağlı sigortalılara böyle bir hak tanınmaması, Anayasanın 
eşitlik ilkesine aykındır" dedik. Şimdi, bunda ne var?! Sosyal Sigortalar Kurumuna ait olanlarda, is
teğe bağlı olanlarda böyle bir uygulama yapılırken, ama, Bağ-Kurda bu yapılandırma olmuyor; bu 
öneriyi dikkate almamakta ne var acaba?! Bunu sormak istiyorum değerli arkadaşlar. Çünkü, bunu 
yapmadığınız zaman, gelecek dönemlerde tekrar karşınıza çıkıp, gelecektir bu. 

Şimdi, geçen dönemde bu yapılandırma sonucunda Türkiye'de sanıldı ki, o dönemler içerisin
de -inanılmaz derecede bu konuda teklif gelecek- bu gelenler etrafında, bu yeniden yapılandırma, 
Türkiye'deki sorunları çözecek diye düşünüldü. Fakat, geldiğimiz noktada da, yine, aynı şekilde, bu 
Bağ-Kur alacaklan yeniden yapılandırılmak için geldi önümüze. Şimdi, yine aynı şekilde 31.3.2005 
tarihine kadar, borçlu olanların yeniden yapılandırılması hakkında kanun tasarısı bu. 

Değerli arkadaşlar, 31.3.2005 tarihinden itibaren geçen tam bir yıl var. Bir yıl boyunca Sosyal 
Sigortalar Kurumuna ait veya Bağ-Kura ait olanlar, nasıl olsa bir yeniden yapılandırma programı 
gelecek diye bu prim borçlarını yatılmadılar. Yatılmayınca, şimdi, dokuz aylık, on aylık prim borç
ları, siz, gerisini burada taksitlendirme yapsanız bile yeniden yapılandırılmak için bir süre sonra 
karşınıza gelecek. Size gelmeyebilir; ama, sizden sonra gelecek olan siyasetçilerin, tekrar, önüne 
gelebilir. Bunun için, neden bunu topyekûn çözme imkânı varken elimizde, bunu yapmıyoruz da, il
lâ ki, geçmiş döneme ait on aylık bir zaman süresi bırakıyoruz? O süre içerisindeki borçlar nasıl 
yapılacak gelecek dönemler içerisinde? O yüzden, ben istiyorum ki ve diliyorum ki, bu Meclis, bu 
teklifi 1.2.2006 tarihle, yeniden yapılandınlması için, tarih olarak değerlendirilsin, bu değerleme 
sonucunda bu taksitlendirme buna göre yapılsın; yoksa, önümüzdeki dönemler içerisinde bu tekrar 
karşımıza gelecektir. 
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Şimdi, ben o dönemlerde Sayın Bakana bir önerge vermiştim. Önerge doğrultusunda... 1479'a 
göre Antalya'da toplam borçlu sayısı 60 313'tü, başvuru sayısı, yani bu taksitlendirmeden yararlan
mak isteyenlerin sayısı 12 479'du, yani yüzde 15,6. 2926'ya bağlı olanlar 23 345'ti, başvuru sayısı 1 
990, yani yüzde 8,5. Demek ki, geçtiğimiz dönemlerde de çok başarılı olmayan bu taksitlendirme sis
temi, hele hele Türkiye'deki bu taksitlendirmeye girecek olanların, Bağ-Kurlulann, özel Bağ-Kur-
lulann, Sosyal Sigortalıların durumları malî krizlerden dolayı çok iyi olmadığı için gelecek dönem
lerde de bu Bağ-Kurlu ödemeleri ve Sosyal Sigortalar ödemeleri tekrar karşımıza gelecektir. Bu hem 
zaman kaybı hem de insanlann gelecekleriyle ilgili kaygılarını önleyememe olayıdır. Bu yüzden bu 
kanun tasarısının 1.3.2006'yı içine alacak şekilde yeniden değerlendirmesi gerektiğine inanıyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kamacı. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 1066 sıra sayılı Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarının Yeniden Yapılan

dırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 2 nci maddesine 
aşağıdaki fıkranın üçüncü fıkra olarak eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Enis Tütüncü (Tekirdağ) ve arkadaşları 
"1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu 

Kanunu ile 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa 
göre en az bir yıl sigorta primini ödeyip daha sonra çeşitli nedenlerle sigortalılıktan ayrılanların, en 
alt basamağa göre hesaplanacak prim ve gecikme zammı borçları da birinci fıkra hükümlerine göre 
yeniden yapılandırılır ve 3 üncü maddede belirtilen esaslara göre taksitlendirilir" 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Katılmıyoruz 

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

mıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Tütüncü, buyurun. 
ENİS TÜTÜNCÜ (Tekirdağ) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Değerli milletvekilleri, görüşmekte olduğumuz kanun tasarısının 2 nci maddesi üzerine vermiş 

olduğumuz önergemiz hakkında konuşmak için söz almış bulunuyorum; hepinizi, sevgiyle, saygıy
la selamlıyorum. 

Neden böyle bir önerge verme gereğini duyduk; çünkü, görüştüğümüz bu 2 nci maddeyle, tek 
kuruş dahi prim ödememiş olan yurttaşlarımıza, yeniden yapılandırılarak ya da borçlandırılarak, 
emekli olma hakkını tanıyoruz. Bence, son derece güzel bir sosyal güvenlik anlayışı; AKP'yi, bu 
çerçevede kutlamak istiyorum. Ancak, farkında olmadan bir sosyal adaletsizlik durumu yaratıyoruz. 
Tek kuruş prim ödememiş olan kişilere emeklilik hakkı tanıyorsak, belirli bir süre Bağ-Kura prim 
ödemiş, gerçek sigortalı olmuş kişilere neden emekli hakkı tanımıyoruz? Ve böylece, biz, bazı yurt
taşlarımız açısından, farkında olmadan bir sosyal adaletsizlik yaratıyoruz. İşte, önergemiz, bu sos
yal adaletsizliğin ortadan kaldırılmasıdır. 

Bu maddeye göre, diyelim ki, bir yurttaşımız, 1972 yılında veya daha sonraki bir yılda, Bağ-
Kura üyelik için başvurdu ve bu başvurusu kayda alındı; yani, tescil edildi; ancak, tek kuruş dahi 
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vergi, prim ödemedi ve Bağ-Kurla ilişkisi de yalnızca bu tescille ilgili oldu. Şimdi, bu durumda olan 
yurttaşımız, eski yıllarla ilgili vergi kaydını getirirse prim borcu hesaplanacak ve borcunu taksitle 
ödeyerek emekli olacak. Az önce de söylediğim gibi, güzel bir sosyal güvenlik anlayışı; ancak, ül
ke yönetme iddiasında olanların mutlaka ve mutlaka uyması gereken bazı temel kurallar vardır. Bu 
temel kurallardan önde geleni, yapılan bir yasa değişikliğiyle getirilen bir hak, sosyal adaletsizlik 
yaratmamalıdır. Ne yazık ki, az önce de söylediğim gibi, sosyal adaletsizlik yaratılmıştır ve bizim 
bu önergemiz, altını çizerek yinelemek istiyorum, bu sosyal adaletsizliğin ortadan kaldırılmasıyla 
ilgilidir. Ben, hükümetin neden bu önergemizi kabul etmediğini doğrusu anlamakta güçlük 
çekiyorum. 

Varsayalım ki, bir yurttaşımız, Bağ-Kura üyelik için başvuruda bulundu, üyeliği tescil edildi ve 
belli bir süre de prim ödedi; yani, teknik deyimle, Bağ-Kurun aktif sigortalısı oldu; daha sonra, if
las, hastalık ya da başka bir nedende dolayı ödemesini durdurdu; ama, ödemiş olduğu primler, bir 
sene, üç sene, beş sene, sekiz sene, on sene ödediği primler Bağ-Kurun kasasında; bu durumdaki bu 
vatandaşa emeklilik hakkı vermiyoruz. Ancak, hemen belirteyim, mevcut hükümlere göre, bu yurt
taşımız en az beş yıl Bağ-Kur primi ödemişse, ölümü halinde hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanıyor 
ve malullük halinde ise, malullük aylığına hak kazanıyor; ama, bu yurttaşımız borçlanarak emekli 
olamıyor. 

Bu durumda ne oluyor Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; örneğin, otuziki yıl önce Bağ-
Kura sadece üyeliği tescil edilmiş ve bu yıldan sonra Bağ-Kurla hiçbir ilişkisi olmamış, tek kuruş 
dahi prim ödememiş bir yurttaşımıza emekli hakkı tanıyoruz, çok da iyi yapıyoruz; ama, kendini 
tescil ettirmekle kalmamış, belli bir süre de prim ödemiş, yani, gerçek sigortalı olmuş yurttaşımıza 
bu hakkı tanımıyoruz ve sanki, diyoruz ki: Kusura bakma kardeşim, sana emekli hakkı 
veremiyoruz. Neden veremiyoruz; sen, şu kadar süre prim ödedin; eğer, prim ödememiş olsaydın, 
Bağ-Kurun gerçekten aktif sigortalısı olmamış olsaydın, seni emekli yapıyorduk. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bu durumun, akılla, mantıkla, insafla, sosyal adalet an
layışla bağdaşır bir yönü var mı?! Rica ediyorum... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Tütüncü, buyurun. 
ENİS TÜTÜNCÜ (Devamla) - İşte, önergemiz, böyle bir adaletsizliğin ortadan kaldırılmasıy

la ilgilidir. Bağ-Kura belli bir süre prim ödemiş, bu primlerini Bağ-Kurun kasasında saklamış, yani, 
primlerini alarak tamamen kendisini tasfiye etmemiş olan yurttaşlarımıza, eğer, eski yıllarla ilgili 
vergi kaydını getirirse, emeklilik hakkını tanımamız gerekiyor. Öyle sanıyorum ki, Adalet ve Kal
kınma Partisinin değerli milletvekilleri ve sayın hükümet başta olmak üzere, bu son derece haklı 
önergemizi tekrar değerlendireceklerdir ve gereğini yapacaklardır; size güveniyoruz. 

Bu duygu ve düşüncelerle, hepinizi, tekrar, en iyi dileklerimle, sevgiyle, saygıyla selam
lıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Tütüncü. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edil

memiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 1066 sıra sayılı Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarının Yeniden Yapılan

dırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 2 nci maddesine 
aşağıdaki fıkranın üçüncü fıkra olarak eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Enis Tütüncü (Tekirdağ) ve arkadaşları 
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"1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu 
Kanunu ile 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa 
göre en az beş yıl sigorta primini ödeyip daha sonra çeşitli nedenlerle sigortalılıktan ayrılanların 
hesaplanacak prim ve gecikme zammı borçları da birinci fıkra hükümlerine göre yeniden yapılan
dırılır ve 3 üncü maddede belirtilen esaslara göre taksitlendirilir." 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Katılmıyoruz 

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

mıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Tütüncü. 
ENİS TÜTÜNCÜ (Tekirdağ) - Ya tutarsa!.. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; buraya çıkarken bir espri yaptım; Nasrettin Hoca, 

biliyorsunuz, gölde maya çalmaya çalışmış -gülmüşler- ya tutarsa diye. Benim durumum buna ben
ziyor. Gelirken sizlere baktım, gülümsemenizi görünce ya tutarsa dedim. 

AHMET YENİ (Samsun) - Tutmaz, tutmaz... 
ENİS TÜTÜNCÜ (Devamla) - Evet, bu önergemiz, en az beş yıl ve daha fazla prim ödemiş 

olan yurttaşlarımıza, borçlanarak emekli olma hakkı verilmesini amaçlamaktadır. Az önceki öner
gemiz, en az bir yıl ve daha fazla hizmeti olanlarla ilgiliydi. 

Az önceki konuşmamda da belirttiğim gibi, bu 2 nci madde, gerçekten güzel, ileri bir sosyal 
güvenlik anlayışını ifade ediyor. Otuz otuziki yıl önce Bağ-Kura üyeliği tescil edilmiş; ancak, tek 
kuruş dahi prim ödememiş ve Bağ-Kurun gerçek anlamda sigortalısı olmamış, aktif sigortalı ol
mamış kişilere emeklilik hakkı getiriyoruz. 

Şimdi, bu önergemizle biz diyoruz ki: Geliniz değerli milletvekilleri, hiç olmazsa, Bağ-Kura 
en az beş yıl ve daha fazla süre prim ödemiş yurttaşlarımızdan da bu hakkı esirgemeyelim. Bakınız, 
Bağ-Kur üyelerinden küçük esnaf ve sanatkârlar ile diğer bağımsız çalışanların önemli bir bölümü, 
orta ve küçük boy çiftçilerimizin ise neredeyse tamamına yakını ekonomik açıdan perişan durum
dadırlar. Tabiî ki, Adalet ve Kalkınma Partisinin üç yılı aşkın iktidarının sonucunda perişan duruma 
düşürülmüşlerdir,eskiden çok daha kötü duruma düşürülmüşlerdir. 

Şimdi, 31 Mart 2005 tarihi itibariyle Bağ-Kura borç takan üye sayısı, gerekçeden öğrendiğimiz 
kadarıyla 2 188 000 kişi. Bu sayı, toplam Bağ-Kur üyelerinin yüzde 65'ini ifade ediyor. Sayıları 
böylesine artmış olan söz konusu yurttaşlarımız, bilindiği gibi, Bağ-Kurun sağlık yardımından 
yararlanamamaktadırlar. Yaşadığımız koşullarda, sağlık hizmetinin acımasız piyasa koşullarına 
nasıl terk edilmiş olduğunu, sağlık hizmetinin piyasada bir mal gibi nasıl pazarlanmakta olduğunu 
ibretle görüyoruz ve bu durum karşısında, prim borcundan dolayı sağlık hakkı elinden alınan Bağ-
Kur üyelerinin yaşadığı insanlık dramına, perişanlığa, üzülerek her gün tanık oluyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bunları şunun için söylüyorum: İnsan yaşamında en 
önemli iki zenginlik vardır; bunlardan biri sağlık, diğeri ise özgürlüktür. Ne yazık ki, insan, ancak 
ve ancak kaybedince fark edebiliyor bu iki zenginliğin kıymetini; özgürlüğünü kaybettiği anda, sağ
lığını kaybettiği anda, bunların kendi yaşantısı açısından ne kadar önemli varlıklar, değerler ol
duğunu görüyor. 

AKP İktidarında, eskiye göre daha fazla yurttaşımız işsizlik ve yoksulluğun pençesine düşmektedir; 
yani, ekonomik özgürlüğünü kaybetmektedir. Bir Bağ-Kur üyesi, sağlık hakkını geçici de olsa yitirmesi 
pahasına Bağ-Kura borcunu ödeyemiyor ise, bu yurttaşımız ekonomik açıdan sefilleri oynuyor demek
tir, sağlık hakkını kaybetmesi pahasına eğer ödeyemiyor ise. Elinde avucunda yok, nasıl ödesin? 
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İşte, bu nedenle, Bağ-Kura en az beş yıl ve daha fazla prim ödemiş olan yurttaşlarımıza da, 
emeklilik için borçlanma hakkı tanımalıyız. 

Az önceki reddedişinizi belirli ölçüde anlayışla karşılayabilirim, bir yıldı; ama, en az beş yıl 
prim ödemiş olan Bağ-Kur sigortalılarına bu hakkı tanıyalım; çünkü, en az beş yıl prim ödemiş olan 
Bağ-Kur sigortalılarını, zaten, biz, az önceki konuşmamda da belirttiğim gibi, ölüm aylığından ve 
malullük aylığından yararlandırmaktayız. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Tütüncü, buyurun. 
ENİS TÜTÜNCÜ (Devamla) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. 
Bu önergemiz kabul edilirse, bu maddeyle, yineliyorum, hiç prim ödememiş olan yurttaş

larımıza emekli olma hakkının tanınması sonucunda, farkında olunmadan yaratılmış bulunan sos
yal adaletsizlik giderilmiş olacaktır. Ayrıca, bu maddeyle getirilen, gerçekten, ileri saydığım bir sos
yal güvenlik anlayışı, gerçek temeline oturtulmuş olacaktır. 

Öyle sanıyorum ki, en azından bu maddeyi, değerli AKP'li milletvekilleri ve hükümetimiz tek
rar değerlendireceklerdir. Gereğini yapacakları umuduyla, tekrar, Yüce Meclisi saygıyla selam
lıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Tütüncü. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
1066 sıra sayısıyla görüşülmekte olan kanun tasarısının 2 nci maddesinin sonuna aşağıdaki fık

ranın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
Saygılarımızla. 

Dursun Akdemir (İğdır) ve arkadaşları 
Eklenmesi önerilen fıkra: 
"1479 ve 2926 sayılı Kanunlar kapsamında olup da, son beş yıldır düzenli bir şekilde prim 

ödemelerini yapanlar, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, başka bir işleme gerek kalmaksızın, bir 
basamak ilerlemesi alırlar." 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Katılmıyoruz 

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

mıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Akdemir, konuşacak mısınız? 
Buyurun. 
DURSUN AKDEMİR (İğdır) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; Sosyal 

Güvenlik Prim Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında -1066 sıra sayılı- Kanun Tasarısının 2 nci maddesi hakkında bir önerge verdim. Bu öner
gede teklif edilen durum şudur: Beş yıl düzenli olarak primini ödemiş sigortalıların 1 basamak yük
seltilmesi. Burada amaçlanan konu şudur: Düzenli olarak prim ödeyen vatandaşları -sigortalıları-
eğer 1 basamak yükseltirseniz -demin burada söylenen kelimeyi tekrar söylemiyorum- o duruma 
düşmeden taltif edilmiş olurlar; yani, teşvik edilirler. Yani, iyi bir sigortalı olduğu için, görevini iyi 
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yapmayan sigortalıdan farkı olur. Dolayısıyla, bu vatandaşımızın kademesinin yükseltilmesi diğer 
sigortalılara iyi örnek davranışı olacağından, teşvik edici olur. O nedenle yükseltilmelidir. 

Diğer taraftan, hakkaniyet ilkeleri açısından da uygun oluyor; çünkü, getirilen düzenlemede, 
zamanında ödenmemiş olan primler için af getiriliyor. Eğer haksız olarak ya da zamanında görevini 
ihmal ederek ya da isteyerek primini ödemeyenlere, bir bakıma, destek verilirken, zamanında 
görevini yapmış olan bir vatandaşa, dürüst davranmış bir vatandaşa ise haksızlık olur. O nedenle de 
hakkaniyet ilkesini geçerli kılma adına da 1 basamak yükseltilmesi, beş yıl primini düzenli ödeyen 
sigortalılar için bir destek olur diye düşünüyorum. 

Bir taraftan, bazı şeyler cezayla düzeltilmeye çalışılırken, buradaki diğer amaç da ödüllendir
medir. Eğer, bir vatandaş doğru dürüst hareket etmişse, çıkarılan yasalara göre uygun davranmışsa, 
bu vatandaşın diğerinden farkının olabilmesi için de, buna 1 basamak yükseltilme hakkı vererek bu 
vatandaşı ödünlendirmiş oluruz. O nedenle de gereklidir. 

Ayrıca, primlerini ödemeyen bu vatandaşlar perişan vaziyette sıkıntı çekerken ya da kendisini 
zorlayarak, düşünün şoför esnafını, şu anda sıkıntı içinde, binlerce şoför esnafı prim ödeyebilmek 
için gece gündüz çalışarak zamanında bu primini ödemiş oluyorsa, onun yükseltilmesi yine bir hak
kaniyet adına uygundur. Küçük işyerlerindeki terzileri, berberleri ya da işyerinde kendini geçindir
meye çalışan esnafımızı düşünelim. Eğer, bunlar zamanında primini ödemişse bunların taltif edil
mesi insanlık adına, aslında, önemli bir teşvik olacaktır. Yaklaşık olarak 3 385 000 sigortalıyı il
gilendiren bir yasa çıkıyor burada. Bu yasa içerisinde, yüzde 35 oranında, primini zamanında 
ödeyen sigortalılar var; böylece, zamanında görevini yerine getirmiş dürüst vatandaşlanmızı taltif 
etmiş olacağız. 

O nedenle, değerli arkadaşlar, sayın hükümet, Değerli Bakanım; bu konuyu gözden geçirerek, 
haklı vatandaşı, görevini yapan sigortalıyı, örnek olması gereken insanları da ödüllendirerek, top
lumda iyi davranışların da destek göreceğine bir örnek olsun diye bu konuyu gündeme getirdim. Bu 
nedenle, konunun tekrar gözden geçirilmesi, beş yıl süreyle düzenli olarak primini ödemiş olan 
sigortalıların bu Meclisten destek görmesi adına getirmiş olduğum önergenin siz değerli milletvekili 
arkadaşlarım tarafından desteklenmesini tekrar temenni ediyor, Yüce Meclisi saygıyla selam
lıyorum. (Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 
Son önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
1066 sıra sayılı Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanun

larda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasında geçen 
"dört taksidini" ibaresinin, "üç taksidini" olarak değiştirilmesini arz ederim. 

Ünal Kaçır 
İstanbul 

BAŞKAN - Komisyon önergeyi katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Katılmıyoruz 

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

mıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Kaçır, konuşacak mısınız, gerekçeyi mi okutayım? 
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ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Gerekçe... 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Bağ-Kur borçlularının sağlık hizmetinden daha erken faydalanması amaçlanmıştır. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 
Kabul edilen önergeyle birlikte 2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 

etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3.- Borçların yeniden yapılandırılmasında; bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih 

itibariyle aylık bazda borcun ağırlıklı yaşı ve miktarına göre taksitlendirme süresine esas olan yön
temi tespit etmeye, yapılandırılan borcun peşin veya altmış aya kadar eşit taksitler halinde öden
mesine, ilk taksit ödeme süresini belirlemeye, başvuru süresini bir aya kadar uzatmaya, "çok zor 
durum" halinin uygulanmasına ilişkin hususlar ile diğer usul ve esasları belirlemeye Sosyal Sigor
talar Kurumu ve Bağ-Kur Yönetim Kurulları yetkilidir. 

Yeniden yapılandırılan borcun tamamının veya bir kısmının taksitle ödenmek istenilmesi halin
de, taksitlendirilen toplam borca; oniki aylık sürede ödenirse yıllık % 5, oniki ayı aşan ancak yir-
midört ayı aşmayan sürede ödenirse yıllık % 6 ve yirmidört ayı aşan sürede ödenirse yıllık % 7 
oranında taksitlendirme farkı hesaplanarak ilave edilir ve taksit süresine bölünmek suretiyle aylık 
taksit tutarı bulunur. Başlangıçta taksitle ödeme yolu seçilip daha sonra taksitlendirilen borcun kalan 
kısmının peşin ödenmek istenilmesi halinde, uygulanan taksitlendirme farkının kalan aylara isabet 
eden kısmı indirilerek bakiye borç miktarı tahsil olunur. Bu Kanuna göre yeniden yapılandırılmış 
olan borcun tamamının, yeniden yapılandırma için bu Kanunda öngörülen başvuru süresinin sona er
diği tarihi takip eden ayın sonuna kadar ödenmesi halinde, borç peşin ödenmiş sayılır. 

Başvurusu kabul edilip borçları yeniden yapılandırılanlar; borç türü bazında taksitlendirilmiş 
borçlarıyla ilgili ödeme yükümlülüklerini bir takvim yılında üç defadan fazla ve/veya taksitlendir
me süresi içinde tahakkuk edecek aynı mahiyetteki cari ay borçlarıyla ilgili ödeme yükümlülük
lerini bir takvim yılında üç defadan fazla yerine getirmemeleri halinde, yeniden yapılandırma hak
kını kaybederler ve ödedikleri tutarlar Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'un ilgili mevzuatı 
uyarınca borçlarına mahsup edilir. Taksit veya cari aya ilişkin ödeme yükümlülüklerinin eksik 
yerine getirilmiş olması halinde, ödeme yükümlülüğü ihlal edilmiş sayılır. 

Üçüncü fıkraya göre bir takvim yılında ödenmeyen ya da eksik ödenen taksit tutarlarının tak
sitlendirme süresi aşılmamak kaydıyla en geç izleyen takvim yılının sonuna kadar; ödenmeyen ya 
da eksik ödenen kısmın son takside ait olması halinde ise, bu tutarın son taksidi izleyen ayın sonuna 
kadar ödenmeyen kısım ile birlikte, gecikilen her ay için Hazine Müsteşarlığınca açıklanacak bir 
önceki aya ait YTL cinsinden iskontolu ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin aylık ortalama 
faiz oranına 1 puan eklenmek suretiyle bulunacak faiz oranının bileşik bazda uygulanması sonucun
da hesaplanacak faiz miktarının ödenmesi halinde bu Kanunun yeniden yapılandırma hükümlerin
den yararlanılır. Üçüncü fıkraya göre taksitlendirme süresi içinde ödenmeyen ya da eksik ödenen 
aynı mahiyetteki cari ay prim ve diğer borçları ise, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur mev
zuatına göre gecikme zammı hesaplanarak tahsil edilir. 

Bu Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi kapsamında borçları yeniden 
yapılandırılanlarca, taksitlendirme süresinde beyanları üzerine tahakkuk eden; yıllık gelir ya da 
kurumlar vergisinin süresinde veya vade tarihlerinin rastladığı yılı takip eden yılın sonuna kadar 
tamamen ödenmemesi, katma değer vergisinde bir takvim yılında üç defadan fazla kanuni ödeme 
süresinde veya vade tarihlerinin rastladığı yılı takip eden yılın sonuna kadar ödeme yükümlülük
lerinin yerine getirilmemesi, bu vergi türleri için ikmalen, re'sen veya idarece yapılan tarhiyatlar-
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dan, taksitlendirme süresince kesinleşenlerin ise kanuni süresinde veya kesinleşme tarihlerinin 
bulunduğu yılı takip eden yılın sonuna kadar ödenmemiş olması ya da bu borçların 21/7/1953 tarih
li ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre tak-
sitlendirilmemesi hallerinde, bu hususlar işverenin bağlı olduğu vergi dairelerince Sosyal Sigortalar 
Kurumuna bildirilir. Bu durumda, borçlular bu Kanunun yeniden yapılandırma hükümlerinden 
yararlanma hakkını kaybederler ve ödedikleri tutarlar Sosyal Sigortalar Kurumunun ilgili mevzuatı 
uyarınca borçlarına mahsup edilir. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre veya 
29/7/2003 tarihli ve 4958 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun geçici 1 inci maddesinin (K) 
fıkrası uyarınca ya da 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigor
talar Kurumu Kanununun geçici 19 uncu maddesi uyarınca borçlarını taksitlendirerek, ilgili kanun
lardaki taksitlendirme şartlarına uygun olarak ödemekte olanlar, kalan borç tutarları için başvuru 
süresi içinde talep etmeleri halinde, yeniden yapılandırma hükümlerinden yararlanabilirler. Bu tak
dirde, daha önce yapılmış olan tecil ve taksitlendirme işlemi bozularak taksitlendirme şartlarına uy
gun olarak daha önce ödenmiş olan taksit tutarları, ilgili kurumların mevzuatına göre mahsup edil
dikten sonra kalan borçlar vadesinde ödenmemiş alacak kabul edilir. 

Yeniden yapılandırılan borçlar için yapılan ödemeler; yanlış veya yersiz alınan tutarlar hariç, 
iade ve mahsup edilmez. Yeniden yapılandırma nedeniyle bu Kanunun yürürlük tarihinden önce 
tahsil edilmiş tutarların iadesi veya mahsubu yapılmaz. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten ön
ce tatbik edilmiş olan hacizler ile alınan teminatlar, yapılan ödemeler nispetinde kaldırılır ve buna 
isabet eden teminatlar iade edilir. 

Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuran borçluların, kapsama giren borçlan 
dolayısıyla Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'a yaptıkları itirazlardan ve yargı nezdinde sür
dürdükleri davalardan feragat etmeleri ve ihtilaf yaratmamaları şarttır. 

BAŞKAN - Madde üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz isteyen İzmir Millet
vekili Sayın Bülent Baratalı. 

Buyurun Sayın Baratalı. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA BÜLENT BARATALI (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

1066 sıra sayılı Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 3 üncü maddesiyle ilgili olarak Cumhuriyet Halk 
Partisi Grubunun görüşlerini aktarmak üzere söz almış bulunmaktayım; bu nedenle, Yüce Meclisi 
saygıyla selamlarım. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bir anafıkir olarak ve genel kabul olarak bazı arkadaş
larımızın atıfet muamelesi olarak düşündükleri, bazı arkadaşlarımızın da yeniden yapılandırma 
olarak düşündükleri bu kanuna, az önce söylediğim gibi, anafıkir olarak karşı değiliz, bir genel 
kabul içinde karşı değiliz; ancak, biraz sonra ifade edeceğim gibi, kanunun ratio legis'i dediğimiz 
konuluş amacı, ülkenin 2000 ve 2001 yıllarında içine düştüğü kriz durumudur. 

Biraz sonra, bu kriz bitmiş midir bitmemiş midir, kime göre bitmiştir kime göre bitmemiştin 
de tartışmak istiyorum izninizle. 

Bu kanunun 3 üncü maddesi, yeniden yapılandırma ve taksitlendirmenin, taksitlendirmenin 
koşullarının, taksitlendirme koşullarının kabulünün, ihlalinin nasıl olacağını ve ne gibi müey
yidelerle donatılacağını içeren bir maddedir. 

Şimdi, 1 inci maddesinde taksitlendirmenin nasıl yapılacağını, çok zor durumun nasıl tespit 
edileceğini ifade etmektedir; ancak, 1 inci maddenin birinci fıkrasının sonuna baktığımızda, çok zor 
durum halinin uygulanmasının, nasıl yönetim kurullarına sübjektif bir kriter olarak verildiğini gör
mekteyiz. Oysa, kanunlar, objektif olarak, herkese eşit olarak yapılır, takdir hakkı da çok uzun süre 
kullanılamaz. 
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Diğerleri, yeniden yapılandırılan ikinci fıkrada, yeniden yapılandırılan bu prim borçlarının tak-
sitlendirme sürelerinin, bir yıla, iki yıla ve diğer yıllara, altmış aya kadar nasıl olacağını ve bunlara 
nasıl bir faiz uygulanacağını içermektedir. 

Yine, diğer fıkralar ise; üçüncü fıkrasında, taksitin ihlali halinde, bunun birkaç kez -üç kez- tak-
sitlendirmesi ihlali halinde ise, ne gibi bir müeyyideler olacağını içeren fıkrasıdır. 

Dördüncü fıkrası ise, yeniden yapılandırılırken, üzerine TEFE'den gelen faiz konan ve bir yıl
da ödemek istiyorsa, üzerine yıllık yüzde 5 faiz konan ve yeniden yapılandırılarak borç aslı haline 
dönmüş olan bu borcun, bu prim borcunun ödenmesinin geciktirilmesi halinde, gecikilen her ay 
için, Hazine Müsteşarlığınca açıklanacak ve bir önceki aya ait YTL cinsinden ıskontolu ihraç edilen 
devlet iç borçlanma senetlerinin ortalama faizlerine 1 puan eklenerek uygulanacak faiz bulunmak
tadır ki, ben bunu hesapladım, bu, yüzde 2,1 gibi önemli bir faiz olmaktadır. 

Bundan sonra devam eden maddelerde ise, taksitlendirmeye tabi tutulan mükellefin, vergi 
dairesine, her ne nam altında olursa olsun -muhtasar, gerçek ve diğer konuda- vergi borcunun ol
maması gerekmektedir. 6183 sayılı Tahsili Emval Kanununa göre ise, eğer vergi borcu taksitlen-
dirilmişse, bunda da ihlalin yaşanmamasını gerektirmektedir. 

O nedenle, biz bu maddede bir önerge vereceğiz, bu maddenin beşinci fıkrasında; çünkü, SSK 
ve Bağ-Kur affı ile vergi dairesine borcun hiç alakası bulunmamaktadır. 

Anımsarsanız değerli milletvekilleri, vergi barışı hiçbir koşula tabi olmadan getirilmiştir. Bu 
madde ise, hukukçuların ifade ettiği gibi, askıda bir hukukî muameledir veya diğer deyişiyle, topal 
bir hukukî muameledir, şarta, taliki şarta bağlı olan bir hukukî muameledir; yani, taliki şartı yerine 
getirmezseniz, bu maddeden istifade edemezsiniz. Onun için, bu madde, bu fıkra konusunda da, 
değerli arkadaşlar, bir önergemiz olacaktır. 

Yani, sonuç olarak, bu kadar şarta bağlanmaması gerekirdi, basit, herkes tarafından anlaşılabilir 
olması gerekirdi, çok karmaşık yazılmaması gerekirdi. Arkadaşlarım 1 inci maddede ve başlangıç
ta epeyce tenkit ettiler; onlara katılıyorum. Bunun anlamak için, en azından, bu üç sayfalık maddeyi 
anlamak için bir malî müşavire de danışılması gerekmektedir. 

Değerli arkadaşlar, ben, şimdi, bu yasanın ratio legis'i dediğimiz konuş amacındaki bölüme 
gelmek istiyorum; yani, esbabı mucibe layihasından, gerekçeden... Bir okumak istiyorum bu gerek
çeyi: Birinci fıkrasında, 2000 ve 2001 yıllarındaki kriz nedeniyle hem mükellefin düştüğü durum 
hem de kurumların düştüğü durum nedeniyle bu kanun getiriliyor. 

Şimdi, aradan çok uzun zaman geçmiş -keşke, daha önce getirilebilseydi- kurumların alacağı 23 
katrilyona gelmiş, mükellefler de bunu ödeyemez noktaya gelmişler. Yani, vergi borcunuzu ödeyecek
siniz, cari taksiti ödeyeceksiniz, bunun üzerine, faiz bindirilmiş olan eski borcu ödeyeceksiniz. 

Değerli arkadaşlar, bunları kim ödeyecek, hangi mükellef ödeyecek? Ankara milletvekili ar
kadaşlarımız Şaşmaz'ı bilirler. Sanıyorum, Şaşmaz Sanayi Sitesine giden arkadaşımız vardır. Orada 
dükkânlar açılmıyor, esnaf para kazanamıyor. Bir dükkânın açılması, zaten, günlük 250 000 000 
lirayla başlıyor. Gitmemiş olan arkadaşlar varsa, ben, kendilerini, Şaşmaz Sanayi Sitesindeki oto 
tamircilerini bir ziyarete davet ediyorum. Yalnız onda mı; sanayicilerde, ihracatçılarda, tarımla uğ
raşanlarda, yani, nüfusun çok önemli bir bölümünde kriz devam ediyor arkadaşlar. Kriz nerede bit
miş -belki, kriz bitti diyenler olacaktır, onlara da hak veriyorum- kriz sadece rantçılarda bitmiş 
değerli arkadaşlar; yani, ülkenin ekonomik durumu nedeniyle yararlanan ve sıcak portföy olarak 
Türkiye'ye para getirenler, bir yıl içinde dolarlarına yüzde 68 kazandırmışlar. Evet, doğru; yani, kriz 
bitti diyenler bu konuda haklı, ben de kendilerine hak veriyorum; ama, reel sektörle uğraşanlar, ay
rıca tarımsal ürün üretenlerde kriz bitmemiş. 

Bakın şimdi, ihracatın parlayan yıldızı tekstil sektöründeki duruma bakın değerli arkadaşlar. 
Bakın, tekstilde, giyim sektöründe neler yatıyor... Burada kriz bitmemiş, onu anlatmaya 
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çalışıyorum. Yani, konuştuğum konu, maddenin başlangıcıyla ilgili. Şimdi, tekstilciler, gayri safî 
millî hâsılanın yüzde 7,8'ini, sanayi üretiminin yüzde 19,9'unu, imalat sanayii üretiminin yüzde 
18,4'ünü, sanayi istihdamımızın 23,9'unu, ülke istihdamının 13,6'sını, toplam ihracatımızın yüzde 
28'lik payını oluşturuyorlar. Güçlü bir sektör; fakat, bu sektörün iki önemli özelliği var. İhracatı çok 
fazla; ama, ithalatı çok az olan bir sektör; ama, bu da krizde. 

Değerli arkadaşlar, bir de -çok önemli- kadın işçi çalıştırıyorlar, bir de eğitimsiz işçi çalış
tırıyorlar; ama, bunların üzerlerindeki vergi yükünün, özellikle muhtasarın çok artmış olması, 
KDV'nin çok artmış olması, Türk Lirasının çok aşın değerlendirilmesi ki, 2000'li yıllara doğru 
dönersek, bugün, ihracatın kurtulabilmesi için doların 2 500 000 Türk lirası olması gerekmektedir. 

Bir de aynca, bunlann üzerinde -ne alakadır bilemiyorum; ama-1,2'lik TRT payı da bulunmak
tadır, KDV'si yüksektir. OECD ülkeleri içinde, değerli arkadaşlar, bu sektörün maliyetleri çok faz
ladır, enerji maliyeti çok fazladır, istihdam üzerindeki maliyetleri çok yüksek düzeydedir. Eskiden 
bu maliyetler yüzde 18 iken, bugün, yüzde 41 düzeyindedir. 

Şuna gelmeye çalışıyorum: Bu arkadaşlanmız geleneklerimize ve devletimize çok bağlı ol
malarına karşın, İzmir'de, Denizli'de, Aydın'da, Manisa'da bu ihracatçılar, bu tekstil üretenler, eylem 
karan almışlardır değerli arkadaşlar. Yani, çiftçilerimiz eylem karan alıyor; maalesef, geleneklerimize 
aykın olarak, Sayın Başbakana hoş geldin diyeceklerine, üzerine yumurta atıyorlar. Bu, üzüntü verici 
bir olay. Yani, tanmcı bitmiş -kendini böyle ifade etmeye çalışıyor- tekstilci de bitmiş ve... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BÜLENT BARATALI (Devamla) - Sayın Başkanım... 
BAŞKAN - Sayın Baratalı, buyurun. 
BÜLENT BARATALI (Devamla) - Teşekkür ederim. 
... bunlar, ihracatın parlayan yıldızı, Türkiye'nin panldayan yıldızı olmasına karşın, değerli ar

kadaşlar, eylem karan alıyorlar; çok ciddî bir olay, çok ciddî bir konu. 
Şimdi, bazı arkadaşlanmız, bazı milletvekili grupları, belki, bölgelerine gidip bu sorunlarla 

karşı karşıya gelmek istemiyorlar; ama, burası halkın kürsüsü ve bir milletvekili olarak ben bunların 
sorunlarını burada anlatmak zorundayım. Türkiye iyi gitmiyor değerli arkadaşlar, Türkiye iyi 
yönetilmiyor. Bakın, tanmcılar isyanda, ihracatçılar isyanda, reel sektör isyanda; tek isyanda ol
mayanlar, paradan para kazananlar. Az önce söylediğim gibi değerli arkadaşlar, geçen sene buraya 
1 000 dolar getiren yüzde 68 oranında para kazanmaya devam ediyor. Yani, Türkiye'deki sıcak 
paranın portföy üzerindeki etkisi, hâlâ daha yakıcılığını korumaktadır. 

Değerli arkadaşlar, ben, korkuyorum ve üzülüyorum; Sayın Başbakan gezilerinden dolayı pek 
mutlu olmuyor; ama, ilk defa, kralın çıplak olduğunu Mersin'de görmüş bulunmaktadır. 

FATİH ARIKAN (Kahramanmaraş) - Artistlerle mi? 
BÜLENT BARATALI (Devamla) - Değerli milletvekilleri, kral çıplaktır. Sizin de görmenizi 

buradan öneriyorum; çünkü, aynı gemideyiz. Eğer, siz de bu çıplaklığı görürseniz, kralın çıplak ol
duğunu, hep beraber, belki alacağımız tedbirlerle, Türkiye'deki batmakta olan gemiyi, hemen 
hemen küpeşteleri kaybolmuş olan gemiyi kurtarabiliriz. 

Sayın Başbakanımızı, sanıyorum, 16 Şubatta İzmirliler ağırlayacaklar. Umarım, kendilerine 
Mersin'deki gibi bir... İzmir, tabiî, centilmendir, kibardır, misafirseverdir, üreticidir. Biz de ken
dilerinden rica edeceğiz. Yine geleneklerimize uygun olarak karşılayacaklar; ama, çok hayır dua et
tiklerini burada söyleyemem. Burada gerçekleri ifade etmeye çalışıyorum. 

Sayın Kaçır, yani, bunlar, söylediğim gerçeklerdir. Herkesin bu gerçekleri görmesini 
diliyorum... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BÜLENT BARATALI (Devamla) - Teşekkür edeceğim Sayın Başkan. 
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Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Baratalı. 
Madde üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına söz isteyen Mardin Milletvekili Muharrem Doğan. 
Buyurun Sayın Doğan. (Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 
ANAVATAN PARTİSİ GRUBU ADINA MUHARREM DOĞAN (Mardin) - Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan 1066 sıra sayılı yasa tasarısının 3 üncü maddesi üzerinde 
görüş belirtmek üzere, Anavatan Partisi Grubu adına, söz almış bulunuyorum; öncelikle, Yüce Mec
lisi saygılarımla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, bu yasa tasarısının genel gerekçesi, 2000 ve 2001 yıllarında yaşanan 
ekonomik krizler, işyeri sahiplerinin, işletmelerin, işverenlerin fınansal sıkıntıları nedeniyle sosyal 
güvenlik kurumlarına ödemeleri gereken primlerin ödenmesinde yaşadıkları sıkıntılara çözüm üret
mek için önümüze getirilmiştir. Nitekim, Bağ-Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumuna olan borçlar 
2002 yılından 2004 yılı sonuna kadar yüzde 74 oranında artmıştır. Bunun içindir ki, yaşanan olum
suz ekonomik gelişmelerin işverenler ve işletmeler üzerindeki tahribatının giderilmesiyle ortaya 
çıkacak olumlu gelişmeler, doğrudan, ekonomiye de yansıyacaktır. Öncelikle, şu sorunun yanıtı 
alınamamıştır: 2000 ve 2001 yıllarında yaşanan ekonomik krizlerin ortaya çıkardığı darboğazı 
gidermek için AKP Hükümeti, niçin 2006 yılına kadar beklemiştir, neden bu yasayı çıkaramamış
tır? Bunu düşünmekte fayda var diye düşünüyorum. Bana göre, bunun gerekçesi, hükümetçe 
IMF'nin bu konuda ikna edilememiş olmasıdır. Dolayısıyla, bağımsız ekonomik kararlar alamayan 
bir hükümetin getireceği af uygulamasının da yetersiz ve adil olmayacağı da açıktır. 

Tasarı, prim borcu olan yükümlüler açısından eşit uygulama öngörmemektedir. Aksine, bu 
tasarı, çifte standardı öngören uygulamalara olanak sağlamaktadır. Örneğin, 100 000 YTL'nin altın
da ve üstünde prim borcu olan işveren ve sigortalılar için getirilen uygulamalar farkıdır. Bu fark
lılığın her ne kadar bilanço rasyoları iyi olan işverenlerin aftan yararlanmamalarına yönelik olarak 
yapıldığı ifade edilse de, aynı durumun 100 000 YTL'nin altında borcu olanlar için de geçerli ol
duğunun unutulmaması gerekir. Dolayısıyla, gerek SSK ve gerekse Bağ-Kura prim borcu olanların 
aftan yararlanmaları konusunda yasayla farklı standartlar getirilmiştir. Bu da, yurttaşların yasalar 
karşısında eşit olmadıkları sonucunu doğurmaktadır. Dolayısıyla, Anayasaya ve evrensel hukuk 
kurallarına aykırıdır. Bu açıdan, yasa tasarısı, yapılan düzenleme, beklentilerine hizmet edecek 
nitelikte değildir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yasa tasarılarının kolay, uygulanabilir ve yurttaşlar 
tarafından kolay anlaşılabilir olması gerektiği temel kuraldır. Özellikle de af niteliği taşıyan 
yasaların bu açıdan büyük önem taşıdığı açıktır. Oysa, bu tasarı, karmaşık ve uygulaması zor olan 
bir tasarıdır. Bu yasa tasarısı, pek çok bürokratik işleme ve dolayısıyla pek çok uyuşmazlığa yol 
açacaktır. Var olan sorunları çözmeyi amaçlayan tasarı bu haliyle yasalaştığında, kendisi yeni sorun
ların kaynağı olacaktır. 

Yasa tasarısı, mevcut borçların bir kısmının silinmesi için işverenin tutmakta olduğu defterler 
ve bilanço kriterlerine göre bir hesaplama sistemini getirmektedir ki, nihai bir çözüm olmayacaktır, 
bunlarda başarılı olması mümkün değildir. Örnek olarak şunu söyleyebiliriz: Bu yasa tasarısıyla 
borçların bir kısmı silinecekse, bu, daha anlaşılabilir ve herkesi eşit şekilde kapsayacak bir tek oran 
üzerinden yapılmalıdır ve bu oran da yüzde 40 ve yüzde 50 gibi oran olmalıdır. Ayrıca, bu tasarının 
amacı, prim borçlarını ekonomik krizler nedeniyle zamanında ödeyememiş işverenlere ve sigor
talılara, bu borçlarından kurtulmanın yolunu açmak olmalıdır. 

Sayın Bakanım, bence, bu yasa tasarısında, peşin ödeme sistemini getirebilirdik. Şöyle ki: 
Olabilir ki, borçlunun birisi, öküzünü satabilirdi, aracını satabilirdi, evini satabilirdi ve borçları 
ödeyebilirdi. Hiç değilse, peşinen borcunu ödeyen mükellefin gecikme cezalarından ve faizlerden 
affedilmesi gerektiğine inanıyordum. Bunu getirseniz iyi olur diye düşünüyorum. Hatta, bu, bir 
önergeyle de düzeltilebilir. Bu şekilde, hem işverenler ve sigortalılar rahat bir nefes alacak, borçtan 
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kurtulmuş olacak, diğer taraftan devletin kasasına da sıcak paranın girmesini sağlayacaktır. Bu tür 
farklı hesaplamalarla, eşit ve adil olmayan bir sistemin yerine, tek oranlı ve herkese aynı oranda bir 
hesaplama sistemini getirmelidir. Böylelikle, sıkıntı içerisinde olup, borcunu ödemek isteyen dürüst 
vatandaşlarımızın beklentileri de karşılanmış olacaktır. Halbuki, bu yasa tasarısı karşısında 
kamuoyunda oluşan beklenti, prim borçlarına ait gecikme zamlarının en az yüzde 40, yüzde 50 
civarında bir oranın getirilmesiydi; bu da gerçekleşmedi. 

Görülüyor ki, AKP Hükümeti, bu yasa tasarısıyla, prim borçlarını ekonomik krizler nedeniyle 
ödeyemeyen işverenler ve sigortalılar için ekonomik boyutu olan bir çözüm üretebilmiş ve çözebil
miş değildir. 

Değerli milletvekilleri, Ocak 2006 tarihinde yapılan çok önemli araştırma neticemi sizlere arz 
etmek istiyorum. Şahsa karşı işlenen suçlar 2004 yılında 158 241 iken, 2005 yılında 197 997'ye çık
mıştır; artış oranı yüzde 25. Mala karşı işlenen suçlar 2004 yılında 195 337 iken, 2005 yılında 289 
765'e çıkmış; artış oranı yüzde 48'dir. Kapkaç, hırsızlık olayları artmış; her gün birilerinin evi soyul
maktadır; hatta, bu evleri gündüz soyanların çoğunun da 17-18 yaşındaki kızlarımızın olduğu tespit 
edilmiştir. Bu kızlarımız, yarının anneleri ve yeni nesiller yetiştireceklerdir. Bunlar eğitimsiz kal
mışlardır. Mutlaka bir önlem alınması ve bunların önüne geçilmesi gerektiğine inanıyorum. Polis 
sayısı 2004'te 190 304 iken, 2005 yılında 192 626'ya çıkmış; artış oranı yüzde l'dir. Bakın, ne kadar 
ters bir orantı. Halbuki, Avrupa Birliğine bağlı ülkelerde 250 kişiye bir polis düşerken, ülkemizde 
305 kişiye bir polis düşmektedir. Avrupa standartlarını yakalamak için 35 000 yeni polisin alınması 
gerekiyordu, bunu da yapamadınız. Sizi tutan mı var, niye yapmıyorsunuz; asayişle ilgili tedbirleri 
neden almıyorsunuz?! Bu tablo, AKP İktidarının ülkenin ve milletin hayrına yapabileceği bir proje 
ve çözüm önerisinin bulunmadığını göstermektedir. 

Yasanın 3 üncü maddesiyle yönetim kuruluna tanınan yetkinin sınırları belirsiz ve tartışmaya 
açıktır. Örneğin, borcun peşin veya eşit taksitler halinde ödenmesine karar verme yetkisi, başvuru 
sahibinin talebi yerine, yönetim kurullarının inisiyatifine bırakılmış görülmektedir. Bu yetkinin kul
lanımı göreceli ve taraflı bir hal aldığı takdirde, adamına göre muamele alışkanlığı kendini gös
terecektir. Bu sebeple, borcun ödeme süresinin tercihi, başvuru sahibine bırakılmalıdır. Böyle bir 
düzenleme, hem hakkaniyetli olacak hem de vatandaşın devlete güvenini artıracaktır. 

Aynı maddenin sonunda, kanundan faydalanmak isteyen borçluların, kapsama giren borçları 
dolayısıyla yaptıkları itirazlardan ve açtıkları davalardan vazgeçmeleri şartı getirilmektedir. Borç 
olarak tespit edilen miktar konusunda itirazı olan bir vatandaşı açtığı davadan vazgeçmesi için zor
lamak, onu, adaletten mahrum bırakmak ve keyfî yönetimlere teslim etmek demektir. Bu, zor kul
lanmaktır; insanları, haklarını aramaktan alıkoymaktır. Bu fıkra, tasarı metninden tamamen çıkarıl
malıdır. İktidarı, halktan saklıyorsunuz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Doğan. 
MUHARREM DOĞAN (Devamla) - İktidarı, halkla paylaşmaktan, gerçekten, kaçırıyorsunuz. 

Sizin de bildiğiniz gibi, Yüce Allah'ın emridir; yani, zorlaştırıcı olmayın, kolaylaştırıcı olunuz. 
Tasarının, meydana gelen ekonomik gelişmelerin hangi etkileri sebebiyle bu oranlarda indirim 
yapılacaktır ve neden, sadece, ilk üç ayı?.. Bu hususların hiçbiri net ve şeffaf değildir. Dolayısıyla, 
ya gecikme cezası oranını yüzde 1 'e indirin ya da bu hükmü tasarı metninden tamamen çıkarınız. 

Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum; Yüce Meclisi, tekrar, saygılarımla selamlıyorum. 
(Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Doğan. 
Sayın milletvekilleri, birleşime 5 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 20.59 
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BEŞİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 21.05 

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

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 62 nci Birleşiminin Beşin
ci Oturumunu açıyorum. 

1066 sıra sayılı kanun tasarısının görüşmelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
VI.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
3.- Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişik

lik 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 Ak-
bulut'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 Millet
vekilinin, Bağ-Kur ve SSK'ya Ait Birikmiş Prim Borçlarına Ödeme Kolaylığı Getirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi; Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan 'in, Sosyal Güvenlik ve Prim Barışı Kanunu Tek
lifi 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) (Devam) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Tasarının 3 üncü maddesi üzerinde söz sırası, şahsı adına söz isteyen Kahramanmaraş Millet

vekili Fatih Arıkan'ın. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
FATİH ARIKAN (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1066 sıra sayılı 

yasanın 3 üncü maddesiyle ilgili söz almış bulunuyorum. 
3 üncü madde, hem Bağ-Kur hem de SSK'ya ilişkin ortak hükümleri kapsamaktadır. Burada, 

Bağ-Kur ve SSK borcuna ilişkin taksit süresinin nasıl hesaplanacağından bahsedilmekte olup, tak
sit süresi, aylık bazda borcun ağırlıklı yaşı ve miktarına göre, aydan aya Bağ-Kur ve SSK borçları 
taksitlendirilecektir. Yapılandırılan borcun tamamının peşin ödenmesi mümkün olduğu gibi, bir kıs
mının peşin bir kısmının da taksitler halinde ödenmesi mümkün olacaktır. Borcun taksitlendirme 
süresine göre taksitlendirme farkı da hesaplanacak ve taksit süresince bu fark ödenecektir. Başvur
ma süresinin sona erdiği tarihi takip eden ayın sonuna kadar yapılan ödemeler peşin ödenmiş 
sayılacaktır. 

Değerli arkadaşlar, bu önemli yapılandırmada, hem cari ay priminin hem de taksitlendirilen 
vadesi geçmiş borcun birlikte ödenmesi esastır. Bir takvim yılı içerisinde üç defadan fazla cari ay 
priminin ödenmemesi veya üç defadan fazla eski borcun ödenmemesi halinde, yükümlüler yapılan
dırma hakkını kaybedeceklerdir. Buraya çok önemle dikkat edilmesi gerekmektedir. Bir takvim 
yılında ödenmeyen ya da eksik ödenen taksit tutarlarının, taksitlendirme süresi aşılmamak kaydıy
la, en geç izleyen takvim yılının sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir. 

Ayrıca, 2003 yılında Bağ-Kur ve SSK borçlarını yapılandırarak ödemeye devam edenler veya 
yapılandırması bozulanlar, kalan borçlarını bu kanuna göre yeniden yapılandırabileceklerdir. 
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Yine, SSK'yla ilgili olarak, borç aslı 100 000 YTL'yi aşanlar, Gelir ve Kurumlar Vergilerini 
düzenli ödemelidirler. Yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisinin veya vade tarihlerinin rastladığı yılı takip 
eden yılın sonuna kadar tamamen ödenmemesi, Katma Değer Vergisinde bir takvim yılında üç 
defadan fazla kanunî ödeme süresinde veya vade tarihlerinin rastladığı yılı takip eden yılın sonuna 
kadar ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi, bu vergi türleri için, ikmalen, resen veya 
idarece yapılan tarhiyatlardan taksitlendirme süresince, kesinleşenlerin ise kanunî süresinde veya 
kesinleşme tarihinin bulunduğu yılı takip eden yılın sonuna kadar ödenmemiş olması ya da 6183 
sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre taksitlendirilmemesi halinde, borçlular, yapılandırma 
hükümlerinden yararlanma haklarını kaybederler. 

Bu kanundan yararlanmak isteyen borçluların, SSK ve Bağ-Kura yaptıkları itirazlardan ve aç
tıkları davalardan feragat etmeleri gerekmektedir. Bağ-Kura ve SSK'ya borcu olanlar, kanunun 
yürürlük tarihinden itibaren iki ay içerisinde, bağlı oldukları il müdürlüklerine müracaat ederek bu 
kanundan yararlanabileceklerdir. 

Yapılandırma müracaatında bulunan borçlulardan herhangi bir teminat alınmayacaktır. Burası 
çok önemli. Daha öncekilerde, biliyorsunuz teminat alınma işlemleri vardı. 

Bu yapılandırma çok cazip olup, borçlu olan sigortalı ve işverenlerimizin yasal süresinde baş
vurarak bu fırsattan yararlanmaları, her zaman kendilerinin menfaati icabına olacaktır. 

Bu tasarının, işverenlerimize ve sigortalılarımıza hayırlı olmasını diliyor; saygılar sunuyorum. 
(AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Arıkan. 
Madde üzerinde, Hükümet adına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu söz 

istemişlerdir. 
Buyurun Sayın Bakanım. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MURAT BAŞESGİOĞLU (İstanbul) - Sayın 

Başkan, değerli milletvekilleri; tasarının 3 üncü maddesi üzerinde görüşlerimi arz etmek üzere 
huzurunuzdayım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Benden önce konuşan değerli arkadaşımın da ifade ettiği gibi, 3 üncü madde ortak hükümleri 
içermektedir, gerek Bağ-Kur gerekse SSK prim alacaklarına ilişkin. 12 aylık sürede ödenmesi halin
de yüzde 5, 12 ayı aşan, 24 ayı aşmayan sürede ödenirse yüzde 6 ve bunu aşan bölümde yüzde 7 
oranında taksitlendirme farkı hesaplanacağını öngörmektedir madde. Onun için, bütünü üzerinde 
yaptığım konuşmada da ifade ettiğim üzere, peşin veyahut da kısa taksitlerde ödenmesi, sigor
talılarımızın lehine olan bir husustur. 

Maddenin getirdiği diğer değişiklik, taahhüdü ihlalle ilgilidir. Taksitlendirme planının 
bozulabilmesi için, üç defadan fazla borç taksitlerinin ihlal edilmesi veyahut da cari primlerin yine 
1 yıl içerisinde üç defadan fazla ihlal edilmesi halinde, taahhüt ihlal edilmiş sayılacaktır. 

Başka bir düzenleme, vergi borcuna ilişkindir. Burada çok söylendi; değerli arkadaşlarım, ver
gi borcunun ödenmesi keyfiyeti, sadece Sosyal Sigortalar Kurumunda, 100 000 YTL'yi aşan alacak
lar içindir. Bağ-Kur borçlarında 100 000 YTL'ye kadar SSK alacaklarında vergi borcunun ödenmesi 
durumu söz konusu değildir. Ancak, 100 000 YTL'yi aşan SSK borçlarında bu vergi borcunun öden
mesi keyfiyeti aranmaktadır. O da, madde dikkatle incelendiği zaman çok esnek bir yapı içerisinde 
ele alınmıştır. Yani, bir yıl, âdeta, bir vade veren, bir süre veren bir esnekliği vardır maddenin. O da, 
zannediyorum, mükelleflerimizi bu süre içerisinde zorlamayacaktır. 

Yine, 2003 yılında çıkarmış olduğumuz borç yapılandırma programına devam eden sigor
talılarımızın, bu borç yapılandırma programından yararlanmalarına da, kendi istekleri halinde, im
kân tanınmaktadır. Bu maddenin getirdiği değişiklikler bunlardır. 
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İzninizle, bundan önceki maddelerde bazı tereddütler hâsıl oldu, onları açıklama gayreti 
içerisinde olacağım. "Bağ-Kurda isteğe bağlı sigortalılar bu borç yapılandırma programı içerisinde 
değildir" dendi. 

Değerli arkadaşlarım, Bağ-Kurda isteğe bağlı sigortalıların zaten biriken bir borç stoku ol
madığı için, bu borç yapılandırma programına alınmalarına gerek yok. Örnek vereyim: Diyelim ki, 
ocak, şubat, mart, nisan dönemi içerisinde 3 ay isteğe bağlı sigorta primi ödemezse, zaten isteğe 
bağlı sigortalılığı otomatikman kesiliyor. Diyelim ocak ayında ödedi; şubat, mart, nisanda ödemedi; 
ocak ayı itibariyle sigortalılık süresini sayıyorum, diğer aylar zaten sayılmadığı için ve borç da 
birikmediği için, Bağ-Kurda isteğe bağlı sigortalıların borç kapsamına alınmasına bir gerek yok. 

Sayın Enis Türüncü'nün ve diğer arkadaşlarımızın üzerinde ısrarla durdukları, önergelerine de 
konu ettikleri hususlar var; örneğin 1 yıl sisteme prim ödemiş veyahut da 5 yıl sisteme prim ödemiş 
olanlara bir hak tanıyabilir miyiz diye. Şimdi, bizim bunu kabul etmememizin özünde, değerli ar
kadaşlarım, borçlanma, geriye dönük borçlanma felsefesine ve mantığına karşı olduğumuz için bu 
önergeleri kabul edemiyoruz; çünkü, sosyal güvenlik sistemimizin belki bugün bu zor duruma düş
mesinin en önemli nedenlerinden birisi borçlanmadır. Türkiye'de, bu, geçmişte çok çıkarılmıştır. Bir 
diğeri de erken emekliliktir. Onun için, bu hususlarda geriye dönük borçlanmayı kabul etmediğimiz 
için önergelere de olumlu oy veremedik. 

Bir de şu husus var: Bizim esas aldığımız parametre sigortalılıktır; yani, bir kişinin SSK yahut 
da Bağ-Kur sistemine girebilmesi için bazı şartlan taşıması lazım. Bağ-Kurlu olabilmesi için esnaf 
olması lazım veyahut da tarım sigortalısı olması lazım. Eğer, bu kişi bu sigortalılık vasfını kaybet
tiyse, kanun nazarında, hukuk nazarında o sigortalılığın kendine sağlamış olduğu haklardan istifade 
etmesi mümkün değil. 

Şimdi, diyelim ki, 1980 yılında bir vatandaşımız Bağ-Kurlu oldu. 1985 yılında, bu, Bağ-Kur 
faaliyetinden ayrıldı. Dilekçe verdi, Maliyedeki kaydını sildi, odadaki kaydını sildi. Artık, 1985'ten 
sonra Bağ-Kurun onu sigortalı olarak muhatap alması mümkün değil. Önergelerde de istenilen bu, 
1985'ten sonra geçen sürelerin primlerinin ödenmesi veyahut da borç teşekkül ettiyse onların 
yapılandırılması suretiyle kendilerine sigortalılık süresi verilmesi isteniyor. Esas burada an
laşamıyoruz; yani, bu, borçlanma imkânı getirdiği için, bunu, biz, felsefe olarak veyahut da prensip 
olarak kabul etmediğimiz için, o boşta geçen, sigortalılık kapsamında olmayan süre bir şey ifade et
miyor. 

Peki, sistemden koptu; ama, bu süre içerisinde vergi kaydını ibraz etti veyahut da bu sigortalılık 
kapsamında bir iştigal konusu olduğunu eğer ispat edebiliyorsa, bugüne kadar çıkmış yasalarımız, 
20 Nisan 1982 tarihine kadar sigortalılık süresini geriye götürebiliyor; yani, 1990 yılında, 2000 
yılında bir Bağ-Kurlumuz geldi, dedi ki, ben, şu tarihler arasında vergi kaydım vardı; ama, tescilli 
olmadım. İspat etti, tevsik etti. O zaman, deniliyor ki, 1982 yılına kadar senin sigortalılık süresini 
başlatıyorum. 

Başka bir milat 4956 sayılı Kanunla getirilmiş sigortalılarımıza. Bu tarihte çıkan bir düzen
lemeyle, sigortalılık başlangıcının 4 Ekim 2000 tarihine kadar olması esası getirilmiş. Bu tarihe 
kadar kuruma kayıt ve tescilini yapmayan sigortalıların hak ve mükellefiyetinin bu tarihten itibaren 
başlayabileceği hükme bağlanmış. Bunun için de geçici bir süre verilmiş. Bu süre de Ağustos 2004 
tarihinde dolmuş bulunmakta. Yani, bu dediklerimin hepsini toparlarsam değerli milletvekili ar
kadaşlarım, şu anda bizim sistemimiz borçlanmaya imkân vermeyen, geriye dönük borçlanmaya 
imkân vermeyen bir sistem üzerine kurulu bulunmaktadır. Onun için, arkadaşlarımızın vermiş ol
duğu önergelere bu sebeple katılamadık ve bunları da açıklama ihtiyacını duydum. 

Tabiî, fert olarak baktığımız zaman, münferit olarak bu uygulamalardan mağdur olmuş sigor
talılar olabilir; ama, değerli arkadaşlanm, biz, resmin tamamına bakmak zorundayız. Türkiye'de 
sosyal güvenlik kurumlarını sağlıklı tutamazsak, malî dengelerini sağlam tutamazsak, emin olun, şu 
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anda çeşitli şekillerde hak kaybına uğrayan ve onlar için çeşitli platformlarda bunu dile getirdiğimiz 
vatandaşlanmıza da bir fayda sağlayamayız. Eğer, sosyal güvenlik sistemi havuzunda birikim az 
olursa, bu vatandaşlarımızın emeklilik hakları, sağlık hizmeti konusundaki hakları çok kısıtlı olur. 
Benim, onun için, bütün arkadaşlarımdan istirhamım, gerek Bağ-Kur gerek Sosyal Sigortalar gerek
se Emekli Sandığının kurumsal yapılarının, malî sürdürülebilirliklerinin sağlanması konusunda hep 
elbirliği içerisinde hareket etmemizde fayda var. Tek taraflı, sadece sigortalı tarafından bakarak bu 
kurumlan zorlamak sistemin tamamını bozacağı için, teker teker bu vatandaşlarımıza da zarar 
verecektir. 

Bakın, çok yakında şey yayınlandı, Avrupa Birliği Komisyon raporu yayınlandı. Mutlaka takip 
ettiniz. O raporda deniyor ki "Avrupa'da emeklilik sisteminin malî külfeti ekonomiyi tehdit eder 
vaziyete geldi" deniyor. Biz, bir Almanya kadar ekonomisi veyahut da malî imkânları maalesef düz
gün olan bir ülke değiliz, Fransa kadar imkânlan olan bir ülke değiliz; onun için, bizim de Av
rupa'nın yaşamış olduğu bu krize yakalanmamız için bugünden bazı tedbirler almamız gerekiyor. 
Yani, bunu geleceğe dönük olarak yapmak zorundayız. Bunu yaparsak, Avrupa'nın şu anda yaşlan
madan dolayı yakalanmış olduğu krizi, Türkiye olarak, biz, fazla hissetmeyiz; ama, bugün 
alacağımız tedbirleri on yıl, yirmi yıl sonraya ertelersek, emin olun, çok şiddetli bir şekilde sosyal 
güvenlik krizi bizi ciddî bir şekilde sarsar. 

Onun için, önümüzdeki günlerde sizin huzurunuza getireceğimiz sosyal güvenlik yasasına bu 
anlayış içerisinde bakabilirsek, çok olumlu bir çalışma yapacağımızı ifade ediyor, hepinize saygılar 
sunuyorum. (AK Parti sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Madde üzerinde, şahsı adına söz isteyen Denizli Milletvekili Sayın Mustafa Gazalcı; buyurun. 

(CHP sıralanndan alkışlar) 
MUSTAFA GAZALCI (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; görüşmek

te olduğumuz 1066 sıra sayılı sosyal güvenlik prim alacaklannın yeniden yapılandırılmasına ilişkin 
tasarının 3 üncü maddesi üzerinde kişisel söz aldım; tümünüzü saygıyla selamlanın. 

3 üncü madde, arkadaşlarımın söylediği gibi, ödeme biçimleriyle ilgili, yani, taksitlendirme; 12 
ayda, 24 ayda, daha fazla zamanda öderse, hangi oranlar içerisinde olacağına ilişkin bir düzenlen
me yapıyor. 

Değerli arkadaşlar, Sayın Bakanı dinledik hem 1 inci maddede hem de 3 üncü maddede ve 
tabiî, sosyal güvenlik kurumlannın sağlam olmasını diledi haklı olarak, bir bakan olarak. Gerçek
ten de, sosyal güvenlik, Anayasamızın 60 mcı maddesine göre, herkesin sahip olması gereken bir 
haktır; devlet de bunu sağlamak zorundadır. İleri ve çağdaş bir ülke, sosyal güvenlik şemsiyesini ne 
kadar çok geliştiriyorsa, o derece uygar ve çağdaştır. 

Şimdi, acaba, insanlar, neden primini ödemiyor, ödeyemiyor; istemediği için mi, keyfî bir 
tutumdan dolayı mı, yoksa, ekonomik nedenlerle mi ödeyemiyor, ödemiyor? Herhalde bir zorun
luluktan. Durumunun, işinin iyi olmamasından dolayı primini ödemiyor, ödeyemiyor. Örneğin, bir 
köylü; niçin ödeyemez; ürünü para etmiyor da onun için ödeyemez bağlı olduğu sosyal güvenlik 
kuruluşuna primini. Üç yıldır, siz, girdi fiyatlarını artırıyorsunuz; ama, ürününü üç yıl öncekinden 
daha az bir parayla alıyorsunuz, adamın yaşamında bir gerileme oluyor ve primini ödeyemiyor; 
yani, bu kadar açık. Üzüm üreticisi için, tahıl üreticisi için, pancar üreticisi için, pamuk için, ak
lınıza ne gelirse gelsin, üç yıldır, bir ürün söyleyin ki bana, adam ürününü çok iyi satıyor, primini 
de çok iyi versin. 

Değerli arkadaşlar, peki, eskiden primini ödüyor muydu insanlar, durumu iyiyken, köylünün 
yüzü gülerken; ödüyordu. Düğününü derneğini yapıp, çocuğunu okutuyor, primini ödüyordu. Son
radan ödeyemez duruma düştü. 
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Esnaf... Esnaf niçin Bağ-Kur primini ödemiyor; köylüye bağlı, işçiye bağlı ve emekliye bağ
lı. O para alamayınca, köylünün ürünü para etmeyince, esnaf tıkırdayabilir mi, işini döndürebilir mi, 
primini ödeyebilir mi?! Hangi esnaf Bağ-Kura karşı hacizli durumuna gelmek istesin, onun sağlık 
hizmetinden yararlanmak istemesin? 

Biraz daha büyütelim, işadamları... Bakın, ayın 10'unda, cuma günü, biz, İzmir'de, Denizli'de 
25 işveren kuruluşu... Bakın, çoğu AKP'ye zamanla destek olmuş bu kuruluşların. Yani, ticaret 
odası, sanayi odası, bütün esnaf odaları, 25'in üzerinde kuruluş, muhalefet-iktidar milletvekillerini 
topladı "biz yürüyeceğiz" diyorlar, bir çığlık içindeler arkadaşlar. Ödedikleri vergiden şikâyetçi; 
yani, diyorlar ki: "Bize söz verildi, girdi fiyatları düşecekti; ne oldu akaryakıt, elektrik..." 

Bakın, değerli arkadaşlar, dokumacı bir çığlık içinde gerçekten; yüzde 18 ÖTV vergisi yüzde 
8'e düşürülecek denilmiş, düşürülmemiş. 

İşte, elimde, işadamlarının, o platformun istekleri: Çardak Havaalanı yapılsın ki iş yapalım 
diyorlar, Denizli-İzmir demiryolunun yük taşımacılığı onanlsın ki iş yapalım diyorlar, Teşvik 
Yasası düzeltilsin ki iş yapalım diyorlar... 

2 500 kişi çalıştırıyor, 2 000 kişi çalıştırıyor; ama, batıyorum diyor. Ben, Çin'le yarışıyorum 
diyor, bir de kendi ülkemde haksız bir yarışma var diyor, ben boğuluyorum diyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Gazalcı, lütfen, toparlar mısınız. 
MUSTAFA GAZALCI (Devamla) - Toparlamaya çalışıyorum Sayın Başkanım. 
Bakın arkadaşlar, zincire bakın; köylü, işçi, esnaf, çalışanlar ve çalıştıranlar şikâyetçi; yani, 

peki, siz, kime hizmet ediyorsunuz, ne yapmak istiyorsunuz?! Yani, adamın ürünü para etmiyor, es
naf iş yapamıyor, işveren işçi çıkarmak zorunda kalıyorum diyor, sıralıyor, sıralıyor; ama, olmuyor. 

Bakın, değerli arkadaşlar, "sosyal devlet" yazıyor Anayasamızın 2 nci maddesi. Sosyal devlet
ten vazgeçtik biz; devlet, yurttaşı, bugün, soyuyor, soyuyor, çalışanı da soyuyor, çalıştıranı da 
soyuyor. Neyle soyuyor; telefon parasıyla çok fazla soyuyor, akaryakıtla soyuyor, elektrikle 
soyuyor, koyduğu vergilerle soyuyor; hem de varsıl-yoksul ayırımı gözetmeksizin, bir ip geriyor, 
soyuyor. 

İnsanlar emekli aylığıyla geçinemiyor, insanlar esnaf olarak aldığı üç beş kuruşla geçinemiyor, 
insanlar aldığı işçi parasıyla geçinemiyor, üretimiyle geçinemiyor; çünkü, devlet soyuyor. Böyle bir 
şey olamaz arkadaşlar! 

Biz ne yapsak gerçekten borcumuzu ödeyemeyiz; insanlar sadaka istemiyor, bağış istemiyor, 
emeğinin hakkını istiyor, ürününün hakkını istiyor, dünyayla eşit yarışmak istiyor ve bunları kar
şılamadığımız sürece... 

BAŞKAN - Sayın Gazalcı, maddeyle ilgili konuşur musunuz lütfen. 
MUSTAFA GAZALCI (Devamla) - Peki. 
Değerli arkadaşlar, hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Gazalcı. 
Madde üzerinde 10 dakika süreyle soru-cevap işlemi yapılacaktır. 
Sayın Ören, buyurun. 
HASAN ÖREN (Manisa) - Sayın Başkan, Sayın Bakanıma aracılığınızla sorumu yöneltmek is

tiyorum. 
Şimdi -biraz sonra da kürsüde açıklayacağım- Sayın Bakanım, 2 nci maddeyi biraz önce değiş

tirdik. Aslında, bu tasarının, bu yasanın omuriliği kırıldı. 2 nci maddede, emekli aylık... Bağ-Kur 
primleri ile sağlık primlerini ayırt edip, bu insanların, sağlıktan yararlanmadıklarından dolayı, sağ-
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lık primlerinin düşülmesi gerektiğini... 2 nci madde Plan Bütçede böyle kabul edilmişti; ama, 
hükümetin verdiği öneriyle, 1998 sonu 1999 başına kadar bütün Bağ-Kur primleri ve sağlık prim
leri toplanıp ondan sonra yapılandırmaya gidildi. Şimdi de, biraz sonra tabloda da görüleceği gibi, 
yasa hiçbir şey getirmedi, peşin ödemenin dışında. 

60 ay vade yapan bir mükellef bugünkü borcunun üzerinde borç ödeyecek. Bunu nasıl değer
lendiriyorsunuz? 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Ören. 
Sayın Ülkü, buyurun. 
HAKKI ÜLKÜ (İzmir) - Sayın Başkan, aracılığınızla Sayın Bakana şunu sormak istiyorum: 

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli olduktan sonra herhangi bir yerde esnaflık yapan 
birisinin, 43,5 milyon aylık ödeyerek, "Sosyal Güvenlik Destek Primi" adı altında aylık ödeyerek 
buna katkı koyması belki doğaldır; ama, bunu herkes yaparsa doğaldır. 

Tutulan kısrak harmanı döver misali, bazıları için bu para alınıyor da bazıları için alınmıyorsa, 
bu çok büyük bir haksızlık değil midir diye sormak istiyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Ülkü. 
Sayın Tütüncü, buyurun. 
ENİS TÜTÜNCÜ (Tekirdağ) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Ben de, aracılığınızla, Sayın Bakana iki soru yöneltmek istiyorum. 
Birincisi; Sayın Bakan, geçmişe dönük borçlanmayı ilke olarak kabul etmediklerini belirttiler; 

ancak, hiç prim ödememiş, tek kuruş prim ödememiş, yalnız ve yalnızca Bağ-Kura tescil edilmiş 
olan yurttaşlarımıza tanınan bu hak bir çeşit borçlanma değil midir? 

İkinci sorum ise; çiftçilerimizin, Bağ-Kura üye olan çiftçilerimizin yüzde 70'i ya hiç prim 
ödeyememiş ya da prim ödemiş, ancak, borç takmış olan sigortalılardan oluşuyor. Borçsuz sigor
talılar, 1 000 000 kişinin içinde ancak 295 000 kişi. Peki, tarımın, çiftçinin içinde bulunduğu 
ekonomik çöküntüde, mevcut Bağ-Kurluların yüzde 70'ini oluşturan bu çiftçilerimiz, nasıl, hangi 
olanaklarla bu yasadan yararlanabilecekler? Bakanın bu konuda bizi aydınlatmasını istiyorum. 

Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Tütüncü. 
Sayın Doğan, buyurun. 
MUHARREM DOĞAN (Mardin) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Sayın Bakanım, 2003 yılında Bağ-Kur mükelleflerinin borç yapılandırmasından netice 

alamadınız. Bu defa getirdiğiniz tasarıyla borçların tasfiye olacağına inanıyor musunuz? Sorun 
çözülecek midir? 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Doğan. 
Sayın Işık, buyurun. 
AHMET IŞIK (Konya) - Teşekkür ediyorum. 
Sayın Bakanım, sağlık karnesinden hangi şartlarda Bağ-Kurlumuz yararlanacak? Bu yasadan 

faydalanacak Bağ-Kurlu sayımız ne kadar? Bir de, 2004-2005 yıllarında sosyal güvenlik kurum
larına aktarılan meblağlar ne kadar? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Işık. 
Sayın Bakan, buyurun. 
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ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MURAT BAŞESGİOGLU (İstanbul) -
Teşekkür ederim Sayın Başkanım, soru soran arkadaşlarıma da çok teşekkür ederim. 

Öncelikle, bir hususu açıklamak istiyorum; Sayın Gazalcı benim çok sevdiğim, saygı duy
duğum, çok sorumlu bir parlamenter. Kürsüde "devlet soyuyor" ifadesini kullandı, biraz kastını aş
tı zannedersem, herhalde; onun da iznine sığınarak bu açıklamayı yapma ihtiyacını duydum. Dev
let soymaz; devlete atfedilen birsürü hususlarda, belki devleti meydana getiren unsurlar öne 
alınabilir; ama, devleti tümüyle bu anlamda bir muahezeye tutmanın doğru olmadığı kanaatin
deyim. Onu ifade etmek istedim. 

AHMET IŞIK (Konya) - Sözünü geri alacak herhalde Sayın Gazalcı!.. 
BAŞKAN - Lütfen Sayın Işık... 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MURAT BAŞESGİOGLU (İstanbul) -

Sorulara geçiyorum: 
Sayın Ören, sağlık primleriyle ilgili önerge değişikliğinden bahsettiler. Bizim yasanın 

orijinalinde böyle bir hüküm yoktu. Plan ve Bütçe Komisyonunda böyle bir hüküm eklendi. Hük
mün özeti de şudur: Bağ-Kur sigortalısı borçlu olduğu için sağlık hizmeti almamıştır; dolayısıyla, 
adına tahakkuk etmiş olan sağlık primini düşün, bundan sonra borcunu yapılandırın diye bir hareket 
tarzı var. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, bizim sağlık sigortacılığımız zorunlu bir sigortadır ve sağlık sigor
tacılığından yararlanmak, ödenen primle bağlantılı değildir. Yani, diyelim ki, siz, bütün sigortalılık 
hayatında 5 milyar lira prim ödemişsiniz; ama, Allah vermesin, bir hastalık geldiğinde, Bağ-Kur 
sizin 50 milyar liralık sigorta sağlık riskinizi karşılar. Yani, bizde, ödenen primle karşılanan sağlık 
hizmeti arasında bir bağlantı yoktur, böyle de olmaması gerekir, sosyal devlet gereği. Onun için, bir 
de, sağlık primi ödeyen herkesin, hasta olacağı faraziyesini de şey yapmak doğru değil. Yani, bu bir 
dayanışma esası; sağlıklı olanlar, sağlıksız olanların, hasta olanların sigorta riskini karşılamak üzere 
kurulmuştur bizim sigortacılık sistemimiz. Onun için, yani, buradan, sağlık primini tefrik edip ayır
mak, bu sistemin mantığına, dayanışma esasına aykırı olur ve bunu hesaplamak da, gerçekten, çok 
zor olur, kurumları da malî açıdan büyük mağduriyetlere sokar diye düşünüyorum. 

Evet, Sayın Ülkü, sosyal güvenlik destek primleriyle ilgili sordular. Şu anda, bütün emekliler
den sosyal güvenlik destek primi alınmaktadır, aralarında herhangi bir fark yoktur. 

Evet, yine, bu geriye dönük borçlanmaya ilişkin, Sayın Tütüncü "tek kuruş prim ödemediği, 
ama tescil edildiği tespit edilenler bu yasadan yararlanıyor" diyor. 

Yine, aynı şeyi tekrarlayacağım. Bizim için sigortalılık esastır; sigortalı kapsamında olması, bu 
yasadan yararlanma imkânını kendine vermektedir. 

ENİS TÜTÜNCÜ (Tekirdağ) - Bu da borçlanma değil mi efendim? 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MURAT BAŞESGİOGLU (İstanbul) - Ama, 

onu geniş düşünürseniz, yani, sigortalılık kapsamı devam ettiği için, işte, çeşitli nedenlerle primini 
ödeyememiş olması, ikincil bir sorumluluk olarak düşünüyoruz yani; esas muhatap aldığımız, sigor
talılık ve yasa kapsamında olmasıdır. 

ENİS TÜTÜNCÜ (Tekirdağ) - Biz doğru buluyoruz bunu efendim; ama, haksızlık yaratıyor. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MURAT BAŞESGİOGLU (İstanbul) - Efen

dim, inşallah, bu sosyal güvenlik reformunda, bu standart farklılıklarını, norm farklılıklarını birlik
te gidereceğiz; amacımız odur; yeni sosyal güvenlik reformunda, eşit, adil, erişebilir bir reform yap
ma gayreti içerisinde olacağız. 

Birkaç kez soruldu; onun için, bu fırsattan istifade cevaplayayım. 2003 yılında yapılan borç 
yapılandırma programından, değerli arkadaşlarım, eski ifadeyle 450 trilyon, SSK, tahsilat yapmış-
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tır, 950 trilyon da Bağ-Kur yapmıştır. Yaklaşık, 1,5 katrilyon liralık bir tahsilat yapmıştır bu kurum
lar. Ama, total alacakları hesaplandığında, bu, çok yüksek bir miktar değildir; ama, inşallah, oy
larınızla yürürlüğe girecek olan bu borç yapılandırma kapsamına rağbetin daha fazla olacağı inan
cındayım. 

Evet, şu andaki sistemimize göre, Bağ-Kurluların sağlık sigortasından yararlanabilmesi için en 
az sekiz aylık prim ödemiş olmaları lazım; borçlu olduğu zaman sağlık hizmeti verilmiyor. Bu getir
diğimiz tasanda, dörtte 1 'i peşin ödendiği takdirde veyahut da dört taksitini düzenli ödediği takdir
de sağlık hizmetlerinden yararlanma imkânına kavuşacak, Bağ-Kurlumuz, eş ve çocukları, yakın-
lan, bu hizmetten yararlanabilecekler. 

Yine, ayrı bir konu değerli arkadaşlarım, hangi oranlarda terkin yapılacağı konusu: Standart bir 
terkin oranı yok; ama, dediğim gibi, tarım sigortalısında, esnafta, SSK'da, yani, yüzde 15'lerden baş
layıp yüzde 30, yüzde 37'ye kadar varan terkin oranları var, borcun yapısına ve yaşına göre. 

Evet, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kura Hazineden yapılan transferler konusunda bir soru 
sordu değerli milletvekilimiz. Bu yıl itibariyle, yaklaşık 23 milyar YTL, 2004 yılı itibariyle de 18,7 
milyar YTL civarında, Hazineden sosyal güvenlik kuruluşlarımıza transfer yapılmıştır. Bu rakam
ları gayri safî millî hâsılamıza oranlarsak, yüzde 4,5 ile yüzde 4,8 arasında değişen bir finansman 
açığı bu kuruluşlarımız için söz konusudur. 2005 yılında toplam sosyal güvenlik harcamamızın gay
ri safî millî hâsılaya oranı ise yüzde 12,1'dir. Bu rakam, bütçe büyüklükleri içerisinde fazla bir 
rakam değildir. Devletin, sosyal güvenlik sistemine daha fazla kaynak ayırması gerekir. Bu inan
cımı ısrarla savunuyorum; burada bulunan herkesin de aynı inancı paylaştığını biliyorum; ama, borç 
stoğunun eritilmesi ve bu sosyal kesimlere daha fazla kaynak aktarılması lazım. 

Son bir şey daha söyleyeyim değerli arkadaşlarım. Bağ-Kur ve SSK emeklilerine, eğer yasada 
yazılı mevcut sisteme bağlı kalsaydık 56 milyar YTL'lik bir kaynak aktarmış olacaktık. Biz, 
Hükümet olarak, 2002 yılından bu tarafa, Bağ-Kur ve SSK emeklilerine aktarmış olduğumuz kay
nak 68 milyar YTL'dir. Yani, bu Hükümet, 12 milyar YTL yahutda 12 katrilyon lira daha, daha faz
la bir kaynağı Bağ-Kur ve SSK emeklilerine transfer etmiştir. Bütün bunlara rağmen Türkiye'de 
emekli aylıklarının sorgulanmaya muhtaç olduğunu, satın alma gücü olduğunu biliyorum; ama, sis
temin kökünde çok radikal değişiklikler yapmamız lazım. Türkiye'de gelir dağılımı konusunda, böl
geler arası dağılım konusunda büyük sorunlanmız var. Bu sorunları gidermek Hükümetimizin ve 
Parlamentomuzun önündeki en öncelikli ve önemli konudur diyor, Sayın Başkana ve sizlere çok 
teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
MUSTAFA GAZALCI (Denizli) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Gazalcı. 
MUSTAFA GAZALCI (Denizli) - İçtüzüğümüzün 69 uncu maddesine göre, ileri sürdüğüm bir 

görüşten ayrı bir yorum getirildiği için, adımdan da söz edilerek; ister yerimden ister oradan çok 
kısa bir açıklama yapmak istiyorum... 

BAŞKAN - Sayın Bakanın açıklamasını ben de dinledim Sayın Gazalcı, herhangi bir sataşma 
söz konusu değil. 

MUSTAFA GAZALCI (Denizli) - Sayın Başkanım, devleti soymayı ne anlamda kullan
dığını... 

BAŞKAN - Sayın Gazalcı "soyma"yı kullandınız burada, o kelimeyi... 
MUSTAFA GAZALCI (Denizli) - Evet, kullandım. 
BAŞKAN - Sayın Bakan da açıklık getirdi. Hangi anlamda kullanırsanız kullanın, sataşma... 
MUSTAFA GAZALCI (Denizli) - Ben, o anlamda açıklık olmadığını söylüyorum; ben kendim 

açıklamak istiyorum... 
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BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Gazalcı, oturur musunuz lütfen... 
MUSTAFA GAZALCI (Denizli) - Sayın Başkan, lütfen! Yerimden açıklamak istiyorum... 
BAŞKAN - Sayın Gazalcı, lütfen, oturur musunuz! 
Madde üzerinde 6 önerge vardır; önergeleri önce geliş sırasını göre okutacağım, sonra aykırılık 

sırasına göre işleme alacağım. 
İlk önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1066 sıra sayılı kanun tasarısının 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasındaki 

"ve/veya" ibaresinin "veya" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
İrfan gündüz Mahfuz Güler Ahmet Yeni 

İstanbul Bingöl Samsun 
Abdullah Erdem Camtimur Hakan Taşçı İbrahim Köşdere 

Kütahya Manisa Çanakkale 
BAŞKAN - İkinci önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1066 sıra sayılı yasa tasarısının 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer 

alan "...altmış aya kadar..." ifadesinden sonra gelmek üzere, aşağıdaki parantez içi hükmün eklen
mesini arz ve teklif ederiz. 

"(Bağ-Kurlular için emeklilik süresini dolduruncaya kadar)" 
Hasan Ören Mehmet Kartal 

Manisa Van 
BAŞKAN - Üçüncü önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1066 sıra sayılı tasarının 3 üncü maddesine aşağıdaki fıkranın eklenmesini 

arz ve teklif ederiz. 
M. Akif Hamzaçebi Kemal Kılıçdaroğlu A. Kemal Deveciler 

Trabzon İstanbul Balıkesir 
Osman Özcan Hasan Ören Feridun Ayvazoğlu 

Antalya Manisa Çorum 
İsmet Atalay 

İstanbul 
"Son 5 yılda prim borçlarını aksatmadan ödeyen işveren veya sigortalılar, pasaport harcı ile bir 

yıl süreyle ilaç katkı payı ödemezler." 
BAŞKAN - Dördüncü önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1066 sıra sayılı Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarının Yeniden Yapılandırıl

ması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 3 üncü maddesinin ikin
ci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıda yazılı üçüncü fıkranın eklenmesini saygılarımızla arz 
ederiz. 

"Yukarıdaki fıkrada yazılı olan aylık faiz oranları afet bölgelerindeki mükelleflere yüzde 50 
oranında uygulanarak borç hesap edilir ve tahsilat yapılır." 

Salih Gün Hüseyin Ekmekcioğlu Ali Arslan 
Kocaeli Antalya Muğla 
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Fahrettin Üstün Nail Kamacı A. Kemal Kumkumoğlu 
Muğla Antalya İstanbul 

R. Kerim Özkan 
Burdur 

BAŞKAN - Beşinci önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 1066 sıra sayılı yasa tasarısının 3 üncü maddesinin beşinci fıkrasının mad
de metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Muhsin Koçyiğit Hüseyin Özcan Muzaffer Kurtulmuşoğlu 
Diyarbakır Mersin Ankara 

Süleyman Sarıbaş Ömer Abuşoğlu 
Malatya Gaziantep 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 3 üncü maddeyle ilgili olarak, şimdi okutacağım Trabzon 
Milletvekili Akif Hamzaçebi ve arkadaşlarının önergesi ile az önce okunan Malatya Milletvekili 
Süleyman Sarıbaş ve arkadaşlarının önergeleri aynı mahiyette olduğundan, işlemlerini ve oy
lamalarını birlikte yapacağım. 

Şimdi, Trabzon Milletvekili Akif Hamzaçebi ve arkadaşlarının önergelerini okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 1066 sıra sayılı tasarının 3 üncü maddesinin beşinci fıkrasının tasarıdan 
çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

M. Akif Hamzaçebi Kemal Kılıçdaroğlu Ali Kemal Deveciler 
Trabzon İstanbul Balıkesir 

Hasan Ören Bülent Baratalı M. Mesut Özakcan 
Manisa İzmir Aydın 

BAŞKAN - Komisyon, aynı mahiyetteki her iki önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ADINA MEHMET ZEKAİ ÖZCAN (Ankara) -

Katılamıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MURAT BAŞESGİOĞLU (İstanbul) - Katıl

mıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Hamzaçebi?.. 
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) - Sayın Hasan Ören konuşacaklar. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Ören. 
HASAN ÖREN (Manisa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gerçekten halk tabiriyle "dağ 

fare doğurdu" derler; ama, bu yasanın 2 nci maddesinde yapılan hatayla, bu yasanın Bağ-Kurlulara 
sağlayacağı hiçbir şeyin olmadığını hep beraber göreceğiz. 

Değerli arkadaşlarım, 12 nci basamaktan Bağ-Kur primi ödeyen bir arkadaşımızın ödediği 
primler, sigortaya ödediği 125 000 000'dur, Bağ-Kura sağlığıyla ilgili ödediği 125 000 000'dur. Bu, 
Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülürken, geçmiş dönemde prim borçlarını ödemeyen, on yıl, on-
beş yıl, yirmi yıl, yirmibeş yıl sigortalılık veya Bağ-Kurluluk emeklilik süresi önünde olan insan
larla, arkadaşlarla ilgili bir şey söylendi; denildi ki: Bugüne kadar, bunlar, bu hizmet sektöründen, 
sağlık sektöründen hizmet almadıklanndan dolayı, hesaplanır iken, yani 1998 ve 1999 başına kadar 
hesaplanır iken, sağlık primleri düşülsün; sağlık primleri düşüldükten sonra, bugünkü, 1999 ile 
2005 arasındaki TEFE-TÜFE'ye göre yeniden yapılandınlsın denildi. O olmuş olsaydı, size gelecek 
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telefonlara çok rahatlıkla "evet, Bağ-Kurluların bugünkü zor durumlarına karşılık bir çare bulduk" 
diyebilirdiniz, ama, şimdi diyemezsiniz. Diyememenizin gerekçesi: Bakınız, bu aldığım tablo Bağ-
Kur Genel Müdürlüğünden. Şimdi, beş yıl iki ay prim borcunu ödememiş bir insanın, bir arkadaşımızın 
birikmiş borç miktarı 13 286 000 000; bu tasarıyla, peşin ödemeye kalkar ise 9 854 000 000'a düşüyor, 
peşin öder ise! Tabiî ki, bu insanlann peşin ödeme güçleri yok. Gerçekten peşin ödeme güçleri olmuş 
olsaydı, bunları, günlerinde öderlerdi. Altmış ay vadeye yaydığımızda, yani, yıllık yüzde 7 faizle 
yapılandırdığımızda, bugün mevcut olan 13 286 000 000'luk borç, 13 303 000 000'a çıkıyor. Yani, bu 
tasarıyla, o, televizyonların başında saatlerce bekleyen Bağ-Kurlunun veya bölgelerimize gittiğimiz
de o Bağ-Kurlu arkadaşların bu tasandan yararlandıkları hiçbir madde yok. 2 nci maddesiyle, 
omuriliğini kırdık bunun. Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilene, acaba, Plan ve Bütçe Komis
yonunda bulunan sevgili Adalet ve Kalkınma Partili milletvekillerimiz niye sahip çıkmadılar?! 2 nci 
maddede öyle bir kazık yedik ki -tabirimi mazur görün- bu kazığı biz yemedik, Bağ-Kurlulara attık. 

Şimdi, Sayın Bakanım diyor ki: "Bunlar, emekli olduktan sonra hizmet almayacaklar mı?.." 
Tabiî ki alacaklar. 6 500 000, Bağ-Kurdan, sağlık hizmeti alınmayan insanların içerisinde, bugün, 
bu yasadan yararlanıp da emekli olabilecek insan sayısı 66 000 kişidir. Şunu diyebilirdik; emekliliği 
gelmiş, emekliliğine, hemen, bu parayı ödediğinde hak kazanacak insanlardan sağlık sigorta prim
lerini talep edebilirdik; ama, daha, emekliliğine onbeş yıl, yirmi yıl, on yıl kalan bir sanayicinin, bir 
esnafın veya bir sanatkârın, bu beş yıllık, yedi yıllık, on yıllık süreler içerisinde, hizmet almadığı, 
sağlıkla ilgili, devletin, prim ödemesi yapmadığından dolayı kendisine hizmeti yasakladığı bir olay 
içerisinde, şimdi, siz diyeceksiniz ki, ben, prim ödemediğinizden dolayı, sağlıkla ilgili bölümüyle 
sizden tahsil etmek istediğim paraları, sağlık hizmeti vermediğim halde almak istiyorum. Bunu der 
iseniz, bu yasa tamamen çöker ve şu an, bu tabloya baktığınızda, otuziki yıl iki aylık bir vatandaş, 
bugün toplam borcu 21 755 000 000, vadeye girdiğinde 23 120 000 000'a çıkıyor. Sayın Bakanım, 
bu, müjde verilecek bir durum değil; ama, derseniz ki, ne yapalım... Benim Sayın Bakanımın iyi 
niyetinden hiç kuşkum yok. Belki de -hayatımda hiç kimsenin önünde çok fazla iltifat da etmem; 
ama- bakanların içerisinde bir anket düzenlenecekse, ilk üç sırada olacak bir bakanımızdır; ama, 
IMF ancak bu kadarına müsaade ediyor ise, Sayın Bakanımızın bu kadar çalışmasına rağmen Ali 
Babacan bu kadar müsaade ediyor ise, bu tasarı, halka anlatabileceğiniz, halka söyleyebileceğiniz 
bir af veya bir yapılandırma olmaktan çıkmıştır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Ören. 
HASAN ÖREN (Devamla) - Bugün, kimin ne borcu var ise, sadece ve sadece, Bakanlığın yap

tığı, Meclisin yaptığı, 60 aya bölmektir, üstüne de 1 milyar, 2 milyar -bugünkü mevcut borcun 
üzerine- koyarak. Halkın beklentisi bu değil, televizyonlarının başında oturanların beklentisi bu 
değil. Bunu düzeltmek yine Meclisin elindedir. Gerçekten, bu tasarının, bu yasanın halkın lehine, 
Bağ-Kurlunun lehine çıkmasını istiyorsak, hepinizin bölgelerinde sorulduğunda, gerçekten sevin
dirici bir haber olarak vermeyi düşünüyor iseniz, Komisyondan, yani Plan ve Bütçeden geçtiği şek
liyle bunun düzeltilmesi gerekli. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP ve Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Ören. 
Sayın Özcan, önergenizle ilgili konuşacak mısınız, gerekçeyi mi okutayım? 
HÜSEYİN ÖZCAN (Mersin) - Gerekçe okunsun. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Vatandaşları çok zor durumda bırakarak mağdur edecek. Ayrıca, SSK ve Bağ-Kur prim affıy

la doğrudan bir ilişkisi bulunmamaktadır. Bir af yasasının kendi özel koşulları dışında başka koşul
lara bağlanması durumunda, sisteminin kapsamının daraltıcı etkisi olacağından. 
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BAŞKAN - Her iki önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Önergeler kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 1066 sıra sayılı Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarının Yeniden Yapılandırıl
ması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 3 üncü maddesinin ikin
ci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki yazılı üçüncü fıkranın eklenmesini saygılarımla arz 
ederim. 

"Yukarıdaki fıkrada yazılı olan aylık faiz oranları, afet bölgelerindeki mükelleflere yüzde 50 
oranında uygulanarak borç hesap edilir ve tahsilat yapılır." 

Salih Gün (Kocaeli) ve arkadaşları 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ADINA MEHMET ZEKAİ ÖZCAN (Ankara) -

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

mıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Gün. 
SALİH GÜN (Kocaeli) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; Sosyal Güvenlik Prim Alacak

larının Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı hakkında önergem doğrultusunda söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, kanun tasarısı Parlamentoya geldiğinden itibaren bütün konuşmalar, 2000, 
2001 yılındaki bu ekonomik sıkıntıdan dolayı; gerekçe olarak bu öngörülmüş. Komisyonlardaki 
toplantılarda da bu öngörülmüş. 

Esasında, bazı şeyleri çok çabuk unutuyoruz. Bu ekonomik krizden önce, 5 tane ilimizde, 250 
kilometreyi kapsayan bir mesafede büyük bir deprem yaşadık. Bu depremin adı da, son yüzyılın, as
rın felaketiydi. 

Hatırlar mısınız, bilemiyorum; bu çatı altında hatırlamayan pek yoktur; Gölcük'te işyerleri en 
az 10 metre suyun altında. Değirmendere'de bütün esnafın ticarethaneleri yerle bir olmuş. Aynı tab
lo, Bolu'da aynı, Düzce'de aynı, Sakarya'da aynı ve Kocaeli'nde aynı. Bu esnafla, (A) ilindeki, (B) 
ilindeki esnafın muhatap olduğu yasayı aynı tutarsanız, haksızlık ediyor olursunuz. 

Burada, depremde o yıkıntının altından çıkarttığı malzemeyle tekrar ticarî hayata başlamış bu 
insanları burada düşünmeden bu yasada aynı tutarsanız, haksızlık yapmış olursunuz. 

Benim önergem şu; çok fazla bir şey değil... Maddede, yeniden yapılandırılan borcun 
tamamının veya bir kısmının taksitle ödenmesi istenilmesi halinde, taksitlendirilen toplam borç, 12 
aylık sürede ödenirse yüzde 5, 12 ayı aşan, ancak 24 ayı aşmayan sürelerde yüzde 6 ve 24 ayı aşan 
sürelerde yüzde 7 olarak öngörülüyor. Benim de önergem şu: Bu afet bölgesindeki esnafımıza, 
bunun yüzde 50'si uygulansın. Yani, yüzde 5 değil yüzde 2,5, yüzde 6 değil yüzde 3, yüzde 7 değil 
yüzde 3,5 gibi. 

Bunu -burada, Kocaeli milletvekilleri, arkadaşlarım var, Düzceli, Sakaryalı arkadaşlarım da 
var; gözden kaçmış olabilir- Sayın Bakanım ve Komisyon reddediyor. Tabiî ki, bunun kararını 
Genel Kurul verecek. Eğer, o günkü TV'lerden, televizyon programlarından, o günkü gazetelerden, 
o afeti göz önüne getirirseniz, parmağınız, muhakkak, bu yasada olumlu olarak kalkacaktır. 
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Bakanın aldığı karara saygım sonsuz. Yalnız, bu afet düşünülmeden, asrın felaketi düşünül
meden bir yapılaşmaya gidilmiş. Buradaki esnafı, işvereni bir tutamazsınız. Bu yasa, 3,5 milyon 
mükellefi kapsıyor; buradan faydalanacak 16-17 milyon insanımız... Bunların içerisinde, 5 ilde bu 
afetten mağdur olanları ayrı tutmak zorundayız. Belki Bakanım biraz sonra diyecek ki "şurada sel 
felaketi oldu, tabiî ki, münferit olarak deprem de oldu." Bir bölgedeki deprem ile bir bölgedeki afet
le değil, buna bir yıl olarak koyarsak, 1999 yılında tabiî afet olan, depreme muhatap olan bölgedeki, 
bu saydığım beş ildeki esnafı bu şekilde koruma yolunu seçersek, yerinde bir karar almış oluruz 
diye düşünüyorum. 

Genel Kurula saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Gün. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1066 sıra sayılı tasarının 3 üncü maddesine aşağıdaki fıkranın eklenmesini 

arz ve teklif ederiz. 
Akif Hamzaçebi (Trabzon) ve arkadaşları 

"Son 5 yılda prim borçlarını aksatmadan ödeyen işveren veya sigortalılar, pasaport harcı ile bir 
yıl süreyle ilaç katkı payı ödemezler." 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ADINA MEHMET ZEKAİ ÖZCAN (Ankara) -

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

mıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Düzenli olarak yasal yükümlülüklerini yerine getirenlerin ödüllendirilmesi önerilmiştir. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 

reddedilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1066 sıra sayılı yasa tasarısının 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer 

alan "...altmış aya kadar..." ifadesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki parantez içi hükmün eklen
mesini arz ve teklif ederiz. 

"(Bağ-Kurlular için emeklilik süresini dolduruncaya kadar)" 
Hasan Ören (Manisa) ve arkadaşları 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ADINA MEHMET ZEKAİ ÖZCAN (Ankara) - Katılamıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MURAT BAŞESGİOĞLU (İstanbul) - Katıl

mıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Ören. 
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HASAN ÖREN (Manisa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu tasarıda asıl önemli ikin
ci bir konu da bu tasarıdan ne beklediğimiz; yani, bu kadar primlerin yüksek olduğu bir dönemde; 
hatta, kanun teklifimde de 36 ay gibi bir rakamı söylemiştim, ayı söylemiştim; ama, kanun teklifim
de "bu sağlık hizmetleriyle ilgili alınan primler çıktıktan sonra" diye söylemiştim. 

Bu tasarıda asıl amaç şu olmalı arkadaşlar: Bakınız, eğer, 60 ay süreyle en düşük beş yıl 
ödememiş bir arkadaşımızın toplam borcunu şekillendirir ve 60 aya yayarsak 222 000 000 para 
ödeyecek -12 nci basamaktaki bir arkadaşımızdan bahsediyorum- 250 000 000 da normal primini 
ödeyecek, toplam 472 000 000 para ödeyecek; yani, bunun bir yıl sonra, iki yıl sonra bu Meclisin 
önüne yine gelmesini istemiyorsak bunun gerçeğine dönmek gerekli. 

Gerçeği şudur arkadaşlar: Bu geçmiş dönemin borçları bugünün primlerinin doğru ödenmesiy
le ilgili bir kılavuz olarak düşünülmeli; yani, 30 000 000 ödeyecekse 30 000 000 ödesin, onbeş yıl
da ödeyecekse onbeş yılda ödesin; ama, bugün ödediği 12 nci basamaktaki 250 000 000 liralık primi 
aksatmadan ödesin. Biz, 60 aya bölünmüş beş yıllık, on yıllık veya onbeş yıllık primi 250-300-350 
milyon lira, burada, vatandaş ödeyecek, bugünkü mevcuduyla 250-300 milyon da prim ödeyecek, 
toplam 500 000 000 - 600 000 000 para ödeyecek; yani, asgarî ücretin 380 000 000 olduğu bir ül
kede, esnaf ve sanatkârın bu kadar yorgun ve işsiz olduğu bir dönemde 250 000 000 ödeyemeyen 
Bağ-Kur esnaf ve sanatkârına dönüp diyeceğiz ki, şimdi, biz... Onlar da diyorlar ki, sizin tuzunuz 
kuru, siz onları ödersiniz; ama, biz, o kadar aylık falan almıyoruz. Biz, onları ödeyemeyiz şikayet
leriyle, şimdi 500 000 000 ayda prim ödemeye mahkûm edeceğiz. Hangisi ödeyecek; Kütahya'daki 
mi ödeyecek, Manisa'da kaynakçı nasıl ödeyecek, marangozu nasıl ödeyecek? Ama, sorunumuz 
bugünü atlatmak ise, sorunumuz bugünle ilgili, hadi canım, işte, bir şeyler yaptık, yarın da Sosyal 
Güvenlik Yasası gelecek, bunu da şimdi çıkarıverdik mantığı ise, ona ben bir şey diyemem. Ama, 
gerçekten, 60 ayda, bu yapılandırmayla hem bugünkü primi isteyeceksiniz hem de dünle ilgili 
250 000 000 para isteyeceksiniz! Hiçbir milletvekili arkadaşımın bu paraların ödeneceğiyle ilgili 
samimî düşüncesinin olacağına inanmıyorum. 

Çözümünü de söylüyoruz; çözümü, bu borçların, bugüne kadar ödenmemiş olanların kılavuz 
olarak kullanılarak, bu 250'yi ne yap yap öde, bileziğin varsa sat öde, sana geçmiş borcundan da 
30 000 000 veya 40 000 000 gibi emeklilik sürene göre bugünkü borcunu yapılandırıyorum der 
iseniz, bu vatandaşın yüzde 85'i, ne olursa olsun, sağlık hizmetlerinden de yararlanabilmek için 
bunu ödemeye çalışır; ama, siz, biraz evvel söylediğim gibi, bunun dışına çıkıp da, 250 buradan, 
250 bugünkü primi ödeyeceksin dediğinizde bu tasarı bitmiştir arkadaşlar. 

Bunun yapılabilmesi için, ben, emekliliğinin bitimine kadar, bugün emekli olacaklardan ise 
peşin alalım, gitsin bankadan kredi bulalım, arkadaşına gitsin, bugün emekli olacaklardan peşin 
alalım; ama, emekliliğine ne kadar varsa, beş yıl varsa beş yıla, on yıl varsa on yıla, onbeş yıl var
sa onbeş yıla... Keşke onbeş yıla bölsek de, o mükellefimizi onbeş yıl boyunca prim ödemeye zor
lamak için bunu kılavuz olarak kullansak. 

Ama, Bakanlığımız, Hükümetimiz buradan gelecek bu hayalî parayı veya buradan gelecek 
veya gelmemesi büyük, yüksek oranda olan bu parayı bütçenin içerisinde düşünüyor ise, sosyal 
güvenlik hizmeti içerisinde düşünüyor ise, 2003'te ne olduysa, bugün yapılandırmadan da o 
çıkacaktır. 

İnanın, kayıtlara burada geçiyor, 2006 yılının sonunda, 2007'de bütün esnaf ve sanatkârlar, 
Bağ-Kura kayıtlı olan insanlar yine borcunu ödeyemeyen, yapılandırmayı yapmış, iki taksidini 
ödemiş, ödememiş insanlarla bizi ilçelerimizde, beldelerimizde, ilimizde karşımıza çıkacaklardır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Ören, lütfen toparlar mısınız... 
Buyurun. 
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HASAN ÖREN (Devamla) - Bugünkü ekonomik koşullar içerisinde, hiç kimsenin, en az 
472 000 000 tutan aylık prim ödeme gücü yoktur. Meclisin bunu düşüneceğine inanıyorum. Bu 
tasarı böyle çıkarsa, bir yıl sonra önümüze yine konulacaktır. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Ören. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1066 sıra sayılı kanun tasarısının 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasındaki 

"ve/veya" ibaresinin "veya" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
İrfan Gündüz (İstanbul) ve arkadaşları 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ADINA MEHMET ZEKAİ ÖZCAN (Ankara) - Takdire 

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

Katılıyoruz Sayın Başkan. 
ABDULLAH ERDEM CANTİMUR (Kütahya) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Sayın Cantimur, buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
ABDULLAH ERDEM CANTİMUR (Kütahya) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaş

larım; bu önergeyle, tasarının 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasından sonra gelen "ve/veya" 
ibaresinin "veya" şeklinde düzeltilmesi suretiyle, anlam kargaşası ortadan kalkmış bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlar, gerek ANAP Grubu adına konuşan arkadaşlarımızın gerekse CHP Grubu 
adına konuşan arkadaşlarımızın ifadelerini gördükten sonra, hayret ettim. Bakın, Manisa Millet
vekilimiz Hasan Ören, iki defa kürsüye çıktı, birçok eleştiri yaptı. Elinizde 1066 sıra sayılı tasarı 
var. Tasarının 20 nci sayfasında, Hasan Ören ve 42 milletvekilinin vermiş olduğu bir kanun teklifi 
var. Bakın ne diyor orada: "1479 ve 2928 -kanun maddesini yanlış yazmış, 2926 olması lazımdı-
sayılı kanuna tabi sigortalılardan Bağ-Kura borcu olanların prim asıllarının tamamı en fazla 36 ay 
taksitle ödenebilir." Bizim tasarımız 60 ay. 

HASAN ÖREN (Manisa) - Devamını... 
ABDULLAH ERDEM CANTİMUR (Devamla) - Gelelim devamına: "Gecikme cezası aylık 

yüzde 2 faizle yeniden hesaplanır." Değerli arkadaşlar, bizim 36 aylık taksitlendirmede yıllık yüz
de 7, bunun yüzde 24. Bakın, Sayın Ören biraz önce çıktı, buradan, Bağ-Kurun vermiş olduğu bir 
listeden okudu. 36 ay taksitle Bağ-Kurlu 20 723 000 000 lira ödeyecek. Eğer, Hasan Ören'in ver
diği kanun teklifiyle Bağ-Kurlu bunu ödemiş olsa, 8 milyar daha fazla ödeyecek. Değerli arkadaş
lar, yani, şimdi, burada, tasarıyı eleştirirken biraz ne yaptığımızı görmemiz lazım. 

Sadece bu değil, bakın, Kemal Sağ, Adana Milletvekili... Kanun teklifi vermiş, elinizdeki sıra 
sayıda var. Bakın, den diyor... 

HASAN ÖREN (Manisa) - Sayın Vekilim, yanlış okuyorsun; sadece başlıkları okuyorsun. 
ABDULLAH ERDEM CANTİMUR (Devamla) - Arkadaşlar bakarlar, sayfasını söyledim ben. 

Sayfasını söyledim zaten. 
BAŞKAN - Sayın Cantimur, lütfen, önergeyle ilgili konuşur musunuz. 
ABDULLAH ERDEM CANTİMUR (Devamla) - Önergeyle bağlantılı Sayın Başkan. 
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HÜSEYİN EKMEKCİOĞLU (Antalya) - Ama yanlış değerlendirmeye sebebiyet veriyor-
konuşmanız, tamamını okumadığınız için. 

ABDULLAH ERDEM CANTİMUR (Devamla) - Bakın, Kemal Sağ'ın verdiği teklif diyor ki: 
"9 eşit taksitle ödenir." SSK yok, sosyal güvenlik destekleme primi yok, işsizlik primi yok, eksik 
bildirilen işçinin primleri yok, borcunu öderken sağlıktan istifade etme yok. Bakın, geçiyorum. 

Yine, CHP İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in verdiği teklif "12 eşit taksitle ödenir" diyor. Sadece 
Bağ-Kuru kapsıyor, SSK yok, sağlık priminden istifade etme yok. İlginç de bir madde var, yürürlük 
maddesi. Diyor ki: "Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer, yürürlük süresi 45 gündür." 

KEMAL SAĞ (Adana) - Yanlış anlatıyor. 
ABDULLAH ERDEM CANTİMUR (Devamla) - Bunu da anlamak mümkün değil. 
Geçelim... CHP Ankara Milletvekili Eşref Erdem'in kanun teklifi: "6 eşit taksitle ödemeleri 

halinde, gecikme zammı ve faizi terkin edilir." 6 eşit taksitte. Bizim yaptığımız taksit 60 ay. 60 ayı 
ödeyemeyecek olan Bağ-Kurlu 6 taksitte bunu ödeyebilir mi? 

HASAN ÖREN (Manisa) - Okumamışsın, ne yapalım. Nasıl okumadan söylüyorsun bunları. 
"Anapara" diyor, "faiz" demiyor. 

ABDULLAH ERDEM CANTİMUR (Devamla) - Kaldı ki, sadece Bağ-Kuru kapsıyor, SSK'yı 
kapsamıyor, sosyal güvenlik destekleme primini kapsamıyor ve borçlular taksitlerini öderken, sağ
lık hizmetlerinden istifade edemiyorlar. Geçelim... 

Yine, değerli arkadaşlarımızın ifade ettiği birçok söze, eğer vakit bulabilirsem, daha sonraki 
konuşma zamanım içerisinde cevap vereceğim. 

Hepinizi saygılarımla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
HASAN ÖREN (Manisa) - Sayın Başkanım, İçtüzüğün 69 uncu maddesine göre söz istiyorum. 

Benim kanun teklifimle ilgili yanlış beyanlarda bulundu. Kanun teklifim burada yazmasına rağmen, 
söylediğiyle hiçbir alakası yok, açıklamam için söz istiyorum. 

KEMAL SAĞ (Adana) - Ben de söz istiyorum Sayın Başkan; benim de adım geçti, ben de söz 
istiyorum Sayın Başkan. 

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

Kabul edilen önerge doğrultusunda maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler. .. Kabul edilmiştir. 

Sayın Ören buyurun, çok kısa bir süre. 
VII.- AÇIKLAMALAR VE SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR (Devam) 

2.- Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, Kütahya Milletvekili Abdullah Erdem Cantimur'un, konuş
masında, ileri sürmüş olduğu görüşlerden farklı görüşleri kendisine atfetmesi nedeniyle konuşması 

HASAN ÖREN (Manisa) - Değerli milletvekilleri; tabiî, çıkan arkadaşımız sadece başlığını 
okur ise öyle olur; ama, ben, hemen okuyorum. Burada söylediğimiz bir şey var. Bu 13 milyar 
liralık; yani, 5 ay, 2 ay Bağ-Kur primini ödemeyenlerin 13 milyar liralık bölümünün yarısı faizdir, 
yarısı faizdir. Bugüne kadar yapılandırma deyip de TEFE, TÜFE ortalaması bileşiğini yaptığınızda 
yarısı faizdir. 

Ne demişim kanun teklifimde, keşke Sayın Vekilim burasını okusaydı: "...tabi sigortalılardan 
Bağ-Kura borcu bulananlar, Kanunun yayımı tarihi itibariyle biriken prim borçlarının anaparasının 
tamamını, üç ay içinde başvurmaları halinde yeniden yapılandırılarak en fazla 36 ay taksitle 
ödeyebilirler. Bu tarihe kadar uygulanan faiz alacaklarından vazgeçilerek..." 

Burayı unuttunuz mu Sayın Vekilim?! Yoksa, burayı gözlüklerinizle mi okumanız gerekli?! 
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MUSTAFA NURİ AKBULUT (Erzurum) - Devam et... 
HASAN ÖREN (Devamla) - Şimdi, "bu paranın gecikme cezası..." 
ABDULLAH ERDEM CANTİMUR (Kütahya) - Aylık kaç? 
HASAN ÖREN (Devamla) - "...aylık yüzde 2 faizle yeniden hesaplanır." Nedir; 13 milyarı il

könce 6 milyara düşüreceksiniz. 6 milyarı da yüzde 2 faizle hesaplayacaksınız; hesaplayın. 
ABDULLAH ERDEM CANTİMUR (Kütahya) - 36 ay olarak hesaplarsan ne çıkar? 
HASAN ÖREN (Devamla) - 36 ayda, hesapladığınızda ne çıkar ortaya; 8,5 milyar para çıkar. 

Siz ne istiyorsunuz şu an; siz, 13 303 000 000 para istiyorsunuz aynı mükelleften. (CHP sıraların
dan "Bravo" sesleri, alkışlar) 

ABDULLAH ERDEM CANTİMUR (Kütahya) - Hayır, daha fazla çıkar. 
HASAN ÖREN (Devamla) - Ee, bu Mecliste, şurada yazan kanun teklifi bile çarpıtılarak 

okunuyor ise, hele bunu bir meslektaşımız yapıyor ise, ben, gerçekten üzülüyorum. Keşke, bunun 
hepsini okusaydınız. Orada önemli olan, bugüne kadar bindirilmiş olan faizlerin alınmamasıdır. 
Alınmadığı zaman, anapara olarak, zaten, 13 milyarlık veya 22 milyarlık para, otomatikman biri 10 
milyara düşüyor, biri 6,5 milyara düşüyor. 6,5 milyarlık parayı da, yüzde 2 faiz bir öneridir, siz de 
sıfır faizle yaparsınız, bu insanları kurtarırsınız. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Ören, Tüzüğün 69 uncu maddesine göre açıklamalarınızdan teşekkür 

ediyorum. 
Sayın Sağ, buyurun. 
69 uncu maddeye göre söz veriyorum; çok kısa Sayın Sağ. 
3.- Adana Milletvekili Kemal Sağ'ın, Kütahya Milletvekili Abdullah Erdem Cantimur'un, 

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

KEMAL SAĞ (Adana) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; önce, çok teşekkür ediyorum Sayın 
Başkanıma. 

Sayın Cantimur, komisyondaki çok değerli bir arkadaşım. İlk kez, bugün, bir doğru bilgi ver
mediğine şahit oldum ve şaşırdım; çünkü, Sayın Cantimur, komisyonda hep doğruları söyleyen bir 
arkadaşımdı. 

ABDULLAH ERDEM CANTİMUR (Kütahya) - Sağ olun. 
KEMAL SAĞ (Devamla) - Şimdi, Sayın Cantimur, söz aldım; çünkü, bana sataşma olduğu için. 
Bakın, benim yasa teklifim, gerçekten, açıkça söylüyorum -ben bunu komisyonda ifade ettim, 

eğer konuşma sıram gelseydi bugün de yine söyleyecektim 5 inci madde sırasında- bu yasa mad
desi, bu yasa teklifim 6 madde olmasına rağmen, SSK'yı ve Bağ-Kuru, artı, tarımda çalışanları da 
kapsayan bir tekliftir, yalnız SSK değil. Üstelik, bu teklifim benim, 18 Nisan 2003 tarihlidir ve bu 
yasa teklifimin nedeni... O zaman, ben, Grubumun da fikrini alarak bu teklifi verdim bizzat Mec
lis Başkanlığımıza. Nedeni şu idi: O anda, o gün de çıkan bir vergi affı yasası vardı. Bir taraftan, 
AKP Hükümeti, vergi kaçıranları ya da ödeyemeyenleri -sebep ne olursa olsun- affediyor, borçlan 
yeniden yapılandırıyor; ama, SSK, Bağ-Kur ve tarımda çalışanların borçlarını yeniden yapılandır
maktan kaçmıyordu; çünkü, o zaman yeni hükümet olmuştunuz ve amacınız, sadece, bazı şeyleri 
yapmaktı. 

Bakın, burada dediniz ki bana: "9 taksit yaptınız." Doğrudur; çünkü, vergi affı da öyleydi ar
kadaşım. Biz ona paralel olduk, biz eşitliği sağlamak için bu teklifi verdik. Bir tarafta vergi mükel
lefine sen 9 ay yap, diğer tarafta SSK'ya fazla yap. Bu adil değildir arkadaşım. 
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Ve burada, bakın, prim, idarî para cezası, gecikme zammı ve faiz borcunun tamamını kapsıyor; 
hem SSK'da hem Bağ-Kurda hem tarımda çalışanlarda. 

Bu açıklama için ben teşekkür ediyorum, bir daha da böyle bir yanlış yapılmamasını diliyorum. 
Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Sağ. 

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

3.- Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişik
lik 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 Ak-
bulut'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 Millet
vekilinin, 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 Tek
lifi 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) (Devam) 

BAŞKAN - 4 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 4.- İşverenlerin bu Kanunun 1 inci maddesi kapsamındaki borçlarını yeniden yapılan

dırmaması halinde, başvuru süresinin sona erdiği tarihten itibaren; yapılandırılmış borçları ile ilgili 
ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmemiş olmasından dolayı anlaşmaları bozulanlar ise anlaş
malarının bozulduğu tarihi takip eden aybaşından itibaren; kanun, kararname veya diğer mevzuatla 
sağlanan üretim, yatırım ve benzeri Devlet yardımları ile teşvik ve desteklerden, daha önce başlayıp 
devam eden, nakdi olmayan teşvikler hariç, yararlandırılmazlar ve yararlanmaması gerektiği son
radan anlaşılanlardan da yapılan Devlet yardımı, teşvik ve destek ödemeleri kanuni faizi ile birlik
te geri alınır. Sosyal Sigortalar Kurumuna birikmiş borcu olup, nakdi teşviklerden yararlanmakta 
olanların bu teşvikleri, borçlarına mahsup edilmek üzere ödemeyi yapacak olan makamlar tarafın
dan Kuruma ödenir. Söz konusu destek, teşvik ve Devlet yardımları, ilgili sosyal güvenlik kurumun
dan borçlulara ilişkin bilgilerin temin edilmesinden sonra sağlanır. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığı tarafından müştereken belirlenir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz isteyen Trabzon Mil
letvekili Akif Hamzaçebi. 

Buyurun Sayın Hamzaçebi. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) - Sayın Başkan, değerli 

milletvekilleri; tasannın 4 üncü maddesi hakkında görüşlerimi açıklamak üzere Cumhuriyet Halk 
Partisi Grubu adına söz aldım; sözlerime başlarken hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tasarı, Sosyal Sigortalar Kurumu ile Bağ-Kurun, 2005 
yılı itibariyle birikmiş olan ve toplam tutan 21,3 milyar Yeni Türk Lirasına ulaşmış olan alacaklarını 
yeni bir ödeme planına bağlamaktadır. Tabiî ki, bu ödeme planını konuşurken, şartların olabildiğin
ce, borçlulann; yani, esnafımızın, vatandaşımızın, işverenimizin şartlarını dikkate alarak düzenleme 
yapılırken, yine, sosyal güvenlik kurumlarının içinde bulunduğu malî durumu da dikkate almak 
gerekir. Bu, tartışılmaz bir gerçek. 
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Tasarı, birtakım iyileştirmeler yaparken, borçları yeni bir vadeye bağlarken, bunu çok aşırı for
malitelere bağlamıştır. Tasarının önemli eksikliklerinden birisi budur değerli arkadaşlar. Görüş
tüğümüz bu maddede, o formalitelerden birisini taşımaktadır. Hepinizin bildiği gibi, bizim 
yasalarımızda, en çok formalite, bürokrasi öngören yasalar vergi yasalarıdır. Vergi yasaları çok 
katıdır, çok sıkı şartlar öngörürler, kayıt düzeni son derece sıkıdır; ama, bu tasarı, vergi yasalarının 
da ötesine gitmek suretiyle, prim borçlularımıza çok aşırı şartlar, yükümlülükler getirmiştir. Nedir 
bunlar; örneğin, dilekçeyi yeterli saymıyor. Vergi Barışı Kanunu nasıl uygulanmıştı; Vergi Barışı 
Kanununda, vergi borçlularının bir dilekçeyle vergi dairesine başvurması yeterliydi. 

Bu tasarı, neyi getiriyor; SSK prim borçlularından, Malî durum bildirimi istiyor değerli arkadaş
larım. Malî durum bildiriminde, kasa mevcudunu bildirecek, banka mevcudunu bildirecek, kısa 
vadeli alacaklarını bildirecek, buna göre Sosyal Sigortalar Kurumu birtakım oranlar hesaplayacak ve 
borçlunun zor durumda olduğunun anlaşılması halinde, belli indirimler yapılacak değerli arkadaşlar. 

İkinci nokta, bu bildirimde beyan edilen bilgilerin doğruluğunu, hem Sosyal Sigortalar 
Kurumu hem de Maliye Bakanlığının inceleme elemanları araştırabilecek, denetleyebilecek. Eğer, 
yanlış bilgi var ise, gerçeğe aykırı herhangi bir bilgi var ise, vatandaşımız yanlışlıkla herhangi bir 
konuda birazcık farklı bilgi beyan etmişse, hakkında, Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanacak. 
Değerli arkadaşlar, bu, çok aşırı bir şarttır. 

Yine, prim borçlan 60 ay süreyle vadelendirilirken, cari dönemin, yani, içinde bulunduğumuz 
dönemin, yasanın yürürlüğünden sonra beş yıl süreyle yaşanılacak o dönemin bütün borçlarını, 
vatandaşlarımız, esnafımız aksatmadan ödeyecektir. Bir takvim yılında en çok 3 kere aksatabilir. 3 
kereden fazla aksatırsa, bu yasadan yararlanma olanağına sahip değil. Yani, zor duruma hiçbir 
zaman düşmeyecek vatandaş. 

Değerli arkadaşlar, beş yıllık bir ödeme süresi öngörüyorsak, beş yıl içinde bütün borçlarını 
ödeyeceksin, aksatmayacaksın demek biraz ağır bir şart değil midir? Onun vergi barışında çözüm
leri vardır. Vergi barışında, aksatma halinde biraz daha farklı bir faiz uygulanıyordu; ama, bu tasarı, 
bu çözümden de uzak kalmıştır. 

Yine, şu görüştüğümüz maddede de, eğer, borçlu işverenler, örneğin, sanayi sitesinde yanında 
iki tane sigortalı işçi çalıştıran bir esnafımız, bu iki çalışandan dolayı sigorta primi borcunu, bu 
yasaya göre taksitlendirmek için başvurmazsa veya başvurduğu halde, biraz önce saydığım neden
lerden dolayı ödeme yükümlülüklerini yerine getiremezse, kendisi, her türlü devlet yardımından, 
teşvikinden yararlanamayacak. Yani, daha önce çıkmış olan Teşvik Yasasının getirmiş olduğu 
olanaklardan, eğer, bu mükellefimiz yararlanıyorsa, buradaki prim borcunu ödemezse, ondan da 
yararlanamaz hale gelecektir. Değerli arkadaşlar, bunları son derece ağır şartlar olarak görüyorum. 

Değerli arkadaşlar, tasarı ifade ettiğim gibi, 21,3 milyar Yeni Türk Lirası tutarındaki prim bor
cunu, Bağ-Kur ve SSK'nın alacağını yeniden vadelendiriyor. Bu prim borcuna baktığımızda, sosyal 
güvenlik kurumları açısından prim alacağına baktığımızda, bunun 16,7 milyar Yeni Türk Lirasının 
Bağ-Kura ait olduğunu, 4,6 milyar Yeni Türk Lirasının da SSK'ya ait olduğunu görüyoruz ve bu 
prim borcunun 2002 yılından 2004 yılı sonuna kadar tutan da yüzde 74 oranında artmıştır. Yani, asıl 
büyük artış son iki yılda, 2002 yılından 2004 yılı sonuna kadar olan dönemde olmuştur. Bu, 
olağanüstü bir artıştır. 

Peki, bunun gerisinde ne vardır: Tasarıya baktığımızda, 2001 yılı krizi vardır. Değerli arkadaş
lar, doğru, 2001 yılı krizi, ekonomide çok önemli etkiler yaratmış ve işverenimizi, esnafımızı zor 
duruma sokmuştur ve prim borçlannı da ödeyemez hale gelmiştir. Nedenlerden birisi budur değer
li arkadaşlar; ama, tek neden bu değildir. Tek nedeni bu olarak görürsek, biz daha çok fazla sayıda 
prim borçlarına ilişkin düzenleme yapmak zorunda kalırız. Asıl neden değerli arkadaşlar, Tür
kiye'de istihdam üzerindeki vergilerin yüksek olmasıdır. Ya, kriz geçici bir dönemdir, 2001 krizi hiç 
olmasaydı, acaba, sosyal güvenlik kurumlarımız, yine, bu alacak sorunuyla karşı karşıya kal
mayacak mıydı? Belki, bu boyutta olmayacaktı, 21,3 milyar Yeni Türk Lirası olmayacaktı; ama, bu 
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kurumlarımız, yine, büyük bir alacak stokuyla, mükellef, vatandaş yönünden büyük bir borç stokuy
la karşı karşıya kalacaktı. Çünkü, istihdam vergileri, Türkiye'de son derece yüksektir. Rakam ver
mek istiyorum size; bunu bir iki kez verdim, tekrar vermek istiyorum; çünkü, işin esası buradadır. 
Türkiye'deki istihdamın maliyeti, istihdam vergilerinin oranı, muhtasar beyannameyle ödenen Gelir 
Vergisi stopajını ve sosyal güvenlik primlerini üst üste koyduğumuzda imalat sanayiinde bunun 
tutarı ücretin yüzde 42,7'sine gelmektedir değerli arkadaşlar. Yüzde 42,7; 30 üyeli OECD, yani 
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatında en yüksek orandır. Bu örgütün, OECD örgütünün or
talaması yüzde 26,6'dır. Yani, Türkiye'de istihdam vergileri 30 ülkenin üye olduğu bu OECD ör
gütünden 16-17 puan daha yüksektir. 

Peki, değerli arkadaşlar, bu yüksek istihdam vergileriyle biz gerçekten yeteri miktarda prim 
tahsil edebiliyor muyuz? Hayır. Bu açıdan da size rakam vermek istiyorum. Türkiye'de toplanan 
primlerin millî gelire oranı, gayri safî millî hâsılaya oranı 2003 yılında yüzde 6,8'dir, OECD 
dediğimiz örgütün ortalaması yüzde 9,5'tir, Avrupa Birliği ortalaması yüzde 12'dir. Yani, Türkiye 
dünyanın en yüksek prim oranlarına, en ağır istihdam vergilerine sahip; ama, bu kadar yüksek oran
lara, ağır vergilere rağmen istihdam üzerinden topladığı primlerin toplamı dünya ortalamasının, Av
rupa Birliği ortalamasının, OECD ortalamasının gerisinde. Demek ki burada bir yanlışlık var değer
li arkadaşlar. İstihdam vergilerini biz eğer gözden geçirmezsek Türkiye çok kısa bir dönem sonra 
yine böyle bir borçların ödenememesi gibi bir sorunla karşı karşıya kalacaktır. 

Küreselleşme bizim sanayimizi rekabete açmıştır. Rekabet bizim sanayimizi, bizim esnafımızı, 
bizim çalışanımızı zorlamaktadır, zor durumda bırakmaktadır. Yüksek vergilerle, yüksek istihdam 
maliyetiyle bizim devam etme şansımız yok. Aksi taktirde, şu an üstün gibi gözüktüğümüz bütün 
sektörlerden çıkmak zorunda kalırız. 

Değerli arkadaşlar, istihdam vergilerini düşürmek, bence, Türkiye'nin birinci önceliğidir. 
Kurumlar Vergisi Oranını düşürüyoruz; güzel; ama, öte tarafta istihdam üzerindeki vergiler bütün 
ağırlığıyla duruyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Hamzaçebi, buyurun. 
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan; toparlıyorum. 
Bu sorunu çözmeden, Türkiye, sosyal güvenlik sisteminde kalıcı iyileşmelere, maalesef 

gidemeyecektir. 
Sosyal güvenlik sistemine bütçeden yapılan transferler, her geçen yıl artmaktadır. Bakın, 

hükümet, yüzde 3,6'yla almıştır. Sosyal güvenlik sistemine bütçeden yapılan transferlerin gayri safî 
millî hâsılaya oranı, yani, millî gelire oranı, 2002 yılında yüzde 3,6'dır, 2003'te yüzde 4,4 olmuştur; 
hükümet, 2005 yılında bunu yüzde 4,8'e çıkarmıştır. Şimdi, komisyonda olan sosyal güvenlik yasa 
tasarısı geldiğinde de bu rakamın iyileşeceği kanaatinde değilim değerli arkadaşlar; çünkü, prim 
matrahı, prim tabanı, Türkiye'de genişleyemiyor. Hükümetin, buna yönelik bir önlemini, önceliğini, 
maalesef, göremiyoruz; kayıtdışı istihdam, halen, toplam istihdamın yüzde 52'si. Bu istihdam ver
gileriyle, bunun azalma şansı yok. Bunu azaltamadığımız sürece, ne sosyal güvenlik sisteminde 
kalıcı bir iyileşmeyi sağlayabiliriz ne de Türkiye, sanayide, sanayileşmede, rekabet ettiği ülkelerle 
bir avantaj yakalayabilir. 

Değerli arkadaşlar, sosyal güvenlik kurumlarının bu alacak stokunun, 21,6 milyar YTL'lik 
alacağının bu noktaya gelmesinde bir sorumluluk noktasını daha dikkatinize sunmak istiyorum; bir 
nedeni daha sunmak istiyorum dikkatinize: Hazineden sorumlu Sayın Bakanımızın, 2005 yılında 
vermiş olduğu bir demeç vardır: "2005 Mart ayı itibariyle, biz bir prim affı çıkaracağız" demiştir 
Sayın Hazine Bakanı. Şimdi, 2006'dayız ve biz, bu tasanyı yeni görüşüyoruz. Bir sorumlu bakanın, 
bu konuda demeç verdiği zaman yapması gereken ilk iş... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Sayın Başkan, son cümlelerim. 
BAŞKAN - Buyurun. 
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Teşekkür ediyorum. 
...yapması gereken ilk iş, böyle bir tasarıyı hemen Türkiye Büyük Millet Meclisinin gün

demine getirmektir. Hazineden sorumlu Sayın Bakanın bu cümleyi etmiş olmasına rağmen bu 
tasarının buraya gelmemiş olmasının sadece Bağ-Kura maliyeti 1,1 milyar YTL'dir değerli arkadaş
lar. Bir rakam vereceğim size; 2005 yılı için hükümetin Bağ-Kurda öngördüğü prim tahsilatının 
tutarı yılbaşında bütçe hedeflerine göre 4,7 milyar YTL'dir. Gerçekleşme ne olmuştur biliyor 
musunuz; 3,5 milyar YTL. 2004 yılında ne tahsil etmiştir Bağ-Kur; 3,8 milyar YTL. Yani, Bağ-Kur, 
2005 yılında, 2004 yılındaki tahsilatının da gerisinde kalmıştır. Bunu, Hazineden sorumlu Sayın 
Bakanımız niyet mektubunda şöyle açıklıyor: "Çıkan af söylentileri nedeniyle, biz, sosyal güvenlik 
açıklarında, maalesef, hedefin gerisinde kaldık." 

Değerli arkadaşlar "çıkan af söylentisi" dediği Sayın Bakanımızın bizzat kendi demecidir, bir 
söylenti değildir; vergi barışından sonra, hükümetin, bu yönde, mükelleflerimize, vatandaşlarımıza 
verdiği umuttur. 

Değerli arkadaşlar, sözlerimi burada bitiriyorum; hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Hamzaçebi. 
Madde üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına söz isteyen Erzurum Milletvekili İbrahim Öz-

doğan; buyurun. (Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 
ANAVATAN PARTİSİ GRUBU ADINA İBRAHİM ÖZDOĞAN (Erzurum) - Sayın Başkan, 

değerli milletvekili arkadaşlarım; Yüce Heyetinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 
Değerli arkadaşlarım, 1066 sıra sayılı yasa tasarısının 4 üncü maddesinde, Anavatan Partisi 

Grubu adına söz almış bulunmaktayım. 
Burada, Sosyal Sigortalar Kurumunun Prim Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ve Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısını görüşmek üzere bulunuyoruz. 
Konunun Yüce Meclisimiz önünde gündeme gelmesiyle birlikte, durumun vahametine de şahit ol
muş bulunmaktayız. Özel sektöre ait 1 446 735 dosyada borç bulunduğu Sosyal Sigortalar Kurumu 
tarafından ilan edilmiştir. Bunlardan 1 440 476 dosya, kamu borcu 50 000 YTL'nin altında olan dos
yalardır; toplam borçlu dosya sayısının yüzde 99,6'sıdır. Buradan çıkan mesaj açıktır; mağdur ol
muş, prim borçlarını ödeyememiş kesimin ezinci çoğunluğu küçük ve orta ölçekli işletmelerdir, 
ticarethanelerdir. Bu kesimin Sosyal Sigortalar Kurumuna borcu, özel sektör borçlarının yüzde 
59,3'üne tekabül etmektedir. Sosyal Sigortalar Kurumuna 50 000 YTL'nin üzerinde borcu olan 
6 259 dosya bulunuyor. Bu dosyalar, özel sektörün Kuruma borcunun yüzde 40'ını temsil ediyor. 

Bağ-Kurda da, Sosyal Sigortalar Kurumundakine benzer keşmekeşlik söz konusudur. 1479 ve 
2926 sayılı Yasalar kapsamında, Kuruma borcu olan toplam 2 187 540 borçlu sigortalı bulunmak
tadır. Sorunun boyutları ve kaç vatandaşımızı ilgilendirdiği, açık seçik ortadadır. 

Şimdi, iktidarın savunmasına göre, Meclisimizin gündemine taşınmış bu tasarının iddiası da 
şudur: 2000 ve 2001 krizi, ülkemizde, ekonomik hayatı olumsuz etkilemiştir. Vatandaşımızın prim 
borcunu ödeyememesinde bu ekonomik krizlerin büyük etkisi olmuştur. Diğer yandan, sosyal sigor
ta prim açıkları da büyümüştür. Şimdi, iktidar iddia etmektedir ki "biz, hem vatandaşımızın üzerin
deki gecikme ve faiz yükünü hafifleteceğiz hem de gecikmiş borçlarda enflasyon rakamlarını baz 
alıp, devletin alacağının asıl değerlerini koruyacağız" yani "biz, hem devletin hem de vatandaşın 
hayrına olacak bir ara çözüm bulduk; bu sayede, 2001 ve 2000 krizlerinin hırpaladığı vatandaşımıza 
da kolaylık göstereceğiz, krizlerin etkisini telafi edeceğiz" diyorlar. 
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Anavatan Partisi olarak biz, vatandaşın yaralarının sarılması için ne gerekiyorsa yapılması 
taraftarıyız. Ancak, işin aslı öyle değildir; iktidar öyle bir kandırmacayla vatandaşın karşısına dikil
di ki, bizlere "pişkinliğin bu kadarına pes" demekten başka seçenek kalmıyor. 

Buradan iktidara sormak istiyorum: Sayın Başbakan, Sayın Kabine üyeleri, yıl 2006, 2000 ve 
2001 krizlerinde oluşan yaralan sarmak yeni mi aklınıza geldi, yoksa, bu işte bir bityeniği mi var?! 
Ayan beyan ortadadır ki, bu işte bir bityeniği vardır. Vatandaşına karşı samimiyet hislerini tümden 
yitirmiş bir iktidarın kelime oyunlarından ibarettir bu tasarının gerekçesi. Bu tasarının asıl gerek
çesi, acizlik içinde kıvranan bir hükümetin, kötü icraatlarını boyacı küpüne sokup şirin göstermeye 
çalışmaktan ibarettir. 

Ne demek istediğimizi açıklayalım, tasarının nasıl çelişkilerle dolu olduğunu açıklayalım: 
Tasarının gündeme gelmesi "çok zor durum" hali esas alınarak gerçekleşmiştir diyorlar. Güya bu 
tasarı, 2001 krizinden yara almış prim borçlularının mağduriyetlerini gidermek için gündeme gel
miş. 2001 krizi mağdurlarının mağduriyetlerini gidermek gibi bir düşünceniz vardı da, neden, bu 
mağduriyeti gidermek için üç sene beklediniz?! Şu öne sürdüğünüz gerekçe kendi vicdanınızı tat
min ediyor mu ki, vatandaş da buna inansın?! 

Anavatan Partisi olarak, kelime oyunlarıyla kendi vatandaşını kandırmaya çalışan bu hükümete 
hesap sormak, buradan gerçekleri açıklamak boynumuzun borcu olmuştur. Hükümet diyor ki "bizim 
estirdiğimiz olumlu hava, Türkiye'ye yabancı ilgisini artırmıştır ve büyüyen yabancı sermaye hac
mi sayesinde hem büyüyen cari açığı finanse ediyoruz hem de uluslararası rezervleri ar-
tırabiliyoruz." Eğer dediğiniz doğruysa, eğer gerçekten Türkiye'ye, hem cari açığı kapatacak hem 
de uluslararası rezerv tutacak bir yabancı ilgisi varsa, neden IMF'ye borçlarınızı ödemiyorsunuz? 
Bugün, Brezilya ve Arjantin cari fazla veriyor, döviz rezervlerini artırıyor ve IMF'den uzaklaşmaya 
çalışıyorlar. Brezilya ve Arjantin gibi kriz mağduru ülkelerin merkez bankaları bile tutarlı bir 
cesaret sergilerken, sizin yönetiminizdeki para politikası neden IMF çıpasından vazgeçemiyor? 
Niye bu ülkeyi vesayetten kurtaramıyorsunuz? 

Eğer sözünü ettiğiniz gibi gerçekten niyetiniz 2001 krizi mağduru Türk halkının yaralarını sar-
maksa ve niyetiniz gerçekten ekonomiyi rayına oturtmaksa, IMF'nin yörüngesinden çıkın, vatandaş 
da desin ki "nihayet Türkiye kendi rotasını kendi belirler duruma geldi, nihayet bizler IMF'yi ikna 
etmeye değil, kendi hükümetlerimize derdimizi anlatmaya çalışacağız." Ancak, ne yazık ki, bu ik
tidar, vatandaşın bu özlemini gerçekleştirmekten çok uzaktır. Vatandaşımızın bu özlemini gidermek, 
inşallah, Anavatan iktidarına nasip olacaktır. 

BAŞKAN - Sayın Özdoğan, lütfen maddeyle ilgili konuşur musunuz. 
Buyurun. 
İBRAHİM ÖZDOĞAN (Devamla) - Anavatan Partisinin görüşlerini açıklıyorum Sayın Baş

kanım. 
IMF'ye bağımlılık söylemi, sigorta borçlusu vatandaşlarımızın durumuyla yakından ilgilidir. 

Hükümet, 2001 krizinde mağdur olan vatandaşlarının yaralarını sarmak için IMF'den izin 
alamamıştır. IMF'den onay çıkmayınca, sigorta prim borçlarının yeniden yapılandırılması gibi 
hayatî konularda bugünlere kadar hiçbir yapıcı adım atılamamıştır. 

Bugün, sigorta prim borçlusu vatandaşlarımızın yaralarını sarmak bahanesiyle önümüze 
sürülen bu tasarıysa, IMF'nin şartlı olarak onayladığı ve mağdur vatandaşımız için pek çok eşitsiz
lik ve tuzaklarla dolu bir tasarıdır. 

Biz, Anavatan Partisi olarak, vatandaşımızın önüne konulan bu tuzakları bir bir ortaya 
çıkaracağız; ama, bunlardan bir tanesi var ki, ilk olarak ondan bahsedilmesi ve üzerinde durulması 
gerekmektedir. 
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Tasarıda, prim borcunu yeniden yapılandırıp aftan yararlanmak isteyen prim borçlularının ver
gi borçlarını da zamanında ödemeleri şart olarak getirilmiştir. Bu şarta ek olarak, af uygulamasını 
aksatanların, aksattıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren, üretim teşvikleri, yatırım teşvikleri 
gibi benzeri uygulamalardan yararlanmamaları da söz konusudur. Burada hükümete sormak lazım
dır: Bu nasıl kolaylıktır, bu nasıl bir aftır; devlete olan borçların ödenmesini kolaylaştırıcı bir uy
gulama, kendi şartlarının dışında nasıl başka şartlar içerebilir?! Prim affından yararlanmak isteyen 
prim borçlusunun, vergi borçlarını da ödemesi önşartının mantığı nedir?! 

Bu uygulama mantığı sağlıklı değildir. Zira, bu tasarının gündeminde olan konu, SSK ve Bağ-
Kurun alacaklarının tahsilidir. Primler konusunda bir af söz konusu olacak diye, hem oraya vergi 
borçlarının ödenmesine ilişkin şartların sokuşturulmasının esprisi nedir Sayın Bakan; size 
soruyorum? 

Bu ülkenin Maliye Bakanlığı, vatandaşla, kendi künyesini kullanarak iletişim kuramamakta 
mıdır?! Maliye Bakanlığı, yapacağı ve yapmakta olduğu uygulamalarla, vergi alacaklarının takibini 
başaramamakta mıdır ki, sosyal sigorta prim affı konusunun içine, vergi borcu tahsilatına ilişkin 
hükümler sokuşturulmaktadır?! 

Bu anlayış, bu yaklaşım, ancak kaşıkla verip kepçeyle almayı âdet edinmiş bir hükümet man
tığının resmidir. Bu karanlık mantık, bu karmaşık üslup, primde kolaylık sağlayacağım diye kandır
dığı vatandaşı vergi kıskacına alır, bir af uygulamasına kırk tane şart getirir. Zaten, bu çarpık an
layışın bugüne kadar yaptıkları ortadadır. Bugüne kadar tüm yapılanlar, kâğıt üzerinde, vatandaşı 
kandırmacaya dayanan kelime oyunlarından ibarettir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Özdoğan, lütfen, toparlar mısınız. 
Buyurun. 
İBRAHİM ÖZDOĞAN (Devamla) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 
Sadece kâğıt üzerinde iyiye giden bir ekonomiye sahip olmanın hayal kırıklığını yaşıyoruz. 

Vatandaş, bu hayal kırıklığını yaşamaktadır ve bunun hesabı hükümete sorulacaktır. 
Anavatan Partisi olarak çok açık ve net bir meydan okumadır bu. Hükümete sesleniyoruz, şu 

hazırladığınız tasarıyı esnafın, çiftçinin önüne koyun, yazılı metinlerdeki gizlemeye çalıştığınız 
şartları vatandaşın gözünün önüne getirin de alacağınız tepkiyi siz de görün, bizler de görelim. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Özdoğan. 
Madde üzerinde şahsı adına söz isteyen Hüseyin Tanrıverdi, Manisa Milletvekili. 
Buyurun Sayın Tanrıverdi. 
HÜSEYİN TANRIVERDİ (Manisa) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; Sosyal 

Güvenlik Prim Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısının 4 üncü maddesi üzerinde şahsım adına söz almış bulunuyorum; Yüce 
Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bilindiği üzere tasarının 4 üncü maddesi, prim borcu olup da bu tasarıy
la getirilen kolaylıklardan da yararlanmayıp, borçlarını ödemeyen mükelleflere devlet yardımları ve 
teşviklerinin verilmemesini ve bu suretle, bu borçluları, tasarıyla getirilen yapılandırmaya katıl
maya ve borçlarını ödemeye teşvik etmek amacını taşımaktadır. 

Madde, lafzından da anlaşılacağı üzere, ödeme güçlüğü içine düşmüş prim borçlularına değil, 
bu tasarıyla getirilen kolaylıklardan da yararlanmayıp, borçlarını ödemeyen mükelleflere yönelik
tir. Dolayısıyla, tasandan yararlanıp borcunu ödemeye devam edenler için, bu madde, teşvikler 
açısından bir engel teşkil etmemektedir. Ayrıca, daha önceden başlayıp, devam eden teşvikleri de -
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nakit teşvikler hariç- engellememektedir. Ancak, tanınan bu imkânlara rağmen borcunu ödemeyen 
mükelleflerin iyi niyetinden bahsedilemeyeceği de açıktır ve bunlara, teşviklerin, özellikle nakit teş
viklerin verilmeye devam etmesi, borcunu düzenli ödeyenler açısından bir adaletsizlik duygusuna 
yol açacak ve ayrıca, sektördeki işletmeler açısından da haksız rekabete neden olacaktır. 

Burada, çok değerli milletvekili arkadaşlarımız değişik konuşmalar yapıyorlar. Gerçekten, bu 
yasa tasarısıyla, bu düzenlemeyle önemli bir sosyal sorun ortadan kaldırılacaktır. Sosyal güvenlik
le ilgili olarak, bugüne kadar, binlerce yazı yazıldı, toplantılar yapıldı, konferanslar verildi, panel
ler düzenlendi. Gerek Yüce Meclisin tutanaklarını incelediğimizde gerekse basınımızı taradığımız
da, sosyal güvenlik sorununun, bugünün değil, son onbeş yılın sorunu olduğu gözümüze çarpacak
tır. Biz, AK Parti olarak, hem seçim beyannamesinde hem de hükümet programlarımızda sosyal 
güvenlik sisteminin yeniden yapılandırılacağını, herkesin sosyal devlet şemsiyesi altına alınacağını, 
bozulan dengelerin bir bir yerine konulacağını beyan etmiştik. 

İşte, değerli milletvekili arkadaşlarım, bu yasa tasarısı da bunun açık bir göstergesidir. Bu yasa 
tasarısının bir amacı, halen komisyonlarda görüşülen sosyal güvenlik reform konuları çerçevesinde 
tek çatı altında yeniden yapılandırılması öngörülen kurumların daha sağlıklı ve sorunsuz bir yapıy
la başlangıç yapabilmelerini sağlamaktır. Sosyal güvenlik prim alacaklarının yeniden yapılandırıl-
masındaki lüzum, bildiğiniz gibi, SSK ve Bağ-Kur mükellefi olanların primlerinin ödenmesinde 
karşılaştığı zorluklar, ekonomik yapının bozulması, insanlarımızın bu tür yükümlülüklerini yerine 
getirmede bir alışkanlık oluşturamamasından kaynaklanmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, bu yasa tasarısı kapsamında, 2005 Mart ayı sonunu itibariyle, Sosyal 
Sigortalar Kurumunun kamu ve özel sektörden yaklaşık 5 milyar YTL -yani, eski ifadeyle 5 katril
yon Türk Lirası- Bağ-Kurun ise 16,7 milyar YTL -yani, eski ifadeyle 16,7 katrilyon Türk Lirası-
prim alacağı yeniden yapılandırılmış olacaktır. Bunlar da toplam, SSK'da özel sektöre ilişkin olarak 
1 446 735 dosya, Bağ-Kurda da 3 385 806 aktif sigortalı var. Bunlardan 2 187 540 dosya işlem 
görecek, bu yasa tasarısından yasalaştığında faydalanmış olacak. 

Bağ-Kura ilişkin özellikle... Bağ-Kur, hepinizin bildiği gibi, Türkiye'de 1.10.1972 tarihinde 
yürürlüğe girmiştir. O tarihten bu yana, bir şekliyle kayda geçmiş, sigortalı olmuş vatandaşlanmız 
da, bu haklardan, aynen faydalanmış olacaklar. 

Ben, geneli üzerinde yaptığım konuşmada da çok açık bir şekilde ifade ettim, önemli bir sorun
du; Bağ-Kur sigortalılarının Bağ-Kura borcu olduğunda sağlık hizmetlerinden yararlanamıyordu. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Tannverdi. 
HÜSEYİN TANRIVERDİ (Devamla) - Şimdi, dört taksitini ödediğinde, cari ay primlerini de 

ödediğinde bunlardan faydalanmış olacak. Bu noktada, son günlerde, bu konuşmalar Meclis gün
demine geldiğinde, Genel Kurulumuza geldiğinde, bütün halkımız bunu takip ediyor, teşekkürlerini 
ve takdirlerini ifade etmede, her bireri, sözlü olarak geri kalmıyorlar. 

Tabiî, değerli arkadaşlarım, burada söylenecek çok söz var; ama, hepsini bir anda söy-
leyemiyoruz. Bu yasa çıktığında sosyal bir yaranın sarıldığı görülecektir ve yeni sosyal güvenlik 
sistemine geçişte bu önemli kolaylık getirilmiş olacak. 

En önemli konulardan bir tanesi, bir defa daha ifade ediyorum: Eşlerden birinin üzerinde 2 
veya 3 dönümlük bir arazi olduğunda, Bağ-Kur sigortalısı, tarım sigortalısı oluyordu; ama, 
kocasının, beyinin, sağlık sigorta hizmetlerinden faydalanamıyordu. Şimdi, bu yasal düzenlemeyle, 
eşlerden birisi sigortalı olmak istemediğini beyan ettiğinde bunlardan da faydalanmış olacak. 

Bu ve benzeri önemli kolaylıklar getirilmektedir. Elbette, detay hesaplamalar yapılabilir; ama, 
şu var ki, bu yapılandırma, gerçekten, esnafımızın, işverenlerin, çiftçimizin yükünü önemli ölçüde 
ortadan kaldıracak, rahatlatacak, sosyal bir güvenliğin içinde olduğunu ortaya koyacaktır. 
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Teşekkür ediyorum, hayırlı akşamlar diliyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Tanrıverdi. 
Madde üzerinde, şahsı adına söz isteyen, Erdoğan Özegen?.. 
Ümmet Kandoğan?.. 
Madde üzerinde 3 adet önerge vardır. 
Önergeleri, önce, geliş sıralarına göre okutacağım; sonra, aykırılıklarına göre işleme alacağım. 
İlk önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1066 sıra sayılı kanun tasarısının 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
"İşverenlerin bu Kanunun 1 inci maddesi kapsamındaki borçlarını yeniden yapılandırmaması 

halinde, başvuru süresinin sona erdiği tarihten itibaren; yapılandırılmış borçları ile ilgili ödeme 
yükümlülüklerinin yerine getirilmemiş olmasından dolayı anlaşmaları bozulanlar ise anlaşmalarının 
bozulduğu tarihi takip erden aybaşından itibaren; kanun, kararname veya diğer mevzuatla sağlanan 
üretim, yatırım ve benzeri devlet yardımları ile teşvik ve desteklerden, daha önce başlayıp devam 
eden nakdi olmayan teşvikler hariç, yararlandırılmazlar ve yararlanmaması gerektiği sonradan an
laşılanlardan da yapılan Devlet yardımı, teşvik ve destek ödemeleri kanuni faizi ile birlikte geri 
alınır. Söz konusu destek, teşvik ve Devlet yardımları, ilgili sosyal güvenlik kurumundan borçlulara 
ilişkin bilgilerin temin edilmesinden sonra sağlanır. 

Eyüp Fatsa Sabri Varan Ünal Kaçır 
Ordu Gümüşhane İstanbul 

Alaettin Güven Ahmet Yeni 
Kütahya Samsun 

BAŞKAN - İkinci önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 1066 sıra sayılı yasa tasarısının 4 üncü maddesinin tasarıdan çıkarılmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Muhsin Koçyiğit Hüseyin Özcan Muzaffer Kurtulmuşoğlu 
Diyarbakır Mersin Ankara 

Süleyman Sarıbaş Ömer Abuşoğlu 
Malatya Gaziantep 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 4 üncü maddeyle ilgili şimdi okutacağım Trabzon Millet
vekili Akif Hamzaçebi ve arkadaşlarının önergesi ile az önce okunan Diyarbakır Milletvekili Muh
sin Koçyiğit ve arkadaşlarının önergeleri aynı mahiyette olduğundan, işlemlerini ve oylamalarını 
birlikte yapacağım. 

Şimdi, Trabzon Milletvekili Akif Hamzaçebi ve arkadaşlarının önergesini okutup işleme 
alıyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1066 sıra sayılı tasarının 4 üncü maddesinin tasarıdan çıkarılmasını arz ve 

teklif ederiz. 
Mehmet Akif Hamzaçebi Haluk Koç Nuri Çilingir 

Trabzon Samsun Manisa 
Nail Kamacı Bayram Ali Meral Hüseyin Ekmekcioğlu 

Antalya Ankara Antalya 
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Feridun Ayvazoğlu Ramazan Kerim Özkan Mustafa Gazalcı 
Çorum Burdur Denizli 

İlyas Sezai Önder Muharrem Kılıç Hüseyin Bayındır 
Samsun Malatya Kırşehir 

BAŞKAN - Komisyon, aynı mahiyetteki her iki önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ADINA MEHMET ZEKAİ ÖZCAN (Ankara) -

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

mıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Hamzaçebi?.. 
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) - Gerekçeyi okutun Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: Prim borçlarının affıyla doğrudan ilgili olmadığı gerekçesiyle maddenin tasarı met

ninden çıkarılması önerilmektedir. 
BAŞKAN - Sayın Sanbaş, konuşacak mısınız? 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Gerekçeyi okutun. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: Prim borçlarıyla, prim affıyla doğrudan ilgisi olmadığından, ayrıca, kanun, karar

name ve mevzuatla tanınmış yardım, destek ve teşviklerin amacına aykırı olduğundan. 
BAŞKAN - Her iki önergeyi de oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Önergeler reddedilmiştir. 
Diğer önergeyi okutup işleme alıyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1066 sıra sayılı kanun tasarısının 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
"İşverenlerin bu Kanunun 1 inci maddesi kapsamındaki borçlarını yeniden yapılandırmaması 

halinde, başvuru süresinin sona erdiği tarihten itibaren; yapılandınlmış borçları ile ilgili ödeme 
yükümlülüklerinin yerine getirilmemiş olmasından dolayı anlaşmaları bozulanlar ise anlaşmalarının 
bozulduğu tarihi takip eden aybaşından itibaren; kanun, kararname ve diğer mevzuatla sağlanan 
üretim, yatınm ve benzeri devlet yardımları ile teşvik ve desteklerden, daha önce başlayıp devam 
eden nakdi olmayan teşvikler hariç, yararlandınlmazlar ve yararlanmaması gerektiği sonradan an
laşılanlardan da yapılan Devlet yardımı, teşvik ve destek ödemeleri kanuni faizi ile birlikte geri 
alınır. Söz konusu destek, teşvik ve Devlet yardımları, ilgili sosyal güvenlik kurumundan borçlulara 
ilişkin bilgilerin temin edilmesinden sonra sağlanır." 

Eyüp Fatsa (Ordu) ve arkadaşları. 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ADINA MEHMET ZEKAİ ÖZCAN (Ankara) -

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

Katılıyoruz Sayın Başkan. 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Gerekçeyi okutun Sayın Başkan. 
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BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Bu önerge ile tasarıya Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri sırasında eklenen "Kuruma birik

miş borcu olup, nakit teşviklerden yararlanmakta olanların bu teşvikleri, borçlarına mahsup edilmek 
üzere ödemeyi yapacak olan makamlar tarafından Kuruma ödenir" cümlesi çıkarılmaktadır. 

Söz konusu cümlenin tasarıda muhafaza edilmesi durumunda, kuruma borcu olan ve teşvik al
makta olan mükelleflerin borçları devlet tarafından ödenmiş olacak ve bu kişiler haksız kazanç el
de etmiş olacaklardır. Bu da, sosyal güvenlik yükümlülüklerini yerine getiren diğer işverenler 
açısından bir adaletsizliğe yol açacaktır. Ayrıca, bu durum aynı sektördeki iyi niyetli işletmeler 
açısından haksız rekabete yol açacak ve sisteme olan güvenlerini sarsacaktır. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Kabul edilen önerge doğrultusunda 4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Çalışma süremizin kısa olması ve yeni bir konuya geçsek bile bitiremeyeceğimizden dolayı, 
alınan karar gereğince, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan hakkındaki gensoru önergesinin gündeme 
alınıp alınmayacağına ilişkin görüşmeler ile yaş sebze, meyve ve kesmeçiçek ile narenciye 
üretimindeki ve ihracatındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla verilen Meclis araştırması önergelerinin görüşmelerini yapmak için, 15 Şubat 2006 Çar
şamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 22.57 
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VIII.- SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1.-İğdır Milletvekili Dursun AKDEMIR'in, bazı kadrolara yapılan atamalara ve üniversitelere 

verilen akademik kadro sayısına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/7318) 

* Ek cevap 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. ü q 0 t > 2 . 0 0 5 - çfi& 
Prof. Dr. Dursun AKDEMİR 

Anavatan İğdır Milletvekili 

1. Başbakanlık bünyesinde bulunan istisnai kadrolara 2003 yılından itibaren 
günümüze kadar yıllar itibariyle yapılan atama sayısı ne kadardır? 

2. 2003 yılından itibaren günümüze kadar Makamlarınızın izni ile Üst 
Kurullara naklen atanan personel sayısı ne kadardır? Hangi unvanlara 
atanmıştır? 

3. 2003 yılından itibaren günümüze kadar Üniversitelere verilen Akademik 
kadro sayısı ne kadardır? Bunlardan ne kadarı kullanılmıştır? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.002/ QS & 
Konu : c ~ 

V T?./.?T/2006 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :a) TBMM Başlının, 04.07.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-
7/7318-12641/36261 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 08.07.2005 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-462-2/3323 
sayılı yazısı. 

c) Devlet Personel Başkanlığının, 22.07.2005 tarih ve B.02.1.DPB.0.10.07/13332 
sayılı yazısı. 

(*) 19.09.2005 tarihli 127 nci Birleşime ek cevaptır. 
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İğdır Milletvekili Sayın Dursun AKDEMİR'in Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 
Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanhgım koordinatörlüğünde 
cevaplandırılmasını istediği, 7/7318 esas no'lu yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Mehmet Ali ŞAHİN 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 

Ek: İlgi (c) yazı ve eki 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Devlet Personel Başkanlığı 

Sayı :B.02.1.DPB.0.10.07 / J ^ j J ^ 
Konu : Soru önergesi '2g...Lfl2ÖQ5 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sayın Mehmet Ali ŞAHİN) 

İ lg i : 11/07/2005 tarihli ve B.02.0.002/5006 sayılı yazı. 

İğdır Milletvekili Sayın Dursun AKDEMİR'in Makamlarınıza tevcih ettiği, 7/7318 
no'lu Yazılı Soru önergesine verilecek cevaba esas olmak üzere hazırlanan bilgiler 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

J4IetM*YGÜL) 
Devlet Personel Başl 

EK: 
Soru önergesi cevabi 
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İĞDIR MİLLETVEKİLİ SAYIN DURSUN AKDEMİR'İN 7/7318 ESAS NO'LU YAZELI 
SORU ÖNERGESİNE CEVABIMIZ 

Soru 1- Başbakanlık bünyesinde bulunan istisnai kadrolara 2003 yılmdan itibaren günümüze kadar 
yıllar itibariyle yapılan atama sayısı ne kadardır? 

Cevap 1- Başbakanlıktan alınan bilgiye göre; Başbakanlık Merkez Teşkilatına 01/01/2003-
24/06/2005 tarihleri arasında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu maddesine göre: 
2003 Yılında (77), 
2004 Yılında (20), 
2005 Yılında (8), 
adet olmak üzere toplam (105) adet personel atanmıştır. 

Soru 2- 2003 yılmdan itibaren günümüze kadar Makamlarınızın izni ile Üst Kurullara naklen 
atanan personel sayısı ne kadardır? Hangi unvanlara atanmıştır? 

Cevap 2- Başbakanlıktan alınan bilgiye göre; 01/01/2003-24/06/2005 tarihleri arasında muhtelif 
kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmakta olan toplam 122 adet personelin üst kurullara atanması 
için izin verilmiş olup, izin taleplerinde ilgililerin atanacakları unvanlar belirtilmediğinden, naklen 
atanacakların unvan itibariyle dağılımına dair bilgi verilememiştir. 

Soru 3- 2003 yılmdan itibaren günümüze kadar Üniversitelere verilen Akademik kadro sayısı ne 
kadardır? Bunlardan ne kadarı kullanılmıştır? 

Cevap 3- Bütçe Kanunları çerçevesinde yükseköğretim kurumlan ile üst kuruluşlarına Başbakanlık 
olurları ile tahsis edilen atama kontenjanları: 
1-2003 YUı için (3200) adettir. 
Bu sayıya profesör, doçent ve yardımcı doçentten oluşan öğretim üyeleri, TUS ve DUS'a göre 
alınan araştırma görevlileri ile 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebeler Hakkmda 
Kanun hükümleri mucibince yapılacak atamalar dahil olmayıp bu konuda yetki, Yüksek Öğretim 
Kurulu ile yükseköğretim kurumlarına bırakılmıştır. 
2- 2004 Yılı için (6930) adettir. 
Başbakanlığın 23/09/2004 tarihli ve B.02.0.PPG.012-320-12972 sayılı yazısı ile araştırma 
görevlileri bu kontenjanın dışına çıkarılmış, yükseköğretim kumrularından eğitimini tamamlayan 
veya çekilmek suretiyle ayrılanlardan boşalan kadrolara atama imkanı sağlanarak (1295) adet 
araştırma görevlisi kadrosuna atama izni verilmiştir. 
(6930) adet kontenjana, profesör, doçent ve yardımcı doçentten oluşan öğretim üyeleri dahil 
olmayıp, bu kontenjanın (3200) adedi TUS ve DUS'a göre alınan araştırma görevlileri olmak üzere, 
kalan kontenjanın kaç adedinin akademik personel, kaç adedinin idari personel için kullanılacağı 
hususu yükseköğretim kurumlarının takdirine bırakılmıştır. 
3-2005 Yıh için (4020) adettir. 
Bu sayıya profesör, doçent ve yardımcı doçentten oluşan öğretim üyeleri, TUS ve DUS'a göre 
alman araştırma görevlileri ile eğitimini tamamlayanlardan boşalan ve çekilmek suretiyle kurumu 
ile ilişiği kesilenlerden boşalan araştırma görevlisi kadrolarına yapılan atamalar dahil olmayıp, 
tahsis edilen kontenjanın kaç adedinin akademik personel, kaç adedinin idari personel için 
kullanılacağı hususu yükseköğretim kurumlarının takdirine bırakılmıştır. 
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2.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa İlindeki arkeolojik kazılara ilişkin sorusu ve 
Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/11285) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sn. Atilla KOÇ tarafından 
yazılı olarak cevaplanmasını arz ederim. 

<C7 
Kemal DEMİREL 

Bursa Milletvekili 

Ülkemiz tarihi eserler açısından tam bir cennettir. Bursa ilimiz de bu konuda 

sayılı değerler arasında bulunmaktadır. Ancak çeşitli sebeplerle bu varlıklarımız tam 

olarak ortaya çıkarılamamaktadır. Yıllardır devam eden kazılar bir türlü 

tamamlanamamakta ve tarihi eserler istenildiği şekilde sergilenememektedir. 

1. Bursa 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 miktarları ne kadardır? 

T . C . 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B 1 6 S G M - 0 9 0 _ { £ $ 2 ? 1 ^ / 0 1 / 2 0 0 6 
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.010.00.02/17353 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in 7/11285-17392 Esas No' lu soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

EK: 
1" Cevap Atilla KOÇ 
2 - L ı s t e Bakan 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 7/11285-17392 ESAS 
NO'LU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN BAKANLIĞIMIZ CEVABI: 

Ülkemiz tarihi eserler açısından tam bir cennettir. Bursa ilimiz de bu konuda sayılı 
değerler arasında bulunmaktadır. Ancak çeşitli sebeplerle bu varlıklarımız tam olarak ortaya 
çıkanlamamaktadır. Yıllardır devam eden kazılar bir türlü tamamlanamamakta ve tarihi 
eserler istenildiği şekilde sergilenememektedir. 

SORU 1: Bursa ilinde tespiti yapılmış olan kaç tarihi eser kalıntısı bulunmaktadır? 

CEVAP 1: Bursa ilinde tespiti yapılmış olan tarihi eserlere ilişkin liste ektedir. 

SORU 2: Bunlardan hangilerinin kazılan yapılmaktadır? 

CEVAP 2: , Prof.Dr.Ara ALTUN başkanlığında Bursa İli, İznik İlçesi Çini Fırınları, 
Prof.Dr. Berna ALPAGUT başkanlığında Bursa İli, Mustafa Kemal Paşa İlçesi Paşalar, 
Yrd.Doç.Dr.Bedri YALMAN başkanlığında Bursa İli, İznik İlçesi İznik Tiyatrosu kazıları, 
yerli bilim heyetlerince Bakanlar Kurulu Kararlarına istinaden yürütülmektedir. Ayrıca, Bursa 
Müze Müdürlüğü başkanlığında Orhaneli, Gümüşpınar Köyü ve Nilüfer, Akçalar, 
Aktopraklık Mevkii'nde kurtarma kazıları gerçekleştirilmiştir. 

SORU 3: Yapılan kazılar ne zamandan beri devam etmektedir? 

CEVAP 3: Çini Fırınları kazısı 1963-1969 yıllarında gerçekleştirilmiş olup, 1981 
yılından günümüze kadar kesintisiz devam etmiştir. İznik Tiyatrolan kazı çalışmalan 1980 
yılında başlatılmıştır. 

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 Çini Fınnları kazı çalışmaları için 30.000 YTL, Paşalar için 100.000 YTL, İznik 
Tiyatrosuna ise 30.000 YTL ile Bakanlığım Kültür Varlıklan ve Müzeler Genel Müdürlüğü 
bütçesinden Çini Fınnlan kazı çalışmalan için 8.680 YTL, Paşalar için 8.680 YTL ödenek 
aktanlmıştır. 
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BURSA İLİNDEKİ 
TESCİL EDİLMİŞ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI İLE SİT ALANLAR)' 

TESCİLLİ SİT ALANLARI 

SİT TÜRÜ 

Arkeolojik Slt Alanı 

Doğal Slt Alanı 

Kentsel Slt Alanı 

Tarihi Slt Alanı 

i Diğer slt alanı 

t TOPLAM 

SAYISI 

'101 _ ' • • ' / . 

61 

9 

13 

184 

TESCİLLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI 

TAŞINMAZ TÜRÜ 

Sivil mimarlık Örneği 

Dinsel Yapılar 

Kültürel Yapılar 

I idari Yapılar 

Askeri Yapılar 

Endüstriyel ve Ticari Yapılar 

Mezarlıklar 

Şehitlikler 

Anıt ve Abideler 

Doğal Varlıklar 

1 Kalıntılar 

Korunmaya Alınan Sokaklar 

TOPLAM 
r GENEL TOPLAM 

SAYICI 1 

2721 

348 

266 

66 

50 

32 1 

144 

4 I 

12 

|: " • 688 

! " ' , : ' 60 

1 

• . W& ' • 

1 • " * , . * J 
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3.- Bursa Milletvekili Kemal DEMÎREL'in, Kütahya İlindeki arkeolojik kazılara ilişkin sorusu 
ve Kültür ve Turizm Bakam Atilla KOÇ'un cevabı (7/11286) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sn. Atilla KOÇ tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekili 

Kütahya ilimiz, sahip olduğu doğal zenginlikler ve üretimini yaptığı porselen ve 
seramiklerle adını dünyaya duyurmayı başarmış, ülkemizin sayılı kentleri arasında yer 
almaktadır. 

Ülkemiz tarihi eserler açısından da tam bir cennettir. Ancak çeşitli sebeplerle 
bu varlıklanmız tam olarak ortaya çıkarılama maktadır. Yıllardır devam eden kazılar bir 
türlü tamamlanamamakta ve tarihi eserler istenildiği şekilde sergilenememektedir. 

1. Kütahya 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 

Say. : B 1 6 S G M - 0 9 0 - U ? 0 ^ 2 - \0 /02j 2006 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 16/12/2005 tarihli ve 
A.01.0.GNS.010.00.02/17353 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in 7/11286-17393 Esas No' lu soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

EK: 
1- Cevap 
2- Liste 

M-
Atilla KOÇ 

Bakan 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 7/11286-17393 ESAS 
NO'LU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN BAKANLIĞIMIZ CEVABI: 

Kütahya İlimiz, sahip olduğu doğal güzellikler ve üretimini yaptığı porselen ve 
seramiklerle adım dünyaya duyurmayı başarmış, ülkemizin sayılı kentleri arasında yer 
almaktadır. 

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: Kütahya ilinde tespiti yapılmış olan kaç tarihi eser kalıntısı bulunmaktadır? 

CEVAP 1: Kütahya ilinde tespiti yapılmış olan tarihi eserlere ilişkin liste ektedir. 

SORU 2: Bunlardan hangilerinin kazılan yapılmaktadır? 

CEVAP 2: Bakanlar Kurulu Kararlı, Dr.Klaus RHEIDT başkanlığında Kütahya İli, 
Çavdarhisar İlçesinde Aizanoi kazısı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, Tiyatroda 2005 yılı içinde 
Kütahya Müze Müdürlüğü Başkanlığında kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 

SORU 3: Yapılan kazılar ne zamandan beri devam etmektedir? 

CEVAP 3: Aizonai kazı çalışmalan 1926-1928 yıllan arasında D.KRENCKER ve 
M.SHEDE, 1988-1990 H.HOFFMAN, 1991 yılından beri de Dr.K.RHEIDT başkanlığmda 
devam etmektedir. 

SORU 4: Başlamış olup, yanm bırakılan kazı var mıdır? Yanm bırakılma sebepleri 
nelerdir? 

CEVAP 4: 1989'dan beri çeşitli aralıklarla gerçekleştirilen Kütahya İli, Seyit Ömer 
Höyüğü kazı çalışmalan 1996 yılından beri yapılmamaktadır. 2006 yılında devam edilmesi 
düşünülmektedir. 

SORU 5: Devam eden kazılar için aynlan ödenek miktarlan ne kadardır? 

CEVAP 5: Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü bütçesinden 2005 yılında 
Aizonai kazı çalışmaları için 150.000 YTL. ödenek aktanlmıştır. 
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KÜTAHYA 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 

195 

7 

2 

3 

24 

231 

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 

483 

150 

116 

23 

4 

31 

' 2 7 - • — - • 

6 

5 

140 

9 

994 

. ^ ; , . . . 
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4.- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, Rize İlindeki arkeolojik kazılara ilişkin sorusu ve 
Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/11287) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sn. Atilla KOÇ tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Rize 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 çok zengindir. Ancak çeşitli sebeplerle bu 
varlıklarımız tam olarak ortaya çıkanla mamaktadır. Yıllardır devam eden kazılar bir 
türlü tamamlanamamakta ve tarihi eserler istenildiği şekilde sergilenememektedir. 

1. Rize 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 miktarları ne kadardır? 

T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B16SGM-090— UO">"3- AO löX.I 2006 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 16/12/2005 tarihli ve 
A.01.0.GNS.010.00.02/17353 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMIREL'in 7/11287-17394 Esas No' lu soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

EK: 
1-Cevap 
2- Liste Bakan 

Atilla KOÇ 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 7/11287-17394 ESAS 
NO'LU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN BAKANLIĞIMIZ CEVABI: 

Rize 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: Rize ilinde tespiti yapılmış olan kaç tarihi eser kalıntısı bulunmaktadır? 

CEVAP 1: Rize ilinde tespiti yapılmış olan tarihi eserlere ilişkin liste ektedir. 

SORU 2: Bunlardan hangilerinin kazılan yapılmaktadır? 

CEVAP 2: il sınırlan dahilinde Bakanlığım yetki ve sorumluluk alanına giren ve 
bugüne kadar gerçekleştirilen kazı çalışmaları bulunmamaktadır. 

SORU 3: Yapılan kazılar ne zamandan beri devam etmektedir? 

CEVAP 3: İl sınırlan dahilinde gerçekleştirilen kazı çalışmalan bulunmamaktadır. 

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: İl sınırları içinde kazı çalışmalan bulunmamaktadır. 
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RİZE İLİNDEKİ 
TESCİL EDİLMİŞ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI İLE SİT ALANLARI 

TESCİLLİ SİT ALANLARİ 

SİT TÜRÜ 

Arkeolojik Sit Alanı 

Doğal Slt Alanı 

Kentsel Sit Alanı 

Tarihi Sit Alam 

Diğer sft alanı 

TOPLAM 

SAYISI 

3 1 

7 

T -'• 

" "2 

1 . j 

14 

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 

SAYİSİ 

87 

21 

33 

2 

6 I 
15 

5 

4 

173 I 
ist ,, 

- : i «c-*a . i r -• e—• • -r <t'l 
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5.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Amasya İlindeki arkeolojik kazılara ilişkin sorusu 
ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/11288) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sn. Atilla KOÇ tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

J 2 rf 
Kemal DEMİREL 

Bursa Milletvekili 

Amasya 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. 

1. Amasya 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 :B16SGM-090— I g O g O VO /Q2_/ 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.010.00.02/17353 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in 7/11288-17395 Esas No' lu soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 
EK: 
1-Cevap Atilla KOÇ 
2- Liste Bakan 

-m, 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 7/11288- 17395 ESAS 
NO'LU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN BAKANLIĞIMIZ CEVABI: 

Amasya 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 
varlıklarımız tam olarak ortaya çıkanlamamaktadır. Yıllardır devam eden kazılar bir türlü 
tamamlanamamakta ve tarihi eserler istenildiği şekilde sergilenememektedir. 

SORU 1: Amasya ilinde tespiti yapılmış olan kaç tarihi eser kalıntısı bulunmaktadır? 

CEVAP 1: Amasya ilinde tespiti yapılmış olan tarihi eserlere ilişkin liste ektedir. 

SORU 2: Bunlardan hangilerinin kazılan yapılmaktadır? 

CEVAP 2: İl sınırlan dahilinde Amasya Müze Müdürlüğü Başkanlığında Harşena, 
Cilanbolu Gizli Geçidi'nde Müze 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, yarım 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: Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü bütçesinden 2005 yılında 
Harşena, Cilabolu Gizli Geçidi kazı çalışmalan için 50.000 YTL ödenek aktanlmıştır. 
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AMASYA İLİNDEKİ 
TESCİL EDİLMİŞ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI İLE SİT ALANLARI 

TESCİLLİ SİT ALANLARI 

1 SİT TÜRÜ 

1 Arkeolojik Sit Alanı 

Doğal Slt Alanı 

1 Kentsel Slt Alanı 

1 Tarihi Sit Alanı 

1 Diğer slt alanı 

TOPLAM 

SAYISI 7 j 

54 

5 

1 

' " • 3 " 

63 

TESCİLLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI 

I TAŞINMAZ TÜRÜ 

I Sivil mimarlık örneği 

Dinsel Yapılar 

I Kültürel Yapılar 

idari Yapılar 

Askeri Yapılar 

Endüstriyel ve Ticari Yapılar 

Mezarlıklar 

I Şehitlikler 

Anıt ve Abideler 

Doğal Varlıklar 

I Kalıntılar 

Korunmaya Alınan Sokaklar 

TOPLAM 
GENEL TOPLAM ^ ^ 

SAYISI 

190 
: 97 

117 

13 

3 : I 
İ . 

.. . • 39 

4 

. ^ 

"">.: . 

1 

48g 
546 *" '" " '"' I 

— — — ' r v M •<?--». ı ı, • • m> 
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6.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Şırnak İlindeki arkeolojik kazılara ilişkin sorusu ve 
Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/11289) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sn. Atilla KOÇ tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Şırnak 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 
varlıklarımız tam olarak ortaya çıkarılamamaktadır. Yıllardır devam eden kazılar bir 
türlü tamamlanamamakta ve tarihi eserler istenildiği şekilde sergilenememektedir. 

1. Şırnak 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 İçin ayrılan ödenek miktarları ne kadardır? 
T.C. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 
Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Say. : B16SGB.610.090- \*0&U 0 / ^ 2 7 2006 
Konu : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MlLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 
16/12/2005 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02/17353 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in 7/11289-17396 Esas No'lu soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim 

EKLER: 
1 .Cevap 
2.Liste 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
7/11289-17396 ESAS NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN 

HAZIRLANAN BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

Şırnak 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 
varlıklarımız tam olarak ortaya çıkanlamamaktadır. Yıllardır devam eden kazılar bir türlü 
tamamlanamamakta ve tarihi eserler istenildiği şekilde sergilenememektedir. 

SORU 1: Şırnak ilinde tespiti yapılmış olan kaç tarihi eser kalıntısı bulunmaktadır? 

CEVAP 1: Şırnak İlinde 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 miktan ne kadardır? 

CEVAP 2-3-4-5: İl sınırları dahilinde Bakanlığım yetki ve sorumluluk alanına giren 
ve bugüne kadar gerçekleştirilen kazı çalışması bulunmamaktadır. 
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ŞIRNAK 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 Sit Alanı 

Diğer sit alanı 

TOPLAM 

SAYISI 

2 

2 

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 

3 

9 

7 

1 

2 

1 

1 

2 

26 
28 

I ^ 

- 1 1 8 , -



TBMM B: 62 14 . 2 . 2006 O: 5 

7.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Siirt İlindeki arkeolojik kazılara ilişkin sorusu ve 
Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/11290) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sn. Atilla KOÇ tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

4-
Kemal DEMİREL 

Bursa Milletvekili 

Siirt ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ile sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek 
turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Ülkemiz tarihi eserler açısından tam bir cennettir. Ancak çeşitli sebeplerle bu 
variıklanmız tam olarak ortaya çıkarılamamaktadır. Yıllardır devam eden kazılar bir 
türlü tamamlanamamakta ve tarihi eserler istenildiği şekilde sergilenememektedir. 

1. Siirt 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 miktarları ne kadardır? 

T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B16SGB.610 .090 - «""« 0/01/2006 
Konu : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 
16/12/2005 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02/17353 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in 7/11290-17397 Esas No' lu soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

EKLER: 
1 .Cevap Atilla KOÇ 
2. Liste Bakan 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
7/11290-17397 ESAS NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN 

HAZIRLANAN BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

Siirt ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ile sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, tarihi, 
doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirilerek turizmde 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 I: Siirt ilinde tespiti yapılmış olan kaç tarihi eser kalıntısı bulunmaktadır? 

CEVAP 1: Siirt ilinde tespiti yapılmış olan tarihi eserlere ilişkin liste ektedir. 

SORU 2: Bunlardan hangilerinin kazıları yapılmaktadır? 

CEVAP 2: Mardin müze müdürlüğü başkanlığında Yrd.Doç.Dr.Haluk 
SAĞLAMTlMUR ve ekibi ile Siirt ili, Türbe Höyük'te kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 

SORU 3: Yapılan kazılar ne zamandan beri devam etmektedir? 

CEVAP 3: Kazı çalışmalan 2002 yılında başlatılmıştır. 

SORU 4: Başlamış olup, yanm 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 miktan ne kadardır? 

CEVAP 5: Gerçekleştirilen kazı çalışması için Bakanlığımızdan ödenek 
aktarılmamıştır. 
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SİİRT İLİNDEKİ 
TESCİL EDİLMİŞ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI İLE SİT ALANLARI 

TESCİLLİ SİT ALANLARI 

1 SİT TÜRÜ 

1 Arkeolojik Sit Alanı 

Doğal Sit Alanı 

1 Kentsel Sit Alanı 

1 Tarihi Sit Alanı 

Diğer ait alanı 

TOPLAM 

SAYISI 

6 ' ' 

... * " 

TESCİLLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI 

1 TAŞINMAZ TÜRÜ 

Sivil mimarlık örneği 

Dinsel Yapılar 

Kültürel Yapılar 

İdari Yapılar 

Askeri Yapılar 

Endüstriyel ve Ticari Yapılar 

Mezarlıklar 

1 Şehitlikler 

Anıt ve Abideler 

Doğal Varlıklar 

Kalıntılar 

korunmaya Alınan Sokaklar 

TOPLAM 
GENEL TOPLAM 

SAYISI 

2 

4ö '"' 

22 • 

8 

1 

1 

74 
80 

I • * . • - , • • V . •;• - - • • • - , - o " V 
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8.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kilis İlindeki arkeolojik kazılara ilişkin sorusu ve 
Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/11291) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sn. Atilla KOÇ tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Kilis ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek 
turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Ülkemiz tarihi eserler açısından tam bir cennettir. Ancak çeşitli sebeplerle bu 
varlıklarımız tam olarak ortaya çıkarılamamaktadır. Yıllardır devam eden kazılar bir 
türlü tamamlanamamakta ve tarihi eserler istenildiği şekilde sergilenememektedir. 

1. Kilis 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 miktarları ne kadardır? 

T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B16SGB.610.090— WO«* 0 / 0 2 / 2006 
Konu : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 
16/12/2005 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02/17353 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in 7/11291-17398 Esas No'lu soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

EKLER: 
1 .Cevap 
2. Liste 

Atilla KOÇ 
Bakan 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
7/11291-17398 ESAS NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN 

HAZIRLANAN BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

Kilis ilimiz, bulunduğu coğrafî konum ile sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, tarihi, 
doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirilerek turizmde hak ettiği 
yeri 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 
tamamlanamamakta ve tarihi eserler istenildiği şekilde sergilenememektedir. 

SORU 1: Kilis ilinde tespiti yapılmış olan kaç tarihi eser kalıntısı bulunmaktadır? 

CEVAP 1: Kilis ilinde tespiti yapılmış olan tarihi eserlere ilişkin liste ektedir. 

SORU 2: Bunlardan hangilerinin kazılan yapılmaktadır? 

CEVAP 2: Bakanlar Kurulu Kararlı, Prof.Dr.Engin ÖZGEN başkanlığında 
OYLUMHÖYÜK kazısı gerçekleştirilmektedir. 

SORU 3: Yapılan kazılar ne zamandan beri devam etmektedir? 

CEVAP 3:1989 yılında başlatılmıştır. 

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 ayrılan ödenek miktan ne kadardır? 

CEVAP 5: Döner Sermayeleri işletmesi Merkez Müdürlüğü bütçesinden 2005 yılında 
Oylumhöyük kazı çalışmaları için 35.000 YTL ödenek aktanlmıştır. 

123-
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KİLİS İLİNDEKİ 
TESCİL EDİLMİŞ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI İLE SİT ALANLARI 

TESCİLLİ SİT ALANLARI 

SİT TÜRÜ 

Arkeolojik Sit Alanı 

Doğal Sit Alanı 

kentsel Sit Âlânı 

Tarihi Sit Alanı 

Diğer sit alanı 

TOPLAM 

SAYISI 

19 

t 

20 

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 

SAYİSİ 

217 

28 

19 

4 

5 

2 

2 

277 } 

297 
I I • 1 . » T 1 
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9. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL 'in, Elazığ İlindeki arkeolojik kazılara ilişkin sorusu ve 
Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/11292) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sn. Atilla KOÇ tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

K e m a l DEMİREL 
B u r s a Milletvekil i 

Elazığ ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek 
turizmde hak ettiği yeri 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 tamamlanamamakta ve tarihi eserler istenildiği şekilde sergilenememektedir. 

1 . Elazığ 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 miktarları ne kadardır? 

T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B16SGB.610 .090- İ8"»06 lO/Ofl-/ 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 A.01.0.GNS.0.10.00.02/17353 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMlREL'in 7/11292-17399 Esas No ' lu soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

E K L E R : 
1 .Cevap 
2.Liste 

-125 

Atilla KOÇ 
Bakan 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
7/11292-17399 ESAS NO'LÜ YAZILI SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN 

HAZIRLANAN BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

Elazığ ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ile sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, tarihi, 
doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirilerek turizmde hak ettiği 
yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Ülkemiz tarihi eserler açısından tam bir cennettir. Ancak çeşitli sebeplerle bu 
varlıklanmız tam olarak ortaya çıkaniamamaktadır. Yıllardır devam eden kazılar bir türlü 
tamamlanamamakta ve tarihi eserler istenildiği şekilde sergilenememektedir. 

SORU 1: Elazığ ilinde tespiti yapılmış olan kaç tarihi eser kalıntısı bulunmaktadır? 

CEVAP 1: Elazığ ilinde tespiti yapılmış olan tarihi eserlere ilişkin liste ektedir. 

SORU 2: Bunlardan hangilerinin kazılan yapılmaktadır? 

CEVAP 2: Müze müdürlüğü başkanlığında Harput Kalesinde kurtarma kazısı ve 
Hazar Gölü'nde Dr. Çiğdem ÖZKAN başkanlığındaki bir ekip ile sualtı tespit çalışması 
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? Yanm bırakılma sebepleri 
nelerdir? 

CEVAP 4: Yakın zamanda başlatılıp yarım bırakılan kazı çalışması bulunmamaktadır. 

SORU 5: Devam eden kazılar için aynlan ödenek miktan ne kadardır? 

CEVAP 5: Döner Sermaye işletmesi Merkez Müdürlüğü bütçesinden 2005 yılında 
Harput Kalesi çalışmalan için 60.000 YTL ödenek aktanlmıştır. 
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ELAZIĞ 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 

SAYIŞI 

31 

5 

2 

38 

TESCİLLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI 

TAŞINMAZ TÜRÜ 

Sivil mimarlık örneği 

Dinsel Yapılar 

Kültürel Yapılar 

idari Yapılar 

Askeri Yapılar 

EndOstriyel ve Ticari Yapılar 

Mezarlıklar 

Şehitlikler 

Anıt ve Abideler 

Doğal Varlıklar 

Kalıntılar 

Korunmaya Alınan Sokaklar 

TOPLAM 
GENEL TOPLAM 

SAYISI 

11 

45 

32 

5 

7 • • • 

1 

& ... 

1 

' 4 -

4 

• • • 1 1 8 , . - * 
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10.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bingöl İlindeki arkeolojik kazılara ilişkin sorusu 
ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/11293) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sn. Atilla KOÇ tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekil i 

Bingöl ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek 
turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Ülkemiz tarihi eserler açısından tam bir cennettir. Ancak çeşitli sebeplerle bu 
varlıklarımız tam olarak ortaya çıkarılamamaktadır. Yıllardır devam eden kazılar bir 
türlü tamamlanamamakta ve tarihi eserler istenildiği şekilde sergilenememektedir. 

1. Bingöl 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. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B16SGB.610.090— »SlOO IO/OCL/ 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 A.Ol.O.GNS.0.10.00.02/17353 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in 7/11293-17400 Esas No' lu soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

EKLER: 
1.Cevap Atilla 
2.Liste Bakan 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
7/11293-17400 ESAS NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN 

HAZIRLANAN BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

Bingöl ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ile sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, tarihi, 
doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirilerek turizmde 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: Bingöl ilinde tespiti yapılmış olan kaç tarihi eser kalıntısı bulunmaktadır? 

CEVAP 1: Bingöl 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, yarım bırakılan kazı var mıdır? Yanm bırakılma sebepleri 
nelerdir? 

SORU 5: Devam eden kazılar için aynlan ödenek miktan ne kadardır? 

CEVAP 2-3-4-5: İl sınırlan dahilinde bulunan Bakanlığım yetki ve sorumluluk 
alanına giren ve bugüne kadar gerçekleştirilen kazı çalışmalan bulunmamaktadır. 

- 1 2 9 -
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BİNGÖL İLİNDEKİ 
TESCİL EDİLMİŞ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI İLE SİT ALANLAR^ 

TESCİLLİ SİT ALANLARI 

SİT TÜRÜ 

Arkeolojik Sit Alanı 

Doğal Sit Alanı 

Kentsel Stt Alanı 

Tarihi Sit Alanı 

Diğer sit alanı 

TOPLAM 

SAYISI 

ş . • 

t 

6 

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 

2 

9 

3 

2 

1 

1 

3 

1 

1 

23 
29 

M S 4 - - ' • * - • f 
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11. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL 'in, Bitlis İlindeki arkeolojik kazılara ilişkin sorusu ve 
Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/11294) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sn. Atilla KOÇ tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekil i 

Bitlis ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek hak 
ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

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. Bitlis 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. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B16SGB090 / i g f ö S | ö /o^J 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 DEMÎREL'in 7/11294-17401 Esas No' lu soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

EKLER: •***-*-* \ v / 
1 - Cevap Atilla KOÇ 
2- Liste ' Bakan 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 7/11294-17401 ESAS NO'LU 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN BAKANLIĞIMIZ 

CEVABI 

Bitlis ilimiz, bulunduğu coğrafî 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: Bitlis ilinde tespiti yapılmış olan kaç tarihi eser kalıntısı bulunmaktadır? 

CEVAP 1: Bitlis ilinde tespiti yapılmış olan tarihi eserlere ilişkin liste ektedir. 

SORU 2: Bunlardan hangilerinin kazılan yapılmaktadır? 

CEVAP 2: Bakanlar Kurulu Kararlı Prof.Dr.Haluk KARAMAĞARALI başkanlığında 
Ahlat Mezarlan ve Doç.Dr.Kadir PEKTAŞ başkanlığında Bitlis Kalesi kazısı 
gerçekleştirilmiştir. 

SORU 3: Yapılan kazılar ne zamandan beri devam etmektedir? 

CEVAP 3: Bitlis Ahlat Mezarlan kazısına 1966' da başlanmış, 1992' de ara verilmiş 
olup, 2000 yılında tekrar devam edilmiştir. 2005 yılında da kazı çalışmalan 
gerçekleştirilmiştir. Bitlis Kalesi kazısına 2004 yılında başlanmıştır. 

SORU 4: Başlanmış olup, yarım 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 Ahlat Mezarlan kazısı için 80.000 YTL, Bitlis Kalesi kazısı için ise 100.000 YTL 
ödenek aktanlmıştır. 
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BİTLİS 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 alanı 

TOPLAM 

SAYISI 

6 

1 

1 

3 

11 

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 

SAYIŞI 

250 

73 

75 

? 

17 

İ l 

1 

1 

6 

4$7 
448 
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12.- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, Çankırı İlindeki arkeolojik kazılara ilişkin sorusu 
ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/11295) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorulanının Kültür ve Turizm Bakanı Sn. Atilla KOÇ tarafından 

yazılı olarak cevaplandırmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Çankırı ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek 
turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Ülkemiz tarihi eserler açısından tam bir cennettir. Ancak çeşitli sebeplerle bu 
varlıklarımız tam olarak ortaya çıkarılamamaktadır. Yıllardır devam eden kazılar bir 
türlü tamamlanamamakta ve tarihi eserler istenildiği şekilde sergilenememektedir. 

1. Çankırı 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, yanm bırakılan kazı var mıdır? Yarım bırakılma sebepleri 

nelerdir? 
5. Devam eden kazılar için aynlan ödenek miktarları ne kadardır? 

T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı ıBlöSGBOPO/lSlO^ J O / O ' 2 , ' M 0 6 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 16/12/2005 tarihli ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02/17353 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMÎREL'in 7/11295-17402 Esas No' lu soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

EKLER: 
1 - Cevap 
2- Liste 

-134 

Atilla KOÇ» 
Bakan 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 7/11295-17402 ESAS NO'LU 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN BAKANLIĞIMIZ 

CEVABI 

Çankırı 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 
varlıklarımız tam olarak ortaya çıkanlamamaktadır. Yıllardır devam eden kazılar bir türlü 
tamamlanamamakta ve tarihi eserler istenildiği şekilde sergilenememektedir. 

SORU 1: Çarıkın ilinde tespiti yapılmış olan kaç tarihi eser kalıntısı bulunmaktadır? 

CEVAP 1: Çankın ilinde tespiti yapılmış olan tarihi eserlere ilişkin liste ektedir. 

SORU 2: Bunlardan hangilerinin kazılan yapılmaktadır? 

CEVAP 2: Bakanlar Kurulu Kararlı DoçDr. Ayla SEVİM başkanlığında Çankın 
İlinde Çorakyerler Fosil Lokalitesi kazı çalışması devam etmektedir. Aynca Çankın Müze 
Müdürlüğü Başkanlığında Merkez Akören Bozkır Mevkii Bediren Tepesinde kurtarma 
kazısı gerçekleştirilmiştir. 

SORU 3: Yapılan kazılar ne zamandan beri devam etmektedir? 

CEVAP 3: 1997 yılında Çankın Müze Müdürlüğünce kurtarma kazı ile başlayan 
çalışmalara 2001 de alınan Bakanlar Kurulu Kararına istinaden devam edilmiştir. 

SORU 4: Başlanmış 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 Çorakyerler Fosil Lokalitesi kazı çalışmalan için 35.000 YTL. ödenek 
aktarılmıştır. 
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ÇANKIRI 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 

SAYIŞI 

27 

1 

t 

29 

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 

SAYİSİ 

100 

52 

25 

10 

2 

10 

...2 .: 

.:3 ;; 

4 

|0Ş 
237 
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İS.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Ağrı İlindeki arkeolojik kazılara ilişkin sorusu ve 
Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/11307) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sn. Atilla KOÇ tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Mil letvekil i 

Ağrı ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kül türü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek, 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. 

1. Ağrı 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 miktar lan ne kadardır? 

T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B16SGB610-090— r&»!l* I O / O l / 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 DEMÎREL'in 7/11307-17414 Esas No' lu soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

T- Cevap Atilta KOÇ 
2- Liste B a k a n 
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BURSA MİLLETVEKİLİ KEMAL DEMİREL'İN 7/11307/17414 ESAS NO'LU YAZILI 
SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN 

BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

Ağrı ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, tarihi, doğal 
ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek, bir yer edinme çabası 
göstermektedir. 

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: Ağn ilinde tespiti yapılmış olan kaç tarihi eser kalıntısı bulunmaktadır? 

CEVAP 1: Ağn 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 ayrılan ödenek miktarlan ne kadardır? 

CEVAP 2-3-4-5: îl sınırlan dahilinde Bakanlığım yetki ve sorumluluk alanına giren ve 
bu güne kadar gerçekleştirilen kazı çalışmalan bulunmamaktadır. 
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AĞRI İLİNDEKİ 
TESCİL EDİLMİŞ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI İLE SİT ALANLARI 

TESCİLLİ SİT ALANLARI 

SİT TÜRÜ 

Arkeolojik Sit Alanı 

Doğal Sit Alanı 

Kentsel Slt Alanı 

Tarihi Sit Alanı 

Diğer sit alanı 

TOPLAM 

SAYISI 

14 

4 

™ 
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 

1 

3 

2 

1 

4 

9 

20 i 
30 * '' 

— ' *r—r- •»" •*••—£-*' 
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14.- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, depremden etkilenen hizmet binalarına ilişkin 
sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/11318) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sn. Hüseyin ÇELİK tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekil i 

Bakanlığınıza bağlı merkez ve taşra teşkilatlarında; 

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 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. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B .08 .0 .SGB.0 .03 .06 .03-11/6^3 / ^ " Z / 2 0 0 6 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :16.12.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/11318-17361/44853 sayılı yazı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMIREL'in, "Deprem sonucu hasarlı bina sayısına 
ilişkin" ilgi yazı eki 7/11318 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. Ülkemizde son yıllarda yaşanan depremler sonucunda 12 ilimizdeki 1.780 okul 
binasında hasar oluşmuştur. 

2. Hasar gören 1.780 okul binasından 1.368'inde onarım ve güçlendirme çalışması 
yapılmıştır. 

3. Hasarlı olduğundan; 96 okul binası yıktırılmış olup 42 okul binasında da eğitim-
öğretim yapılamamaktadır. 

4. Depremde hasar görüp güçlendirme gerektiği halde kullanılan okul binası 
bulunmamaktadır. 

5. Depremde hasar görüp güçlendirme gerektiği hâlde kullanılan okul binalarından 
ilgili valilikler sorumludur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Hüseyin ÇELjK 
Millî Eğitim Bakaı ksun 

- 1 4 0 -
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15.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Devlet Tiyatrolarında sahnelenecek oyunların belir
lenmesine ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/11417) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Atilla KOÇ 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arzedggim. 30.4.1.2005 

Emin ŞİRİN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları 
Genel Müdürlüğü'nün Ankara Devlet Tiyatrosu Oyun Programı şu şekildedir: 

- Büyük Tiyatro: Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası 
- Altındağ Tiyatrosu: Karımla Evleniyorum ve Sevgili Hayat 
- Akün Sahnesi: Yıldız Olmak Kolay mı ve Atlan da Vururlar. 
- Mahir Canova: Masal Bahçesi 

Şinasi Sahnesi: Kendime Kıy amam 
- İrfan Şahinbaş Atölye Sahnesi: Antigon 
- Yeni Sahne: Gözlerin Ardındaki Çocuk ve Ağaçlar Ayakta Ölür 
- Oda Tiyatrosu: İki Kişilik Hır Gür 

Sorular: 

1- Devlet Tiyatrolarında oynanacak oyunlar hangi kıstaslara göre, kimin 
tarafından seçilmektedir? 

2- Ankara'da, "Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası" ve "Antigon" gibi yabancı 
klasiklerin yanında , "Atlan da Vururlar" ve "Ağaçlar Ayakta ö l ü r " gibi 
bilinen klasiklerin yanı sıra hiçbir Türk klasiğine yer verilmediği 
görülmektedir. Türk klasiklerinin daha fazla sahnelenmesi için herhangi 
bir tedbir düşünülecek midir? 

T .C . 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B16SGM-090 (%CQl+ (<0 / O i . / 2 0 0 6 
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. 

İstanbul Milletvekili Sayın Emin ŞlRÎN'in 7/U417-17427 Esas No' lu soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

EK: Atilla KOÇ 
Cevap Bakan 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN EMİN ŞİRİN'İN 7/11417-17427 ESAS NO'LU 
ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZİRLANAN BAKANLIĞIMIZ CEVABI: 

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel 
Müdürlüğünün Ankara Devlet Tiyatrosu Oyun Programı şu şekildedir: 

- Büyük Tiyatro: Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası 
Altındağ Tiyatrosu: Karımla Evleniyorum ve Sevgili Hayat 
Akün Sahnesi: Yıldız Olmak Kolay mı ve Atları da Vururlar 
Mahir Canova: Masal Bahçesi 
Şinasi Sahnesi: Kendime Kıyamam 
İrfan Şahinbaş Atölye Sahnesi: Antigone 
Yeni Sahne: Gözlerin Ardındaki Çocuk ve Ağaçlar Ayakta ö lü r 
Oda Tiyatrosu: İki Kişilik Hır Gür 

SORU 1: Devlet Tiyatrolarında oynanacak oyunlar hangi kıstaslara göre, kimin 
tarafından seçilmektedir? 

CEVAP 1: 2005 — 2006 Tiyatro sezonunda, Bakanlığımca başlatılan "Her İlde 
Tiyatro" projesi kapsamında, 81 ile tiyatro oyunları götürülmüş ve bugüne kadar "Her İlde 
Tiyatro" projesi başarıyla sürdürülmüştür. 

Söz konusu proje kapsamında, Devlet Tiyatroları, Ankara Devlet Tiyatrosu 
Müdürlüğü de repertuarında bulunan oyunlarla "Her İlde Tiyatro" projesi kapsamında turne 
yapmaktadır. Bu nedenle aylık programına repertuarındaki bütün oyunları değil, o ay 
bulunduğu ilde sergileyeceği oyunları aylık programa almaktadır. Soru önergesinde belirtilen 
oyunlar, Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürlüğünün Kasım 2005 ayı içinde Ankara'da 
sergileyeceği oyunlardır. Bir tiyatronun bir ayda oynadığı oyunlar, repertuarının tamamı 
demek değildir. Yalnızca o ay seyirciyle buluşacak olan oyunlardır. 

Devlet Tiyatrolarında oynanacak oyunlar, kuruluş yasasının amaç bölümünde yer alan 
kıstaslar doğrultusunda belirlenir. Söz konusu kıstaslar; dünya klasikleri, dünyaca tanınmış 
yazarların oyunları, yerli klasikler ve yeni Türk yazarlarının oyunlarını tanıtmak diye 
belirlenmiştir. 

Devlet Tiyatroları, her sezon sonunda, bir sonraki sezonda oynanacak olan oyunları 
belirlemek üzere, genel repertuar koordinasyon kurulu toplantısı düzenler. Bu toplantıya, 
genel müdür, edebi kurul üyeleri, ilgili genel müdür yardımcıları, başrejisör, bölge müdürleri, 
sanatçı temsilcileri, rejisörler ve dramaturglar katılır. Bu toplantıya katılanlar, Devlet 
Tiyatrolarının kuruluş yasasında belirlenen kıstaslar ve her bölgenin toplumsal yapısını, 
sosyo-ekonomik durumunu ve bölgelerde yaşanan sorunları göz önünde bulundurarak, her 
bölgedeki tiyatrolarda oynanacak oyunları belirler. 

SORU 2: Ankara'da, "Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası" ve "Antigone" gibi yabancı 
klasiklerin yanında, "Atları da Vururlar" ve " Ağaçlar Ayakta Ölür" gibi bilinen klasiklerin 
yanı sıra hiçbir Türk klasiğine yer verilmediği görülmektedir. Türk klasiklerinin daha fazla 
sahnelenmesi için herhangi bir tedbir düşünülecek midir? 

CEVAP 2 : "Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası", "Antigone" "Atları da Vururlar" 
"Ağaçlar Ayakta Ölür" adlı oyunlar Ankara Tiyatrosunun Kasım ayı programına giren 
oyunlardır. Bu oyunlar arasında, Klasik Türk Oyunu niteliği taşıyan "Yıldız Olmak Kolay 
mı?", Genç yazarlarımızdan birinin "Sevgili Hayat" adlı oyunu ile çocuk oyunları içinde 
klasikleşmiş bir oyun olan "Masal Bahçesi" de bulunmaktadır. 

Ayrıca, Türk klasik eserlerinden olan Orhan ASENA'nın "Sığıntı", Nazım Hikmet 
RAN'ın "Ferhat İle Şirin", Erhan GÖKGÜCÜ'nün "Ramiz İle Jülide" adlı oyunları da 
repertuarımızda yer almaktadır. 

Devlet Tiyatroları, bugüne kadar sürdürdüğü repertuar politikasında, yerli-yabancı 
oyun seçiminde °/o 60 yerli, % 40 yabancı eser oynamayı bir ilke edinmiştir. 2005-2006 
tiyatro sezonu repertuarı da bu ilke doğrultusunda oluşturulmuştur. Bundan sonra da bu ilke 
devam ettirilecektir. 

Ayrıca Devlet Tiyatrolarının repertuarına yeni klasik eserler kazandırmak amacıyla, 
Bakanlığım Klasik Türk Edebiyatından ve Türk Masallarından Oyun Uyarlama Yarışması 
düzenlemiştir. Bu yarışmaya 117 (yüz on yedi) eser katılmıştır. Düzenlenen bu yarışma ile 
yıllardır oynana oynana eskimiş, yazıldığı yıllarda ele aldığı sorunlarla, bugünün sorunları 
örtüşmeyen eserlerin oynanması yerine, günümüzün sorunlarını irdeleyen yeni oyunların 
yazılmasına yardımcı olmak ve Devlet Tiyatrolarının repertuarına yeni oyunlar kazandırmak 
en doğru tedbir olarak görülmektedir. 
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16.- Bursa Milletvekili Mustafa ÖZYURT'un, bazı atama ve görevden alma kararlarına ilişkin 
sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/11432) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın, Milli Eğitim Bakanı, Sayın Hüseyin 

Çelik tarafından, yazılı olarak yanıtlanmasını dilerim. 

Sayın Bakan'ın; Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr.Yücel Aşkın'ın tutuklanmasından söz -ederken, "Hiç 
kimse sorumsuz olma ayrıcalığına sahip değil, ben suç işlersem, 
devlet, adalet benim yakama yapışır. Adalete, yargıya 
güvenmek zorundayız. Ülkenin kurumlarını karşı karşıya 
getirecek, fevri davranışlardan, hepimizin kaçınması gerekir," 
dediğini medyadan öğrenmiş bulunmaktayım. 

Bu sözlerinden, Sayın Bakan'ın, adalete, yargıya ne kadar 
saygılı olduğunu düşünmemek elde değildir. Fakat aşağıda 
belirtmiş olduğum icraatları, düşünceleriyle, uygulamalarının 
çok farklı olduğunu gözler önüne sermektedir. 

Sayın Bakan, 2003 yılının ilk aylarında, Kozan, Adalet ve 
Kalkınma Partisi, İ lçe örgütünün hazırladığı, 20 kişilik öğretmen 
tayini listesiyle, liyakat yerine Adalet ve Kalkınma Partisinin, 
tavsiyelerini esas almıştır. İrticai düşünceyi yüreklendirdiği için, 
görevden alınan ve yargıya yaptığı başvuruları reddedilen 
Satılmış Çağlan, tekrar Sincan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne 
atamıştır. Kendisini halife olarak ilan eden Cemalettin Kaplan 
adındaki, laiklik düşmanı bir kişinin, kitaplarını okul kitaplığına 
demirbaş kaydettirdiği için, 38 gün hapiste yatan ve yargı 
kararlarında "yöneticilik vasfını yitirdiği" belirtilen Mehmet 
Özerdi, göreve getirdikten kısa bir süre sonra, Konya Milli Eğitim 
Müdürü olarak atamıştır. Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerinin 
soruşturma raporuna göre, "okulda türban takılmasını istemek" 
yüzünden görevden alman, Eyüp İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde, 
Şube Müdürü, Yaşar Değirmenci'yl, Şube Müdür Vekili olarak, 
eski yerine iade etmiştir. Erzurum Milli Eğitim Müdürü, Fevzi 
Budak ise, hukuka aykırı bir şekilde, 7 defa görevinden, 
alınmıştır. 

Bu nedenle; 

1-Adalete ve yargıya, güven hususundaki sözlerinizle, 
icraatlarınız çok çelişmektedir. Adalete ve yargıya, 
gerçekten güven duyuyor musunuz? Güven 
duyuyorsanız, Erzurum Milli Eğitim Müdürü, Fevzi 
Budak'ı, 7 kere görevden alma gerekçeniz nedir? 

2-Yukarıda isimleri geçen, Satılmış Çağlar, Mehmet Özer ve 
Yaşar Değirmenci'nin, yargının kararlan hiçe sayılarak 
yeniden göreve getirilmelerinin nedenleri nelerdir? Bu 
kişileri yeniden göreve getirmek, yargının kararlarını 
hiçe saymak değil midir? 
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T . C 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.SGB.0.03.05.03-11/ 5*13 /0/<L/2U06 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :26.12.2005 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-17250 sayılı yazı. 

Bursa Milletvekili Sayın Mustafa ÖZYURT'un, "Bazı atama ve görevden alma 
kararlarına ilişkin" ilgi yazı eki 7/11432 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. Fevzi BUDAK, hakkında tesis edilen görev yeri değiştirme ve geçici görevlendirme 
işlemleri gereğince altı defa Erzurum Millî Eğitim Müdürlüğünden ayrılmış ve mahkeme 
kararları uygulanarak yeniden görevine iade edilmiştir. 

2. Satılmış ÇAĞLAR, ilk defa 30.12.1992 tarihinde Sincan ilçe Millî Eğitim 
Müdürlüğü Şube Müdürlüğüne, bu görevden 27.06.1994 tarihinde de aynı İlçe Millî Eğitim 
Müdürlüğüne atanmıştır. 

İlgili hakkında; Bakanlık müfettişlerince, Sincan Belediye Başkanlığınca 13.04.1993 
tarihinde yapılan memur alımı sınavında, Sincan İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü 
iken Kaymakamlık temsilcisi olarak görevlendirildiği komisyon görevi ile ilgili olarak yapılan 
soruşturma sonucu, kınama cezası dışında herhangi bir idarî teklif getirilmemiştir. Adı geçen, 
Sincan İlçe Millî Eğitim Müdürü iken belirtilen tarzda bir soruşturmaya muhatap olmamıştır. 

Kaldı ki, ilgili hakkındaki sözü edilen mahkemenin ret kararının gerekçesi ise memur 
alımı sınavındaki komisyon görevi ile ilgilidir. 

Mehmet ÖZER, Konya Doğanhisar Lisesi Müdürlüğü yaptığı sırada odasında yasak 
yayın bulunduğu iddiası ile ilgili üstüne atılan suçu işlediği kanısını doğrulayıcı ve hakkında 
kamu davası açılmasını gerekli kılacak yeterli delil bulunmadığından, Doğanhisar İlçe 
Yönetim Kurulunca verilen kamu davası açılmasına gerek olmadığına ilişkin 07.09.1988 
tarihli ve 7 sayılı Karar, Konya İl İdare Kurulunun 11.10.1988 tarihli ve E:696, K:2()2 sayılı 
Kararı ile onanmıştır. 

İstanbul'da yayımlanan ve Türkiye genelinde dağıtım yapılan haftalık Tempo 
Dergisi'nin 12-18 Şubat 1989 tarihli 7'nci sayısı ve Günaydın gazetesinin 15.02.1989 tarihli 
baskısında aynı konudaki yazılar ihbar kabul edilerek, Doğanhisar Cumhuriyet Savcılığınca 
resen soruşturma yapılarak Doğanhisar Asliye Ceza Mahkemesinde kamu davası açılmış, 
Mahkemenin 18.12.1989 tarihli ve 1989/34 esas, 1989/83 karar sayılı Kararı ile atılı suçtan 
cezalandırılmalarına yeter kanaat verici delil ve emare bulunmadığından beraatına karar 
verilmiştir. 

Diğer taraftan, ilgili Konya Millî Eğitim Müdürü olarak asaleten atanmamış, bu görevi 
yürütmek üzere geçici olarak görevlendirilmiş olup bu görevi de 16.08.2005 tarihinde sona 
erdirilmiştir. 

Yaşar DEĞİRMENCİ, İstanbul Eyüp İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürlüğü 
görevinde iken hakkında düzenlenen 06.03.1998 tarihli soruşturma raporunda idarî yönden il 
içinde yer değişikliği teklifi getirildiğinden, 26.06.1998 tarihinde bu görevden alınmıştır. 

Bu işleme karşı açtığı davada Danıştay Beşinci Dairesinin 23.03.2004 tarihli ve 
E:2000/6261. K.2004/1358 sayılı bozma Kararı üzerine İstanbul 6'ncı İdare Mahkemesince 
30.11.2004 tarihli ve E:2004/2498, K:2004/2000 sayılı işlemin iptali kararı verilmiştir. 

Adı geçen hâlen İstanbul Zeytinburnu İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürlüğü 
kadrosunda olup isteğiyle Bakırköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü olarak görev 
yapmaktadır. 

Ayrıca, mahkeme kararı üzerine iade edilen personel hakkında yeni hukukî 
gerekçelerin oluşması hâlinde ve kamu hizmetinin gereği idarî işlemler tesis edilebilmekledir. 

Bilgilerinize arz ederim. ^ — ~ J 

^^ffoç. Dr. Hüseyin ÇELİK—• 
Millî Eğitim Bakanı 
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17.- Zonguldak Milletvekili Harun AKIN'ın, görev yerleri değiştirilen Anadolu lisesi müdür
lerine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/11433) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Doç . Dr. Hüseyin 

ÇELİK tarafından Anayasa'nın 98'inci, TBMM İçtüzüğü'nün 96 . maddeleri 
uyarınca yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz Ç&&ck&//jWJMw' 

Harun A K I N / 
CHP Zonguldak Milletvekili 

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 10.12.2004 tarihinde, Sayın Bakan 
Hüseyin ÇELtK imzası ile yayınladığı Eğitim Kurumları Yönetici Atama Yönetmeliği konulu 
genelgede, okul müdürleri atamaları ile ilgili açıklamalar getirmektedir. 

Genelgede, yönetmeliğe atıfla bulunularak, yönetmeliğin 27. maddesine eklenen bir 
fıkra ile " Bulundukları eğitim kurumu müdürlüğünde beş yıl süreyle görev yapanların , 
bu süreye ait çalışmaları dikkate alınarak, gerekli görülmesi halinde atamaya yetkili 
makamlarca görev yerleri aynı veya bir üst tip eğitim kurumu müdürlüğü olacak 
şeklinde değiştirilebilir" seklinde bir düzenleme yapılmıştır denilmekte ve bu atamalarla 
ilgili müdürlerin sicil notundan, basanları, sosyal ve kültürel etkinliklerine uzanan bir takım 
kriterler belirtilmektedir. 

Sonuç olarak, yukarıda açıklanan bilgiler doğrultusunda, "Bulundukları eğitim 
kurumunda S yılını dolduran tüm eğitim kurumu müdürlerinin, görev yerlerinin 
değiştirileceği anlamına gelmediğinden, bu hükme yönelik yorum ve uygulamalarda 
eğitim kurumu müdürlerini huzursuz edecek yaklaşımlardan kaçınılması, etkin ve 
verimli yönetim anlayışının gereğidir" denen genelge, çalışan müdürlerin her an başka 
bir yere atanma çekincesini ortadan kaldırmayı ve huzurlu bir çalışma ortamı sağlamak için 
çıkarılmıştır. 

Ancak, uygulamada böyle olmamıştır. Zonguldak'ta yapılan müdür atamaları görev 
yapan müdürleri huzursuz etmiş, çalışma şevkini kırmış, çocuklarımızın geleceğini teslim 
ettiğimiz kurumların en üst yetkilisi olarak atadığımız okul müdürlerinin kafalarında soru 
işareti bırakmıştır.Gcnelgede, ataması yapılacak yöneticinin aynı tip veya bir üst kuruma 
atanır şeklinde belirtilmesine rağmen, Zonguldak Anadolu öğretmen Lisesi Müdürü, 
Devrek'te ilköğretim müdürlüğüne atanıyor. Yani genelgeye uyulmuyor. Genelgede başarı 
kriterleri önemlidir denilmesine rağmen, 2005 yılı ÖSS sınavlarında, mezun ettiği tüm 
öğrencilerini üniversiteye başarıyla yerleştiren Anadolu Öğretmen Lisesi Müdürü, bu 
atamayla cezalandırılmış konuma geliyor. 

Tabi bu atamayla ÖSS sınavında yüzde yüz başarı gösteren bir müdürün bile bir alt 
kuruma atanması, diğer okul müdürlerinin motivasyonunu bozduğu gibi, çalışma şevklerini ve 
bağlı bulundukları kuruma olan inançlarını ve güvenlerini derinden sarsmıştır. Böylece 
Bakanlık, çalışan, başanlı olan müdürlerini cezalandırarak, kötü bir örnek olmuştur. 

Tüm bu gerekçelere dayanarak Danıştay, 4 Temmuz 2005 tarihinde aldığı bir kararla, 
beş yıl süreyle bir eğitim kurumunda görev yapan müdürlerin, başka eğitim kurumlanna 
atanmasıyla ilgili yönetmelik maddesini iptal etmiştir. 

Bu bilgiler doğrultusunda; 

1 - 5 Ağustos 2005 tarihinde Zonguldak'ta dört, Türkiye genelinde yüzün 
üstündeki Anadolu lisesi müdürlerinin görev yerlerinin değişme gerekçeleri nelerdir? 

2- Danıştay'ın 4 Temmuz 2005 tarihli kararıyla iptal ettiği yönetmeliğin ilgili 
maddesine dayanılarak, görev yerleri 5 ağustos 2005 tarihinde değiştirilen müdürlerden haksız 
yere yer değişikliğine uğradıklarına inandıklarınızı, eski görev yerlerine iade etmeyi 
düşünüyor musunuz? 

3- Mezun ettiği öğrencilerinin tamamını ÖSS sınavlannda üniversiteye 
yerleştirme başarısı gösteren bir okulun müdürünün görev yerini, üstelik bir alt eğitim kurumu 
olarak değiştirmeyi doğru buluyor musunuz? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : 8.08.0.SGB.0.03.05.03-11/ S^f IO / 2-/2006 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 26.12.2005 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-17250 sayılı yazı. 

Zonguldak Milletvekili Sayın Harun AKIN'ın, "Görev yerleri değiştirilen Anadolu lisesi 
müdürlerine ilişkin" ilgi yazı eki 7/11433 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

i. Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlan Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme 
Yönetmeliği'nin 27/3 maddesi çerçevesinde atama yetkisi Bakanlığımıza ait bulunan eğitim 
kurumlarından 142'sinin eğitim ve öğretim hizmetlerinde gerekli etkinliğin sağlanması, 
verimliliğin artırılması amacıyla görev yerleri değiştirilmiştir. Yapılan nakil işlemlerinde 
hizmetin gereği ve kamu yararı bulunmaktadır. Görev yerleri aynı unvan ile değiştirilerek 
çalışmalara dinamizm katılması hedeflenmiştir. Ayrıca, yer değişikliği hizmetin verimliliği 
yaygınlaştırılması ve performans açısından da yararlı olacağı düşünülerek yerine getirilmiştir 

2. Danıştay İkinci Dairesinin 04.07.2005 tarihli ve Esas No:2004/8022 sayılı Kararı ile 
söz konusu Yönetmeliğin 27/3 maddesinin iptali Kararı Bakanlığımıza 10.08.2005 tarihinde 
tebliğ edilmiş, yer değişikliği işlemleri ise bu tarihten önce yerine getirilmiş olup tamamen 
hukukî dayanak taşımakta olduğundan eski görevlerine iade edilmeleri düşünülmemektedir. 

3. Mezun ettiği öğrencilerinin tamamı ÖSS sınavında üniversiteye yerleştirme başarısı 
gösterdiği belirtilen Zonguldak Anadolu Öğretmen Lisesi Müdürünün görev yeri bir alt eğitim 
kurumu olarak değiştirildiği iddiası doğru değildir. Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları 
Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin ilgili hükümlerine göre eğitim 
kurumları özelliklerine göre (A), (B) ve (C) olarak tiplere ayrılmıştır. Bu tiplere göre kurumlar bir 
üst kurum olarak değerlendirilebilmekte, tür yönüyle orta öğretim kurumunun ilköğretim 
kurumuna göre bir üst kurum niteliğinde değerlendirilmesi mümkün bulunmamakta olup ilgilinin 
eski görev yeri ile atandığı görev yeri aynı tip ve eş değer (A tipi) eğitim kurumlarıdır. Uygulama 
tamamen verimliliği artırmak ve yaygınlaştırmak amacıyla yerine getirilmiş olup, bu başarısını 
atanmış olduğu okulda da göstermesi hedeflenmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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18.- İstanbul Milletvekili Birgen KELEŞ'in, yeni ilköğretim yönetmeliği hazırlanıp hazırlan
madığına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/11435) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK tarafından 

yazılı olarak yanıtlanmasını istiyorum. 

Gereğini arz ederim. 

Birgen KELEŞ 
İstanbul Milletvekili 

NTV ve CNN Türk gibi bazı kanallarda Milli Eğitim Bakanlığı'nın, yeni 

ilköğretim yönetmeliği çalışmalarını tamamladığı ve görüş almak üzere bazı birimlere 

gönderildiği belirtilmiş ve bir metin açıklanmıştır. 

Söz konuşu metnin son 3 maddesinde; 

- Kopya çekenlere ve kılık kıyafet kurallarına uymayanlara kınama yerine 
sadece "uyan" cezası verilecek. 

- Anayasa'da belirtilen, ülkenin milli, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk 
devleti niteliklerine aykırı davranışlarda bulunmak yaptırım kapsamından 
çıkartılacak. 

- Dernek, siyasi parti ve sendikaların propagandasını yapmak, kılık ve 
kıyafet yönetmeliğine uymamakta ısrar etmek de cezalandırılacak 
davranışlar kapsamında yer almayacak. 

denilmektedir. 

1. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından böyle bir yönetmelik hazırlanmış mıdır? 

2. Hazırlanmışsa, 3 maddesi yukarıda belirtilen şekilde mi yazılmıştır? 
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T.C. 
MtLLÎ EĞİTtM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.08.0.SGB.0.03.05.03-11/^^ Ajf/£./2006 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :26.12.2005 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-17250 sayılı yazı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Birgen KELEŞ'in, "Yeni ilköğretim yönetmeliği 
hazırlanıp hazırlanmadığına ilişkin" ilgi yazı eki 7/11435 esas numaralı yazılı soru önergesi 
incelenmiştir. 

1-2. İlköğretim okullarında 2005-2006 eğitim-öğretim yılında uygulamaya konulan 
programların felsefesine uygun olarak Yönetmeliğin ölçme ve değerlendirme esaslarında 
gerekli değişikliğin yapılması ve uygulayıcılar tarafından oluşan tereddütlerin giderilmesi 
amacıyla, Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nde değişiklik 
yapılmasına İhtiyaç duyulmuştur. Bu kapsamda farklı illerden görevlendirilen 
uygulayıcılarla (İl millî eğitim müdürü ve müdür yardımcısı, ilköğretim müfettişi, okul 
müdürü ve müdür yardımcısı, öğretmenler ve akademisyenler) İlköğretim Kurumlan 
Yönetmelik Taslağı hazırlanmış olup bu Taslakta önergede belirtilen hususlarla ilgili 
maddelerde değişiklik yapılmamıştır. - ^ ^ " ^ 

Bilgilerinize arz ederim. ^ "ZTıJîJ 

C -İ)^. Dr. Hüseyin ÇELİKJ 
Millî Eğitim Bakanı / 

19.- Zonguldak Milletvekili Nadir SARAÇ'ın, Zonguldak İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısına 
yönelik bazı iddialara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELIK'in cevabı (7/11436) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Doç.Dr.Hüseyin ÇELİK 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 28x^172005 

Nadrr^SARAÇ 
Zonguldak Milletvekili 

1- 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikası Kanununun 15.maddesinde 
sendika üyesi olamayacaklar başlığı altında"...il ve ilçe teşkilatlarının en üst 
amirleri ile bunlara eşit veya daha üst düzeyde olan kamu görevlileri üye 
olamazlar ve sendika kuramazlar" hükmü yer aldığı halde Zonguldak ili milli 
Eğitim Müdür Yardımcısı Sayın Hasan ERYİĞİT'in 30.11.2001 tarih ve 
61349 üyelik numarası ile bir sendikaya üye olduğu ve Ekim 2005 tevkifat 
listesinde adı olduğu doğrumudur? Bu konumda başka bir Müdür Muavini 
bulunmakta mıdır? 
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2- Hasan Eryiğit'in "Atama ve Yer değiştirmelerle"ilgili kurulan tüm 
komisyonlara başkanlık ettiği ve diğer sendika üyelerini Eğitim Sen üyeleri 
aleyhine takdir puanı ile kayırdığı doğru mudur? Komisyonun "O" puan 
değerlendirme hakkı bulunmakta mıdır? 

3- Atama ve Yer değiştirmelerde kullandığı yetki ile "Kamu Görevlileri Etik 
Genelgesi" ve Kamu Görevlileri Etik Yönetmeliğine aykırı hareket eden 
Hasan Eryiğit hakkında idari bir işlem yapılmış mıdır? Elinde bulundurduğu 
yetkileri kötüye kullanan bu kişi hakkında Bakanlık Müfettişi göndermeyi 
düşünüyor musunuz? 

4- il, ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü atama ve yer değiştirme yönetmeliği olduğu 
halde Hasan ERYİĞİT neden 11 yıldır Zonguldak'ta görev yapmaktadır? 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.SGB.0.03.05.03-11/ £ 4 ^ f 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 26.12.2005 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-17250 sayılı yazı. 

Zonguldak Milletvekili Sayın Nadir SARAÇ'ın, "Zonguldak İli Millî Eğitim Müdür 
Yardımcısına yönelik bazı iddialara ilişkin" ilgi yazı eki 7/11436 esas numaralı yazılı soru 
önergesi incelenmiştir. 

1-2-3-4. 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikası Kanunu'nun 15 maddesinde "Sendika 
üyesi olamayacaklar" başlığı altında; "Bu Kanun kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların 
müsteşarları, başkanları, genel müdürleri, daire başkanları ve bunların yardımcıları, yönetim 
kurulu üyeleri, merkez teşkilâtlarının denetim birimleri yöneticileri ve kurul başkanları, hukuk 
müşavirleri, bölge, il ve ilçe teşkilâtlarının en üst amirleri ile bunlara eşit veya daha üst düzeyde 
olan kamu görevlileri, 100 ve daha fazla kamu görevlisinin çalıştığı işyerlerinin en üst amirleri ile 
yardımcıları, belediye başkanları ve yardımcıları, (...) üye olamazlar ve sendika kuramazlar." 
denilmektedir. 

Zonguldak Valiliğinden söz konusu Müdür Yardımcısı hakkında alınan bilgiden; 
a) İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Hasan ERYİĞİT'in, 02.01.2006 tarihinde sendikadan 

istifa ettiği, 
b) Atama ve yer değiştirmelerle ilgili kurulan tüm komisyonlara Atamadan Sorumlu 

Müdür Yardımcısı olması nedeniyle başkanlık ettiği ve başkanlık ettiği komisyonlarda takdir 
hakkını sicil ve ceza durumlarına göre kullandığı, 

c) Elinde bulundurduğu yetkileri kötüye kullandığına dair herhangi bir işlemi 
görülmediği, atama ve yer değiştirmelerde kullandığı yetki ile "Kamu Görevlileri Etik Genelgesi" 
ve "Kamu Görevlileri Etik Yönetmeliğine" aykırı hareket ettiğine dair herhangi bir belirtiye 
rastlanmadığından hakkında idarî bir işlem yapılmasına gerek görülmediği, 

d) Zonguldak'ta 10 yıl Şube Müdürlüğü görevinden sonra yaklaşık 2 yıldır Müdür 
Yardımcısı olarak görev yapmakta olduğu ve Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Atama ve Görevde 
Yükselme YönetmeliğFne aykırı bir durumun söz konusu olmadığı ^ — ~ ~ ) 

anlaşılmaktadır. >^ rtJ 
Bilgilerinize arz ederim. ^—"""""""""' *s/'^t^^**~~\ 

/^ DpçrlhT Hüseyin ÇELİW 
^ Millî Eğitim Bakanı 

. S 
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20.- Antalya Milletvekili Atila EMEK'in, Anadolu lisesine dönüştürülen liselerdeki öğretmen 
atamalarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELÎK'in cevabı (7/11437) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Anadolu Liseleri ile Yabancı Dil Ağırlıklı Liselerin kademeli olarak, Anadolu Lisesi 
adıyla tek program altında birleştirilmesi hakkındaki aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim 
Baklam tarafından V«a.\dolarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

TBMM insan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi 

Sorular: 

1- Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 07\06\2005 tarihli, 184 sayılı Orta öğretimin 
Yemden Yapılandırması kararlarından; "Anadolu Liseleri ile Yabancı Dil Ağırlıklı 
Liselerin kademeli olarak, Anadolu Lisesi adıyla tek program altında birleştirilmesi" 
uygulamasında, norm kadroda yer alan ve yeni bir okula atamasını talep eden 
öğretmenlerimiz bu süreçte ne gibi zorluklarla karşılaşmışlardır? 

2- Okullara, öğretmen kararnameleri gönderilirken mevcut liselerde ki eski kadrolu 
öğretmenlere herhangi bir öncelik tanınmış mıdır? 

3- Okullann kadrolu Öğretmeni olup, ismi değişen okuluna tekrar başvurusunu yapan ve 
atamasını eski okuluna alamayan öğretmenlerimiz mevcutmudur? Mevcut ise kaç 
Öğretmenimiz hangi nedenlerle atama kararlarını alamamışlardır? 

4- Oluşabilecek veya oluşan aksaklıkların önüne geçebilmek için mevcut yönetmeliğe 
herhangi bir geçici madde eklenerek aksaklık düzeltilebilir mi? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.O8.0.SGB.0.03.05.O3-11/ $SF /D/1/2006 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 26.12.2005 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-17250 sayılı yazı. 

Antalya Milletvekili Sayın Atila EMEK'in, "Anadolu liselerine dönüştürülen liselerdeki 
öğretmen atmalarına ilişkin" ilgi yazı eki 7/11437 esas numaralı yazılı soru önergesi 
incelenmiştir. 

1. Yabancı dil ağırlıklı liselerin kademeli olarak Anadolu lisesine dönüştürülmesi 
kapsamında bu okullara öğretmen atamaları; 01.01.2000 tarihinde yürürlüğe giren "Millî Eğitim 
Bakanlığına Bağlı Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına İlişkin 
Yönetmelik"in 5'inci maddesinde aranılan "Adaylarda aranacak genel şartlar"! kapsayan 
23.08.2005 tarihli ve 51735 (2005/73) sayılı Genelge gereğince, öğretmenlerin başvurulan 
alınmış ve atamalar gerçekleştirilmiştir. 

2. Anadolu lisesi statülü okullara, 01.01.2000 tarihinde yürürlüğe giren adı geçen 
Yönetmeliğin hükümleri çerçevesinde öğretmen ataması gerçekleştirilmektedir. Bu Yönetmelikle 
amaç, söz konusu okullarda eğitim-öğretim hizmetlerinin en etkin ve verimli şekilde sağlanmasını 
temin etmek olduğundan, 23.08.2005 tarihli ve 51735 (2005/73) sayılı Genelge kriterleri 
çerçevesinde kurum ayırmaksızın başvuru imkânı sağlanmıştır. 

3. Anadolu Lisesi Öğretmenlerinin Seçimi hakkındaki 23.08.2005 tarihli 51735 (2005/73) 
sayılı Genelge hükmü çerçevesinde başvurup ataması mümkün olmayan öğretmenler içinde, 
dönüşen okul öğretmenleri de bulunmakta olup aynı Genelge gereği, başvuruların il millî eğitim 
müdürlüğünde oluşturulan Değerlendirme Kurulunca incelenip ilan edilen ihtiyaç sayısına bağlı 
kalınarak teklifler Bakanlığımıza gönderildiğinden 81 ilde yapılan başvuruların sayısal ayrıntısını 
çıkarma imkânı bulunamamıştır. 

4. Anılan okullara öğretmen atamalarına ilişkin "Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Anadolu 
Liseleri Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına İlişkin Yönetmelik" hükümleri 01.01.2000 
tarihinden beri uygulanmakta olup bu hususlarla ilgili olarak valiliklerden Bakanlığımıza intikal 
eden geri bildirimler değerlendirilmekte, uygun bulunması halinde gerekli düzenlemeler 
yapılabilecektir. ^***~~~~J / " 

Bilgilerinize arz ederim. """""̂  ^—>jj 

/ Jtiw±. Dr. Hüseyin ÇfiLİK 
^ ^ Millî Eğitim Bakan) 

. * / 
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21.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim ÖZKAN'ın, ilköğretim müfettişlerinin özlük haklarına 
ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELÎK'in cevabı (7/11438) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağ ıdaki soru lar ımın Anayasa ve Mec l i s İç Tüzüğü 

gereğince Mil l i E ğ i t i m Bakanı Doç .Dr Hüseyin Çel ik tarafından 
yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 30.11.2005 

Ramazan Kerim Özkan 
Burdur Milletvekili 

Bilindiği üzere İlköğretim Müfettişleri, 657 sayılı yasanın 
36 /A- l l maddesi kapsamında yer alan diğer denetim 
elemanlarıyla aynı alt yapıya mensup "kariyer meslek" 
mensubudurlar. Yarışma sınavı ile göreve alınırlar. Üç yıllık 
adaylık süreleri sonunda yeterlik sınavı ile esas görevlerine 
atanırlar. 

İlköğretim müfettişleri 1998 yılında 4359 sayılı yasa ile 
diğer denetim elemanları için belirlenen alt yapı ölçütlerine 
kavuşmuş, ancak özlük haklarında herhangi bir iyileştirme 
olmamıştır. 

İlköğretim müfettişleri diğer denetim elemanlarının aksine 
hiç müfettişlik yapmamış gibi yani "müfettiş olarak çalıştırılıp, 
öğretmen olarak emekli edildikleri"nden dolayı emekliye 
ayrıldıklarında mağdur olmaktadırlar. 

1. İlköğretim müfettişlerinin bu özverili çalışmaları sonucunda 
emekliliklerinde diğer denetim elemanlarına sağlanan bazı 
ayrıcalıklardan yararlanamamaları sizce uygun mudur ? 

2. Bu mağduriyetlerinin giderilmesinin aynı zamanda 
hukukunda bir gereği olduğu gerekçesiyle İlköğretim 
Müfettişlerinin de diğer denetim elemanlarının sahip olduğu 
"ek gösterge*' hakkına sahip olmalarını uygun buluyor 
musunuz ? 

3. Bu haksızlığın giderilmesi açısından Bakanlığınızca her 
hangi bir çalışma yapılmakta mıdır ? 

-152-
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.O8.O.SGB.0.03.O5.O3-ll/S*2ö 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :26.12.2005 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-17250 sayılı yazı. 

Burdur Milletvekili Sayın Ramazan Kerim ÖZKAN'ın, "İlköğretim müfettişlerinin 
özlük haklarına ilişkin" ilgi yazı eki 7/11438 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2-3. Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilâtında görev yapmakta olan personelin 
yararlanacakları haklar, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hizmet sınıfları 
itibarıyla görev, yetki ve sorumlulukları dikkate alınarak belirlenmekte olup yardımcı 
hizmetler sınıfına dahil kadrolarda görev yapmakta olan memurlar ile eğitim ve öğretim 
hizmetleri smıfına dahil kadrolarda görev yapmakta olan öğretmenlerin çalışma şartlan ve 
özlük haklan da bu genel çerçeve içerisinde belirlenmektedir. 

Bu çerçevede, aralarında öğretmen ve ilköğretim müfettişlerinin de bulunduğu 
Bakanlığımız personelinin çalışma şartlan ile emek-ücret ilişkisi bütünlüğünde aylık ve diğer 
özlük haklarında; personelin kıdem ve öğrenim niteliği yanında, görevin önemi, görevi 
çevreleyen şartlardaki zorluk, personelin sorumluluk durumu ile başarı derecesi ölçüt alınarak 
devletin ekonomik imkânları, kalkınma plânlan ve hükümet programları çerçevesinde dengeli 
bir iyileştirme sağlanmasına yönelik çalışmalar, Devlet Personel Rejimi bütünlüğünde ilgili 
kamu kurumları nezdinde sürdürülmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

22.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, yeni fen liseleri açılıp açılmayacağına ilişkin 
sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/11441) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 
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Fen liseleri eğitim kalitesi açısından, ülkemizin sayılı okulları arasındadır. 
Sistemleri gereğince bu okulların eğitim ve uygulamaları diğer okullardan farklıdır. 

Son günlerde eğitim ile ilgili tartışmaların yaşandığı ülkemizde, fen liseleri 
düzeyindeki okulların sayısının arttırılması ile eğitim kalitesinin arttırılabileceği açıktır. 
Bu konuya gereken önemin gösterilmesi gerekmektedir. 

1. Fen Lisesi bulunmayan illerimiz hangileridir? 
2. Fen lisesi bulunmayan illerde fen liselerinin açılması için neler yapmayı 

planlıyorsunuz? 
3. Fen lisesi bulunan illerdeki fen liselerinin sayısının arttırılması yönünde 

çalışmalarınız var mıdır? 
4. Fen lisesi olmayan illerdeki açığın kapatılmasıyla ilgili olarak neler yapmayı 

planlıyorsunuz? 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.SGB.0.03.05.03-1 \l&£fS~~-
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :26.12.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-1 7250 sayılı yazı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in, "Yeni fen liseleri açılıp açılmayacağına 
ilişkin" ilgi yazı eki 7/11441 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. Ağrı, Artvin, Bitlis, Hakkari, Hatay, Mardin, Tunceli, Şırnak. Bartın, Ardahan, İğdır 
ilerinde fen lisesi bulunmamaktadır. 

2. Fen lisesinin açılabilmesi için; 
a) İl merkezi olması (Büyükşehir belediyesi sınırları içindeki merkez ilçeler il merkezi 

kapsamında değerlendirilir.), 
b) Yerleşim biriminde, üniversite veya fen bilimleri (fen ve fen-edebiyat fakültesi) 

alanında en az bir yüksek öğretim kurumunun bulunması, 
c) Okul binasında; 16 dershane, 6 yönetici ve memur, 2 bilim danışma grubu, 

öğretmenler ve rehberlik odaları ile kütüphane, fizik, kimya, biyoloji, yabancı dil, elektronik, 
bilgisayar laboratuarları, resim, müzik atölyesi, yeterince tuvalet ve lavabonun bulunması, 

d) Konferans ve spor salonlarının bulunması, 
e) 300 kişilik kız ve erkek öğrenciye hizmet verebilecek nitelikte pansiyon binalarının 

bulunması, 
f) Bina arsasının en az 10.000 m2 olması 
şartları aranmaktadır. 
Bakanlık olarak her ilimizde bir fen lisesi bulunması hedeflerimiz arasında olup fen 

lisesi bulunmayan illerimizde, bütçe imkânları veya Eğitime % 100 Destek kampanyası 
kapsamında hay irse veri erce uygun fizikî mekânlar yaptırılması veya mahallince temin 
edilmesi halinde açılması cihetine gidilecektir. 

3. Fen liseleri; 
a) Zeka düzeyleri ile fen ve matematik alanlarındaki yetenekleri yüksek olan 

öğrencileri, matematik ve fen bilimleri alanında yüksek öğrenime hazırlamak, 
b) Matematik ve fen bilimleri alanlarında ihtiyaç duyulan üstün nitelikli bilim 

adamlarının yetiştirilmesine kaynaklık etmek, 
c) Öğrencileri araştırmaya yöneltmek, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ile yeni 

buluşlara ilgi duyanların çalışacakları ortamı ve şartları hazırlamak, 
d) Yeni teknolojileri kullanabilen, yeni bilgiler üretebilen ve projeler hazırlayabilen 

bireyler yetiştirmek. 

'/fi 7. /2006 

- 1 5 4 -



TBMM B:62 14 .2 .2006 O: 5 

e) Öğrencilerin bilimsel Araştırma yapmalarına, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri 
izlemelerine yardımcı olacak şekilde yabancı dilde iyi yetişmelerini sağlamak 

amacıyla açılan okullar olup amaçları göz önünde bulundurularak bulundukları illerde 
sayılarının artırılması düşünülmemekle birlikte, uygun fizikî mekânlar bulunması halinde 
Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde ikinci fen lisesinin açılmasında sakınca görülmemektedir. 

4. Fen liseleri yatılı okullardır. Ülke genelindeki öğrencilere açıktır. Bu nedenle, fen 
lisesi bulunan ve bulunmayan illerdeki öğrenciler, bulundukları illerin dışındaki fen liselerini 
tercih edebilmekte ve kazanmaları hâlinde istedikleri fen lisesinde okuyabilmektedirler. 

Bilgilerinize arz ederim. 

23.- Ankara Milletvekili Mehmet TOMANBAY'ın, PTT'nin bazı ihalelerine ilişkin sorusu ve 
Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın cevabı (7/11456) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sayın Binali YILDIRIM tarafından yazılı 
olarak yanıtlanmasını dilerim. 

Prof. »r. Mehmet TOMANBAY 
CHP Ankara Milletvekili 

P T T Genel Müdürlüğünün yapmış olduğu ihaleler hakkında o lumsuz haberler 
alınmaktadır. Bu nedenlerle ; 

1 - Ankara P T T Baş Müdürlüğü, Yenişehir P T T Merkez Müdür lüğü Tadilat ihalesine 
çıkmış mı dır? 

2 - İhale bedeli ne kadar olmuştur. İhaleyi alan Müteahhidin yan firması D O Y K A R 
İnşaatın P T T Bski Genel Müdürü İbrahim Ş A H İ N ' in ağabeysi ile bir ortaklığı 
var mı dır? 

3 - Amasya Pos ta İşleme Merkezi, P T T Genel Müdürlüğü P V C Döşeme işleri, Ankara 
P T T Başmüdürlüğü Posta Dağıtım İhalesi, Ankara Ulus P T T Merkezinin Post 
Bank olarak Düzenlenmesine ait tadilat işleri, P T T Levhaları yapılması işlerinin 
ihaleleri ne zaman ne kadar bedelle yapılmıştır. Bu ihaleleri alan firmaların 
isimleri nelerdir? Bski Genel Müdür İbrahim ŞAHİN ile akrabalık bağlan var mı 
dır? İhale işleri ile ilgili mahkemeye intikal eden konular olmuş mu dur? 

4- Ankara Pos ta İşleme Merkezinin çay ocağı ve kafeteryasının kiraya verilmesinde 
herhangi bir usulsüzlük yapılmış mı dır? Ankara Ticaret Odasının kira tespitinde 
müdahalesi olmuş mu dur? 

T . C . 
U L A Ş T I R M A B A K A N L I Ğ I 

S t r a t e j i G e l i ş t i r m e B a ş k a n l ı ğ ı 

S A Y I : B . 1 1 . 0 . S G B . 0 . 1 0 . 0 1 . 6 1 0 . 0 1 / - i ^ b j/^^TJZİ 13ŞUBAT2006 
K O N U : A n k a r a M i l l e t v e k i l i ' 

Sayın Mehmet TOMANBAY'ın 
yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi: TBMM Başkanlığının 26.12.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-17250 sayılı 

yazısı. 

A n k a r a M i l l e t v e k i l i Sayın Mehmet TOMANBAY'ın 7/11456-17440 sayılı yazılı 
soru önergesinin cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK : *—Binali YILDIRIM 
l-Ccvap formu Ulaştırma Bakanı 
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ANKARA MİLLETVEKİLİ SAYIN M E H M E T TOMANBAY'IN 
7/11456-17440 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

PTT Genel Müdürlüğünün yapmış olduğu ihaleler hakkında olumsuz 
haberler alınmaktadır. Bu nedenlerle ; 

SORU 1-Ankara PTT Baş Müdürlüğü, Yenişehir PTT Merkez Müdürlüğü 
Tadilat İhalesine çıkmış mı dır? 

CEVAP 1- Yenişehir PTT Merkezinin PTT Bank olarak düzenlenmesi 
işinin, 2004/105373 ihale kayıt numarası ile 27/08/2004 tarihinde ihalesi 
yapılmıştır. 

SORU 2-İhale bedeli ne kadar olmuştur. İhaleyi alan Müteahhidin yan 
firması DOYKAR İnşaatın PTT eski Genel Müdürü İbrahim ŞAHİN' in ağabeysi 
ile bir ortaklığı var mı dır? 

CEVAP 2-Yenişehir PTT Merkezinin PTT Bank olarak düzenlemesi işi 
yaklaşık maliyeti, 238.500.000.000 TL'den 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa 
göre açık ihale usulü ile Ankara PTT Başmüdürlüğünce ihale edilmiş, ihaleye 6 
firma teklif vermiş, en uygun teklif veren DOYKAR İnş. Nak. Taah. Tic. Ltd. 
Şti. ile 186.328.080.000 TL bedel üzerinden sözleşme imzalanmıştır. İhaleye 
Ahenk Yapı İnş. Ltd. Şti. tarafından itiraz edilmiş, Kamu İhale Kurumu tarafından 
itiraz incelenmiş ve 27/09/2004 tarih ve 2004/UY.Z-1274 Karar Numarası ile 
şikayet başvurusu uygun bulunmamıştır.(Ek:l) DOYKAR İnş. Nak. Taah. Tic. 
Ltd. Şti'ne ait Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi ekte verilmiştir.(Ek:2) 

SORU 3 - Amasya Posta İşleme Merkezi, PTT Genel Müdürlüğü PVC 
Döşeme işleri, Ankara PTT Başmüdürlüğü Posta Dağıtım ihalesi, Ankara Ulus 
PTT Merkezinin Post Bank olarak düzenlenmesine ait tadilat işleri, PTT 
Levhaları yapılması işlerinin ihaleleri ne zaman ne kadar bedelle yapılmıştır. 
Bu ihaleleri alan firmaların isimleri nelerdir? Eski Genel Müdür İbrahim ŞAHİN 
ile akrabalık bağları var mı dır? İhale işleri ile ilgili Mahkemeye intikal eden 
konular olmuş mu dur? 

CEVAP 3 - Amasya PTT Hizmet Binası tadilat işinin ihalesi 11/10/2004 
tarihinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre açık ihale usulü ile yapılmış, 
ihaleye 7 firma teklif vermiş, en uygun teklifi veren Beta İnş. Tic. Koli. 
Şti. Bekir Kamış Ortağı ile 357.000.000.000 TL bedelle sözleşme imzalanmıştır. 

PTT Genel Müdürlüğü PVC döşeme kaplaması ve boya badana işinin 4734 
sayılı Kamu İhale Kanununa göre açık ihale usulü ile ihalesi, bahse konu binanın 
5. ve 9. katlarının yenilenmesi ve 8. kata Uluslararası İlişkiler Dairesi 
Başkanlığının taşınacak' «olması., sebebiyle yapılacak tadilatlara ait proje 
çalışmalarının neticelendirilerek yukarıda belirtilen ihale konusu iş kapsamına 
dahil edilerek ihalesinin birlikte, yapılmasına karar verildiğinden ihale 24/12/2004 
tarihinde iptal edilmfeslihv 

PTT Ankara Başmüdürlüğü Posta İşleme Merkezinde Posta Tekeli dışında 
kalan gönderilerin ayırım ve dağıtım ihaleleri; 

-29/12/2003 tarihinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre açık ihale 
usulü ile yapılan ihaleye 3 firma katılmış, en uygun teklifi Özcan Posta Dağıtım 
Taşımacılık ve Sosyal Hizmetler Ltd. Şti. vermiş ve ihale adı geçen şirkette 
kalmıştır. Ancak ihaleye iştirak eden Akmeşe Tur Turizm Taşımacılık Ticaret ve 
Sanayi Ltd. Şti. ve Merit Tercüme Taahhüt Sosyal Hizmetler Ltd. Şti. ihaleye 
itiraz ettiklerinden, konu Kamu İhale Kurumu incelemesine gönderilmiş, 
neticede, Kamu İhale Kurumunun 30/03/2004 tarih ve 2004/UK.Z-396 sayılı 
kararında ihale işlemlerinde herhangi bir mevzuata aykırılık tespit edilmediğinin 
bildirilmesi üzerine ilgili firma ile 30/04/2004 tarihinde 626.480.000.000 TL 
bedel üzerinden sözleşme yapılmıştır. Kamu İhale Kurumu Kararı ile Ticaret 
Sicili Gazetesinin fotokopileri ekte verilmiştir. (Ek:3) 
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24/12/2004 tarihinde PTT Alım ve Satım Yönetmeliğinin 19. maddesine 
göre açık ihale usulü ile yapılan ihaleye 6 firma katılmış, 5 firmanın teklifi 
geçerli sayılmış, ihale en uygun teklifi veren Fil Tur Turizm ve Sosyal Hizmetler 
Ltd. Şti. firmasında kalmış ve adı geçen firma ile 11/01/2005 tarihinde 
999.720.000.000 TL bedel üzerinden sözleşme yapılmıştır. Ticaret Sicili 
Gazetesinin fotokopisi ekte verilmiştir. (Ek:4) 

20/09/2005 tarihinde PTT Alım ve Satım Yönetmeliğinin 19. maddesine 
göre açık ihale usulü ile yapılan ihaleye(İlave ihale) 6 firma katılmış, 5 firmanın 
teklifi geçerli sayılmış, ihale en uygun teklifi veren Doğuş Sosyal Hizmetler 
İnşaat ve Sanayi Ticaret (Yavuz ŞEN) firmasında kalmış olup, 04/10/2005 
tarihinde 156.923.850.000 TL bedel üzerinden sözleşme yapılmıştır. Ticaret Sicili 
Gazetesinin fotokopisi ekte verilmiştir. (Ek:5) 

Ulus PTT Merkezinin PTT Bank olarak düzenlenmesi işi, Vakıfbank 
tarafından promosyon olarak yapılmıştır. 

Türkiye çapındaki yön levhalarının tamamı Ankara PTT Başmüdürlüğünün 
Yapı İşleri Reklam Atölyesinde malzemeler temin edilmek suretiyle Kurum 
personeli eliyle, diğer levhalar (ışıklı levhalar) ise PTT Başmüdürlüklerince 
mahallen yaptırılmıştır. 

Bu işlerle ilgili mahkemeye intikal eden konu bulunmamaktadır. 

SORU 4-Ankara Posta İşleme Merkezinin çay ocağı ve kafeteryasının 
kiraya verilmesinde herhangi bir usulsüzlük yapılmış mı dır? Ankara Ticaret 
Odasının kira tespitinde müdahalesi olmuş mu dur? 

CEVAP 4- Ankara Posta İşleme Merkezi Çayocağmın ihalesi 18/07/2003 + 
tarihinde teklif alma suretiyle Ankara PTT Başmüdürlüğü tarafından yapılmış 
olup ihaleye 12 firma katılmıştır. Ticaret Odası bilirkişileri tarafından belirlenen' 
275 YTL/Ay bedel (Ek:6) PTT Başmüdürlük Kıymet Takdir Komisyonunca 325 
YTL/Ay olarak tespit edilmiş, bu bedel üzerinden çıkılan ihale neticesinde ihaleye 
katılan 12 firmadan en uygun teklifi veren Yüksel Ünlü'ye aylık 345 YTL+KDV 
bedelle ihalesi yapılmıştır. Çayocağı ihalesi ile ilgili olarak, PTT Genel Müdürüne 
bağlı olan Teftiş Kurulu Başkanlığına, Genel Müdür tarafından verilen talimat 
üzerine yapılan soruşturma neticesinde konu Cumhuriyet Başsavcılığına intikal 
ettirilmiş; Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan inceleme sonucu bir usulsüzlük 
olmadığı tespit edilerek 01/12/2004 tarihinde 2004/97100 hazırlık ve 2004/44618 
karar numarası ile takipsizlik kararı verilmiş olup, söz konusu kararın fotokopisi 
ilişikte verilmiştir.(Ek:7) 

Ankara Posta İşleme Merkezinde Kafeterya bulunmadığından kafeterya ile 
ilgili herhangi bir ihale sözkonusu değildir.. 
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Toplamı No 
G tinde m No 
Kamr Tarihi 
Karar No 

KAMU İHALE KURULU KARARI 
2004/66 

21\ 09.2004 
2004/UY.Z-I274 

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: 
Başkan: O. Şener AKKAYNAK 
Üyeler : II. Başkan Adnan ZENGİN. V. Arif ŞİMŞEK, Bilal KARACA, 
Muzaffer EREN. Hakkı USTAÖMER. H.Hüseyin GÜRHAN, K. Nejat ÜNLÜ 

BAŞVURU SAHİBİ: 
Ahenk Yapı İnş.Ltd.Şti. 
Ataç Sk. Kaya Apt. No 27/20 Kızılay / ANKARA 

İHALEYİ YAPAN İDARE: 
P.T.T Baş Müdürlüğü Y'apı İşleri Müdürlüğü 
Sanayi Caddesi E Blok No:9 Ulus / ANKARA 

BAŞVURUYA KONU İHALE: 
2004/105373 İhale Kayıt Numaralı "Yenişehir P.T.T Merkezinin P.T.T Bank Olarak 
Düzenienmesi" İhalesi 

KURUMCA YAPILAN İNCELEME VE DEĞERLENDİRME: 
23.09.2004 tarih ve 06.0283.0163/2004-21E sayılı Esas İnceleme Raporunda: 

Yapı İşleri Müdürlüğü'nce 27.08.2004 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 
Yenişehir P.T.T. Merkezinin P.T.T.Bank Olarak Düzenienmesi ihalesine ilişkin olarak Ahenk 
Yapı İnş. Ltd. Ş:i."nin 09.09.2004 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 
13.09.2004 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 16.09.2004 tarih ve 55012 sayı 
ile Kurum kayıtlarına alınan 16.09.2004 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda 
bulunduğu. 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale 
işlemlerinin ve ihale kararının iptaline, 

İhalede değerlendirme dışı bırakılan Sü-Gen İnş. San ve Tic. Ltd. Şti.* ne ait teklifin 
değerlendirilerek ihale işlemlerine devam edilebileceği hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 
ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine, 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir. 

KARAR: 
23.09.2004 tarih ve 06.0283.0163/2004-2İE sayılı Esas İnceleme Raporu ve ekleri 

incelendi: 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; başvuru konusu ihaleye katıldıkları, kesinleşen 
ihale kararının tebliğ edilmesi ile ihale komisyonu tarafından, geçici teminat mektubunun^ 
geçerlik süresinin yetersiz olması sebebiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldıklarını' 
öğrendikleri, anılan karar sebebiyle mağdur edildikleri iddialarına yer verilmiştir. '' 
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A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar 
tespit edilmiştir: 

İhale işlem dosyasının incelenmesinden. 02.09.2004 tarihli ihale komisyonu karan ile 
ihalenin Doykar İnş. Nak. Tic. ve Ltd. Şti/nin üzerinde bırakıldığı, başvuru sahibi istekli olan 
Ahenk Yapı İnş. Tes.Turz. Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti. nin teklifinin geçici teminat 
mektubunun geçerlilik süresinin yetersiz olması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı. 
geçerli sayılan tek teklif bulunduğu ve ihalede ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif 
sahibinin belirlenemediği anlaşılmıştır. 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun "Teminat Mektupları"' başlıklı 35 inci 
maddesinde; "Bu Kanun kapsamında verilecek teminat mektuplarının kapsam ve şeklini 
tespite Kumu İhale Kurumu yetkilidir. 

32 nci maddeye göre belirlenen tekliflerin geçerlilik süresinden en a: otu: gün fazla 
süreli olmak kaydıyla, geçici teminat mektuplarında süre belirtilir. Teklif geçerlilik suresinin 
uzatılması halinde, geçici teminat mektuplarının süresi de aynı süre ile uzatılır. Kesin teminat 
mektuplarının süresi ihale konusu işin bitiş tarihi dikkate alınmak suretiyle idare tarafından 
belirlenir. 

İlgili mevzuatına aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez." 
hükmü yer almaktadır. 

İşe ait ihale ilanının 10 uncu maddesi ile idari şartnamesinin 25 inci maddesinde. 
tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olarak 
belirlenmiştir. 

Anılan Şartnamenin '"Geçici Teminat" hususunu düzenleyen 27 nci maddesinde; 
teminat mektuplarında sürenin isteklilerce, teklif geçerlilik sürelerinin bitiminden itibaren 30 
(Otuz) günden az olmamak kaydıyla belirleneceğinin ifade edilmiş, 32 nci maddesinde ise; 
ilk oturumda belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan 
tekliflerin değerlendirme dışı bırakılacağı hususu düzenlenmiştir. 

Şikayete konu olan 24.08.2004 tanzim tarihli, 5.500.000.000 TL tutarlı teminat 
mektubunun Finansbank A.Ş.' nin Meşrutiyet Şubesi tarafından verildiği, 27.10.2004 tarihine 
kadar geçerli olduğu, ihale tarihinin -27.08.2004, teklif geçerlik süresinin 60 gün olduğu 
dikkate alındığında; teminat mektubunun süre açısından geçerlilik şartını sağlamadığı 
anlaşılmıştır. 

Bu itibarla, ihale komisyonunun, usulüne uygun oiarak verilmeyen "teminat 
mektubunun geçersiz'7 olması gerekçesiyle başvuru sahibinin teklifini değerlendirme dışı 
bırakması işleminde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır. 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme 
sonucunda [esasa etkili herhangi bir aykırılık tespit edilememiştir. 

Açıklanan nedenlerle; 
4734 sayılı Kanunun 56 nci maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet 

başvurusunun uygun bulunmadığına, 

Oyçokluğu i!e karar verildi. 
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lionu: Yen. Kurjluı 

rianiile 1 N M 
2SIJJ notu 

Ob. Sokak No: M/it Çankaya | hinde 
Anleıa 

cıl cjıldıji ilin olumu. 

(S.'Ailll/JîrjJ-l) 

itil No: 1SM25- Mtrke, 

..-kik No. </ D ?u. 

Yukarıda liearcl licili oumarajı. 
unvanı v« ıj ı t ı ı yuılı tacile m 
aııjRİaki kurulların U.I2J000 tari-
kinde ıcıcil edihlif,i üan olur.gr. 

Konu: Ycai Kurul»! 
l|li;ai Xonuru: Konimi Saati 
Noıcr Onayı: Ankarı I. Sol 

C7.I2.200O la.i'n 
yevmiye 

licırrl lieili oumı-aı , 
drcıi j-uılı Ui ir t 'a i l 

u>!uı« UJ:.:»M uri-
JİMtJİ »>n olunur. 

Illi.ll Konut: 
c|. Malı. Sıüıı 

jıut 
LVeçıaıyon vt 

ılıın.ij; <. Sol 
Jl 17i nclg 

;'• • v M?2a60) 

. ' . I . I Sicili 

W I..NÜİ UfcClKMEN'Cl 

İl Adrc.l: Dlhçelievler Hah. I 
Cadde N o : : » / : } A n i m 

Yukarıda ticaret licili nomaruı, 
unvanı ve aıiıcai yu . l i mire a.: 
>i>;»Uki kurulların II.12.2030 ııri. 
hın.|c ıcıcıt cdikigi ilan olunur. 

i.cnıı: Yem Kurulul 
Iı:i(al Konuıu: Intaaı 
Nnırr Onayı: Ankara <5. Not 

Gtvi;.:0tiO tarih IbJjJ mılg 
|«>mi)t 

<ıo.'.Miii /Jy:Ji7) 

Ankara Ticaret Sicili 

mu ooiu 

(SıA/fl I/3J2312) 

Karar Tırikiıâ.11.2000 
karır Konuıu: k u y 

lUkkıneU 
Kırara Katılanlar: Ayılın 

YuaufAi»/ 

L'Uu'Mİ llEYCTTOrUNTILAHI 

Toplantı Türü: OflalUar kurulu 
Toplantı Yeri : Silke! McrLui 
Konu: Ter.uıl i l l ini 
Kjrvlar vt Onay: Y. Mıh. 3. Km. 

nin 16.11.200 tarihli iUV nolu 
yevmiyeliyle onayların OJ.I I.20SO 
tarihli I uotu urar 

Yulanûa iwı y.vılı lirt'.l onaklırt 
3.11.200 tarihinde ıııkeı mcrltcu 
olan Oııinı }«. ık. No. .6 • anki,. 
adrelinde luplÂîıaıaa: aanjıda yazılı 
Uranalmıilaıjır. 

Sicil ne: H.JJ». Mertti 

AYKON t U K T K l K TAAİI&T 
SANAYİ VtTİCAUET UİMİT-

V» 5İWUİTl 

Adın: Ceyhun Aı.f Kannı cadde. 
ı i4J .So«Jİr . , «. l«:6al ;«A.- ı t*n 

aramdaki iıuıuılana OM2.23İ0 lah-
hıntie lıar il edildiği ilan olunur. 

Toplantı Tûıû: OtUklar kurulu 
Toplantı Ycıi: Silici Mclkcsi 
Koou: Adıeı deii;ikliti 
Karu-lv vı Otay: Ankarı 1 i. (İL 

nia 1X3.13^000 unhli a l t » nolvı 
yciTOİycıiyic onaylanu C1.32JOOÛ 
urüıii Oi nolu karv 

Kırv Tariki: 0l . i : . !W0 
KaıvSıraNo:01 
Karann k!ahiy::i ve ilûlag^uı: Şir* 

ketin lilrcırukli kıik:cJı 

"cplar.ıı Tarik: 01.1 IJ0W 
Dukanın adı Soyadı: Muilafa 

Çailaf A:aı' 
Araiar.r. Adı Soyadı; CTuek *Vnu. 

' Seııiar Kolkatı 

Sııkel onaaları '.lıkeı hılkcundc 
lopUnJı. 

Slıktlin Ko:a lekakSo. U,7} 
Caıiatmanriia Ankjra. olan ıııcıkss 
ikamet(ak aJıeıiniıı, 01.12 JO&Ouri* 
hinden ilikten Ceykun Allf Kannı 
cadeıl as »kak No. I t/C na^ıl 
Ankara adıeaioJcki kendi cıyri-
mcokMlûnc ruidedilntcıinc. ilgili cu. 
nım ve oınıluilaıı ku kooıada ;crtk. 
II klidinmlcıiıı yaoılrtuaiM 0)-bulıJİ 
alc karar vcrilmijıir. 

Huı'-ıtı C>(la: Aıaa imla 
Bımh Aneı ireia 
ScivV i.olka-,1 iınâa 

On.<liır kuıııl tılo: 
müJuıluJOne 20 yıl : 
Aur'ıa ıceiinıcıinc v< 

ire ile Aydın 
tiıkctm r.ıaJc* 

tat vı r.tcvwuna t < : » biltıınısn 
ilicnı ve .muaınclelerirı iTauı liıVit 
U.na klbnıuın bankalarda kel tiılu 
hcıap açılnıajı keıap kai'liılmıtı, 
hcıapluda.1 illinizi kariar naıı c:i-
ilıneai. ja::f;ir.usı. j:ie.l kavaaielerin 
üklili ke: nevi çtV. keınu. tvaalâçe. eni-
ıc mukarrer leııct Veaide ve kaoviu 
biiunıum alackaianr. 'okıil boı;ianıı 
ödsruT,eıi, ker lûılü ukıüaı ıcdiyı: vs 
a.h2u kabc i|leri ta4lt il nulüaaîan 
aimı lalunt jıyrinıcr.kul alım lalımı 
ipoteği 7.C. ?:lmi ve kuıuii daire ve 
mûıeıeıelet. Devlet Tejekkulleri. ka
mu iklıudi tc;nk-kûll:lı kaıııu kurunı 
ve kurulutları ile hakiki ve kûkrni 
laktılar neftçinde :e.-ruili, vclkarıl |ir. 
i t : tarafnıdan vıtıletel: her lürlû 
evrak v( kcİEclerin yapılacak ıû> 
eletmelerinin geceli olabilmeli, tir-
kelin kuduuua olarak lenull ilaam 
kerç ve uukud allına aokutrr.utnda 
fitke: tnüdü.'ti Aydın Acar'ın tirket 
unvanı lalına aıatıj ı ınunlcrit 
irr^ıian ile muteber oimalanna oy 
kirli^î üc 'arar vcrmiilcıtür. 

Ayd-.a Acu îtıı.-a 
Yıuv'Anrinuvı 

(5/A)[l l/miM) 

Aakata Ticaret Sitili 

tirket mcrkeai o lu Aurûrk ovah. Kc-
ıkjnu Sok. Ho. )1 Sincan adetlinde 
toplanarak ajıjıdtei uran 
ılnu|lardır. 

l ,S i ı . ! iu l ! . 7 , l 99 t !whıOM«j 
alınan karudan da a.ı:a;ı[aeı;ı iucre 
Yık«r tıkın:» ırtet oluklarını 
rutinini den c n l | olduğundan,,,:-
tel ınûgûllviâJ:: de ayrıldığı ve 
-.irket ile kiçbır ı!;:ııai& kalrrudı̂ ,, 

2) Sıtkeumu; li;kel oriailap olm 
faıik nuk. Mc.-.rvı tok. No. i l jm-
can AdıelİMle or_-« Cenjij Yı ı iü; 
üt Fııih Mak. f : - k i uc . küık Si:e-
ti No. 21" Si.-:a.-. ıdreıindc orjrla 
Asılla Yeıılû: uı i ü,iilıtiırılıııuj ı 
Ladır lirkeı nıûdl-j cldu^a. 

J) Silici n-:j;r-i olın Ct»,;ı 
Y:-,ılSlvtAl'.U Yjiilii Sirltı,rr.na 
yurt "Cinde ve ;.-».-. dıjınia ıel.ıi ve 
fjyıi ıcrai airslcr, mûcılculır, 
ka.ıkalır. Ji<; .dartinde ker rL-lû 
fvıakları im.-aJır.ıya kukalara 
hcıl? acıınsıya. heuplın kı; ı ı . 

kinde tirke 
olarak toplar 

Aakar 
Mcıııuıh 

(ltVAXll'2*2JSIl 

ı Titanı Sitili 

Sitil ne: ISMS-Mtrkta 

İMCfl.MA MAKİİN'A SANAYİ 
Y t T l C A I l k T Ü M İ T t i ) 

_ SİKKETİ 

Sicil No: IS»4İ». Merkec jc,Xfâni } J . 5 İ . , s . . U Oatim 

AnVar: 

y 
Yukınıil licve! licili »ıırr-a.-lıı 

. i e . r „ C e « j V ^ W 

MEtIMETJİAANİT \ U ı V t > i 
. ; ^ y Q I > I T»«»mii wm\ ıreııı BWFVM 

I, A d r ^ ı ^ r h,a, ıa„ : l i | ^ ^ ^ ^ ^ 

taiık ıv-r/ı , alı 
i l l r j / l . ır^liı 

' !••--=: 

::alanıya 
ı>-a,ık i t 
ayı ukul 

laia;'., 

Skıil no: I2J2I';. M t ı k ı l 

T i t a n ı Cnvım 
YKSİLÛKTUKİZM 

TAŞIMACI L IKMOHİLYA 
SANAYİ TİCAKET1.I.MİTEU 

SlHKaîTl 

Adı t ı : Fatih nuİL Mcıncvi ıuk_ 
(VI Sicca.ı Ankara * 

Yu'^uıda ticaret sicili nur.ıaruı 
unvanı ve ajıcıi yazılı tirkete ait 
atıcıdaki kııausların 05.12.2000 ıvi-* 
kintic leıcil edildiği ilan ulunur, 

Te.pti.iti Tiııû: OıU'.lar kurulu. 
Toplıniı Yeri: S"kjı hlcrieri 
NOIIU: Tcmıil ilUııt 
Ilın: UJıtd. 
ICarv'.at ve Onay: Sincan ) , Nul. 

nin : ; .W.I9H lo.ıiıli 1013e ıı,viu 
yevmiyeliyle ııı.>/ta:ıajı 22.Cl7.lrW 
klıihlill nulukai.it 

Kaıar Tariki: 22.OT.I99Î 
KaraaySo: i I 

ı: Mûdir Tayini 
: oruk; Cenjit Ye|ii 

x-r;.i.-.-.i ıs.V.tyr 
bankalardan kı-'ii::?: u.-raya verrr.. 
eyt lirkeı aJıra r .r . i i i vt [iyri-
ır.tniv'.le; alrj;l. 'LnltTaya. ctvir 
v: kL-ıyı verrr.r.-ı.'i^sîık vnr.tye, 
iputek atmaya. ne:o:lu upılar il. 
maya, lalmaya. kifalanvaya. devir *z 
kiraya vermeye, kıvalaiılcri almaya 
vı jSndcnnîve ^ tiiuiıl iiıkı: ar,a w. 
iletmesinde yuıiı kamularla il{ili ]ı.-. 
ktlı.-aiai htriuij-a ;c=-iii vt ıi;jr.ı 
liıieı orjüı.1 C « ; U Yf.likc vs 
Alıiia Ytıtliı akı; *aa.-jrli4:ntı.ıei-,a 
kadar lyn ıvrı ve oi.-lık:c yıUıiı 
k.iu»ı..ıar. 

C S H S İ ; . Y C | « : . T J 
A'allt Ye;iii: i r i l 

Sieilna:lMJJS-V|ırk<l 

- r u ı t C n - a » . 
UOYKAX LvS.a.vT NAKLİYE 

TAAlltT V£ T İ C A K Ü T 
Ll.MlTtD SİRXt7l 

ılıdakl kınılan 
tmıılırd.f. 

Ailî'da ajı ve ıcyadı y u h ilrlıl 
n.ıiı kulelinin kır knmmı sirkti u:-
ıjıoiınıyanjakuılcvıelıniiliı. 

[)c«iı Alan. Cara» Oı-lcı: 
Dcsı:2r^ irjıy Ka.-a.-.ıno;*Jİlan 
f ly Ad. IJ ?av 
rıyTiU.ı:6.'J'jJ0CI0O.-7L 

?ıy i \ : ı 

Yukarı:. 

ı:»2S.tOİWC.--L 

2.;0C t-M İV) 
n-jysî.r...-., 

10 pıy iar.il. 

•,:lı{ı t:.l.005.v0 TL 
Fcva.vlikU.ılı 

yi;.-:ı;.t.-j od:.-.^.ıı 
lc-;v'-:ra »y t.:!,; 

r.ı-;.-v 

. $ & 

X'o 

T t e . ı c t C 1* 
OM.7KAN MOnİLYA 

O I O I A N C K O M L H I İ N Ş A A T 

P A / . A R W . M A T İ C A 1 Î F . T 
LİMİTEU SlılkiKT! 

Adın: Kı.kan Sık <•• S.-.sicr 

: 1İ.-İİİ r.jr.i! 

S C Î ! | 5 ! : ( - M " : 

Ti-J.Ot'.^tjrku.-ulu 

ö V « ' « l (îûkJar : A : L İ 3 » « I : J « \ L 

•yy-üMO'H 

.-.n U.ıbılvn 

ıı UÇ SayfaJ 
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KAMU İHALE KURULU KARARI 

Toplantı No : 2004/25 
Gündem No *• 5 
Karar Tarihi -.30.03.2004 
Karar No : 2004'UK Z-396 

Toplantıva Katılan Üveler: 
Başkan: O. Şener AKKAYNAK 
Üyeler : II. Başkan Bilal KARACA, Muzaffer EREN, Hakkı USTAÖMER. 
Namık DAĞALP, H.Hüseyin GÜRHAN, K. Nejat ÜNLÜ 

Şikayetçi: 
Merit Tercüme Taahhüt Sos. Hiz. Ltd. Şti. 
G.M.K. Bulvarı 36/13 Kızlılay / ANKARA 

İhaleyi yapan idare: 
PTT Ankara Başmüdürlüğü 

Başvuru tarih ve savısı: 
03.03.2004/14996 

Başvuruya konu ihale: 
Posta Tekeli dışında kalan Gönderilerin İşlenmesi, Taşınması ve Dağıtımı Hizmet 
Alımı (Toplam 110 işçi ve 28 araç ile) 

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme: 
Merit Tercüme Taahhüt Sos. Hiz. Ltd. Şti. tarafından, PTT Ankara 

Başmüdürlüğü'nce 29.12.2003 tarihinde yapılan Posta Tekeli dışında kalan 
Gönderilerin İşlenmesi Taşınması ve Dağıtımı Hizmet Alımı İhalesine ilişkin olarak 
24.02.2004 tarihinde yapılan şikayet başvurusunun, İdarenin 27.02.2004 tarihli yazısı 
ile reddi üzerine, 03.03.2004 tarih ve 14996 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe 
ile itirazen şikayet başvurusunda bulunulmuştur. İtirazen şikayet başvurusu ile ilgili 
olarak, Daire Başkanlığının 04.03.2004 tarihli görevlendirme onayı ile esasın 
incelenmesine geçilmiş ve ihale sürecinin devamına yönelik 05.03.2004 tarih ve 
08.0169/2004-8 sayılı Ön İnceleme Raporu düzenlenmiştir. 

Ön İnceleme Raporunun Kurulca müzakeresi sonucunda, 09.03.2004-tarih ve 
2004/AK..H-2004/198.1 sayılı Kurul karan ile ihale sürecinin durdurulmasına karar 
verilmiştir. 

Esasın incelenmesi için, 04.03.2004 tarih ve 08.01. 98/1-399-2327 sayılı yazı ile 
İdareden ihale işlem dosyası istenmiş ve söz konusu dosyanın onaylı örneği 
08.03.2004 tarih ve 15796 sayı ile Kurum kayıtlarına girmiştir. 

İşin esasının incelenmesi sonucunda düzenlenen 23.03.2004 tarih ve 
08.0169/2004-8E sayılı Esas İnceleme Raporunda; 

Şikayet başvurusunda yer alan iddialar ve bu iddialardan bağımsız olarak re'sen 
yapılan incelemeler sonucunda tespit edilen hususlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 
ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde değerlendirilmiş ve itirazen şikayet başvurusunun 
uygun olmadığına, 

Karar verilmesinin uygun olacağı sonuç ve kanaatine varıldığı belirtilmiştir. 
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Karar : 
23.03.2004 tarih ve 08.0169/2004-SE sayılı Esas İnceleme Raporu ve ekleri 

incelendi: 

Şikayet dilekçesinde özetle; İdari Şartnamenin ilgili maddesinde, personelin yol, 
yemek ve giyim giderlerinin teklif fiyata dahil olduğu belirtildiği halde bu giderlerin 
tutarlarının Yönetmeliğin 9 uncu maddesine aykırı olarak Şartnamede açıkça 
gösterilmediği, belirtilen giderler ve sözleşme giderleri dikkate alındığında ihale 
üzerinde kalan istekli tarafından verilen teklif fiyatın aşın düşük olduğu, aşırı düşük 
teklif sorgulaması üzerine verilen açıklamaları değerlendirirken, idarenin teklif fiyata 
dahil olan masrafları dikkate almayarak 4734 sayılı Kanunun temel ilkelerine aykırı 
davrandığı, Kanun ve mevzuata aykırı olduğu belirtilen uygulamalar İdareye şikayet 
yoluyla bildirildiği halde süresi geçtiği gerekçesiyle başvurunun reddedildiği iddia 
edilmiştir. 

A- Başvuru sahibinin iddialarının incelenmesi sonucunda; 

İhale üzerinde kalan istekliye ait 939.720.000.000 TL teklif fiyatının yaklaşık 
maliyetin üzerinde olduğu, yaklaşık maliyetin İdarece tespitinde, çalıştırılacak 
personelin yol, yemek giderleri ile %25 oranında kar ve genel giderler kalemlerinin de 
hesaplamaya katıldığı, ayrıca asgari maliyetin, personelin yol, yemek ve giyecek 
giderleri dahil edilerek 783.610.920.582 TL olarak belirlendiği, buna göre aşırı düşük 
teklif sorgulamasının, Akmeşe Tur Turizm Taşımacılık Tic. ve San. Ltd. Şti.'ne ait 
742.193.402.520 TL teklif fiyatı ile ilgili olarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi 
uyarınca yapıldığı ve istekli tarafından yapılan açıklamanın yeterli görülmemesi 
üzerine aşın düşük bulunan teklifin reddedildiği anlaşılmıştır. 

Bu durumda, ihale üzerinde kalan isteklinin teklif fiyatının aşın düşük olarak 
değerlendirilmemesi, 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde yer alan, "İhale 
komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer 
tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı gŞ&Tffizşük 
olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden Önce, belirlediği süreAç^ie^İklıjS 
sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile. ilgili ayrıntıları yazılı 
olarak ister, İhale komisyonu; 

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması, 
b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin Temini veya 

yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar, 
c) Teklif edilen mal hizmet veya yapım işinin özgünlüğü, 
Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate 

alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları 
yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri 
reddedilir ", hükmüne aykırılık teşkil etmemektedir. 

B-" İhalenin itirazen şikayete konu edilen aşamasına ilişkin olarak re'sen yapılan 
inceleme sonucunda, ihale işlemlerinde esasa etkili bir mevzuata aykırılık tespit edilmemiştir. 

Açıklanan nedenlerle; 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet 
başvurusunun uygun bulunmadığına, 

Oybirliği ile karar verildi. 
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i 6 HAZİRAN 2003 SAYI: 5820 TÜRİCİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ SAYFA : 511 

İstanbul Ticaret Sicili 
Memurluğundan 

Sicil No: 223060-I7M21 

Ticaret G n v u u 
ISAS ASANSÖR SAKAYI VE 

r t C A R T T LİMİTED ŞİRKETİ 

Ticari merkezi: İstanbul KanaJ 
Eyüp Sultan Mıh İmim Hatip Cad 
No: 17 

Ticari merkezi ile sicil numensı 
vf unvanı yukarıda yasalı bu lunu 
rirkelin Beyoğlu 25. noterliğinden 
10.6.2003 tarih 27998 ı ıy ı ile on
aylı ortaklar kurulu kırarının inci l 
vt il im istenmiş olmakla 6762 
»ayılı Türk Ticaret Kanunu hüküm
lerine uygun olarak ve msmuriugu-
muzdeki vesikalara dayanılarak 
i l .6.2003 tarihinde u s u l edildiği 
i l u olunur. 

t s ı s Aseosür Sanayi Ye Ticaret 
Llmıttd Şirketi nlo Ortaklar 
Kurula K ı n d ı r 

K ı r v tarihi: 01.06.2003 
Karır No: 12 
Toplantıyı Katılanlar: Fuat 

Güven İzzet Oüvro Ufuk Güven 

İ n i Asansör Sanayi ve Ticaret 
Limiteti Sirkeli ortaklan şirket 
merkezi o l u TıtküprO Caddesi 
Ha tur Apsnınenı No. 28 D 5 
Kadıköy istanbul uy ı l ı mahalde 
unlanarak aşağıdaki hususları 
karar alıma almışlardır. 

1. Şirket merkezisin İstanbul ili 
Kadıköy I keti Taşköprü Caddesi 
Hımır Apanmaıtt no: 2S D 5 sayılı 
mahalden lnanbul ili Kanal ilçesi 
Eyüp Sulun Mahalleli İmam Hatip 
Caddeıi No. 17 Sayılı mahale 
01.06.2003 tarihi itibar: ite nakline 

2. 1) bu karann tescil ve ilanını 
oy birliyi ik karır verilmiştir. 

Puıı Güven imza 

İzzet Güve» imza 

Ufuk Güven imza 

(5/AX12/206902) 

İstanbul Ticaret Sicili 
Metnurl«f,UBdsa 

Sicil No: MST76-313258 

Elld Ticarı t unvanı 
BARTTN OTELCİLİK VE 

TURİZM TİCARET LİMİTED 
ŞİRKETİ 

Ytni Ticaret Davanı 
TASFİYE HALİNDE 

BARTIN OTELCİLİK VF. 
TURİZM TİCARET LİMİTED 

ŞİRKETİ 

Ticari merkezi: İstanbul Em
inönü H o a p a ı ı M ı h Ibni Kemal 
Sokak No ?4 

Ticari mcrkcı; ilt sicil numarası 
ve 0m-»nı yukarı'da yanlı bulunan 
;irkeıin lnanbul 2. noterliğinden 
9.6.2005 tarih S1J6 «ayı ile onaylı 
ortaklat kurulu kararının ıcıcil ve 
ilanı istenmiş aynı noterlik aynı tar

ih fil•,, »ayı İU onaylı imza beyan
namesi mcmuıryeıimize verilmiş 
olmakla 6762 eıyıb Türk Ticaret 
Kanunu bûkârnlerine uygun olarak * 

' ve metaurlugurnuzdaki vesikaları 
dayanılacak 

11.6.2003 tarihinde ıcıcil 
« î i ld i j . ilan olunur. 

Bartın Otılcilik Ve Turizm 
Ticaret Limited Şirketi 

K a m Tarihi: 09.06.200] 

Karar No: 001 

Karar konusu: Tasfiye 

Şirket ortaklan şirket 
m e t i n i n d e toplanarak aşağıdaki 
karan almışlardır 

1. Şirketin 10.06.2003 tarihi 
itibari ile tasfiyesine karar ver- . 
ilmisnr. 

2. Tasfiye memuru olarak Bin-
naz Gâkoglu atanmıştır. 

Ortak 
Abdtrrranman B a n » unla 

Ortak 
Kalıt Banın imza 

(5/AXI2/20107l) 

İstanbul Ticarıt Sicili 
Metnurl ı tundaa 

Sicil Ne: 3841*3-136465 

Ticaret unvanı 
EFE KOLLEKSİYON 

MOBİLYA PAZARLAMA 
TİCARET Ü M t T C D 

ŞİRKETİ 

' Ticari n u r k e u i İstanbul 
Avcılar Müstafi Kemalpaşa Mab 
20 Pafta 3124 h r s e l N o : l 2 2 

Ticari merkezi ile sicil numaran 
v» unvanı yukarıda yas l ı bulman 
Şirketin Bakırköy IS. noterliğinden 
10.6.200: tarih 11754 sayı ile on
aylı ortaklar kurulu kararının leccil 
ve ilanı istenmiş olmakla 6762 
u y ı l ı Türk Ticaret Kanunu hük.re-
lerine uygun olarak ve memurlumu-
muzdaki vesikalara dayanılıra): 
11.6.2003 tarihinde tescil edildiği 
ilan olunur. 

Cft KaUeksIvvn Mebllyn 
Pazarlama Ticaret Uraltad Şir
keti Ortaklar Karala Karan 

Karır Tarihi: 09.06.2003 
Karar No: 2003/1 
Ortakların Adı Soyadı: Aziz Ere 

Mebrurc Efe 

Şirket ortaklan bugliıt şirket 
merkezinde toplanarak ısajıdaki 
karartan almışlardır. 

I. Müdürlük süresi biten Aziz 
Efe nin tescil ve ilanından başla
mak üzere 20 yirmi yıl sûre ile 
yeniden s'ırkct müdürü olarak 
seçilmesine ve şirket kasesi akında 
koyıea$ı münferit imzası ile en 
geni; manada şirketi lemıil ve Uza-

2. Gerekli formalitenin tantaro-
lanouıına keyfiydin tescil ve ilanı
na oybirliği ile karar verilmiştir. 

Aziz Efe irtişa 

Mebrurc Efe i m a 

(5/AX12/207098) 

l ı t ınbul Ticaret Sicili 
Mc*ıurluf,undan 

Sicil No: J2733I-:749I3 

Ticaret unvanı 
PRONET GÜVENLİK 

SİSTEM VE SERVİS 
HİZMETLERİ TİCARET 

L l M t t E D ŞİRKETİ 

Ticari merkezi: l n u b u l 
Kağıthane Çağlayın Vatan Cad Or-
tadogdu Is Merkezi No: 2 Kal 4 

Ticari merkezi ile sicil numarası 
ve unvanı yukarıda yazılı bulunan 
Şirketin Beyojiu 20. noterliğinden 
9.6J003 tarih 14973 sayı ile onaylı 
ortaklar knnılıı kırarının teaeil ve 
ilanı istenmiş ' y m noterlik 
IOA2003 tarih U t 06 ı ı y ı i l i on
aylı imza beyannamesi 
memoriyetlrnize verilmiş olmakla 
6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu 
hükümlerine uygun olarak vt 
racrnurlufumuzdaki ves ika l ın 
dayanılarak 11.6.2003 tarihinde 
•acil edildiği ilan olunur. 

Pronıt G ü n a l l k Sis t im V t 
Servis Hizmetleri Ticaret Unut-
•d Şirketi Ortaklar Kurulu 
Karandır. 

Karır No: 94 
Karar tarilıi: 09.06.2003 
Karar konusu: Müdür tayini 

Şirketimizin güvenlik sistemleri
ni ve . noklılarını denetleme 
konutunda merkez mahallesi 5 9 , 
Sokak Ko: 21/2 Yakırphı beldesi 
Bûylkcıkroccc adresinde mukim 
TC uyruklu Cam Olcay m müdür 
olarak seeilmeıiM v< şirket şirini 
kasesi altında sirkat müdürlerinden 
Beri Koronyo Veya Alp Satıl un 
auc ı j ı müşterek imzası ile temsil 
vt uzam etmesine oy birliği ile 
karar verildi. 

Orak 
Pmnet Güvenlik Sistem ve 

Yönetim Servis Hizmetleri Anon
im Şirketi imza 

Ortak 
Alp Sıul imza 
Pronet Glvenlik Sistem ve 

Yünetim Servis Hizmeücn Anon
im Şirketi ıcmsilen Beri Koronyo 
imza 

fî/A)( 12/207021) 

l ı t ınbul Ticaret Sicili 
Memurluğundan 

Sicil Ne: 306657-254239 

Ticaret unvanı 
SYS TEKSTİL SAKA V İ V T 

TİCARET LİMİTED ŞİRKCTİ 

Tıeari merkezi: lnanbul Esen
ler Dıoıtpaıs Cad Davutpısa Mıh 
No: 103 

Ticari merkezi ile sicil numansı 
ve unvanı yukanda yazılı bulunan 
Şirketin Bakırköy il.noıcrliiuıocn 
9.6_20O3 tarih 2)53-1 U y t ile onıylı 
ortaklar kurulu karannın tescil ve 
ilanı istenmiş olmakla 6762 sayılı 
Türk Ticaret Kanunu hükümlerine 
uygun olarak ve mcraurl'jjtımtu-
daki vesikalara dıytıulıral 

11.6.2003 Urih inde luctl 
edildiği ilan olunut. 

Kırar No: 7 

Kırar Tarihi: 09.06\20tü 

Toplantı Tarihi: 09.06.2003 

Başkanın adı soyadı: Yavuz 
Santernur 

Azaların adı soyadı: - Hacı 
Bayın&aidıtz 

Karartı Meml 

Şirket ortaklan şirket 
merkezinde toplanarak aşıcıdaki 
kararlan almışlardır. 

1. Şirket Mhnarsinın Mah 2. 
Sokak Not II Esenler İstanbul 
adresindeki (irket merkezini 
09.06.2003 tarihinden itibaren 
Dıvutpatı Cad Dıvutntta Mah 
No: 103 Esenler lıtınbul adresine 
nakil etmiştir. 

2. Adres de|i|ikli£indc tescil ve 
ilanı kin 7 nolukırar»linmı(lır. 

Ortaklar 
Yıvuz Santernur müdür imza 

(5/AXlWÛ6957) 

Ulanbul—--Ticaret Sicili 
Mtmurnttuodan 

/ SidlNo:31M29-2»««JJ_^ -

TTrarat Ûavnaı 
ÛZ CAN POSTA DAĞITIM 

TAŞIMACTUK VE SOSYAL 
HİZMETLER LİMİTED 

ŞİRKETİ 

Ticari taerkezl: İstanbul Fe3h 
Samatya Kasap Iryu Mah Mihri-
bıtun Sokak No: 21 

Ticari merkezi ile ski! numarası 
ve unvanı yukanda yazıtı bulunan 
şirketin İstanbul 38. noterlitinden 
6.6.2003 urih 63221 tayı ile onaylı 
ortaklar kurulu karannın tescil ve 
İlanı islenrttif İstanbul 38. noter
liğinin 29.5.2003 urih 6018 6019 
sivili imza beyannameleri 
memuriyetimize verilmiş olmaktı 
67(2 sayılı Türk Ticaret Kanunu 
hükümlerine uygun olank ve 
memurluJumuldıLİ vesikalara 
dıyamlarık 

11.6.2003 tarihinde tescil 
edildiği Hır oluour. 

Karar Tarihi: 06.06.2003 

Toplantıya Katılanlar Zeki 
Cenlkli Ayhan Sayıl Yücel Güney 

Gündem Maddesi: Hisse devri 
şirket müdürü tayini 

1. Şirket ortaklarındın Zeki 
Ccıikli şirketteki sahibi bulun
duğu sermayesinin 98000.000.000 
TL doksansckızmilyır sermaye 
payının 9.J0.000.0O0 TL 
dokuzrnılyarsetizyüzmityon luk 
kısmını aynı bedelle TC istanbul 
38. noterlıfinın 26.0S.2003 tarihli 
0S8İ6 yevmiye nob uevır ıcmük 
sözleşmesi ile TC İstanbul 3e. 
notcrliiinin 29.05.2003 lanhli 
Û5S16 yevmiye notu devir temlik 
sözleşmesi ile TC İstanbul 33. 
noterliğinin 29.QS.2O03 tarihli 
05998 yevmiye nolu düzeltme 
beyannuneti ile TC uyruklu 
Soğanlı Mah Gökçe Sokak No: 21 
D 11 B. Evler İstanbul adresinde 
ikamet eden Yücel Güneş ye de
vretmiştir. 

2. Yapılan devir sonucunda şir
ket ortaklarının sermaye payian 
ıst i ıdeki sekli aimııuı 

?»y oranı: 1764 paykars'lıtı 

Sirkti onıjırıın adı soyadı. Zeki 
Cenikh__ — 

'Sermaye Tutan: S8.2OO.OO0.00O 

Pay oranı: 196 pay karşılımı 

Şirket ortağının adı soyadı: Yü-
ccl Güneı^ — 

Sermaye Tutarı: 9.800.000.000 

Şirket onagınm ad: soyadı: Ay
han Sayil 

— Sermaye Tutan: 2.000.000.000 

Şeklini ılmısur. Sirkat ortaklın 
sermayenin ısmımuu taahhüt et

miş y e sermayenin tamımı 
100.000.000.000 TL nakden ve 
tamamen 6denmi(lır. 

3. Sınavı ve Ticaret Sakın lig: I; 
Ticvcı Genel nüdürlügünün 1976-
1 sirküler macibi ana süzlesme 
dejırikliji yıpılmarruvlma 

4. 0 ; yıl girev yapmak üzere 
tırket müdürltgüıv: Zeki Cenikli 
ve Yücel Güney in aanmaıına 

5. Şirketi her konuda ve eo genit 
manada şirket müdürleri Zeki 
Cenikli ve Yücel Güney den her 
hangi birinin şirket unvanı veyt 
kasesi altında olacağı münferit 
imza ile lemsi! ve ilraın 
edilebilmesine 

6. Is bu kararın tescil ve ilan et
tirilerek yeni inııa sirkülennin 
nazırlatılmasına 

oy birliği ile kare verilmiştir. 

Zeki Cenikli ur.zs 

Öt Can Poıt ı Dajnım Ta)»-
. , , , - , „ . \ - t Jiecucel-Gunît ımîa 

mtcılık Ve Soıyal Hrerntfb*^ "^ ;--:>.. u • 
Umtted Şirketi Ortaklar.avlulu ^ ' » A t . 
. . İT' «-V S^yrvBTSıvmınlit K , r l n rr •' .%.:. YM % 

KararNo:20C3'0if .'££'*, ' . & , „ 

Hacı Bavansalduz t: Paye ' 40 pay karstlılı 
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TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ 19 EYLÜL 1997 • sTv i : 4380 

İJBanbu! T~ıcaral Siofı Marnuriu§und*n 

Sicil Ne: 3767S5-324367 

BİRLİK MARKETÇİLİK TİCAflET JMITcD ŞİRKETİ 

Tl=aıi İkarMtıJirır lıtar-.Sul 3a};:lar Çl.'Sık Sıöcı'af MuSukjk Smsı Nc.5 

cjaULi;; 
MADOC :•< 
kuntfuuu aratmaa a 
MUZArTEP, 4ZKAY* ftvt. C*>.u« r.ırl. autyl Sok. Nu '. W 'jUMESİl 5A(ıCI'.*H 
ıfTaNauL Aa"*ıınar au» ı • *.Z u«-«"îu 
• . « « I E T . : m a > B r . . a ı ; . . . . . . . = .« .= . .4 , , . L . I . N . I I I ' * su««ı.ı/»»«;iı.ı<« 
UTSrJaUL aB-»*ll»3# . » » i . T . ; ^ r ^ l u 
y.HOsaN aZrıar* r» .a i r ı » » » s . a . a . . . y * .c.-.n»r •.:'»• Gu»laLı/Mic:L-a 
liliNru-.. ûcr t ı tno . » u . ı ı T.C uy*™k'.u 

Sanayi * • T l e . r t t aafcanl.îinUan f t r . ta l ı İ l i n t î * ad IÜA" l l " ' l d l l ld l f i l 
i | l ı r | yanabil ir . 
fiaKCTlkl MSaKtzı 
HADDE *|Sırk«t»<ı . . r k . ı ı ıS'ftHKJL i l t taaCILaa ı I r . t ı n c ı d ı r . 

U » : Ba«c«al Cad. Miti W* Süiti Noa CİFTİK SAâCOrl İSTANBUL 
adratrftoaraı. 
B*ri« • l | l » l k l l | ' l n d ı yını a«r ı t T ı t a r ı t l , t : l l . l • • 7 , e r , . »ak aniıJına 

y . e ı l a i ı ' ı a y t l ı r . T . ı e l l v. i lan .011.11 adrılind.n a y r ı l a n >:ıaı ınn 
r . g . . . f ı . ı n ı ı u ı r . « ı l ı r . « i rk . t l a » , . - . T i . a r . , . . . . M H ı n a h.lı.r 

t u n 
'MDDC T!«iT-K»»i« t u n u - . t a n . . ı l n adllDift iaraun bununa* 
ü j ı r . a» yırJır, 
SErOrlAYS 
HADOE 6-3irk»tir, ıanr.aynjı 500.000.050. tSaıyuzmilvon, T_d)r. Saımayt oraklar ta

rafından 2O0.DX.0O0X. U-4ZAİt»r OlMya 150.000 000TL Mahra: C*3ya 15C00C.OO0.Tt. 
Katan OzX*y» »aklınoa muv»iaaan an oıara* va amaman aıfthûl nfirril l/«'3 nırd lan' 
Nndan ilbaran an oat, 3 ay içmoa »alanı rsa 2..4.!000 aıinnda 5danacakir 

« lOtrr iN İBARESİ 
KADOf » ı S i r k e t ı n l ı l a r i va a u a a ı l ı r i ardaklar »uyul» tarafından 
ıa«-llarak Bir vaya b i r kmç aiidUr tararından yürütülür i l k sn y ı l 
ArrUM t « t l i rk . taüdur i i alarak t ı f l 1 a 1 > t i r . 

TiHstL ire I L Z A * 
1ADDC l ı Ş i r k a t ı audürltr t r a a i ) »dır , ı l l -n .1] t a a ı ı l »t i l t a a adaı 
la ta lar a r tak la r kurulu tarar ında* t ı a b i t t ı ı e t l v ı i l an alunur. 
r ı l İç in t i m . t alldliru alarak t t ç l l t n AYMAM a«c ( i r k . t unvanı - • 
ıunu b ı l i r t ı n b i r » • ) • a l t ında atacaklar ı aun f ı r l ı l a t a l a r ı İ l a 
J i r l . » t ih . r karoda t ı a ı î l »a i l ı a a ı d ı r . 

rcsop oancnt 
MBDOE lGlSı rk ı ' - in I 
ayının 51 . gonk >.ı 
»urtt ta kurulduğu t a r i h t i n nallayarak Aral ık ayının mnuneu |«"J 
bit ar. 
u a i N - M i S u m 
nflDOC l l ı S ı r k ı t l n ı n M karı , r « « l l a i | nar C M l t a a . r a f l a r ı n dana 
g.a l t l l r lndın ç ıkar ı laa l ınaan tanra kalan a ik ta ra ı r .Sar i kardan h 
•ant avyyla %Z ın t lya t » taa l i a y r ı l ı r . K a l a n h ı t t ı d a r l a r a adtnalı 
• •raaya Uıarlndtn M i l . l i r i aramnda d a { l t U ı r . R a r a l l t i rafc adan 
h l u t d a r l a r a daft ı t ı laası Lara r la t t 

a4fc.aadd«tlnın s . f ı k r a t ı n ı n 3 naaaralı aanı 

kraalya alarak var t laak l g ib i karar lar f i rka t laraa 

t ı r ı l ı 

NniVOT AKÇKSi 
« » K I Z ı l h t i y a t a k r ı ı l ) i r a ı t iaraayaainin f tO 'Una r ı " . . ı c ı r a kadar 

a y r ı l a a t ı n * d » ı ı ılunur.Kanuni . . ih t i ya t a k ç a l ı n y l t kanun • • bu 
ana t l ı l ı ı a ı nukUairr lm Bar« ayr ı l aaa ı | ı r a k ı n t i k t a r t a n ktrtlAn 
ayrt laadıkça h l ı ıadar la ra kar naBı t i laaat , 
Korajtı rKirUMjca 
« O M U ı l u a n a ı l ; l ı ı a ı d a buiunaayaa nutuı lar hakkında TDA Tcarat 
Kanunun nukUalırt uygulanır. 
CUMA VIH9I5I 
aC(lCİ HASOCıBu a n a ı 6 ı l ı ( a ı I l ı ı l t : U } . «00,««». TL daaga • ı r - g ı ı ! 
Uç ay i v ı r i ı ı n d ı rSCUHTEKo» var j l d a l r r ı l n ı bdınacıkt l r . 

mJIZffZn ÖZKUYS nCrPITT ÖZKAYS HABAN bZWJVfi 

Duatma Bayamaınaaı 

UOvtktiaın' adına bayojlc a.,ıoi«ri#nea ont)lı 29.J. 1997 arih va 23000» yavmya ayılı 
• B * ı Ua/kaçtlk Tıca™i ümuxl Sirkat unvanlı fırkata aü anaı6Utamada tftbtit yazılı a!-

«aju aaidea duulunaıar yasılmıtbr Sdylakı 

ı adarına uakale' 

Şirtcal auMSlatmaıinm 2 lahilaıindakj marjda S va 9 daki Ayt-.on Bal çıkartılarak yanna 
Muzaffer Ozkaya mudüt oianrjt aaçıânıttır Bayan adarım. 

Sayan Edan râu;ct!ar Gzkaya-Manma! azmaya va hatan 0. 
r.ar. Usaııaı Ulanuul Karıı.6y Sankala; Cad. No.d-*.?Sc imza 

Ooıya No. 3â u nac£S 

BmiK hlaı>«lr'>ı>> T^a.-aı Lı= }l 

!îCu umiled Şın-ekn âsas n*.t 
gtraftınta s:rVaar. nj.-uljju 

Ani GulCa.>a Sarar; vt 
ı ramnııu 

Tıcaral ^arıunun sCî rraodaıı 

Kurulu! Sarrsyaıı lOÎC N:.0C-j -TL 

lıbuıbıi Tcarat Sıeli Ma(nurtuğtmria.ı 

5İOİ No. 376853.224*4) 

y 
Ttırat Unvanı » • 

FİLTUa TJfluat VE SOSYAL HIZMSÎİSP LIUITÎ0 ŞİRKETİ 

Tıfiarı [kamatgaru: lsür>j{ Fatn Hocatlvayı Mır.. Züla* v'fma Sok No:l2/' 

lytınbu! 3l.newriıatnırj Zl.f 
aamnyıtiaı. ı vır i lat ı olmaktı 

ÜMİTE0 ŞIRKcT ANAS0ZUŞME3İ 

•tiı îttj» T;«*r« 

KURULUŞ 
MadcU 1-A^ıt^ «dlan ıoy#atır ikametgahlın v« uyruklın yazılı kurucular «ııirod* Dit 

limiwd firkati kurvimuıtur. 

r\Mırı U l J İ H İ C*kJ Cdim A*f4İt. Ma:*.TlVS 
C, IhrTutunaaOır. 
Sİttatİ ClaUt «CirtMAl »İOTİ ılrc**j*« V . 

Î-Jif*»tlft «MÇ w fcaftmu btılıci tunlardı 
•) Tyrlı» v -
»1 H»r yır 
I lurlt» Mlrttatltfl 

<t:iı iok*r>u, n 
ı aunlatr ICtn 9W«*«. 

&«r«ncl UlaMC.l.ft. yaciİKiı. 

t'.ar*n, auftUryı jıCi tMlsItrl I v« İflflt.JM». 

el Sayıl Miu 
11 HU ti*İt) «MÜ MMrttlM ri.n*U«rl>Un wrl.Mgl.K«ll, MnUfi, U.vfon, 

t ı l fr t ' , *|ia.ı«ın.r> )teı)«x] |1« ı U r w i M tu r+cm\—ım \* t»»U h iwt l . r l 
JU ilgİİ l alırJf katı »t 4|Vı itgru.L«.irinin lAfltlsrina a i r * * v« tu MMLiarj 

2) Oul, hutarv, danîMM, lev , *ûirtawı, lf I M I W euiurin h*r tOjıC tmiılık 
v* MvJt -VaT»»tjMJnJ TipHiı M tuıJarU DflJ) hamı w tVti hmluflmıı 

k^lrtlı • >$in>«t ls.«rl Kİ» 9*r*tll Uf i t l ı r i lattlub 

» l«rMıl*r|«»li>MsI icİA7.W«tt. iil-ıiutut.ıf. 
II9D1 hKlûrlû r a m M . j V ı MMJI * »lavr M)iM.trin,luvıll..rtt«cı w 
(kanlaruı ruoı oUrvk Jı.«tll«mk *ya tto«nxwt IhraciCtm ^r<*tl«ClrMt. 

cKlrbUar lunıltana «lıtot fullyrıti İCU 9tnwll gtMlvn u**İJn alp* vt t 
• " " ' • • *" ı.fltLnlvl.iartîıtrMl HtBBt(.klr*ya vif—iı, 

f ««hail IMtlatf tMlt < 

»tnoK tükr ur»fi/ 
•Kİ \mr, ir. 

:..•=»* Mr v»yt 

ı» Oirtncl 7>û bavslat v* r 

r ««rirtfa bU* 1un • 
«•yTjHrtuHtr rüurlnM tarlfelA^ ı . 

tiltart « knuuyia l l i i l l «i«r* İpoutc tftfrir tmimti.r UrtUüUn* « m 
U B I M U I . «oûnc pıra dkiljajk.ftık w «laeakiariM UMİİ İ v«ya tvninl İtin , 
•ynl «* MlMİttartMİt taMlntt •latjll.* una vvaûllMt,rKtnUrta I I9I İ I Qİart* 
L-CM» taun vvya taıU» Ultslartma bulmriu 

«JUJtUı IfcniHiVİl hurultu» M kavltak tmrrmvi ticari tvMbbCa.tr» .»tlrt* 
•ttafc w vüarta t)llıa*awjtı,y>tifnı ,mmık.raıl |lHıat wvyl flr*ttaf, tynan wy* 
kttwn arvnJ»s*.İ|Urtk ttciai firtatlarta İ V M I Mlıhlltrl (*>l» 
t^att.UiıiMt «arMt.taril.taaıİMt v« Kaf>|« kabul »iMtr. 

Cif* uina*lla»i icia tooWı,rchtn,ha/aLat vt «ifrar tanlnatlan 

hûdl *-$lrt<Kt« «ivttsit jn *»U. Ut rATIK llt^tnMtr.K«r«] UCJVfuCYT *»*uUt tOLKl 
tXaK SOUK HD.l İ /T ol ; .»*•« oa«|».k.J.]IM« ymi *tn\, Tıcarvt »lc(lJ'« .«cad. 
w TtoitJr* Ucarrt Sicili Uıtxmim ila» ıtb-iltr w »>nea i*r*rl va 71ur*t 

lU)vanlığma bdckA/ı,-. Taıcfl va i*n adimi» adrM^dsn «ynlmif otmuına r«^n«n yani ad-
ras.ru »ûraM jçinoa \aeil attjfrTvjrr̂  prkaH içr. bu rjurutn fatih ı«b«bi taydır. wÇırk«i Sanayi 
V« TaUrtt Bakanlı>na bilgi vaımak ııntjyb yurt lt>nda va yurt dışında fubalar açabibr 

SaftMva orLaktarı Unfırdar» 
aM.lW.gM.-tlkJrititiltlfit.van) l\*ıı «vılft 1*1LIK»UJ 
2M.B00.0Û0.- (nrJrvrv.lla. Ivonl Tl'aı Civw riLlOrJUJ 

Hhl im «Natadav. v l alarak «« \j*mm Uaivttıt »31 lalatir.Sirkat aanarMİni» 
tMMu taall U ^ I M M M ltiearan tv. cjrf bir «1 itlrtft »oanaca t̂ir. tu huutak. 

HirMtJn «ûnat ua>crl v« (lan aa.ldi|l urlhİKian tefitav» .irtre ( » } yıtritr. 

atarfarna*!̂  J7.fe«>ddaal KaVûailcri garaftlnca sanlı 
Dulırouçu y«tM an ar «İr Cat»u ita aa^arl I"*! 

- 1 6 5 -

http://2O0.DX.0O0X
http://15C00C.OO0.Tt
http://ras.ru
file:///aeil
http://aM.lW.gM.-tlkJrititiltlfit.van


TBMM B: 62 14 . 2 . 2006 O: 5 

19 EYLÜL 1997« SAYI: *3B0 TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ 

(Başaralı 354. tayfada) 

v «uraUc hunjlojatı t 

ı kalan EMmjHnınm:, 
naco* l l - l lraatla safi kırı yatılan her tatlı aaırariarı cıırarıleasıntaı 

alktareır.Sl.'l karOın ner etne ewajl X S iktiyal akcaıl lırılll.aılan 
Maeaaartara tarmis sarmaya •rerinûsn kıatalarl tamına* aıaıUtır.tara ıttitık 
•ernMtn ııiMıılıı lııa »kıltılaaıl nırarlaslırıiM «IkunlM Kır* Tlcarıl u w w t f 
sK.madastlnln 2,lıkraaıntA 3 mjaarılt eanel taratınca t t t ayrılarak unual yırna 
akçen Mj«Atr.Kara«n ı 

m. htısatllicra Ikranly* alarak varilnatı 3lbi kararlar 
l 1 31'lftl taaalı aaafı nluteariırın kararına batlısı.*-

IMTUIT un-<- . 
naaoa 1>lhciyat akCeaı Sirkat aarmayssınln s Ze'sina Çıkıncaya kadar ayrılır. »w aikurın 

araaaaaı nallaae yanlan* In'.tyaL aMCaa! ayrılaaaına Bava* alıyor. kanuni İnkıyat 
akcalariyla kanun ve ov anaaAılaaaa nûkualtrlna para arrılaaaı nafakan alkur aalı 
karatr, lyrıleaeıkcı aiatsoarlara kay eatıtılaaal. 

ı-ısşuna maj^^ı^faî^tariirt 

leıau va aum aaaonK " ' 

AYSJN ' IL'-SOSIU c.KA»ıFiı.iirı(ıi.u 

>''" DÜZELTME BEYANNAMESİ 

İ S J A N B U L 2:6. N o t e r l i ğ i n e » o n a y l » * - — . — ^ 
2 B . a f i u t t o t . İ 9 3 7 t a r i h va 3 0 7 7 3 y a v a l y e n u a a r a -
l » F t L T U R T U R İ Z M ^ E SOSYAL HİZMETLER L i M i T E D Ş i R -

""KETi U n v a n l ı " s i r k a t " » ' ' ' » i t a n » t ö z l e , a r d t a ş a ğ ı 
da y a t ı l ı o l d u j u t e k i l d e - d u l t l t a e l a r y a p ı l a t ı l ı r . 
Ş o y l a k l ı 
1 - S 6 : l » ı a ı < n i n i k i n c i t a y f a s ı n d a g e ç i c i « a d d ı 1 -
M ü d U r - l t r i n s e ç i a i a a d d t t i n d t b i r i n c i a a t z r o a " B U -
d ü r l U r j ü n e " k « l i a e l i n d m t o n r a " T . C. U y r u k l u i s t a n 
b u l , F a t i h , ö r d t k k a t a p » a h a l l e t i , 2 i y a S i t a t i C i 
h a n A p a r t a a n ı N o . 5 a d r e s i n d e a u k i a " c i l ı l ı t ı g e t i -
r i l a r a k d l i r a l t i l a i g t i r . 

F i L T U R T U R İ Z M VE SOSYAL HİZMETLER L İ M İ J E 3 Ş İ R K E T İ 
U n v a n l ı f i r k a t a n a t b ı l t j a o ı ı n d » y u k a r ı d a k i t t k i l -
d t d ü z a l t a e l e r y a p ı l a - . ) o l u p d ı j f e r a a d d a l e r a y n a n 

• . » f e r l i d i r . ; 

S E Y A N ESEN : A Y Ş i N F i L i Z O S L U - CANAN F i L i I O S L U i 
B O L a R l N A UEKALETEN K0ÛA6EY TERZ İ j 

ValraVatıama 

Ticaret firkatleri kooperaUler adi ortaMıMaı kurmaca yani Kari ıjlalmalar va fubeler 
»pmaga TDrk Ticari! va Sorpar Yauian uyanrca kuıulmut ve kurulacak bu gibi onamalara 
girmaya daedijı badal va aaiukta anapara laahhût va koymaya »unlan arturmaya azaltmaya 
ana aszlatmalarinı ak va dagifUkiann mzalamaye navinı va Unvanını begiıltrmeya har 
S ı * yanlış va aksîMiklaıi larnarnıarnaya araklama va dCzalImey» açıklama va dutaltma ba> 
yannamalarıni eaM t t e va rnzalamaya lesçC va lan anırmağa Ucanı bakanlığı va ilgili ba
kanlıklar adi İdari kaıai m l U mali vasair Om ratrnl mardlar Cumhunyal bvraakkuı l id t-
carrM rnanvgrtuklan tearal va sanayt odalan batadiyalar tuMlaıi S.Siaanalar Kunımu va bun
ların har kıtım va daracaarndaiım yatd la bitlar! v»mija l«ktmlaıl gtnnayt va Mirmaya al
dan avrmk akp varmaya bakanlıklar raimi dalı* va kurumlarda avrtk va balgalarl laıftn va 
taaalruma kayıt va emakkar ;ıkanmaya dUakea va bayannamalar tanzim asarak kand 'imzası 
la lavdl va taHba zabıtlar tutmaya va tutturmaya edaranaaJ gartkan har Unu »darlar vargı 
hare va ramraaıi Mamaya lada va garakaiz yaiıhlanlan iadaai gaıakanltri isırdarda mak
buzlar ibralar alıp varmaya Boujnulara katılmaya karanaı almaya oy kulanmaya abnacak 
kararlan imzalamayı firkat anasozaasmatlnl laıeU va İlan atbımaya HıZumkı dujalımakjri 
yapmaya dOzaltma baymnnamalarini tamim va imzalamaya lavkl tasrik va ad* yaıkif va 
mazur* oknak uzara Koeaaay Tarzı Kafim Tarzi Canglz Tarzi'yi bııakla vaya ayrı ayn vakalal 
atmak uzara vaki tayin alam. 2«.l. ı997~" 

Vakalat Varariaı Canan Fizsglu Imza-Ayain Flizoglu İmza ' , 
Doıya No: 3a u 51Z79S 

FUlur Turizm Va Sosyal Hizmatar :ıc.$i. 

ılbu ümlıad Sirkatin Esas mukavalati va duzaltnma bayanı Incalanmıs va Türk Titarat 
Kanunun S09. maddaıi oarağaıca |trkatin kumlusuna ısn vanlmistir. 

İtmal Sayın Şuba mûoJiü Rasrrc mühür va imza 

Kuruklı Sarmayın: 500 000 O0S.M L 

• ' ' \ 

latanbd Tıeara: stdl Mamurkıgundan 

Sldt No: 3 7 U 7 l - S « 4 a 

Tısarat Onvanı 
PANAROMA ÖZEL SASUK HIZMETJRİ TIBBI MALZEMELÎH SAKAYI VE TİCARET 

UMrTEO ŞİRKETİ 

Tkari Ikamalgahı: istanbul 3akırk«y Vucararia Cad Wc:7 0.2 

Ticari a a r u ı l ::a atail aıaaaaajı va ûavası yMlcaElda yanl ı »a : ( . ) . :HJ 
kaflbla4aa bari huavlaua ai*a llaiıaa tlraaıla laaayı ya Tıearat kaur-lıSıa-a 
11.1.1117 ualalMia aaaysaaaa tvcaa u a ı «sjlunralıalaU taacil »a llaas lataaalı. 
aaUaa&y 1 .satarllplala l . l .^t lT carlall uua aayannaaaal aaaurlyvtlauaa rarllauı 

( İ t i aayılı Taık Tlcaaat UmuHI Maaalırina ujrava alaral va 
iiaakı «aaikalaca «ayaıulank 11.1.119? urlkloa* taaell adllalgi llaa 

ırjuu'.us 

.1ADDE 1 - l ı a t ı 
l a n y i : ; : : •-.• 
»•UKUfULâ'-

nASBe Î - A J T . C . U r u k l u Soıar 
y.öyO t'ly-ji.-:vl:ı*>a':a/!atartDu2 

r?.'7.C-.Uyruklu ûüica 
» t lOH N c ı ; : . ' 6 r?al>:alı*v:ar 
Kajoı-i'irrMAN 
C4İVAN 

nABDC - S ı r Vonuau basl 

yiv» Oaıra 37 M o t s ı r ı 
k i » Korhan -«RKTrı»! 
t biıi': ı tr •„•.'.».»«". 
Orasınoa mullım Naaık 

baraf. ir. 
• a«aeı nr f ' ı :naan « a 0 l i ( : i:ör luai<nU»;tasMi' ,vo frdav 

y î naî' .t , '<.: UC; iHi*-/y9nt va « ü o a h a i a l a ı l *yaonal:',diy<:'l--aıyaBai 
t a h l i l l a r , racy-:)c.j ı ı . va » l» t . ; ro< ı :yo!c . - t ı ı :» t ı : i l . l a r , ıf lr»r 
rah't *,l l a r 1 ,adarra nuayartalar; ,p*bei :K : e t t i a r ; ,l:an grubu ; a -

ı n c a l a » a l » r i , raayc i : o ı « p incalaraalar i , o i İp isayar ıo«oçra<i 
« la i r t roan a a f a l ı . g r a t i g ib i l ao ı ra tuvar k'H-.i . '«a lar : yaonav, 

Eo âaç l ı l : l:ontrol va tooav; aeacıy la naatana,pol' .!• 1 i 
nik.aıuayartahana L l ı n i l ı v« Cl taanaar lar ac»*l:,bu y a r l a r ı :s~ 
l» tno l - . , l . ' i ra / ı var»al: vaya b'.r caai:aaına tat»«- . . 

Cı Inaan t a g l l ^ ı »avsuunu ta tk - . l aaan c a l l t u l a r 
C * r * 4 i , i l a * , i l a - : h a » » » a c a « i , v ; t a * ı n va « i n a r a l icaran 
t r a o a r a t î a r ı n cihaz a lac v» akaaauar la r ın ın i t h a l a t ı i h rac ı 
y u r t iC'lnd» s a g ı t ı » w p a s a r i a a a ı ı n ı yıpaai. t ı b b i t a ı h i a va 
t aeav l a l a t l a r i , h a s t a n a nalzaraalar in i yurt ic indan va> yur t pı 
t ı n d a n taaıin atatt ı . , 

D) Hmr n a v i i haatarva k raa la r .;»cul^ bakı» y u r t l a r ı , 
t ı b b ı t a h l i l va rüntgcn l a p a r a t u v a r l a r : v a t t ı r s a f l ı k t a ş ı t l a 
İ v r i n d a k u l l a n ı l a n aıatiina , a l a t ,adavat , t ach ı za t .a ıhhı ma l ta -
• a , i l a ç va k inyavl mı6o~* va »a lzamalar i imal a t a ı t k , a l » a k , a a t -
aUk ,k i ra lamak va k i raya varraak, 

E> Tıbbı t a h l i l va rantpan l a b a r a t u v a r i a r ı . p o l l k l i -
nik va k l i n i k t a t i t t t a a f c , a t t ı n a l a t k vaya aatnak ia lataıak 
k i ra lamak vaya l ı i raya varnak, „ . ^ « _ 
F) Siz sagfcgı ia İlgin giz markan va İzal haatanalan kurmak kurdurmak garakli lachrzal 

rnaldn* altı vt adavtSan va malzamalan anıl almak almak lalmak kiralamak vaya kiraya 
varmak aynı futlarla ytpUmı; ı6dafmaiaıi savralmak. 

G} Statbk coeukJv ipm atat agibm markazlan rahabilhaıyorı markadari kurmak lalhiı va 
ladavi r;ln garakli rnakina lacMzal va nar luıiû la^lann itıalatuıı yumak, 

H) İman aaglıgma yonaik guıattk vt spor alanları kurmak itlatmak garakl makina va 
ladıizaı uğlamak KSal ihraç atmak. 

1> S i rka t i h t i y a c ı n ı knıuamakaıncıyla garakli 
cayr ıa ıankul lar ' , vaya aynı h a k l a r ı a a t ı n a l » â k , l . ı r a l a A a l ı , b a t 
l a r ı n a Cavra laat , ı i r ı : a t a a n gayr iaakul l t r üsarınoa oatka 
t a m a va t ü z t l k ı t ' - l r r lan ına ı p o t ı k v a ı a i r aynı haklar t a a ı s 
a t m a k , B a t k ı l a r ı n a a i t çayr ıaanku l la r azar ına , S i r k a t l an ina 
ı p e t a k vaaa l r aynı haklar t e a i t »t«»k va bun lar ı k a l d ı r n a k , 

K> V l r k a t to ına g a r a k l i n a k i l v a a ı t a l a r ı n ı a a t ı n a l 
mak vaya k l ra laaab , b u n l a r ı başkalar ına aataak vaya kiralamak 

D Konutu i l a i l g i l i otıaak kayd ıy la y a r l i va yabancı 
f i r m a l a r l a i ş b i r l i ğ i yapmak,aü»t» ı l1 l ik ,pa tan ı ,know-hou 
l i s a n a ,marka va b t n z a r i < i k r i haklar a lmak,»atmak,dtvrt tmak, 
bu konuda kurulmuş va kurulacak Is la tma la ra ka t ı lmak , 

rt) S i r l a t g a y a l a r i n l n tahakkuku i ç i n banka k r a e i l a r b 
l a r i n d a n yar ır lanmak va g a r a k l i a a z l a a a a l a r l yaomal:, 

N) Kanuaunun g a r a k t i r d ı g i malzam»,arac va g a r a d a r i n 
tamin v a a a t ı s ı i ç i n garakt ig ıno» i m a l a t va ihracat muamait l* 
r i n t yacaıalı, 

0)Kı>nuau garagl mayva a t a n a l ı a l a r l a a a n tab ia t va 
granül aaanal ı t o z l a r imal atmak almak va tatmak i t h a l v t 

»> Konutuyia i l g i l i İo :mt t i l - . ,g0:a l l i k müatah:'ar i a r ı , 
vücut v» c i l t koruyucu mtlcamt .kolonya ,şampuan b a n z a r l a r i n , 
imal atmal ,a lmak v t a a t a a l ı , i t h a l va ıhrsc atmak, 

= 1 Konuıuyl ı i l g i l i b i t i h l t t a n t l t r , k l i n i k l » r dcjgurt-
a v i a r i , rontpan va t a h l i l l a b a r a t u v a r l a r ı , d a p c t ı r aenak i s l t t -
mak k u r u l u ş l a r ı n ı g t r c t l ı l a a t i rmak prcvya va mûtaahhi t i i ğ i m 
û t t I tnmak, b'inyaainda t a t l ı k p t r t o n a l i ç a l ı ş t ı r m a k . 

R'ı â î l g i t t y a r l ı tomografi c i h a z l a r ı , rantgan c i h a t l a 
r ı iabaratuvar c i n a z l a r ı , : ı a b ı tüm c i h a z l a r ı n yttt\r pa rça la 
r ı dah i l t i : a t a t ı m ı . t akn ik a a r v i t baı:ım »narım va monta j ın: 
yapmak, rc'htpan t ı b b ı t a h l i l laburatuvar la r t i c ı n g a r a k l i » a l -
:ama va dimyata! matidclarln a l ı * s a t ı m ı . 

Ul Tıbbı a lanında c ıha : makint va t f c h i t ı t ı n a l ım ta 
l i r a m ı ,tal:nilr t a r v i t , bakım onarı» va mc-ntaj lar ının p r o j a -
lanCiraı» va a lanında c a l i s i n f i r a a l a r ı n Tijrl-ıy» laümatsı 1 iu- lr -
r m ı büt 'm va t u t a m l a r ı n t a n ı t ı m ı İ l a i l g i l i «sel va re»»; 
l - .u ru lu t i t ra ep i t im kur t ve aaminarlar vermel: . 

ü) Ş i r k e t i n i ş t i g a l k&nutu i l a i l g i l i mumat f i l i l k 
tfıatribütİTİük a c e n t a l i l ı , b a y i l i k müsavır i ık taınn-jt i t l e r i 
yapmak ve bu kab i l i t l e r i i ç i n Turkly» ic ind» va CHjnCa şu
be le r açmak. 
V) Konusu ila ildi «lirdi yabancı fi .tatarda vt tarmıyadanıria iı aftaklıklan va a. 

onaklıMa.' kurmaiL 

v l Rtanc Bura vt ıııakkulırte nukml ıırjılaruı konu İ t Ikjıl: mal malzama va r„z-
Ihaltlan taahhuCanna iftirak almak yapmak tasliın ıvnak. 

kiAOOE 5- Sirkelin markizi itlanbul »• VuMiarlt riaddası No.7 
Da i r t . -2 Bakı:k6y/l5TANg'JL'bur*rVldres oaf.a, . ki ı j i n d » a e r t t 
t i c a r e t s;c-.l:.n« t » a c ; l ve TûrUye T ica re t t i c l gaza ta t ; 
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SAYFA: 882 TÜRKİYE TİCARET SICIÜ GAZETESİ 16 MART 2000 • SAYI : 5004* 

(Basun/ı 061. tayada) 

6JJ0O0 tartı «471 Myl Di onaylı 
oraklar kurulu kararmın I M C İ vs 
tanı istanmis olmakla, 67S2 asyaı 
Türk Tiearat Kanunu nukumilnna 
uygun olarak v» mımur-
tuğumuzda* v ı ı U U ı ı oıyanıttrak. 
1C.3J0M larinınflı ttıcll taktığı 
Dar, ciunur. 

Karar Mo: I 
U l f TırtlK 3.3.2900 
Gûncam: Müdür sseımi 

Şirkti hnııdinsn bugün tinst 
mtnııüno» toplanarak asıgıdı 
yazın hulusu yaz* nususu karar 
«Hini atmısaıoır. 

!. Şlrksnaki mudûrtû» sOrııl to
na « i n lırkıl haatcar, Munammaf 
Sami Torun ur. yamdtn 10 On yıl 
tiın) i t sirkat mMOrü olarak alın
malını vt sakat kasttı atını ıta-
cıgı m a n , İ t ı t r in nmali vt It
rim amasına oy binip il» karar 
vır»*. 

(SVAXiaT7M3) 

Invbui T k t m Slot 
Utnuıuguıdan 

«e t rtx JoW17-3180»v 

Tkarat Orman 
KALHNIİA MENHA BB&EHLEA 

ANOMM«nr£n 

Tkarl ttıcka&lnubui Şial M a » 
rlytUy Mryukdan Cad. Rasft Rna 
Sok. NoJ 

Ticari Markı* İ t « t j aumamaı 
v* Onvar» yukındı yazık buktun 
sirk»*! Bfypgkı iLMktnoMan 
24.2.2000 art ı 10*31 sayı t t 
onaylı yorarım kuruju kanunun uw-
m va lanı lalarınla aynı noMrJtgıt 
1X2000 lartk 131» aayı İM onaylı 
tnza btyannamaal mamutyasrnln 
•mtmş çatakta. I7«3 atyıli T M 
TtearM Karnını »OflmlıHnı uygun 
atarak w marnurkıgunadald vaaV 
k a m dayanarak İOJJOOO art-
nJnda M e l tdstfgi lan olunur. 

Topar* Tarihi:. » Şuha 3000 
Toplana No: 2000/14 
Topun» Ytrc lauMM 
Toplantıya Kabkrtar: 
8-Canaal aunkur Yonatfm Kurulu 

Byk ın 
Matn Çsbnkayt Yontanı Kurulu 

a v t e ı V M 
Hat) Pakttı Yonatm Kurukı 

Oyan 
Arttı*) O M * Ytnnm Kurukı 

[nan İnan Yanaırt Kurukı Ora* 

Yun «ıtı İftarları M a M ) kurut-
matı vt paraontt sanma* Kak. 

Kan» 

Skkaami» yurt d v kusnMrin 
t a t u u m u n tMnon y«rt d * 
•Mnrtrl MtûmunOn kvnamaaı aot 
«autu » » m o t Vakan Sonat S » 
v w l r otnai astta- »ıtjiaa U n 
Afcayrtk m grup mûdOr t * * » 
And Caytuvı a yontman Oktant 
Kadhyt aortar n yemMa 
yvoımeııı Onan la 
o>wkndw»ma*trno« «ot konutu 
•anonoUn bOftt OonrtannM bt*> 
lanmaal tutulunda rVSha» M e l 
«t Aykut uman a y *M vaıtMtr-

Aynea VoOoan sanır Savar v» 
E n * AAıyrak a 2.d*raodt*n aha 

Oy ant? ki k m mfcnia*. 

S.Sanatl Inankur imza 
Yonaom Kurulu Başkam 

Halil P ik i» 
Kanma 

Yomum Kurun/ Ûyatı 

Ahmıı Cami' JT . I I 
Vanmrr. Kurutu Gyssı 

Eflan İnan ırr.:ı 
ysnııirr. Kumiu üyıı ı 

Uanbul Tleartı Sldii 
ManurlugunoVuı 

SW Nol 30412»-2S17<.1 

TkarılClmnı 
CAX OPTİK TTCABET İTHALAT VE 

MUCAT ÜMTTES ŞIRKcTI 

Tkmrl Utrkaıkln^bvl-
KfirtketMıtet Cannıl vun c»»a 
Çakmak Matı. Cad. Ho.39 C U 

Ticari Markizi At licll nurunu 
vı unvanı yutırıoa yaım sunman 
«ırktan lılanusl < nottrliptod.n 
9.U0O0 larh 4113 a y ı ı ı onaylı 
oranar kurulu kaıarnın I K I * v ı 
lanı iaunni| oknakla. 57H MVI I I 
TOrk Tlcvtt Kanunu hukumıarint 
uygun elanM vı rııımur-
kıftumuıdaki vtıaıalara dıyanıiırak 
10JJ0OO »nft.no» It ıc) ıd««gi 
lan otunu 

Karar No-, i t 
Karar TırtV: 9.ÎJ0O0 
Toptanaya Kavtanrar Habil 

Kajrtcı. Yuna Kıgıttı 

Karar Şirkti Nııadanan ftugûn 
firkat rnantMinm uplanartk 
a a a t m yatıiı rmıutttn kaıır 
amna ılmıalarıtır. 

1. Şirkti mtruzimiı fmd.ttıöt 
k l M Cart NoJ5/B HO\ lııanoul 
adratMtn I.3J00O ovIMıdan 
Cannal Man. Ftvzl Çakmak Cad. 
NoJt 0.11 K.Çıknact Istantui 
MroalM aammıpır. EMİ firktl 
mt ruamu kapanmııv. 

2. Yukanda tüutdlan huautun 
taaat v» t tnml oyonıgi i ı kırar 

H*M KaOrkjı İmza 
Yunua Katneı imzı 

k M M T k a n M S t d U 
Mam«tjgunaan 

S U M B »«44774)2051 

Ttoartl Ûrvını 
YAtcw caaM mon. vs 

M8AAT SANAYİ TICASCT ÜMITED 
BMuTTI 

TtMt Uartaftlauneul 
•uyOketkmtc* taonyurl Mtrku 
kain. Ootan Analı Cad. No. 12» 

Tfcaiât UarkaH »t tir* numarası 
M Onranı yutandı y u k bulunan 
attata BÛyukeakmtet 
4j ıaiarlgMın 7JJOO0 tartı 3İC7 
•ayı ' t t onaylı onaUu kurukı ka-
ovrhm M i v ı lan laltnrmf ok 
ıraklı, «7(2 »ayılı Ttnt Tıcaral Ka
nunu Mkomtarlna uygun olarak vt 
mamınUvUnuzoarJ vasikalari aa-
yandarak 10JJOO0 larMndı lascl 
ooMBI lan olunur. 

' Karar Sıra Ntt ı 
TartttVUOOO 
Ha i 
Mavzuun Manjyıtf vı Hûlatuı: 

MOdOrOn gonv surııMn 

Azannr. Adı vt Soysoi' Mıhmıı 
Valcmıapı. Zıynıp Yatçmtepa 

Ktrınn Midi 

Etki mudûıün sûrısuun oaıraı» 
••»dini ılı lor/IMM •"«« orjuiıı. 
lırkıı mûûdrjigunı firkıt ocak-
nnndar. Vlınna' "attimtsı m ;5 
yit surv için ıtplmılın» ı«*rlı i l ' 
konuGi vı ıo aıreş jikıioe *•*•'. 
ıruıoOfû Mırmıl V|lç:tı|tot rvt 
fırtıi! u » | ı ûllnnı murltrıstn 
v ı ; ısıcgı «ua «ı :•">»« «t !ı:w 
•dilmıvnı oy 5"Jj. ilr kıtkr vrtı'. 
ıwj»r 

Mtnmtl Vııçımtoı ı.*ıı 
2tynıo Yttcınu» ^ I : J 

İstanbul Tlcarıı Sis» 
Mtmu rujundan 

Sicil No^37«*Sl-U444i) 

Tlcarıı Onvtn 
.' HLTUR TÜREM VE SOSYAL 

/ HI2VETLEB ÜVUTED ŞİRKETİ 

^^urT'Mtrkız^fiıııcU'riyiintiuı-
nu Topkapı 3|vuıp«|l Cad. Tim 2 
N. 12/542 

Ticari Markizi ila ildi numarası 
v ı Onvını yukarıda yuıiı ovAınan 
tlnttün İstanbul 2a.noWrt!gmoır. 
S 3JOO0 oırirı 1351 uy l İH onay» 
onaklar kurulu ktarnmn l»c«J vı 
l ıru » ı n m almakla. «712 u y * 
TOrk Ticırıı Kanunu nûkûmltnnt 
uygun oiırak vı mtmur-
kıCunuıdskl vıslkalııı aıyanıivık 
10.3.2000 larirtuıdı Itsal ıdüdlgi 
•an olunur. 

Karır No. 2000/1 
Kırar Tarlni: I.3.2O0O 
Toplantıya Kagunar: Aysın m-

zsoiu. Canan Bstogiu 

Oûncımı Uarkı: nakli Mk. 

Rıur Turizm vı Sosyal Hizmıru-
ri LlnKtd Şirkti onaklar kuıuuı 
1.3^000 »mmdt ı r t t ı mtıktz»-
dı laptanmış « gcndtminaıki 
mtrkiı nakfi konusunu müzaktn 
IH ntlieidi 

1. Hoeauvıytı Man ZuiaV 
Çafmt Sok. N0.I2H Fınn lıttnoul 
adrtllndtki |rt«l mtrufli Top-
kası Dtvuıpasa Cad. Tun 2 No 12/ 
142 2ıy*nbumu tatuVMi adntint 
ujtmmaskınt. 

Oy birHt üt karar vnftmitar. 

Kutrın Konulu. Aorıı gıgıtıkligi 

Ş I M I I mtnıı:indt iopitnan or
unca; uruiu aıa;>CJ ya:ılı kııan 
;i--ûjrr,ûîi|fdtr 

ŞPÎMI markımızı I.3.J000 laıi-
nuıoı Hislim Küc'jfcçikmtcl 
.H ı̂tltı C'igıru;ı Sanıyı Bâl?!!' 
i ^ ı ı »iMtııpiaı KeoMiMli i A 
alo» No.S'T iıııısui aorı>,.ıı m 
IOMTUŞİII. 

İS bu kıra' »tlııiır Vurjlu 
ıslından mi t allına alınmısiıı. 

Ayşlrt F«ugkl In t l 
Canan FUuoçkj mz» 

T o p * » Ta/M: Oüruj 
Baskarun Adı » Soyadı: wtrv 

M Y a r f M a p * 

(VAl(tjrr7»72| 

IttanM Tkarat SJcI 

SİM No: 3»8W1-33441J 

TkJrttfJnvtn 
ŞOÖÛLB» OTOMAT SANATİ VE 

TiCA»er uwreo SMCTI 
Ttaaıt rAtfktzt İstanbul 

KûçOfcctkmıel fcrısB Orgarûı 
San, Balgtsi lpkas Plan Koo VA 
StokN.S/7 

TleaH Uaruzi M üe» numaran 
vt unvanı yukandı yazıtı bulunan 
tlrkttm trup Jjıcttrbjmotn 
I.3JO0C »ruı 1203 sayı la onaylı 
oraklar kurulu kararının üçtü vt 
as» knsvsnı oktana. 17(2 tay* 
Türk Ticarıt Kanunu hucbnlınnı 
uygun olarak vt mamur-
kıgumuzdaU vtsikaiara dayanılarak 
ttUJOÛO urnindt İtseli tdüdjgi 
kan olunur. 

Orıak 
Süntyıa ' » ı ı ( ' 

İstanbul Tica/t! Sloll 
Itemunutvnan 

Sid Na 301715 - 24P2S7 

Tlcartt unvanı 
OLÇENOtkU TEKSTU. ORÛNLEM 

SANATI İÇ VE 318 TCABET 
UMITED ŞİRKETİ 

Ticari Utrkazl: İstanbul Eminönü 
Ordu Cad. Kaiıycı Şıvki Şok. 
laıanM Çar». NoJev45 

Tıoartı Mtrktzi üt skai numtruı 
vı Onvan yukands yaz* bulunan 
trrkıuı Islanbul 33. noııniginin 
1.3^000 larih 3S10 siyi at onaylı 
«ukltr kurukı kırınmn tısel vt 
İlan «snmi| okntkla. 6762 sayılı 
Türk Tıcıııı Kanununu 
nukumurfnt uygun oiırak vt mı-
rruıtugumuıdıki vtsikslan Oa-
yanmrak 1CU.2CM0 tslminot t ıtdl 
•rMlbi lan olunur 

Sirkti rnassdaran 1.3J000 an-
Mnaı (irkıı mırkızindt toplanarak 
ası0ietki Hususun karar arıma 
anıtlardır. 

Karar MtM 

i. Şirkti mtrkıjknıj olan Mimar' 
kmaltltm mariallaıi Otrlnkuyu So
kak No 8 Dairi 2-3 EminrjnO 
İstanbul adrısindtkt l ıyı ımai 
IJJ000 bvtıindın Nbaran Onu 
Caddati Kaııya Ştvki Sokak 
İstanbul Çarı», Nc2£/4J Ernnorvû 
İstanbul adrtslnt naMarak. 

Marna ûictnojiu .ma 
Erml âçtnogkı mu 

İstanbul T « r t t Sicil 
Mtmurlupundan 

«dt No: 301*00 . 242112 

TtcantOnvan 
OÇEM OTOMCmv SANAYİ VE 

TKAMT L04TTED SSKETI 

Ttan rAarkazri İstanbul Fa» 
Şstuımini MHıt Cad. Pazanakka 
SOk.No.35rt: 

Tlctru Mırkızl »t aka numtruı 
vı unvanı yukandı y u l ı bukıntr 
şirktin lıcanbu 2. noltrDbırtn 
15.2J009 » » 3622 U r M 
onaylı oraklar kuvu karamn H i 
çi vı Isnı itttnml) okUktL (762 
aayılı Türk Tksarat Kanununu 
hûkumltonı uygun alarak vt n t -
ınuııugurııutdaki vtılktUm da-
yaıukmk 10JİO0O tartanda tascK 
n»W> San okmur. 

Onaklar Kuntu Toplantı 
Tutanağı 

Kaıat No S 
Kırar taııtıı: 5 12000 
Günoam. jıtttfn Vtrinm 

ıtsınmısı naiııınoı 

>l9l>lsrXtr. M l l u ; Mulk.'t>n. 
4 r t l "unai Mjnuıtn 

Jçrm Otomeı» Saruyi vt Ticı
rıı '.ıTiıtâ Şirkti; snaklır kurutu 
t M ı ! C S O Î M I » ı ; » n t « « Sokak 
35/C Ştnremtn. ?ıiın ıııınD'Ji ad-
ııım»>'. fımtl mırııııır^t- lop-
lındı 

Firmaya 4ı*. Cmım y r ı fton-
kının, Cavmpa$a cıddtti Sımanı 
S» ık No 53 Toetaaı Ztyiıne.'rnu 
.»Uinsuı tansını 1 t .2093 üılhır-. 
et '.«sınmasına ey oinıflı ile kııar 
vtnıoi. 

UUDU! • Orllk 
Mtısu: Muaujs.'. m u 

Onık 
Ayıt Zunaı knuHusın imrı 

istanbul Tıamı Sicm 
Mamurkıö.unoan 

Sldl No: 31SC30 - 2(5612 

TEKNOLJKSI- . . _ 
ÜHClNLEİI UMİTSD SlftKCT 

Tlean kurun: l.ıınBul Şı«li Ok-
mtydanı Pırpı ' c a ı t ı Mtrkı:ı 
N0.1717 

Ticırıı Mtnuzi »t ticu numaran 
vı unvanı yukarıda yazılı buunan 
lirkıbn Sıyoglu 25. noltrligindtn 
4.1.2000 tarih 227 sayı üt onaylı 
ortaklar kurulu karanmn ıcsdl v ı 
tanı ktıanmif aynı noıarligın 
1.3.2000 arvı 13019 ısrryı it 
onaylı im» btyanntrnssı mtmun-
ftomu» vtrümıı atmakla. 6762 
uyık Türk Ticarıt Kanununu 
nukûrnkarmı uygun olarak vt mt* 
aıunugumuzoakl vtaikalara da
yanılarak I0J.20O0 larihında Istscü 
sdldigı lan olunur. 

TtknolOkt Emdottrtytl ÛrOrttr 
Lzd, Si . Ortkkhv Kurulu Karan 

Kanı TuKıl: J7.12.1tM 
Toniantı ytti: Şirkti mtrktzi 
Toplantıda bubıranar: Onaklar 

kurutu Oyalın 

Kanr 

ŞJrktt ortaklan sirkti markazindı 
toplanarak asagKUki kararlan 
alımtlardıı. 

1. Sirkat mOdOrıtrt olarak Halk 
Kanrttnan vt Atla Tıyfun 
stctmlsltrtar. 

I K i H mûddtot sirk* 
mûdurltri darak tayin tdlmi» okvt 
Pırk Kartıman Alttı Tayfun artık
t ı tavikti tdartk sirkal kasisi 
Dunda vaaz M ı c t t l çık « ı l ı IH 
sırkıd tn gınıı stkiKM tsmsil vt «• 
ı tmt yıtküidlr. 

P.trk Kanmman inua 
- Atuta Taylun im» 

Aydın Işık ımzs 

(5/A|113r77«5«) 

itanbul Tkarat SrcJU 
UamurluOurıoan 

Ste» No: 2S50S5 • 24263T 

Tkarat Unvanı 
KAflAMUSTAFALAP TEKSTİL VS 

İNŞAAT T£AF£T UMtTEO 
ŞIHKm 

Ticari Utrkazl: iscuıbtı Şist Ha-
lastargul Cad. Vakıaaı IsAtnı 
No.S4.6S 

/Davamı 863. ıtytadD 

- 1 6 7 -

http://�nft.no�
http://SOk.No.35rt
http://J7.12.1tM
http://No.S4.6S


TBMM B: 62 14 . 2 . 2006 O: 5 

21 NİSAN 2000 ' SAVI: 5029 TÜRKİYE TİCARET SİCİU GAZETESİ SAYFA: 293 

(3a«larstı 292. savlar*' • • 

" b i l i o s e l s a n a t s a l o r g a n i z a s y o n l a r d ü ; e n l t » * k " • 
k e l i e e l e r i t i a a o e n k a l d ı r ı l a n } , . 

3 . H a d d e n i n d ö r d ü n c ü s a t ı r ı n ı n b a s ı n d a k i " e l e k t r o 
n i k t ş s i - s a t » a l r e t e l e r i ". nden s o n r a r je laek Uztrt • 
" h e r " s U r l i l e l e k t r o n i k k a r t l a r ı n * " k e l i a e l e r j 
i l a v e e d i l s i î t i r . 

l l . a a d d e n i n ü ç ü n c ü s a t ı r ı n d a k i " t a n ı i » ve " 
k e l i m e l e r i n d e n s o n r a k i • ç i ş i n i * k e l i s e s i k a l d ı — 
r ı l s ı s " d ü r e n l e n s e s i " i l a v » e d i l n i s t i r . 

l S . s a d d t n l n i k i n c i ve UeüncU s a t ı r ı n d a k i " i » a l i " 
k e l i m e l e r i ' s 6 z l e « » s - d e n ç ı k a r t ı l a ı s t ı r . -. 
beyan e d e r i n . ş 

BEYAN EDEM: 
MUSTAFA DOSftN, MÜR^ET DOSRN• 
A d l a r ı n * V e k a l e t t n • " 
GfiZ i KALfl . . ' 
i s t a n b u l , ' t a r l . i b . a s i ' fulvsn numara 15 . 
Dosya No: SaL/lslMS . 

Simge Neon MeUameıl* Tanıtır» rUmeHen Betten» Siniyi ve'Tfcaıat UıtŞtI 

Isbu Limiteti şirketin esas mukavelesi vs aîtuhmt baysın incelenmiş' ve TOnt Ticaret: 
i Kanunu'nun SOS. maddesi gereğine* kunıtusuıu İtin vuMstlr. 

İSIMI Sayın Şube MOdGni Resmi ktthûrve İmi» 
Xunıluj Sermayesi: 5.OOO.OOO.O00 Tİ. ' . 

(10/A)(1«m4198) 

STATÜ TADİLLERİ 

Isıanoul TIsarei SiBiH Memurlusundan , ' 

5 0 No: 278581 ..2241S3 ' 

Tteerst Unvanı 
MARHARA OZR EŞİTİM TcSlS'JS* VE TİCABST ÜMnHJ.SIBKETI 

/ Ticari.farkaıclaunbul Maltepe raynilah CecLNo-J» 
»«eri "emaii 'İle ılatl n ı a u T. I m u yalana» r t U ı - U u M ( u u ü . 

saıuyl »• U u ı « »M«lı<ı«u u.4.30le urUla*. M v u l u fam tadil —• •*•• *1»»U t».«.rfWBV MTII1MI IWI| I MIHI ••«•B U U 

olarak v« M i l ı t a ı ı l ı U vrc-Ualan deyauliaak 11.4.1000 
4 t \ ı * l * t l « . _ _ \ - ' 

h t t U u i n vyvvu . . _ _ . „ 
«arıklta* ttadl •eileUfl ll»a C-IV-M*. 

flBRMORB ÖZEL ESlTİFt TESİSLERİ VE TJC. LTT.ŞTt. 
«Nfl SÖZLEŞrlt TADİL rtTTMj 

«İDDE 6 - Ş i r k e t i n » e T » i y c s i 2SO0 h i s s e y e a y r ı l s a » 
eû.00C.OOO.00O.-!y'lr«i»..kil»ılyer) TL olup bunun BOO adet h i s s a -
ye k*r»ı l ı l i I H T A , a.OO0.O0O.0OO.-<»«iaı«Hly«T> TUŞİ»».H lnt-aat 
Sanayi Turt». TiMTCt Linita-d Ş irket i . 

ı tao u n hiaıere kaı-f'ıliM oiareit ı t .aoo .ooo iooo . - (on»î t« ı l>»T 
•d; i . ıy i i« i lyon ) TL Huaeyin Sl»»ett 
3E0 adet hiseeye ka-r»ılıt: olarak 3.800.000.000.- (Uç«ily«ril:i-
,-uı«ilyon) TL Fuat Şıe^ek tarafından taaanen teahrıllt ed i lmiş t ir . 
onceııl tef l ı l l eden 16. OOO.OOO. OOO.-(onaitıailyar) Tl. t u u c n 
octonnıi-ftir. * 

tu sefer artlnla.a- . in* karar veri len 12.000.000.000.-tonil-.i.»İJ-
y.Tl TV'nir. l / l - i i nakden «den-ıtstir. Sora.»yenın jcrı kalan 3/« W 
ortalılar rumılunca vorllerel; karara rjîro »dc-ncecUtır. 

MBDOE b - Şirlıetin *er.«ye»i 6.900.000. 600. 000. -TL. (ittitrilyon j 
oa:-.::yeı»ily»T Vıi'rt; Lır»'«ıCir. > ! 
I'u tcmuj-ı i. . 

» - Z. İ7-S.O0O.00Ö.00O TL.'Sİ HÜSEYİN ŞirlŞEK j 
b - '725. 000.000.000. TL.'Sİ «-İ FUST ŞtlIBEK - | 

tarafından suvazaadan arl alarak ve taaanen taahhiit edilui? 
olup ı-elıi » ı m i y ı n l n t*»a»ı >d»n»i»tsr/ Brt ır ı lan »er..ayenin | 
1/*'U t e ı c i l tarihinden it ibaren en 0»ç: Uç ay içinde, 'U«lanı_ | 
iso o ı / ı a / s o o o . tarihind» '.denecentlr. * " 

«•rmayı uahhût bofclan onaklsı' kurutunun alıcajıı karerl».- cairatinde ortaMann 
yum olunan aınmsk auıetyla belirttin lareanden 6ncı isıınaollır. 

Su Kuamlald ilanlaım ıra aezlasmınm Un madde* uyeAnea ysoılıı. 

(yA)(l9/n3a6«) 

lıunbui Ticaret Sisti Memurkı{unoan 

Sicfl No: J76oS8 • 3Ü<4*0 ' 

Tlcartt-Unvanı -' 
flLTUR TURİZM VE SOSYAi HİZMETLER UMITED ŞİRKETİ 

Taaıi MarMitljıanSK Zayiınoumu Topkapı bavuıpaae'Cad.Tını 2 NÛ.12^M2 . 

'•'• Ticari M«̂ i«Ei ili Biçil avaaraıı »» inv»Ai .yutarioı yMii* auluAaa jirtaUa 
&anayi vı Tisarat SakaalıSıaıa İfi.l.lOOO tariBiııûa aa«ri»*»» eaç«« UİU 
naaıalulaiı t.ıcll r< .iluu iacıaaiı olaaUa. d « »r-U Tan Tıcıru canan 
Mkualariıva vygua olarU v« tauırluf&UU»*. n ı i b l ı n daıranıUıaa 11...1100 
carihlJulı tı>Bİl tâlieifli ilaa o'itdime. 

* •' ' F : « B R rmıw VB sosnu.' sizuma. LiniTso. s ts ısTi V " 
TJÛİİ TASARISI ' ^ \ . .- ' • 

ESKİ StÖl : / ' •:•£..' 

KSBO» « , • Jf iz -
Siritatir. şaraayesi SOp.OOO.OOO.-İpesyüSBİlvon 7W'î£i^îeriL»ye 
ortajcları laraîıaian;-, - ^ < _ ^ .-

^SO.OOO.aoo.•-(a^iyûialliai.ly6ıı), TL'ai Avfin «Ltz35w 
JSD.OOC.OOO.-(titiyiltllimilyoa) Tİ'si Caaac'rtLISOS.0 

telCt-ıde Bisvtsaeâas ir i slaralc ve .lasasen • taafcbûc erli ini şiir'. . 
Şirket' semıyasuıic tua ıu tesc i l :ari£iadat i^isaten en gaç bir 
ay iolade odensicetıir. - ' - . . 

Bu hususcaMİ iiarlar ana sotlascaoia i l u oaddesiıuyaruıca 
yapı l ır . • _ y • 

' YHîl SUÎL: 
.SKMAVB 

' HADDİ t . 
SilkfjlU! s e m a y e s i 20.0O0.ooo-.0D0.> (y irn ia i lyar n.) 'd i r . Ba 
saroaye; • v 1 • ' • . 

» 10.000.000:000.-(0:uriU.yılT) TL'Jİ Ay»İn PİUZOSLO 
la.COO.OOO.OM.-(Oıaıulyar) TL'si Canan rİLIlOİU! • 

.taraüuian auavatsadan ari olarak ye taunca csahh&t t d i l ı i » t i r . 
2IK1 sergıayesİE tasanı Maos i fû : . -

»u dela 'arttırılan »«raayenir. l/.«'-l ceseil taribiodtuı 
icisarar. en 5*z aç ayıçcriaıode kalanı i ı« GI/Ot/100! tarihinde 
ödenacekciz. -

temaya taaülıat borçları ortaklar Hurulumıc alacalı kararlar 
doğrul-.ueunsa v* tûaı orsalCarır. yasalı olurları al ıma* suretiyle 
Belirlenen tarihten, önce i ı t enUeb i l i r . 

' - Su buaustar^ ilanlar aaa löıleencnie ilan cao£esı uyarınca 
yapıl ır. . • >. • 

• • . '• ' (5/A)l lS»t*< - '0> 

İstanbul Tirarel SteiO Msmurtuguııaan ' 

Sld Ha 253733 • 201310 . . . 

TBarat Unvanı 
•• AJQ SİGORTA ANONİM ŞlnKETİ. 

• Ticari MımeAUlanbul BeılMa» bikffilas, Emlrhan CadJ,akule A Ble* No:ı«5 Katr6-7 
Tlc.il narfcııi Ha .ieil » . « ı •• <"*•*! yucacıoa yatılı »Mİaoa. »ıra.ıln 

H.t . ıus tariiU olaeac »«..i tuml «aiaııru.» t .»au-t ilaai ı 
«Kî- ••yılı Tül Tital« uman «5»*»l>llaa uyeua olaıat »• Mr-aıclvam"»--»»-
. . . l ^ l . ı . d.r-atl.-ti 1I.4.1IH urlhlaa. caKU_«UJü4i İlan alualır. 
• . "' AICS1COUTA ANONİM StUKETl 

ÖLAC AN GENEL KURUL TOPLANTISI 
(I-JM-ZMO). 

TOl'LANTl TUTANAĞI 

AJG SİGORTA ANONİM SlRJXrt'nini9M yıb Ola.ın Ccıel Kurul Toplanutı TTK. 
Md.370'c J8r: 14704/7000 tünü tut lO.OO'da cırJrhu Cıdd» Ne. US Auitulc A îtoi. Ksiıl 
I070D Dilüiillj-Dciikjt'lıu-ıial adrainüc Siniyi ve Tiuro 3ıksıiı{ı İl Sarayı vt Tıcx.-u 
Müd&riüvO'nlJn I3.WİOOO urih ve :3M9 »yılı yıslmyl: {Srcvlcninla, Batorjıl Komi-cri 
Sİvin R'JHİ KENAB'ın dj ,k»mm«sıyU toptand:. 

Halinin eavcliaia teikikjnicn •irttün loplım 851.871 İOC.OÛO.-TUıV 
(Scl^itt!libı.-Tnih-t-scü^^:Lrı^ımülyoraîqytoin) . sernuvesine tcUbal occa 
8İ.1S7.150 ada rnoaun İS.17S.14J kdtdiıui) auldcn 12.005 zâtA Ms»ıia ydaiaaı 
UpluıUdj ıcrtuil aüldi^inin ve coyictt serti baurı ve gerei: ma sozJcsmcsr önearCicn ırcari 
lopianu nisabının mevcul oidugucun anU ı̂imuı Oztıinç ıspUuu açıta.*ai gfmicınüı 
görürûuncsins geçilmiştir. 

1. . Gûndcrcûı 1, nuddıar uys-ınca Batlanlıl: Divaaı'run-ıcsliline ]*eçiîrüt yapılan seçim 
'. naicoiniıı Di;a„ KHOSROVSÜAM Topunu Basianl.iıta. Kılan ALK15 Oy 

Toplama Rcrauriujulu, Hamdı Toir^ OAKISM.AN Toplam. Kaüplı&i'nc oybiriîji ile 
jeetidüer.. Toplamı Tularogı'rua pay sıcipieri adına Bascaniıl Drwn lanrıruUır. 
ir.caîanrr.n'ınr oy birliti ile kzm verildi-
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(Tla-aren 3 * 0 . Saybda) 
Mh. Oyak Sh. lJCım. I0B D/9 
KOt-skcekmoee / Ut. Adresinde 
mukim Önder Aydıncr • e devret
miştir. 

1. Şirket hisKdariarıudan lama 
lsık ıkkcnc mcveuı 250.uO0.000.. 
TL (İkryuMİlirnilyo'i) olan ser
mayelini» 300 000.000.-TL 
(lktyüztnilyotı) lık kısmını T.C. 
Bakırköy 11 J^oteriijjiıtden düren-
lcnraOI/(nV2003 tarih ve JJ37Î 
yevmiye nolu Devir v t tsmUfe so-
zlctmniyle T.C. Uyruklu önder 
Aydıncr' c dc-vretmis ve yine kalan 
S0.0O0.0OO.-T1. (Ellimilyon) lık 
kimimi T.C. Bakırküy II. Noter
liğinden düzenlenen 01/0»/2003 
urih vs 32372 yevmiyi nolu Devir 
ve temlik töxlesmetiyle T.C. 
Uyruklu Koeadedc Mh. Celebi Sfl-
leyrmn SV_ N o : 13.0 Fatih/l». 
Adresinde mukim Menine: Ali 
Safran 'e dt-vreırnisıir. 

3. Yukarıda bahsi geçen devir
lerin kabulünü ve keyfiyetin pay 
deflerine İslenmesine. 

4. Vak'i devirler »•.•lisesinde lir. 
ket hisse ve hi ısedırUnnın; 

4.W.OO0.0OO.-TL (DûnySzellinv 
ilycm) 'sı Önder Aydıncr 

50.0O0.OOO.-TL (Ellimifyoo )'sı 
Mehmet AH Şifren ' ı fit olup 
unumı ödenmiştir. 

3. Sanayi ve Ticaret Bıkanlıîı tç 
Tıeerel Genel MugOrKığümin 
IJ7471 u y ı l ı Sirküleri gs-eğinet 
Ana mukavelede dcjitiklik yemi-
n u n a s ı n karar verildi. 

(. Şirket müdürü olan Ali isüc ve 
İsmet Işık ' in görevlerine soo ver
ilmiştir. 

• Şirke: müdürlüsüne (10) yıtlıjjı. 
tıa Önder Aydıncr Kcilnıırur. Şif-
ket müdürü seçilen Önder Aydına 
sirkecin bil cümle illerinde firket 
ûnv ın ve Kaseti üzerine ı l ıcağı 
Münferit i m a ite firketi temsil ve 
• l a m edecekti;. 

7. Mc-praliyet Mıh. Vılikonajı 
Cad. Ko: 173/3 Şişli /İstanbul 
Adresinde bulunan Şirket merkezi-
ni Birlik Mat. Mamtıulbey Csd. 
No: 144 Kı t / l -2 Eseelerrlst. Adre-
noe n ı k l e a i k . 

Devam Edea Ortaklar 

Önder Aydıncr imsa 
Mehmet Ali Safra» i m a 

{ i a ' A X f » l I »7) 

t s U n b u l Tlearal Sicili 
Memoriugundın 

Sicil Numarası : 376151 • 
324440 

Ticaret Ünvaoı 
| . tfLTUR TURİZM VE 

S O S Y A L HİZMETLER 
U M İ T E O ŞİRKETİ / 

Tleafî"Merlt«aJ-:-1ıonbul Zcyt-
inbumu Topkapı Davuıpaaa 
C a d . r ı r a 2 N o . l 2 / f ; 2 

Ticari Merkezi ile sicil mimarisi 
ve unvanı yukarıda yazılı bulunın 

Sirkede lauaıbul 2».NoıcriiJincc 
3 . U 0 0 J tarik İ l S » u y ı ite onaylı 
ortaklar kumla karartma tescil ve 
ilanı Uaaon'u, istanbul 2I.M«4cr-
liginın 23.7İ003 tarih I9VS7 sayı 
ile onaylı mu bcyannameıi 
ma-ınu-ryeıinuzc verilmiı olmakia, 
»762 sayılı Türk Ticaret Kanonu 
hükümlerine oysun olarak ve 
iKmuriugumınÂaki vesikaları 
dayanılarak 7 X 2 0 6 3 tarihinde 
tescil edildiği ilan olunur. 

Karar N o ; 2003/01 
Xarar Tarihi: 04.0t.2M3 
Toplantıya Katılanlar lımail 

Canbaz, Serdar Suaren 

Sirkelini: ortaklan jirkel 
merkezinde toplanarak ısıg'daki 
kararlar alınmıştır. 

1- Şirketimiz hissedsrlınndın 
Aysio Filıroçlu (irkene mevcut 
10.000.000.000 -TL hissesinin 
! .000.000.000. TL'sini isanbul 21. 
NoıerliJ'raia 23.07.2uG3 tarih ve 
19933 sayılı hisse devir iBztcsme-
siyic Iranhul, Fatih. Keçeei 
Keribaj Mh.Turkusıu Sk.Nc J*79 
Fatih .' İstanbul adresinde mukim 
Serdar Bıııran'a. 
9.0M.0O0.0O0:TL'ıwda istanbul 
U.NoıerliJi 23.07.2003 tarih ve 
19934 sayılı hisse devir s&besrno-
siyk İstanbul, Farili, Kaıip Mutla-
hatun MMlcyeejız Kuyu SILNC;4 
Fatih I İstanbul adresinde mukim 
İsmail Canbsı'c dcvrctmiıtir. Sir
katimiz büseuarlanndan Canan 
Füiaogla sirkene mevcut 
I0.000.000.000.-Tw hiıseamin 
1.000.000.000.-TL sini İstanbul 
2B.«olertitl 23.07.2903 tarih ve 
19935 sayılı hisse devir sözleşme-
siyie Keçeci Karabaş MKTurkua-
a a SkJ-lo;3eV9 Fatih / istanbul 
adresinde mukim Serdar 
B l j ı ren 'v 9.000.000.000.-
TL'sınıda İstanbul 21 JJoterliji 
23.07.2003 srih ve 19936 ay ı l ı 
hine devir ıbziesmcaiylc İstanbul, 
Fatih Katıp Mııslahatıin 
MİLBevccJit Koyu Sk.No'4 Fana / 
İstanbul adresinde makim İsmail 
Canbaı'a devretmiştir. 

2- Yutandı bahsi gecen hisse 
devirlerinin kabulüne ve keyfiyetin 
pay deUerine islenmesine, 

3 - Vaki h i n e devirleri net
icesinde, »irkcı hissederleri ve 
hiucierinin 

2.000.000.000. TL'll Serdar 
Bııaran 

lt.0M.000.0OO. TL'sı İsmail 
Canbaı 

tarafındın tamime» taahhüt 
edilmü) v t tamamı naklen öden
miştir. Seklini ıh-nı» oldufuna. 

4- Sanayi vt Ticaret Bakanlığı 
le t icam Genel Müdürlüğü'aün 
197671 Sayılı sirküleri fereğinee 
esas mukavelede de{i|iklik yıpıl-
mamuına. 

3 - Şirket müdürü seçimi 
yapılmış olup 10 yıl sforil» v"if« 
görmek üaere lemaıl Iĵ anbaî lirkel 
müdürü olanı:.seçilmiştir. Ştekei 
müdürü İsmail Canbız lirketin 
licara ünvını vt kasesi akındı i l». 
c ı j ı i m a üc tirkeıi her konudı en 
tenis şekilde temsil ve Muma yeti.-' 
ili kılınmasınaı- - • • 

İUyflyeün Tescil ve 11ar. edilme
line oybirilji ile karar verildi 

İsmail Canbaı ıraa 
Serdar Bııaran i m a 

(5/AXt1Sil l««) 

İstanbul Ticaret Sieill 
Memurluğundan 

Sicil Numarası : 44T2U • 
3 U 7 9 J 

Eski Ticaret Cavaı ı 
RTC ETAr TİCARET 
TANZJM TESHtR 

ELEMANLARI VE 
I'AİARLAMA HİZMETLERİ 

ANONİM ŞİRKETİ 

Yeni Ticaret Onvanı 
TASFİYE HALİ NBE RTC 

CTAf TİCARET TANZİM 
TCŞHİK ELEMANLARI VE 

PAZARLAMA HİZMETLERİ 
ANONİM ŞİRKETİ 

Ticari Merkal : İsunbul Sisli 
Büyükdcrc Acfıiu Meydin Sok. 
Ayazaüa Snrin( Gizplaza rL2/24 

Ticari Merkezi ile ( id i numarası 
ve unvanı yakanda yazık bulunu 
Şirketin 17.7.2003 tarihli olajan 
fenci kurul kararının teldi ve İlam 
istenmiş, Bcyojlg 39.Nolcriliince 
5.1.2003 urihloflja a y ı ik onaylı 
imza beyınnanrasi 

memunyeıinıize verilmiı olmakla. 
67(2 sayılı Türk Ticaret Kanunu 
hükümlerin: uygun olarak ve 
rAemuriuEuBuzdaki vesikalara 
dayanılarak 7 .8J003 ' tarihinde 
tescil «lildiii ilan olımnr. 

Ric E u p Ticaret, Tanzim, 
T a U r G a t a a n l a n Ve F a u r l a a u 
l l tnuel ieri Anonim ŞirkıUnia 
17/07/7083 Tarihinde Yapıla* 
Olağan Gentl Kural Toplantı 
Tatanatı 

RTC Etap Ticaret. Tanzim, 
Teshir Elemanları ve Pazariımt 
Hizmetleri Anonim Şirketime 
2001 vs 2002 yılına ak o l ı | a o 
fenci kanıl loplantjat 17/07/ 2003 
tarihinde. u ır9 :00 'dv Bûyükdcre 
Asfıln, Meydan Sokak Sarini Giz 
P t a ı No2/}4 A y a a j a Ştfli tıtan> 
bul adresinde istanbul 11 Sanayi 
vt Ticaret Müdürlümü nün 
İO/07/200J tarih vt 15107 uyıl ı 
y ı n l ı n y l ı | ortvteodirilca Uakan-
iak Korniacri ömar Kurtar m f i t ı -
dminde yapılmıştır. 

Yönetim Kurutu'nun cajrtc üz
erine loplanııyı ai: davete kamu ve 
ınaı izlt ımeoc 6n|6rüUriJfl ıibi 
Türk Ticaret Kınımın 370. madde
si 'mucibince, hissedarların 
eunarnmu iştiraki temin cdildu}in-
dea, ilana mahal kalmadın Olagu 
Genci Kurul loplmnıım yapmak 
Czert (enet kurul loplanmtstH. 

Hızıma cetvelinin tetkikinden, 
tirketin toplam İ.0O0.0O0J3M.-TL 
lık sermayesine tekabül edan 5.000 
adet hissenin tamamının aaaicten 
toplantıda temsil edildıiinia ve 
bdylccc f o t k kanun ve jcrekse 
anasüzlaımede onsörOlen « f i n 
toplantı nisabının mevcut olduğu
nun ınl ı ı ı imıı ı lastint toplantı' 

Arma|aa Oa)brkey urafıadan 
açılarak fündcmıo foruejbrıcıine 
jecilımsor. 

1. Divan bafkanltfı'na A r m a j u 
Ozfortrcv' ki, ^m loplıyıcılıpoı 
Gfikct Yalçın' m ve knıipliüc Eten 
Ruhi örmeci in seçilmelerine oy-
biriit'ı ılc karar verildi. 

2 . Genel Kurul nrtınıktınnta 
ımzaiannur, içir. divan heyetine 
yetki verilmesine oybtrliğryıe karar 
verildi. 

3. Yönetim kurulu faaliyet ia
neni i l : murakıplar orıfmdır. vn-
ilen rapor okundu ve müzakere 
edildi. 

4. 2001 ve 2002 yıllan bilanço 
ve kar/zarar hesaplan okundu ve 
müzakere edildi Yapılan aylama 
sonucunda, bilanço ve karrarar 
hesapları oybirliğiyle tasdik edildi. 

3. Yapılın oylama sonucunda 
yöneıın-, kurulu üyeleri oybirliğiyle 
ibra adildiler. Yapılır, oylarca 
sonucunda murakıplar oybtriijiyk 
ibra edildiler. 

4. Yönetim Kurulu üyeliklerine 
üç yıl süreyle gorev yapmak üzere 
Walıet Naihan, A r t u f a a 
ÛZforkty. Marc hıram ve Gokee 
Yalçm'tn ssçilmclcrinc oybirliji 
ile kara; verilmiştir. 

7. Şirketin munkıpirjına I yıl 
türeyle {6nrv.>^pmak üzere Nuuvt 
Tünmen ki seçiknesine oybirliği 
ile karar verildi 

L Ş'ırkctinuzia bojünkü anlar
da amacını jcrçeklcjürcroeycoeii 
ankts.tidıgudtıı fesih ve tasfiye 
ediiıtKaine, Tufiyt Memorluguna 
Sevil Elcin'm seçilmesine. Tasfiye 
işlemlerini» StyükdcTC Asfaltı. 
Meydan Sokak, Spring Giz f lazı 
N o J / 2 4 Ayazacı Şisti İstanbul 
adresinde )-ûr0tülmaine Tasfiye 
Memuru Sevil Elcin'in Şirketin 
Tasfiye HaUadek*. unvanı ve kasesi 
altma aae ı j ı münferit i m a s ı ile 
şirketi temsil ve ilzamı yetkili 

9. Yönetim kumlu baskın ve 
üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'-
nen 334. ve 333. maddelerinde 
yazılı muameleleri yapabilmeleri 
itin izin vcnlmerine oybirliği ile 
karar verildi. 

Gündemde g6riisDlccck haıka 
konu kalmadığından Divan 
Eaakam katıhuılan teşekkür' ed
erek loplanoyı saat 9 3 0 ' da ni
hayete erdirdi. 17/07/2003 

l ı c u b o l Ticaret Sicili 
Mc*Mriıo>*daa 

Sicil N a t u r a s ı : 413349 • 
369931 

Ticaret Onvanı 
ETAP PAZARLAMA 

HtZMETLERl V t TİCARET 
ANONtM ŞİRKETİ 

Ticari Merkezi : istanbul Şi|li 
A y ı a j ı Bufikdcrt Asf.Meyoın 
S . A y a a j ı S p r n j Gı: Flz.K-2 
BÖL24 

Ticari Merkezi ile sttllnumamıı 
ve Unvanı yukarıda yazılı bulunu 
Şirketin 17 72003 tarihli oiaçın 
feoei kurul karanına tatil ve ilanı 
istenmiş, olmakla, (762 uyılı Türk 
Ticaret Kanunu hükümlerine uy-
fun olarak ve rnemunuıumuzdaki 
vesikalara dayanılarak 7.S.2O03 
tarihinde teıei', edildiği üan olunur. 

Etap F a a r i a n u FTamclleri Vt 
Ticaret Anonim Sirkatinin 
17/07/2003 Tarihinde Yapıl ın 
Ola |an Cinci Kurul Toplantı 
Tot ıaat ı 

Etap Pazarlama Hizmetleri ve ve 
Ticaret Anonim Sirkemin 2002 
yılına ait oiifjn fentl kural umlan-
baı 17/07/ 2003 arihindc, saat 
9 J 0 o s , Bûyükdcre As&ln, Mey
dan Sokak, Sprinf Giz Plaza Kat:2 
B ü o m j ı Ayaza{ı Sadi laanbul 
adresinde, İsunbul İl Sanayi ve 
Ticaret Müdürlüğü' nün 
16/07/2003 tarih ve i i 109 ayı l ı 
yaşlarıyla görevlendirilen Bakan-
lık Komiseri ûmer Kurüar ut jüze-
timiode yapılmışın*. 

Yönetim Kunıhı'nmt çajıısı üz
erine lepluıoy» ah davete kanııc ve 
anasozlcsmedc 6n|&rü)dusû gibi 
Türk Ticaret Kanunun 370. madde
si mucibince. hissedarların 
tamamıma isthaki temin ediidhjin-
dcn. ilana mahal kalmadar. Olajan 
Genel Kurul toplamışını yanmak 
üzere genel kurul leelenınııur. 

Hasrun cetvelinin tetkikindoı, 
tiıkotin toplam 30.000.000.000.-
TL'lik sermayaainin 
49.900.030.000.-TL lık kumma 
tekabül eden 499.000 adet hissem/ı 
esaicıct-, 1O0.000M0.-TI'İlk kıs-
mını isabet eden 1000 adet hiss-
enia vekaleten olmak üzere toplanı 
300.000 ıdet binenin toplanıldı 
temsil cdüdifinic ve böylece gerek 
kanan vt gerekse »naıötlesmcdc 
oVıgörüka ı s t ı n loplantt aiaabının 
mevcut oIdu|unun anlaşılması üz
erine loplanu Armağan Ozgoıkey 
tartftndan açılarak gündemin 
görüşülmesine geçibnistir. 

T.C. Sanayi Ve Ticaret Bakış
l ı ^ Temsilcisi . 

Ömer Kurtlar 
imza 

Divan Başkanı 
Annagar. Ozgörkcy 
ima 

Oy Toplayıcı 
Gökç: Yalçın i m a 

lUlip 
Elem Ruhi Omtceı 
ima 

($.'A)(S/29I203) 

- 1. Divan baskanugıra Armadan 
Ozgörkey is, oy lopiayıcıiı{ına 
£nim Ozgörkey' in ve katipliğe 
Eıcm Ruhi Ormeei'nin seçilmeler
ine oybirliği ile kırar varildi. 

1 Genel Kurul tutanaklarının 
imzalanması için drvın heyetini 
yeü;i verilmesinî 0)-birli5iylc karır 
verildi. 

3. Ybnâirr. kumlu fiiliye! ra
poru ile murakıplar tarafından ver
ilen rapor otMECC ve müzakere 
edildi. 

'Seramı 3S2. Sayfada) 
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(Basarın 6J7.S«yfadı) 
genel kmıl loplınıı» I7.QS.2004 
tarih, u ı l 15.00 de Bal Ahenk Sak. 
A u apt, No: t K: 3 Fındıklı Bey. 
o£)u/İBnnbul »otelinde Siniyi ve 
Ticaret Bıkınbjı İstanbul !l Siniyi 
ve Ticıreı MfıdOrlûgünün 
17.05.2004 urih ve 3564Ö sayılı 
yezılarrylı görevlendirilen Bıkan-
tık Komiseri Sıyır. CUnsf Onur 
hasır bulamak iopltmldı. T T K . 
nun 57C. cı maddesi gefeğiıicc ilan
sız yapılın loplantıyg hiısedartann 
itirazı olmamıştır. Haziran 
Cetvelinin tetkikinden şirketin 
toplam 700.00C.000.000. TL sirkti 
sermayesinin 720 pay sahibi 
asaleten (80 vekaleten ohnık üzere 
tamamının toplantıda hızır olduğu 
görülerek Mehmcl Vehbi Tınrzıc-
pe tarifindin ıçı l jrık gfindero 
maddelerine geciitli. 

I- Divan Başkanlığına Mehmet 
Vehbi Tınaztepe, Oy Toplama 
Memuru olarak Korıy Gönensin, 
Divan Kltipliiıne Ali Altı», Oy 
birliği ile seçilerek, kendilerine 
Gene) Kurul loplınıı tutanağını 
imnlanu'yeıkisi verildi. Karır oy 
birli j i ile alındı. 

I> Yenelim kurulu Faaliyet Ra. 
poru okundu. 1003 yılı bilançosu 
ve gelir tablosu servili okundu. 
İbrayı sunuldu. Ve oy birliği ile 
i b n edildi 

) • Murakıp raporu okundu. 
İbrayı sunuldu. Ve oy birliği ile 
ibra edildi. 

4- Yönetim kurulu tecimine 
geçildi 3 yıl sur* ile Yenelim Ku
ruru Baskınlığını Mehmet Vehbi 
TıuzKpc, Yönetim Kurulu üyelik
lerine Korıy Gönensin, Midide 
TOneai Ali Aluş'tn üşümelerine 
oybirliği ile kırar verildi. 

5- Murakıp seçimine tecildi ve 
T . C Uyruklu Solıheok Sok. A u 
Apt. No t K: 3 Fındıklı 
Beyojhı/lstanbul adresinde mukim 
Abdulkldır Ak'm murakıp olırvk 3 
yıl türe ile tecjltnesinc oybirlifci Ue 
karar verildi 

6- Dilek ve temenni konut. 
ıralarından sonra toplantıyı son 
verildi, 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
Komiseri 

lıttzs 

Divan Batkını 
. Mehmet Vehbi Ttna&cp* i m a 

Oy Toplama Memura 
Korıy Gönensin i m a 

DtvuKıübj 
Ali Altta iraıa 

Y i û t u n Kumlu K i r i n 

Karır Sırı Ne: 16 
Karır Tarihi 18.05.2004 

Kırarın Kanuıu ı tma yetkisi 
hakkında 

Toplantıyı Kml ıau Yönetim 
Kuruhı Oyckri 

Yonetrm kumlu t y t l e n şirket. 
nerkezinde toplanarak anl ıdaki 
karartın almışlardır. 

1' .şirketin 17.05.2004 tarihinde 
toplan» Olefin Genel Kurulunun 
srcıiji Yönelim Kurulu üyeleri 
yıpı ıkl ın ilk loplınııda şirketin 
Yoneıim Kurulu üyeliklerine Ko
rıy Gönentin. Nıdiyc Tünccl. Ali 
Allıs'ın 3 yıl sı'ırt ile seçilmelerine 
oy birliği ile karır verildi. 

2 - lirkcıin temsil ve ilr.ım 
konusunda şirketi > yıl süre ile 
Yönelim Kumlu baskını Mehmet 
Vehbi Tınızıepe münferiden na
cağı imzası ile şirketi en genis sek-
:1de temsil ve ilzamım 

3- Bu kararın ıescii vç ilanınu. 
Oy birliği ile kırar verilmiştir. 

Yöııeıım Krl. Bsk. 
Mcnmeı Vehbi Tınaztepe imza 

Üye 
Koray Ginelisin imza 

Uyt 
Nadiye TSncel i m » 

Oye 
Ali Alta; :mzs 

l ı l ı n b u l Tie ır t t Sicili 
Memurtogundae 

S ld l N u r u m u ; 44314J • 

Ticartl Unvanı 
MAYKO TEKSTİL SANAYİ 

VE TİCARET ANONİM 
ŞİRKETİ 

Ti t ı r l Merkezi: İstanbul 
Blge ı lu Batlar Man, Yalçın Kore) 
Cad Moru l | Merkezi Girit Kjıı 

Ticari marketi İle sicil numarası 
ve Unvanı yakındı yut l ı bulunan 
şirketin ItJMJOO* tarihli ol ı jan 
genel kurul İcazımın tescil ve ilam 
iuerana olmakU, (762 ny ı l ı Türk 
Ticaret Kanunu höleflmlerine uy
gun olarak ye memnıluguınuırlıki 
vesikalın. dıyuıılarık 7.6.2004 
UrihİDde tescil edildiji ilan olunur. 

M ı y k o Ttkı l i l S a ı ı y l >« 
T i n r ı t AJUSÜOI Şirketinle 
1 U » . » M T ı r i h U o ı Y a p ı t » 
2 N 3 - 2 0 » Yılı Otaiaa Genel 
K i m i Toplantı T u l u a t ı 

Mıyko Tekstil Sanayi ve Ticaret 
Anonim Şirkco'nin 2002 - 2003 
yılını ait ohuju p n e l kural toplan-
tuı 11.03.2004 UrihİDde, t u t 
11.00 de Şirketin toplantı adresi 
olaa Sıraıelvilcr Cad. Höcaade 
Sok. No: İ t / l Bryojtı - tsuııbul 
ıdreıinde, ti S in iy i ve Ticıreı 
Mûdorlufrimün 17:04.2004 tarih ve 
2J176 uyı l ı yazısıyla 

lorevlcndirikm Bakudık Komiseri 
Sayın Hüseyin BaktrcTnın gözeti-
minde yanılmıştır. 

T.T.K. »un 370, nci maddesine 
( i re yıpıum bo toplantıda Hıarun 
cetvelinden s irkti» toplam 
30.0ÛC-.0Oû.0Oa-TL uk semuye-
ı m ı »kabul eden 50.000 adat biat' 
«inden S0.u00.000.000.- TL İlk 
Mrmtyeyt karlılık İO.000 adet 
hissenin tamımı aaalelas oktuk 
fan toplan: 50.000 adet aieseom 
U m a n ı n » toplantıda tmnıil 
edildi|i«iıı ve böylece (erek kanun 

ve içrekle ınasözlnnrede 
öngörülen asgari toplanıl nisabının 
mevcut olduğunun anlaşılmalı üz
erine lopunu Yönelim Kcnıiı: 
Batkımı Ahmet Koyuncu tırılın
dan ı;ılarak gündemin görüşülme
sine gcvümislır. 

1- Divan Batkınlığını A'nmcı 
Koyuncu. Oy . Taplımı 
Memurlujıını Mehmet Erûl Yı l 
gın ve Kıtıplijr Obcn KoyMncu'-
nun lecılınelerinc ve jenel K'Jrul 
tutunıklınnın imzalanması için di-
vın hc;rt(ın! yeıkı venlmesint oy
birliği İle kırar verildi. 

1- !0C3 - 2003 yıllarını ait yöne
lim kumlu faaliyet raporu ile mu-
•akıp '.aralından verilen npor 
okundu ve müzakere edildi. 

3- 2003 - 2003 yılları bilince ve 
gelir* gider hesaplın okundu ve 
müzakere edildi. Yıpılır. oyıınu 
sonucunda, bilanço ve gelir- gıoer 
hesapları oy oiriif' ile usdik edildi. 
Şirket kannın gerekli veriler 
ödendikten ve kanuni ibıiyttlır 
ayrıldıktan sonra k ı l ı ç kıımın 
fevkalade ihtiyat akçesi o l ınk 
l y n l n u ı m ı oybirliği ile karar ver
ildi. 

4* Yapılan oylama sonucunda 
yönetim kurulu üyeleri 2003 -
2003 yıllın faaliyetlerinden dolıyı 
tyrt y ın oybirliji ile ibra idildiler. 
Yine yapılım oylama sonucıındı 
murıkıpdı 2 0 0 ! - 2003 yılları 
faaliyetlerinden dolayı oybirliği ile 
ibn edildiler. 

5- Yönetim kurulu üyelerine her-
hangi bir Ocreı ödenmemesine. 
Denetçi Üyeye ise yıllık brüt 
1.500.000.500.- TL ücret'ödenme. 
sine oybirliği ile kırar venldi. 

i - Denetçi üyrlijı bir yıllık bir 
türe için'Ahmet Aytekın Acımer'ia 
seçilmMİne oybirliği ile karır ver-

7. Dilekler bölümünde söz ı l ın 
oimaâıguıdan toplantıyı ton veril-

Komiser 
Hüseyin Bakırcı i m a 

sirkelin luınbul 2t. «oıerlıgıiKkn 
2Ö.20O4 Urih 1751» siyi ile onaylı 
ortıklar kurulu kırınnın tescil ve 
ilanı nıenmı; olmskıı <7t2 sayılı 
Türk Ticaret Kanunu hükümlerine 
uygun olarak ve mcmurluğumuz-
dıki vesikalara dayanılarak 
7.6.2004 tarihinde ıescii edildiji 
ilan olunur. 

KamrNo. 200İ/01 
Kırar Tarihi. OÎ.OJ 2004 
Toplantıya Kaıılır.iar' İsmail 

Csneu, Halil Filitoğlu 

Şirket ortaklın tırket 
mcrkeıındt topiınarık aşağıdaki 
kırarları aimıtur. 

I- Jirkeıimir. hiısedarlarından 
Serdir B i t i l i n şirkette mevcut 
2.000.000000.. TL Mitselinin 
ıırramını İstanbul 2K. \*oterliı;inin 
04.03.2004 iarib ve 07376 »yılı 
hisse devir sözleşmesiyle, istanbul. 
Topkıpı Dıvutpast Cad. No: 

W'M ıdreıinde mukim Hımit 
rilizojlu'nı devretmiştir. 

3- Yukarıda bajıis geçe» hiıw 
devrinin kabulüne ve keyfıyeıin 
pay denerine Jılenırtcsinc, 

3. Vıkı hine devri neticesinde, 
tirket hisscbırtırı ve üstelerinin-, 

2000.000.000.- TL ti Hamil Fil-
nojlu 

II.0OÜ.00O.OO0- TL ıı lımuil 
CanbR 

teklini llmıl olduğuna. 

4- Siniyi ve Ticıreı Bıkınlığı iç 
Tıeıreı - Genel Müdürlüğünün 
IvIS/ı sayılı lirtiiİeri gereiince 
c m mukıveltde değişiklik yapıl
masına. 

Keyfiyetin teşci! ve ilan edilme
sine oybirliği ile karır vcrilmiııir. 

İsmail Cınbaz imza 

Hımiı Filizotlu i m a 

(ÎMXsC23300) 

D m n Baakan 
Abmct Koyuncu iena 

Oy Toplayıcı 
Mehmet Emi Yazgan i m a 

Kuip 
Oben Koyuncu i m a 

()0/AX«V223430) 

İstanbul Ticartl Sicili 
MaaurtutunıUıı 

SIcD N ı r e ı r u ı : 37(151 • 
324440 _ . 

T l eant C ı r a a ı 
> 0 • F Ü T U R TURİZM >T ". 

SOSYAL v\zwmxf. 
UMTTED snoani 

Ticari Merktıl: Ittanbul Zeyt-
mburm) Topkıpı Davutpaft Cad. 
Tim 2 No: 12/542 

Ticari merkezi ile sicil ıromanttı 
ve onvanı yukarıda yazılı bulunu 

İstanbul Ticaret Sicili 
Memırûıtundın 

Sicil N a m ı m ı : 3I7Ö4I • 
S3SIM 

T i u ı r t Onvanı 
DEMİR HAYVANCİLİK 
DERİCİLİK NAKLİYE 

YEMCİLİKVEOTOALIM 
SATIMI TİCARET SANAYİ . 

LİMİTED ŞİRKETİ 

Ticari Merkezi: Uanbul Zcyı-
inbamu Topkıpı Maltepe Cad 
Mezarlık Sok. (Cırnak Motor Fab. 
Yıra) 

Tıari merkezi ile sicil mimarisi 
ve kıvam yukandı yu ı l ı bulunan 
suketin Bakırköy i. noterliğinde» 
IcUOCH tarih 17763 sayı ile onaylı 
ortaklar kurulu kartrmın tescil ve 
Hanı islalım) olmakla 

6762 uyılı Türk Ticaret Kanunu 
hükümlerine uygun olarak ve 
mcüiurlujırmüzoaki vesikalın 
dıyınılırak 7.6.2004 tarihinde 
tncii adudigi ilan olunur. 

K a m Nd. t 

Kırtr Tarihi. 03.06.2004 

Karar Konusu; Hisse devri hk, 

Şirket onurlan ıırkct 
merkezinde loplanınk ası^ıoa 
y-nzılı husııtlurı karar altına 
alınışlardı;. 

I- Sırken hissedarlarından Sevgi 
Demir, »irkene mcvcıı; bölıin-
meyer. hisse tutarı uian 
175.000.000.. T . U ıcnnıyc h:k 
ve lııuusniir. 3 / İ D orcnınılaki Wntt 
bedelinin '.imamını Eyüp 5. Noter
liğinden onayiı 01.06.2004 arılılı 
32123 yn'miye notu limiıcd >ırkcı 
bitte ccvrı sdzlcımeıi iic (irket oı-
tıklarınıian T C . uyruklu Mendc-eı 
Mıh. İnönü Cıd İ SI. No. 15 D: 4 
Escnlcr'lsunuul ıdıesınde itlır.rı 
eden Oktay Duınır'c devretmiştir. 

Sıriccf hisscd^lııınuaıı Güldane 
Demir, şirkette mev:ul söliın-
meyen hisse tutarı olan 
175.000.000.- TL İlk ıcrmm- hak 
ve hissetinin 4/;ri orınınu.ıkı hiııc 
bedelinin tamamını Eyüp 3. Noıer-
litinden onaylı 0I.O6.3OU4 tarihli 
23133 yevmiye nolu limiıcd ıırkct 
hıüe devri sözleşmesi ile tırket or-
taklanndan T.C. uyruklu Menderes 
Maa. İnönü Cad 8 Sk. No. 19 D: 4 
Eaealcr/lstınbul adresinde ikime'. 
eder, Oktay Oemir'c devretmiştir. 

Şirket hissedııiırındın Sevim 
Demir, şirkette mevcut bölOn-
meyen bisse tutarı olan 
175,000.000.- TL lık sermaye hak 
ve hissesinin 3/16 oranındık! 'aiix 
bedelinin luınamını Eyilp i. Noıer-
ligindcn unıylı 01.06.2004 tarihli 
22123 yevmiye nolı liraited sırksı 
bisse devri sözleşmesi ile lirkei or-
nkiartndar, T.C. uyruklu Menderes 
r-iah. İnoniı Cad 8 Sk. Htt 19 D: 4 
Escnierrlstınbul adresinde ikamet 
eden Okıay Deırıir'c devramittir. 

Şirket hitıcdırlınndan Okan 
Demir, şirketle mevcut b6liın. 
meyen tunç tutarı olan 
I75.00t.000.- TL İlk Kimiye hak 
ve hissesinin 3/16 onumdaki hsse 
badelinin tamamını Eyüp 5. Noter. 
liginden onaylı 01.06.2004 urihli 
22123 yevmiye nolu limued şirket 
hine devri sozletmesi ile şirket or-
tıklanndon T.C. uyruklu Menderes 
Mıh. İnönü Cıd. I Sk. No. 19 D: 4 
Etenler/istanbul ıdreaindc ikamet 
eden Oktay Demir'e devretmiştir, 

6- Vıki devirier neticesinde şiı-
kel hhtscdırltn ile hisselerini 

175.000.000.- TL'tı Funı Demir. 

150.000.000.. TL'ıı Kadir 
Demir. 

173.ffO0.OO0.- TL'ıı Oktay 
Demir, 

tarafından tamamen taahhüt 
edilmiş olup. nakden Meramdır 

Gündemde görüşülecek başka 
konu olmadığından toplantıyı son 
verilerek keyfryetin tescil ve ilmi
ni oybirliği ile kırar verilmiştir. ' 

Fuat Demir imza 
Oktay Demir imza 
Kadir Demir i m a 

f5MXeV224327) 
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IBlalıralı 34U uyt<tfa| 
* .«ec*ri; ı lA4M l ı . ı ı . ı ı i i ı ı r i k »a »la»: u y . ı l« 
laaell • * ılaa.» l ı c ı u ı aUaal* lav£iy«ıia 
kiıuaılvrilıa dya** atar*! İS . : . l i ka laribiaaa caıri 

rasİHMA 

(ijaa>f I!STAr,'9u'. T*»«t i a Uaıuugu'lıuı JMAa' kal u y » . » kay». Lıgeal c m 
.•«. '.13 ı:-, Kjçur,ıiı; ISTANBUL k i a u n ı autnvı ir£A»' tanu»-?-«> h . « , Ktumiı u 
WaKS>mj Oaıila/^itaauıragi'r.ll D7.G.1PÎ7 İ H I «t '.199 lavı ta UıdMli X«I IA« 
tcnaımatn a&n.l&âv ıtr.-uooa ,«e.*»B4 Ut». ıcaasnvir) aaiısanııan ûaavaif S.ftotı*>run r. 
u.'.&4.1âfj? âvifı vı '.İM uyı tk '.«uıarn dtfUri acanalik wxj<tuwTwaHnc—; Cm yılıua/ı >cul 
ackn-ısor. 

U33U tattaYavr* ılilegrrayjinoavJ yaCAıye CMfniann lak :ara1j envai ! n w . va İma 

Türk MiCPCr. Sigcru A.Ş. 

£rruın Tısaır. ima -3rup Mûdûrû» ?uinı*in A/ıur. im» Sanal MC-sOr 

lıuvncul T ta / ı ı Sıdl Marııurlu.untkvı 

a d i Ne; I11CS.2SS2» 

Ucavat Ûrtvara 
tUŞtUYRAKTAR SAKAYI VE TtCAJUT K0UBCT1F ^RKETI SURSUN BA.YRAJCTAA V£ 

&AÜH İAYRAJCTAJl 

TVart Mantatııiıu/uui Ümraniye ı.Sjan»era7 Mh.Aiaıü* CM. 3ta 
SaVw3lk113.tk.C.U 8lek.Ns.lX 

Ticari Marııai i l t a i d i auaw>raıt. va uavıaı y v u r i k ı ya t ı l ı bulunan llt-katla 
laaıkay il.nucaılıaLaia N . U l a l t a r U t l « tay» i la »naylı f i l i kain anla 
t . t . l 'aua s. ia K.aanaaılaa a t t ı tttaalaaalt «al »ryıaaaaıı iai l ı ı a d l Ta U m 
İBlaaauı alaaala. İ le t l ıvıAi TAra t iaarai aaauau HaavaAaıina aynu* alaraA «a 
aaMrlafruatusakA vaailalafa aayaaılarak Jt.l'.aBta tetiAlada taacil aaUldifl liaa 

il 

H n . l K T . a - 8 H M H n * M i t 

TffyiTt H I . C K . - t 
ir ıın.Atatürk S».C Markası l ı a n y 

• 11.K. 14 Yukarı 
ianbıl! T l c ı r a l S i c i l i « a . ü r l u l u n u n I I l u c - U t » l ı c t l U . l a M ı 'ka
y ı t 11, Türkiye t ı » r e : » ı c ı t l « ı ı a t ı a ı n i n M . i . f i d t t a r i h v ı İÜtO 
l a y ı l ı ı tu tha ı ın i lOT.ac i ı a y ( a ı ı r , a ı n t r , v ı ü a n ı C i l a i , .0 .OOO-
-<W.1«:»«IMIÜPU(Lİ»0«1I l e r a ı y ı l ı an ı t t r l e ı ı ı t ı l a l d ı k I I IBS1AY-
KOHTO» SMatri V I T lDUK? X 0 U £ K T 1 * I H K f Y i DUKIUH »HYHOKTO» V£ 
tâLıH lArUHTİM Unvanlı ı l r k ı t l e U k bu k a m a«r«a )ua i i l lU lua i i k i ' 
r-.nı rısaaı» v ı an la tarak r a i n v ı t a a f i y ı a t t l ' ı i a i s ı , launAan » a y l ı 
aelı ş ı c rn l i s - l ı ı a ı M n v ı t i r k a l i n k i r nykaatnün h a l ı a t f ı B ı n l , bu «a-* 
a r n l ı a ı r a l r ı a i l i I » r a a t ı l g i a ı l l , > i r k ı l a A i t t i e a r l a a f t ı r l ı r t n 
• r t ı t U r l ı r I Ja . l .ZCeOl t İ r İ M i t i b a r i y l a f l l l l l a t U j i a l z ü t » I 
OunLH »ArUaKTA».' a k a l u a C ı a ı H a t ı r nulurunda I M B U I , n bıyatn 

' U M İDtMJ* ı 
ISLin HTHonnuı 
UYDU KSMT.IIIilaSt SJT.O İ L K . 0 . 1 3 KlMTlUlV/PCHDlHVirr 
T H . ı t t 0* A* 

oujtsuH lAvMarrnıt 
AVUISYO SCK.lflKruS APT.HO. 1 * 0 .3 CaZTEPC/'TT 
T tL .35* U t l . . 

Icn H u Kau-kjr*/nun AA.M*4da4l Oantlnca Yıpılayı 24.1^000 Tar&ıll Mil tayanı 

Akili: Yoktur 

P i l * YoAiur 

Fırmanırt JjaftıiMtra kufi ^ercu va liarsAfiı yofciur. ( 

(a7A)(2K>MU) 

MUHTEÜFLER 

' laartei VOM 3la'. Uaraurkĵ Man 

Ski Ns 3*7111-3483»: 

Ttaknjl ÛCNinı 
0OâU$ SOSYAL rCMETLEM İNŞAAT SAKAYI VE TTCAflTT- YAVUZ ŞEN 

l| AcnMiatansıi ruuiı AAjaray Iratkcy UaA. InkJUp C*d.0vg ujnayıı NoJV73 
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BİLİRKİŞİ RAPORU 

O: 5 

PTT Genel Müdürlüğü PTT Baş Müdürlüğii'ne ait olan çay ocakları, berber ve ku. 
salonları yerinde incelenmiş ve lesbit ediicn aylik kira bedelleri aşağıda belirtilmekte o 
işbu belge üç nüsha olarak tarafımızdan düzenlenmiştir. 

1- Ankara PTT Başmüdürlüğü Hizmet Binası : 
a- 3.kattaki 7.87 m2 alanlı çay ocağı 25.000.000.-TL 
b- 1 .kattaki 6.07 m2 alanlı çay ocağı 25.000.000.-TL. 
c- 1 .kattaki 12.74 m2 alanlı berber salonu 75.000.000.-TL. 
d- 1 .kattaki 27.36 m2 alanlı kuaför salonu 100.000.000.-TL. 

2-Ankara Fosta İşleme Merkez Müdürlüğü Hizmet Binası : 
a- 3 bodrum kattaki 40.86 tn2 alanlı çay ocağı 75.000.000.-TL. 
b- Zemin ve asma kaıraki 505 m2 çay ocağı ve pastane 200.000.000.-TL, 
c- 3.kattaki 17.85 m2 alanlı bayan kuaförü 100.000.000.-TL. 
d- 3.kattaki i 8.00 m.2 alanlı erkek kuaförü 100.000.000.-TL. 

3-Ccnel Müdürlük Hizmet Binası: 
a- Zemin kattaki 18.28 m2 alanlı bayan kuaför 
b- '.kattaki 13.00 m2 alanlı erkek kuaförü 

S0.Û00.000.-T 
75.000.000.-T. 

Bilirkişi 
Ahmet KUYUMCUOCLU 

ry y 

\j 

X 
Bilirkişi 
Ömer BAlKU 

Z7 
ASJŞ;A:ÎA T;Ci.r.:.T O^-\SJ 

MESLEK KOMİTELERİ MÜDÜRLÜĞÜ 
BİİİRSİŞİLEJN İMZALARI 

TASDİK OLUNUR. 

.:; 3 i g)3 

Seiîiil 
MBSİek Komiteleri M u W 
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T.C. 
ANKARA 

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI 

O: 5 

•v-H: 

Hazırlık No •'2004/9710_0_ 
Karar No : 2004/44618 

•<J> I . - ' . . . ' , • , . • 

TAKİPSİZLİK KARARI 

DAVACI-
MÜŞTEKİ 

K.H. 
PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ. 

VEKİLLERİ :.Av.M.Süreyya HALLI-Av.M.Suna KORKMAZ 
PTT Genel Müâüriüğü Vekilleri 

SANİKLAR 

SUÇ 
SUÇ TARİHİ 

: 1-DÜNYAMALI KARADAG-Namazoğlu 1963 0.1u, PTT Genel 
Md.lüğü'ndeMüşavir.Bayındırı sk.No:16/8 Kaılay-ANKARA 

2-FcVZİ ĞÜMÜ$EL-HüseyinYaşaroğlu1947D.lu, PTT Ankara 
Başmüdür Yardımcısı. 

3-ABDULLAH DEMİRBAŞ-Abdullah oğlu 1949 D.lu, ANKARA 
PTT Başmüdürlüğü ULUS-ANKARA 

4-A.SAVAŞ DOGAN-İhsan oğlu 1951 doğumlu, PTT Ankara 
Başmüdüriüğü'nde Muhasebe Amiri. 

5-ORHAN KARDAŞ-Haydaroğlu 1958 doğumlu, Ankara PTT 
Başmüdürlüğü Malzeme Müdürlüğü Amiri. 

: Görevi kötüye kullanmak 
:2004 

Hazırlık Evrakı İncelendi: 

PTT Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği 'nce Başsavcılığımıza 20.10.2004 tarih ve 
2875 sayılı yazı ve ekinde gönderilen 21.09.2004 tarih ve 58 sayılı Soruşturma raporyjnda; 

"APİM çay ocaklarının kiraya verilmesi işlemleri iie ilgili olarak; 
İhale dosyasında yer alan belgelere göre yapılan ihalede, mevzuat ve yâsâlSfâ göre 

bir noksanlık bulunmadığı görülmekte ise de, ihale dosyası kapsamında bulunan ve 
incelenen belgelere üzerinden yapılan tespitler ile ifade ve beyanlarına başvurulan personelin 
ifade ve beyanlarında ve yazılı savunmalannda belirttikleri hususlara göre, 

Kiraya verilecek yerler için Başmüdürlükçe 2942 sayılı Yasa gereği oluşturulan Kıymet 
Takdir Komisyonunca APİM çay ocakları için belirlenen kira değerinin, aynı zamanda (ihale) 
Başmüdürlük Satma ve Satmalma Komisyonu Başkanı Başmüdür Yardımcısı, ve Başmüdür 
tarafından kabul.....edijjmjeyerek, komisyon üyelerine 'Ankara Ticaret OdssTHDiiırKişttşrince 

. •, tv'i-;...:^ r-^or irSCjar değer belirleyin, ihaleye DU miktar ürerinden 
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Komisyonun incelemeleri sonucunda belirlenen ve işleme konulmayan aylık 
1.452.000.000.-TL kira fiyatı üzerinden APİM çay ocaklarının yıllık kira tutarı 
8.000.000.000.-TL'yi aştığından Başmüdür ve Başmüdür Yardımcısının bu fiyatı öğrenmeleri 
üzerine Kuruma ait taşınmaz malların kiraya verilmesinde, 09.08.2003 gün ve 127 sayılı 
Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Yapımla ilgili Mal ve Hizmet Alımı ile Yapım işleri 
İhaleleri Uygulama Esasları' nın 20/c-2 20/e maddesi hükümleri uyarınca işlem yapmaian ve 
durumun Başmüdürlük satma ye Sstınalma komisyonunun da değerlendirmesini sağlamaları 
gerekirken, belirlenen bu değeri yok sayarak çay ocaklarından personel tasarruf ediliyor 
gerekçesi ile de olsa bu yerlerin gerçek değerlerinin altında kiralanmasına, 

Ayrıca Kıymet Takdir Komisyonu üyeleri Yapı İşleri Müdürlüğü Emlak Amiri Abdullah 
Demirbaş. Muhasebe Müdürlüğü Amiri A.Savaş Doğan ve Malzeme Müdürlüğü Amiri Orhan 
Kardaş'ın görev sorumluluklar^ gereği,,-tespit ettikleri çay ocakları aylık kira bedelinden 
Başmüdürün yönlendirmesi ile vazgeçerek, işiem gören düzenledikleri tutanakta çok daha 
düşük bir kira belirlemiş olmalarının da, çay ocaklarının düşük bedelle kiralanmasına, 

Diğer taraftan, APİM çay ocaklarının kira süresinin 23.07.2004 tarihinde bittiği 
gözetilerek sözleşmenin 17 inci maddesinde 'PTTce sözleşmenin uzatılması uygun 
görülmediği taktirde sözleşme süresinin bitim tarihinden 1 ay önce ihtarname çekmek suretiyle 
sözleşmenin uzatılmak istenmediği müteahhide bildirilir/ hükmü uyannca, Yapı işleri Müdür 

Vekili Saniye Tcsun'un yazılı beyanı ve ekleri ile Emlak Amiri Abdullah Demirbaş'ın yazılı 
beyanlarından görüleceği üzere, Yapı İşleri Müdüriüğü'nce sözleşmenin yenilenmeyeceği 
hususunda APİM çay ocakları işleticisi Yüksel Ünlü'ye, birincisi 15.06.2004 tarihinde ikincisi 
14.07.2004, üçüncüsü 20.07.2004 tarihinde üç kez yazı yazıldığı, ancak bu yazıların 
sözleşmenin uzatılacağı gerekçesiyle işleme konulamadığı, Başmüdür Yardımcısının 
mevzuat gereğini yerine getirmesi gerekirken, ihalesiz süre uzatılması için toplantı 
düzenleyerek kendi kendine 500.000.000.-TL kira önerisi getirmesi, bu miktarın Emlak İşleri 
Amiri ve Yapı işleri Müdür Vekili tarafından kabul görmemesi üzerine bu kişilerin ihaleye 
çıkılması önerisine karşı tavır koyarak, mevcut kiracının kira süresinin bilinçli olarak 1 yıl 
yenilenmesine, mevzuat dışı uygulamasından dolayı kiracı ve idare arasında hukuki ihtilafa yol 
açacak uygulamalara sebebiyet verildiğinden, 

Yukarıda isimleri yazılı görevlilerden Ankara PTT (eski) Başmüdürü Öünyamalı 
Karadağ ile Başmüdür Yardımcısı Fevzi GümüşeFin, görevleri sırasında mevzuat gereklerini 
yerine getirmedikleri, kiraya verilen çay ocağının mevcut durumunu hiçbir değerlendirmeye 
tabu tutmamaları, (kullanım alanının dışında kiracının bedelsiz kullanımına sunulan 
demirbaşlar dikkate alınmadan) kira değerinin tespiti ile görevlendirilen kıymet taktir 
Komisyonuna yönlendirme yaparak daha düşük bir kira değeri tespiti yapılmasına sebebiyet 
verdikleri, Başmüdür Yardımcısı Fevzi Gümüşel'in mevzuat dışı uygulamalar yaparak idare 
yönünden olumsuz hukuki sonuçları olacak uygulamalara girdiği, 

APİM çay ocaklarının düşük bedelle kiraya verilmesinde, kiraya verilecek çay 
ocaklarının aylık kira değerlerini tespit etmekle görevlendirilen Kıymet Taktir Komisyonu üyesi 
(Başkanı) Yapı İşleri Müdürlüğü Amiri Abdullah Demirbaş, üye Muhasebe Müdürlüğü Amiri 
A^Savaş Doğan ve üye Malzeme Müdürlüğü Amiri Orhan Kardaş'ın incelemeleri sonucunda 
belirledikleri aylık kira değerini Başmüdürün yönlendirmesiyle de-T5Isa degrştirerek, 
belirledikleri miktardan daha düşük miktarda kira tespit ettikiejine ilişkir^tutanak 
düzenlemelerinin de payı olduğu, *~~ 
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Belirlenen eylemlerinden dolayı ilgililerin idare menfaatlerini ön planda tutmayarak 
görevlerini kötüye kullandıklar! kanaat ve mütalaasıyla haklarında yasai kovuşturma 
yapılmasının istendiği, 

Anlaşılmıştır. 

Soruşturma P.aporu'nun birer örneği talepleri üzerine savunmalarını hazırlamak üzere 
22.11.2004 tarihinde sanıklara tebliğ edilmiş, 29.112004 tarihinde ise yazılı olarak 
hazırladıkları savunmalarını ayrı ayrı İbraz etmişlerdir. 

Yapılan soruşturma sonunda; 

Başmüdürlük bünyesinde bulunan çay ocağı hizmetinin kadrolu ve işçi personel 
tarafından işletilmesi, diğer ücretlerle birlikte çalışan personel ücretinin maliyete yansıtılması 
haiinde satış fiyatlarının çok yüksek olmşsı nedeniyle çay ocakları işletmesinin 3. şahıslarca 
yapılmasına karar verildiği, 

Kiraya verilecek yerlerin kira değerlerinin tespit edilmesinin her defasında Ankara 
Ticaret Odası'ndan bilirkişi temin edilerek yapıldığı, belirlenen kira değerinin bilirkişiler 
tarafından düzenlenen raporda yazılı fiyatın üzerinde olduğu, 

23.07.2003 tarihinde aktedilen kira sözleşmesine ilişkin olarak, sözleşmenin 
yenilenmeyeceğine ilişkin bildirimin en geç 22.07.2004 tarihinde ilgiliye tebliği gerekmesine 
rağmen sûresinde böyle bir bildirimin yapıldığına dair evrak içerisinde herhangi bir belgeye 
rastlanılmadığı, 

Yasal süreler içerisinde önerilmeyen fiyatların herhangi bir geçerliliğinin bulunmadığı, 
bu nedenle 'Ka Grubu isimli firmanın önerilerinin herhangi bir kıymetinin bulunmadığı, 

İhbara konu raporun 11 inci sahifesindeve24 üncü sahifesinin'yasal yönden' başlıklı 
paragrafında da açıkça belirtildiği gibi, İhale dosyasında yer alan belgelere göre yapılan 
ihalede, mevzuat ve yasalara göre herhangi bir noksanlık bulunmadığı, yapılan ihalede 
herhangi bir kimsenin kollandığı yolunda somut bir bulguya rastlanmadığının belirtildiği, 

Açıklanan nedenlerle olayda sanıkların PTT hesabına yapılan ihalede en uygun 
fiyatın belirlenmesine yönelik rekabet ortamını ortadan kaldırmak niyet ve kasıtlarının tespit 
edilemediği, bu nedenle atılı suçun unsurlarının oluşmadığı, 

İddia, ifade tutanaklan ve tüm evrak kapsamından anlaşıldığından, 
Sanıklar Râkkıhdâ KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA, 

Karardan bir örneğinin PTT GeneJ Müdürlüğü Hukuk Müşaviriiği'ne gönderilmesine, 
itirazı kabil olmak üzere, 

CMUKnun 154-165. maddeleri gereğince karar verildL01.12.2004 

FETHİ ŞİMŞEK 26043 

^CumhuriyİTSsvcısı"" 
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24.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Göller Bölgesinde kuruyan göllere 
ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı (7/11473) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda sunulan sorularımın, .Anayasa'nın 98. ve T.BM.M İçtüzüğü'nün 96. vd. 
maddelerine g ö r e g ^ ^ j ; ^^- /«^^Bakanı Saym V\I\M <£O\*?- tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 

02.12.2005 
Feridun F. BALOĞLU 

Antalya Milletvekili 

Göller Bölgesi'nde 65'i aşkın gölden en az 35'inin .'çeşitli nedenlerle 
kuruduğu ya da kurutulduğuna ilişkin bir iddia Türkiye Tabiatını*Koruma 
Demeği Antalya Şubesi tarafından kamuoyuna yansıtılmıştır. 

Bu kapsamda; 

1- Bakanlığınıza bağlı kuruluşların uyguladığı projeler nedeniyle Bölgede 
kuruyan göller var mıdır? 

2-Göllerin kuruması ile ortaya çıkan olumsuz sonuçlar Bakanlığınızca göz 
önüne alınarak bir araştırma başlatılmış mıdır? 

T.C. 
ENERJİ VE TABU KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

, • 7 ^ A n k a r a 
Sayı : B.15.O.SGB.610- I i £_-
Konu : Yazılı Soru Önergesi «7 c ı in AT 20G5 

1554 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: TBMM Başkanlığının 26.12.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
17487 sayılı yazısı. 

Antalya Milletvekili Sayın Feridun F. BALOĞLU'nun tarafıma tevcih ettiği, 7/11473 esas 
no.lu yazılı soru önergesi T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği, Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğünden alman yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EKLER : Dr. Mehmet Hilmi GÜLER 
FK-1 önerge Cevabı Bakan 
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ANTALYA MİLLETVEKİLİ SAVIN FERİDUN F. BALOĞLU'NUN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI 

7/11473 

Sorular 1-2 : 

Göller Bölgesi'nde 65'i aşkın gölden en az 35'inin çeşitli nedenlerle kuruduğu ya da 
kurutulduğuna ilişkin bir iddia Türkiye Tabiatını—Koruma Demeği Antalya Şubesi tarafından 
kamuoyuna yansıtılmıştır. 

Bu kapsamda; 

- Bakanlığınıza bağlı kuruluşların uyguladığı projeler nedeniyle Bölgede kuruyan 
göller var mıdır? 

Göllerin kuruması ile ortaya çıkan olumsuz sonuçlar Bakanlığınızca göz önüne 
alınarak bir araştırma başlatılmış mıdır? 

Cevaplar 1-2 : 

Göller Bölgesinde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 
projeler kapsamında yürütülen ıslah projeleri; Kaş-Ovagelemiş, Elmalı-Avlan ve Korkuteli-
Söğüt Gölü İslah Projeleridir. 

Kaş-Ovagelemiş İslah Projesi 1952 yılında işletmeye açılmış olup, proje sahasında 
Sıtma Savaş Teşkilatı tarafından açılan kanalların ıslah edilerek hastalık etmeninin ortadan 
kaldırılması hedeflenmiştir. Halen 50fi ha' lık alanda tarım yapılmaktadır. 

Elmalı-Avlan Projesi kapsamında ıslah edilen Avlan Gölünün 1994 yılında Çevre 
Bakanlığı'nın talebi üzerine yeniden oluşturulması gündeme gelmiş ve konu 1994 yılında 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü etüt programına alınmıştır. 677 ha'lık'eski göl çanağında 
mevcut tapulu tarım alanlarına ve diğer tesislere zarar vermeyecek şekilde ve aynı zamanda 
son yıllarda değişen hidrolojik koşullar ve kuraklık nedeniyle ovadaki su ihtiyacının 
giderilmesi, yer altı suyunun beslenmesi ve yörenin doğal dengesinin korunması gibi 
esaslar göz önüne alınarak, ortaya çıkabilecek ekolojik, ekonomik ve sosyolojik neticeler 
itibariyle en az zararın olduğu 1.025 m kotunda göl yeniden oluşturulmuştur. 

Korkuteli-Söğüt Gölü Islah Projesi ise, 1950 yılında işletmeye açılmıştır. Kestel ve 
Söğüt Ovaları kapalı bir havza konumunda olup, Kestel Ovasının tahliyesi düdenler ile, 
Söğüt Ovasının tahliyesi ise açılan tünel vasıtasıyla sağlanmaktadır. Her iki ovada da yağışlı 
dönemlerde yağışın süresi, şiddeti ve tekerrürüne göre değişen bir göl meydana 
gelmektedir. Ovalar daha sonra, sular çekildiğinde, tarım arazisi durumunu almaktadır. 

Ketsel Ovasına, Onaç, Akçay, Dereköy. Aykıtça ve Kızılsu dereleri mansaplanmaktadır. 
Ovadaki taşkınlar 20-25 yılda oluşan büyük taşkınlar (1907, 1931, 1953. 1969 taşkınları) ve 
daha sık periyotlarda oluşan küçük taşkınlar olmak üzere iki grupta toplanmaktadır. Ovada 
yerleşim birimlerini tarım alanlarını ve Antalya Bucak, Antalya- Burdur karayolunu 
taşkınlardan korumak maksadı ile Korkuteli Derivasyonu, Kızılsu Sel Kapanı, Onaç Sel 
Kapanı (Onaç 1 Barajı) ve Onaç II Barajı inşa edilmiştir. Ancak bu çalışmalar yağışların 
yoğunluğuna bağlı olarak göl oluşumuna engel oluşturmamaktadır. 

Söğüt Ovasında ise, çevresindeki yerleşim birimleri ile tarım alanlarını taşkınlardan 
korumak ve taban arazilcrdeki taban suyunu düşürmek maksadıyla açılan kanal bir tünele 
bağlanmıştır. Kurak dönemlerde tünel girişindeki kapaklar kapatılmakta ve su tutulması 
sağlanmaktadır. 

Yukarıda bahsi geçen projeler dışında, Göller Bölgesinde Devlet Su İşleri 
Genel Müdürlüğü tarafından ıslah edilmiş herhangi bir göl bulunmamakta olup, son yıllarda 
ülkemiz genelinde yaşanan kurak periyodun bölge üzerinde de olumsuz etkiler yarattığı göz 
önünde bulundurulmalıdır. Bununla birlikte yürütülmüş olan ıslah çalışmaları neticesinde 
alanlarda Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından tespit edilen olumsuz herhangi bir 
durum gözlenmemiştir. 
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25.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Aksaray'ın bir köyünün yollarının onarımına iliş
kin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/11476) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorulanmm içişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.01.12.2005 

Ensar ÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

Aksaray ili Gülağaç ilçesi Kızılkaya Köyünün köy içi yollarının çok bozuk olması 
nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanmakta, kış mevsimi de göz önünde bulundurulduğunda 
vatandaşlarımız büyük sıkıntı yaşamaktadır. 

Kızılkaya Köyünün, köy içi yollannın tamiratının yapılması konusunda herhangi bir 
çalışmanız var mıdır? 

T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 

SAYI : B 0 5 0 M A H 0 6 5 0 0 0 / - İ Z . 1 i ö - ^ O ^ c ^ <la.jZZ.2006 
7/11476 esas nolu 

KONU: Yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: TBMM Başkanlığının 26.11.2005 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02. 
17487-7/11476-17479/45082 sayılı yazısı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün "Aksaray ili Kızılkaya köyünün yol 
onarımına ilişkin 7/11476 esas numaralı yazılı soru önergesi hakkında yapılan araştırma 
neticesinde elde edilen bilgilerden; 

Aksaray İli Kızılkaya köy içi yollarının 2005 yılı Aralık ayı içerisinde onarıldığı, 
anlaşılmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

îdülkadir AKSU 
Bakan 
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26.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Aksaray'ın bir köyünün içme suyu ihtiyacına iliş
kin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/11477) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakam Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.3 0.11.2005 

^ ^ Ensar ÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

Aksaray ili Gülağaç ilçesi Camiliören köyünde iki adet su kuyusu açılması için 
müracaat edilmiş olup; herhangi bir sonuç alınamamıştır.Aynca içme suyunun sağlıklı 
olup olmadığının araştırılması için tahlil yapılması amacıyla örnekler gönderilmiş olup; 
yine herhangi bir sonuç alınamamıştır. 

1- Camiliören köyüne iki adet su kuyusu açılması için herhangi bir çalışma yapacak mısınız? 

2- İçme suyunun sağlıklı olup olmadığının araştırılarak tahlillerinin yapılması için bir 
girişimde bulunacak mısınız? 

3- Yeterli olmayan içme suyu deposunun kapasitesinin 200 tondan 300 tona çıkartılması 
konusunda herhangi bir çalışma yapacak mısınız? 

T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 
SAYI :B050MAH065000/<XO<21>--SûUPS *%& .2Z2006 

7/11477 esas nolu 
KONU : Yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM Başkanlığının 26.12.2005 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.OI.0.GNS.0.10.00.02. 
17487-7/11477-17480/45083 sayılı yazısı. 
Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün "Aksaray İli Gülağaç İlçesine bağlı 

Camiliören Köyü içme suyuna ilişkin" yazılı soru önergesi hakkında yapılan araştırma neticesinde 
elde edilen bilgilerden; 

Aksaray İli Gülağaç İlçesine bağlı Camiliören Köyünde su ihtiyacının 5,30 İt/sn olduğu, 
2003 yılında açılan sondaj kuyusundan 10 İt/sn su elde edildiği, 

Ayrıca 200 tonluk su depolarının su ihtiyacını karşıladığı, köy suyunun yeterli olduğu, 
anlaşılmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

ülkadir AKSU 
Bakan 
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27.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI'nın, kariyer basamaklarında yükselme sınavına 
ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/11487) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki soruların Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik tarafından yazılı 
olarak yanıtlanmasını dilerim. 

Saygılarımla. 
JA^JZ r 

Mustafa Gazalcı 
CHP Denizli Milletvekili 

1- 27 Kasım 2005 tarihinde Öğretmenlerin Kariyer basamaklarını belirlemek için 
bir sınav yapıldı. Ancak sınavdan önce 2 yıllık ön lisansı bitirmiş öğretmenlerin sınava 
giremeyecekleri hükmünü Danıştay durdurmasına karşın sınavı erteleyip bu 
öğretmenleri de sınava almamanız hukuk devletiyle çelişmiyor mu? Bu sınavın 
geçerliliğini kuşkuya düşürmüyor mu? 

2- Danıştay kararına karşın sınavı açıklanan günde yapmaya karar verirken 

Danıştay'dan görüş aldınız mı? 

3- Danıştay'ın yürütmeyi durdurmayla ilgili hükmünü ne zaman yerine 
getirilecektir? 

4- Bu öğretmenler için ek sınav yaparsanız bu iki sınavı birleştirecek mi? 

5- Yaklaşık 600 bin öğretmenin yalnızca 127 bin 145'şinln bu sınava girmesinin 
nedeni nedir? Bu konuda çıkarılan yönetmelik bu sayıyı düşürmüş olabilir mi? 
Yönetmeliği değiştirmeyi düşünüyor musunuz? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.SGB.0.03.05.03-11/ S ^ / 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 26.12.2005 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-17487 sayılı yazı. 

Denizli Milletvekili Sayın Mustafa GAZALCI'nın, "Kariyer Basamaklarında Yükselme 
Sınavına ilişkin" ilgi yazı eki 7/11487 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. Bilindiği üzere, Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği'nin 
4'üncü maddesinde yer alan "uzman öğretmen" ve "başöğretmen" tanımlarındaki "lisans 
öğrenimi veya ..." ibareleriyle aynı Yönetmeliğin 8'inci maddesindeki "lisans mezunu" 
ibaresinin yürütülmesinin durdurulması hakkındaki yargı kararı anılan Yönetmeliğin 4 ve 8'inci 
maddelerine yönelik olması nedeniyle, söz konusu sınav ÖSYM ile Bakanlığımız tarafından 
yapılan protokol gereğince anılan tarihte gerçekleştirilmiştir. 

2. Yargı organlarının verdikleri kararlara ilişkin gerekçeli karar dışında görüş vermeleri 
hukuken mümkün olmadığından Danıştaym söz konusu kararı hakkında görüş istenilmemiş olup 
verilen bu karara süresinde itiraz edilmiştir. 

3. Yargı kararları gereğince, hazırlanan Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 07.01.2006 tarihli ve 26046 sayılı 
Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

4. 27.11.2005 tarihinde yapılan sınava katılmayan öğretmenler için de sınav yapılarak. 
değerlendirme sürecinin birlikte gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 

5. Söz konusu Yönetmeliğin 8'inci maddesinin; "Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik 
sınavına başvuracaklarda aranacak şartlar" başlığı altında aranan şartları taşıyan 
öğretmenlerimizden isteyenlerin, sınava başvurarak sınava girmeleri sağlanmıştır. Sınava 
başvurabilmek için belirli bir kıdem süresinin aranması da doğal olarak sayıyı düşürmektedir. 
Ayrıca, yukarıda da belirtildiği üzere, söz konusu Yönetmelikte yapılan değişiklik 07.0].2006 
tarihli ve 26046 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. ^ * 

Bilgilerinize arz ederim. —-""""'^ jf £\ 

C^^-Öoç. Dr. Hüseyin CKLİK 
Millî Eğitim Bakanı 

/*?/2/2006 
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28.- Ankara Milletvekili Yakup KEPENEK'in, Çocuk Danışma ve Yayın Kurulunun bazı 
üyelerinin istifasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/11554) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
ANKARA 

05 Aralık 2005 

Aşağıdaki sorumun Anayasanın 98. ve İçtüzüğün 96 ve 99. maddeleri 
uyarınca Milli Eğitim Bakanı Sayın Doç. Dr. Hüseyin Çelik tarafından yazılı 
olarak yanıtlanmasını istiyorum. 

Saygılanmla. 

Prof. Dr. Yakup KEPENEK 
Ankara Milletvekili 

J^L^UJL<. 

Çocuk Danışma ve Yayın Kurulu'nun 8 üyesinin istifası hakkında: 

1. Bu istifaların gerçek nedeni nedir? 

2. Kurulun hazırladığı yayın programlarına ve projelerine Milli Eğitim 
Bakanlığının "kayıtsız kaldığı" iddiaları doğrumudur? 

3. Kurul Üyelerinin yeniden göreve çağrılması düşünülmekte midir? 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.O8.0.SGB.O.O3.05.O3-1 1/S^£3 / O / Z / 2 0 0 6 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSt BAŞKANLIĞINA 

îlgi :27.12.2005 tarihli ve A.Ol.O.GNS.O.10.00.02-17569 sayılı yazı. 

Ankara Milletvekili Sayın Prof. Dr. Yakup KEPENEK'in, Çocuk Yayınliu-ı Danışma 
ve Yayın Kurulunun bazı üyelerinin istifasına ilişkin ilgi yazı eki 7/11554 esas numaralı yazılı 
soru önergesi incelenmiştir. 

1. Çocuk Yayınları Danışma ve Yayın Kurulunun sekiz üyesinin basın yoluyla 
duyurdukları istifalarının gerçek nedeni bilinmemektedir. 

2. Söz konusu Kurulun hazırladığı "Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yayın Programı" 
22.10.20O4 tarihinde Bakanlığımızın ilgili tüm birimlerine duyurulmuştur. 

Kurulun projelendirdiği "Bir Yazar Bir Kitap" projesi çerçevesinde Bakanlığımız 
yayınları arasında yayımlanmasına karar verilen 67 eser ile proje kapsamı dışında olup 
yayımlanmasına yine ilgili Kurulca karar verilen 15 eserin, basıma hazırlık için her türlü teknik 
çalışması; eserin incelenmesi, tashihi ve dizgisi, Bakanlığımızın ilgili birimlerince Kurulun 
gözetimi altında yapılmış, inceleme ve benzeri ücretleri ödenmiştir. Bu eserlerden 
resimlenmesi de tamamlanmış olan 21' i , basım onayı al ınarak baskıya hazır duruma 
getirilmiştir. 

3. Çocuk Yayınları Danışma ve Yayın Kurulu üyeleri 28.11.2005 tarihli ve 5668 
sayılı onay ile yeniden belirlendiği için eski üyelerin göreve çağrılması söz konusu değildir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

- 1 8 2 -



TBMM B:62 14 .2 .2006 0 : 5 

29.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya'daki bir okulun öğretmen ihtiyacına iliş
kin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/11557) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik tarafından 
yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Nail KAMACI 
Antalya Milletvekili 

Antalya'nın önemli ve basan liselerinin başında yer alan ve Türkiye'nin en çok 
tercih edilen fen liselerinden biri olan Yeşilbayır Beldesi'nde bulunan Yusuf Ziya öner 
Fen Lisesi'nde bazı branşlardaki öğretmen açığı geçici görevlendirmelerle giderilmeye 
çalışılmaktadır. Bu bağlamda, 

1. Geleceğimizin teminatı olan başarılı gençlerimizin mağduriyetlerinin 
önlenebilmesi için görevlendirme ile yürütülen branşlara (1 adet fizik, 1 adet kimya, 1 
adet edebiyat ve 3 adet matematik öğretmeni) kadrolu öğretmen atanması düşünülmekte 
midir? 

2. Atamaların ne zaman yapılması planlanmaktadır? 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.SGB.0.03.05.03-11/S*T2_ /0/-Z./2OO6 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :27.12.2005 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-17569 sayılı yazı. 

Antalya Milletvekili Sayın Nail KAMACI'nın, "Antalya'daki bir okulun öğretmen 
ihtiyacına ilişkin" ilgi yazı eki 7/11557 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. Fen liselerinin eğitim-öğretiminin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi 
kapsamında; 10.01.1999 tarihli ve 23579 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Fen Liseleri 
Yönetmeliği ile 31.03.2004 tarihli ve 25419 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Millî Eğitim 
Bakanlığı Fen Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" hükümleri 
çerçevesinde; 2005-2006 eğitim-öğretim yılında amlan okulların öğretmen ihtiyacını 
karşılamak üzere yapılan seçme sınavı sonucunda başarılı olan öğretmenlerin tercihleri 
alınarak atamalar Ekim 2005 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Bundan sonra Antalya'nın 
Yeşilbayır Beldesindeki Yusuf Ziya Öner Fen Lisesinde ve diğer okullarımızda oluşan 
öğretmen ihtiyacı. Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılacak atamalarla karşılanmaya 
devam edilecektir. 
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2. Söz konusu okullarda, Ekim 2005 sınav/atama tarihinden sonra doğacak öğretmen 
ihtiyaçlarının giderilmesi ilgili valiliklerce öğretmen görevlendirilmesi ile mümkün 
olabilecektir. Bunun sonucunda ihtiyaç duyulması hâlinde anılan Yönetmelik hükümleri ve 
kadro imkânları çerçevesinde öğretmen ataması yapılabilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

30.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU'nun, Trakya'daki sanayi atıklarının oluş
turduğu kanser riskine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/11564) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan soruların, Sağlık Bakanı Sayın Recep AKDAÖ tarafından yazılı 
olarak yanıtlanmasını Anayasanın 98. ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince arz ve talep 
ederim. 

\ 

Mehmet S. KESİMOĞLU 
Kırklareli Milletvekili 

İçişleri Komisyonu Üyesi 

Trakya 'daki sanayi kuruluşlarının pis su ve sanayi atıklarını bölgedeki 
derelere akıttıkları bunun sonucunda da bölgedeki kanser vakalarının arttığı basında 
sıkça söylenmektedir. 

1-) Böyle bir iddia doğru mudur? Trakya bölgemizde kanser vakalarında ki artış ne 
durumdadır? Son zamanlarda bölge hastanelerine gelen ve kanser teşhisi konulan kaç 
hasta vardır? 
2-) Kirli dere sularının karıştığı tarla ve bahçelerde yetişen meyve sebze, çeltik ve 
diğer bitkilerin tüketilmesi kanser hastalığına sebep olduğu iddiaları doğru mudur? 
3-) Trakya 'da bir derenin suyunun kanser hastalığına sebep olup olmayacağının 
araştırılması için 9000 YTL istendiği doğru mudur? Sağlık Bakanlığı yetkilileri bu 
açıdan dereleri denetlemekte midir? Denetleme yapılıyorsa hangi derelerde ve ne 
sıklıkta yapılmaktadır? Bu konuda bakanlığınızın İl Çevre Müdürlüğüyle ortak bir 
çalışması var mıdır? Eğer yoksa başlatmayı düşünüyor musunuz? 

T.C:. 
S A Ğ L ı K B A K A N L ı Ğ ı 

T e m c i S a ğ l ı k H i z m e t l e r i Cicncl M ü d ü r l ü ğ ü 

S A Y İ : B . IO .O .TSH.0 .10 .00 .05 
K O N U : Yaz ı l ı Soru Öne rges i C e v a b ı 

08.02.0b 1 4 2 9 

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

İLCÛ: 2 7 . 1 2 . 2 0 0 5 tarih ve K A N . K A R . M D. A.01 . 0 . O N S . 0 . 1 0 . 0 0 . 0 2 - 1 7569 - > ılı yaz ım*. 

Kı rk la re l i Mi l le tvek i l i Say ın Mel ın ıe l S. K H S t l v l O ö l . 1 ' t a ra l ım m. • •Trakya 'dak i 
sanayi a t ık la r ın ın o l u ş t u r d u ğ u k a n s e r r i sk ine ilişkin'" o l a rak ver i len 7/1 1564 :sas sayılı Yazı l ı 
-Soru Ö n e r g e s i "nin cevab ı i l iş ikte g ö n d e r i l m e k l e d i r . 

A r * e d e r i m . 

E K L E K : 
EKl:ÖiKTge Cevabı 
E K 2 : Ora fi k l>,„f o r Recep ı K I M C 
F.K3: Tablo . Bak.ın 
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Kırklareli Milletvekili Sayın Mehmet S. KESİMOĞLU tarafından "Trakya'daki 
sanayi atıklannın oluşturduğu kanser riskine ilişkin" olarak verilen Yazılı Soru Önergesinin 
cevabıdır. 

SORULAR: 
Trakya'daki sanayi kuruluşlarının pis su ve sanayi atıklarını bölgedeki derelere 

akıttıkları bunun sonucunda da bölgedeki kanser vakalarının arttı i-1 basında sıkça 
söylenmektedir. 

1-Böyle bir iddia doğrumudur? Trakya bölgemizde kanser vakal ırında ki artış ne 
durumdadır? Son zamanlarda bölge hastanelerine gelen ve kanser teşhisi ;onulan kaç hasta 
vardır? 

2-Kirli dere sularının karıştığı tarla ve bahçelerde yetişen meyve sebze, çeltik ve diğer 
bitkilerin tüketilmesi kanser hastalığına sebep olduğu iddiaları doğrumudur 

3-Trakya'da bir derenin suyunun kanser hastalığına sebep olrp olmayacağının 
araştırılması için 9000 YTL istendiği doğru mudur? Sağlık Bakanlığı yetkilileri bu açıdan 
dereleri denetlemekte midir? Denetleme yapılıyorsa hangi derelerdi ve ne sıklıkta 
yapılmaktadır? Bu konuda Bakanlığınızın İl Çevre Müdürlüğüyle ortak bir çalışması var 
mıdır? Eğer yoksa başlatmayı düşünüyor musunuz? 

CEVAPLAR: 

1- Kanserli bireylerde kanserin nedeninin (sigara, yanlış beslenme hareketsiz yaşam 
tarzı, çevresel etkenler vb.) hangisi olduğunun günümüz teknolojisiyle ayın edilmesi mümkün 
değildir. Bakanlığımızca en son hazırlanan 2002 yılının kanser vakalarına it Trakya Bölgesi 
ve diğer bölgelerin grafiği ile yaş ve cinsiyete göre dağılım tablosu ekte sun tlmaktadır. 

Ayrıca 2003-2004-2005 yıllarına ait Trakya Bölgesi illerinden Kırklareli İlindeki 
kansere bağlı ölümlerin dağılımını gösteren tablo da ekte sunulm; Madır. Tablonun 
incelenmesinden de anlaşılacağı üzere Kırklareli İlinde kanser vakalarında s tyısal olarak ciddi 
bir artış söz konusu değildir. 

2- Kirli dere sularının karıştığı tarla ve bahçelerde yetişen mey vı. sebze, çeltik ve 
diğer bitkilerin tüketilmesinin kanser hastalığına sebep olup olmadığı vönünde bir veri 
bulunmamaktadır. 

3-Trakya'da bir derenin suyunun kanser hastalığına sebep oh p olmayacağının 
araştırılmasına yönelik planlanmış bir çalışmamız yoktur. Bu nedenle yapı ıcak bir araştırma 
için 9000 YTL. ücret talep edilmesi söz konusu değildir. Atık suların ve atıkların karıştığı 
derelerin çevre kirliliği açısından denetimleri 2872 sayılı Çevre Kanunu hiUümleri gereğince 
İl Çevre ve Orman Müdürlüklerince yapılmaktadır. Ancak zaman zaman y.ıpılan şikayetlerin 
değerlendirilmesi noktasında İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Çevre ve Orman Nıüdürlüğü ekipleri 
müşterek denetimlerde bulunmaktadır. Diğer taraftan, ilgili Bakanlıklar w Kamu kurum ve 
kuruluşları tarafından bu konuda yapılan çalışmalara Bakanlığımızc ı gerekli destek 
verilmektedir. 

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederim 
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GRAFİK 2:KANSER İNSİDANSININ BÖLGELERE GÖR 
Graphic 2: Cancer Incidence According to Regions in Tu 
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TÜRKİYE GENELİNDE BÖLGELERE GÖRE KANSER İNSİDANSLARI (2002) 

Bölgeler 

Marmara Bölgesi 

Ege Bölgesi 

İç Anadolu Bölgesi 

Karadeniz Bölgesi 

Akdeniz Bölgesi 

Doğu Anadolu Bölgesi 

Güneydoğu Anadolu Bölgı 

Adresi Belli Olmayan ve 
Yurdışında olanlar 

Genel 

İ L L E R 

Balıkesir,Bilecik,Bursa,Çanakkale 

Edirne,İstanbul.Kırklareli,Kocaeli 

Sakarya,Tekirdağ,Yalova 

Afyon ,Aydın,Denizli,izmir,Kütahya, 

Manisa,Muğla,Uşak 

Ankara .Çankırı, Eskişehir, Kayseri, 

Konya,Nevşehir,Niğde,Sivas.Yozgat 

Aksaray.Karaman.Kırıkkale, 

Kırşehir 

Amasya.Artvin.Bolu.Çorum.Giresun 

Kastamonu,Rize, Gümüşhane, Ordu, 

Samsun.Sinop.TokatTrabzon,Bartın, 

Karabük,Zonguldak,Bayburt,Düzce 

Adana,Antalya,Burdur,Hatay,içel 

İsparta.Kahramanmaraş.Osmaniye 

Ağrı,Bitlis,Bingöl,Elazığ,Erzincan 

Erzurum,Hakkari.Kars,Malatya,Muş, 

Tunceli,Van,Ardahan,lğdır 

Adıyaman,Diyarbakır,Gaziantep,Kilis 

Mardin,Ş.urfa,Siirt,Batman,Şırnak 

Kanser Olgu 

Sayısı (*) 

7f-48 

9614 

9297 

6633 

8(;34 

3604 

11-31 

1915 

48676 

İnsidans 
Yüzbinde 

42,52 

105,60 

78,70 

79,01 

89,80 

57,84 

28,29 

70,24 

O Olgular yaşadıkları bölgelere göre değerlendirilmişlerdir. 
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2002 YILI KANSER İSTATİSTİKLER 
İLLER 
Crties 

Edime 
İstanbul 
Kırklareli 
Tekirdağ 
TOPLAM 

22 
34 
39 
59 

TOPLAM 
Total 
Total 
445 
2826 
223 
240 

3734 

İNSİDANS 
Incidence 

(Yüzbinde) 
112,06 
26,97 
67,94 
37,05 
31,51 

ERKEK 
Afete 

280 
1558 
145 
157 

2140 

İNSİDANS 
Incidence 

(Yüzbinde) 
132,78 
29,40 
84.61 
46,48 
35,55 

KADIN 
Femate 

165 
1268 
78 
83 

1594 

İNSİDANS 
Incidence 

(Yüzbinde) 
88,61 
24,49 
49,73 
26,77 
27,34 

TRAKYA BÖLGESİ YAŞ VE CİCİYET DAĞILIMI (2002) 

YAŞ GRUPLA 
0-4 
5-9 

10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75+ 

BİLİNMEYEN 
TOPLAM 

CİNSİYET 
ERKEK 

44 
36 
31 
23 
49 
30 
34 
55 

109 
173 
235 
225 
283 
270 
238 
301 

4 
2140 

KADIN 
35 
18 
29 
11 
21 
39 
43 
86 

137 
174 
142 
183 
150 
157 
149 
216 

4 
1594 

TOPLAM 
79 
54 
60 
34 
70 
69 
77 

141 
246 
347 
377 
408 
433 
427 
387 
517 

8 
3734 

MARMARA BÖL 

E 

YAŞ 
0-
5-

10-
15-
20-
25-
30-
35-
40-
45-
50-
55-
60-
65-
70-
75 

İLİNM 
TOP 

* En son çıkan istatistiklerimiz 2002 yılına aittir. 
* 2002 Nüfus tahminleri Devlet İstatistik Kurumundan alın 
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KIRKLARELİ İÜ KANSERE BAĞLI ÖLÜMLERİN CİNSİYET VE YILURA GÖRE DAÖILIMI 

VAKA TÜRÜ 

AfiızCA 
Akciğer CA 
BarsalCA 

İBeyin : A 
ICromlulCA 
İDoriCA 
Gırtlak CA 

İHodflkln Lenfoır.a 

lieum : A (İnce Barsak) 
Inopro Dillimik karslnom 

[Karad 5er CA 
KarsIriDİl Tümör 

|Komik CA 

KOAH 
Kolon CA(KalınbarsBk) 

|Löaoml_ 
Mailen Melsnom 

İMemeCA 
İMâ&anaCA 
Matabollk Hastalık" 
MotastatikCA 

İMldâCA 
İNazofarenx CA 
lûataosarkom 
lOyer CA. 
lölüOoâum 
pûfeflus CA 
[Pankreas CA 
Prostat CA 
Rektum CA | 

^Safrakesesi CA 
SorviKîCA 
TestlsCA 
[Trakdfl.CA 
t e n i s CA 
krtöbra Tümörü 
Yumuşak Doku Sarkomu 1 
GENEL TOPLAM [ 

1 """" 2003 1 ' 2 0 0 4 ^ ' " 

ERKEK 

1 
86 
1 
8 

1 
7 
2 

15 

3 

14 
1 

2 

23 

1 
"8" " | 
12 I 
1 

1 1 
1 
1 
1 

199İ 

I KADIN 

î 
17 
2 
6 ~™ 

1 

2 

10 

1 

4 
"3" 

5 
1 

6 

2 

o'"" 

3 
1 

3 

72 J 

I TOPLAM 

2 
113 
3 
14 
o 
2 
7 
4 
0 

„ ,.«-
25 
0 
4 
0 
18 
4 
0 
S 
3 
0 
0 
29 
0 
0 
2 

° """V'H 
13 
12 
4 
2 
1 
1 

. ._ . . . 
3 
0 

° 

ERKEK 

r 1 
r 09 

T ^ „ 

r""u7 

'-y- -
' 1 3 " ' 
2 

1 
15 

1 

7 
3 

3 

1 
23 
1 

6 
15 
1 

- r . . „ _ , ! 

1 I 
271 | 203 | 

t KADIN 

] 13' 

r i 
9 

1 
^m^. 

e 
1 

9 

8 
2 

7 

1 
1 

1 
3 

| TOPUM 

1 
112 
3 

LJLL " i " ™ ' 

4 
13 
2 
0" 
1 

! 21 
1 
1 
0 
18 
3 
0 
8 
5 
0 
1 
30 
1 
1 
1 
V"'" 'i 
1 
• 

1 15 | 
1 | 

"Y 

_JLH 

2 I 

f 
"""0 

0 
0 
ö" 
0 " 

" 1 '" 1 

1 2005 
İERKEK 

1 

Lüi« 
' 1 " " 
12 

2 
i 0 

2 

6 

12 
1 
1 

2 

23 

1 

1 
8 

"23 
4 
1 

' 1 

"î" T 

270 l 228 [ 

] KADIN 

12 
I 1 

8_ 

1 

8 
1 
1 

7 

" 7 
1 

2 
11 

4 

4 

4 

"4 

""72 ı 

I TOPLAM 

1 

t m\ 1 2 
18 
0 

?..._ 
8 
0 
3 | 

I j> MI 

12 

V ... 
1 

i 0 
19 
1 
1_ 
7 
3 
0 
2 

^JLJ 
"T | 

1 
"4 
0 
1 
13 
23 " 

" 8 
M' 1 

0 
1 
0 I 

"""-4 I 
1 

"0 
JM8 I 
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31.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROGL U'nun, PTT şubelerinin güvenliğine ve bir faturalı 
zarfın ücretlendirilmesine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın cevabı (7/11570) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı sayın Binali Yıldırım tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını bilgilerine sunarım. 

Kemal KILIÇDARÖĞLU 
İstanbul Milletvekili 

1. PTT Yönetim Kurulu Kararı ile cep telefonu operatörü Avea'nın Eylül ayına ait 50-
60 gram ağırlığındaki yaklaşık 2 milyon adet faturasının 2,5 YTL yerine 0.75 YTL'ye 
kabul edildiği, bu faturaların bulunduğu zarfın içerisinde ÜLKER firmasına ait 25 
gramlık Türk Kahvesi poşetlerinin bulunduğu, bu uygulama ile kurumun 3.5 milyon 
YTL zarara uğratıldığına ilişkin haberler basında yer almıştır. Bu bilgiler ışığında; 

a. PTT'nin kayıtlı gönderiler için uyguladığı tarifede 50-60 gramlık bir zarf için 
ne kadar ücret alınacağı belirlenmiştir? 

b. Söz konusu faturalar hangi gerekçeyle 0.75 YTL karşılığında kabul edilmiştir? 
c. Bu uygulama niçin ÜLKER firmasına ait kahvelerin dağıtıldığı bir dönemde 

yapılmıştır? 
d. Bu uygulama, böyle bir promosyonun olmadığı zamanda yapılsaydı; içinde 

faturanın bulunduğu zarfın ağırlığı yaklaşık olarak kaç gram olurdu ve bu 
ağırlıktaki bir zarf için ne kadar ücret alınırdı? 

e. Söz konusu zarflar niçin "adi" gönderi ücretinden kabul edilmiş ve abonelere 
teslim sırasında "kayıtlı gönderi" işlemi yapılmıştır? 

f. Bu işlem posta dağıtıcılarının iş yükünün artmasına neden olmuş mudur? 
g. Bu uygulamaya daha sonraki aylarda da devam edilmiş midir? 
h. 50-60 gram ağırlığındaki bir gönderinin 2.5 YTL yerine 0.75 YTL karşılığında 

kabul edilmesi için karar alan ve Kurumu 3.5 milyon YTL zarara uğrattığı 
söylenen Yönetim Kurulu üyeleri hakkında herhangi bir yasal işlem yapılmış 
mıdır? 

i. Kurumun uğradığı zararın Yönetim Kurulu Üyelerinden tahsil edilmesi 
düşünülüyor mu? 

2. Son günlerde PTT şubelerinde meydana gelen silahlı soygun ve gasp haberleri basında 
sıkça yer almaya başlamıştır. 

a. PTT Bank uygulamasının başladığı 2004 Mayıs ayından bu yana kaç PTT 
Merkezi ya da Şubesinde silahlı soygun veya gasp olayı meydana gelmiştir? 

b. Bu soygun ve gasp olaylarında kaç YTL'lik para çalınmıştır? 
c. Çalman bu paraların personelden tahsil edildiği iddiaları doğru mudur? 
d. Personelden bugüne kadar bu tür olaylar nedeniyle kaç liralık tahsilat 

yapılmıştır? 
e. Silahlı soygun ya da gasp sonucu çalınan paraların personelden tahsil edilmesi 

hangi yasal düzenlemeye dayanılarak yapılmaktadır? 
f. PTT Bank uygulaması başlatılmadan önce PTT merkez ve şubelerinde yeterli 

güvenlik önlemleri alınmış mıdır? Bu güvenlik önlemlerinin yeterli olduğunu 
düşünüyor musunuz? 

g. Güvenlik önlemleri yeterliyse soygun ya da gasp olaylarının nedeni nedir? 
h. PTT merkez ve şubelerinin kaçında güvenlik kamerası ve koruma güvenlik 

memuru vardır? 
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T . C . 

U L A Ş T I R M A B A K A N L I Ğ I 
S t r a t e j i G e l i ş t i r m e B a ş k a n l ı ğ ı 

/ . 13 ŞUBAT 2006 
S A Y I : B . 1 1 . 0 . S G B . 0 . 1 0 . O l . 6 1 0 . 0 1 / — 0-^\\ / £ *<, O Jl 
K O N U : İ s t a n b u l M i l l e t v e k i l i ' 

Sayın Kemal KILIÇDAROĞLU'nun 
yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi: TBMM Başkanlığının 27.12.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-17569 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Kemal KILIÇDAROĞLU'nun 7/11570 sayılı yazılı soru 
önergesinin cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
EK: 
1-Cevap formu Ulaştırma Bakanı ' 

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL KILIÇDAROĞLU'NONÎ 
7/11570-17553 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

SORU 1- PTT Yönetim Kurulu Kararı ile cep telefonu operatörü Avea'nın 
Eylül ayına ait 50-60 gram ağırlığındaki yaklaşık 2 milyon adet faturasının 2,5 YTL 
yerine 0.75 YTL'ye kabul edildiği, bu faturaların bulunduğu zarfın içerisinde ÜLKER 
firmasına ait 25 gramlık Türk Kahvesi poşetlerinin bulunduğu, bu uygulama ile 
kurumun 3.5 milyon YTL zarara uğratıldığına ilişkin haberler basında yer almıştır. 
Bu bilgiler ışığında; 

a.PTT'nin kayıtlı gönderiler için uyguladığı tarifede 50-60 gramlık bir zarf için 
ne kadar ücret alınacağı belirlenmiştir? 

b.Söz konusu faturalar hangi gerekçeyle 0.75 YTL karşılığında kabul 
edilmiştir? 

c.Bu uygulama niçin ÜLKER firmasına ait kahvelerin dağıtıldığı bir dönemde 
yapılmıştır? 

d.Bu uygulama, böyle bir promosyonun olmadığı zamanda yapılsaydı; içinde 
faturanın bulunduğu zarfın ağırlığı yaklaşık olarak kaç gram olurdu ve bu ağırlıktaki 
bir zarf için ne kadar ücret alınırdı? 

e.Söz konusu zarflar niçin "adi" gönderi ücretinden kabul edilmiş ve abonelere 
teslim sırasında "kayıtlı gönderi" işlemi yapılmıştır? 

f.Bu işlem posta dağıtıcılarının iş yükünün artmasına neden olmuş mudur? 
g.Bu uygulamaya daha sonraki aylarda da devam edilmiş midir? 
h.50-60 gram ağırlığındaki bir gönderinin 2.5 YTL yerine 0.75 YTL 

karşılığında kabul edilmesi için karar alan ve Kurumu 3.5 milyon YTL zarara 
uğrattığı söylenen Yönetim Kurulu üyeleri hakkında herhangi bir yasal işlem 
yapılmış mıdır? 

i.Kurumun uğradığı zararın Yönetim Kurulu Üyelerinden tahsil edilmesi 
düşünülüyor mu? 

CEVAP 1- AVEA İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi, 28/09/2005 tarih ve 673 
sayılı yazısı ile, bir defaya mahsus olmak üzere, Eylül 2005 Ayı faturaları ile birlikte 
Ramazan Bayramı için hazırlanmış olan özel hediye paketlerini imza karşılığı adrese 
teslim edilecek şekilde müşterilerine ulaştırmak istediklerini belirterek, ağırlığı 50-60 
gram civarında olan bu gönderilerin PTT Genel Müdürlüğü tarafından 750.000 
TL (0,75 YTL) ücret ile tesliminin sağlanmasını veya kendi elemanlarının da dahil 
edileceği bir sistem ile kendilerince yapılmasına müsaade edilmesini talep etmiştir. 

AYCELL İletişim Hizmetleri Anonim Şirketinin, kuruluşundan itibaren posta 
hizmetleri yönünden PTT Genel Müdürlüğü ile çalışmaya özen gösterdiği, bu 
durumun ARLA Şirketi ile birleşip AVEA ismini aldıktan sonra da devam ettiği, PTT 
Genel Müdürlüğü vasıtasıyla aylık gönderilen posta adedinin yaklaşık 2 milyonu 
bulduğu, bu gönderilerden sadece İstanbul Avrupa Yakası Posta İşleme Merkezi 
tarafından 2004 yılında: yaklaşık 5 Trilyon liralık gelir elde edildiği hususları göz 
önünde bulundurularak,'? ; 
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5584 sayılı Posta Kanununda "PTT İdaresi, posta ve telgraf havaleleri ile 
değerli maddelerin, çeklerin ve ödeme şartlı gönderilerin şart edilecek bedellerinin 
ihtiyaca göre değer ve sayılarını kısmaya ve bütün posta maddelerinin ağırlık ve 
büyüklüklerini, kabul şartlarını belirlemeye yetkilidir," hükmüne, 233 Sayılı 
KHK'nin 9/2 nci maddesinde kendisine tanınan "Teşebbüs, müessese ve bağlı 
ortaklıkların çalışmalarının verimli ve karlı olarak yürütülmesi şartlarını oluşturacak 
esasları ve işletme politikalarını belirlemek" yetkisine ve Ana Statü'nün 6/2 nci 
maddesinde "Yönetim Kurulu, Kuruluşun amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirme ve 
yönetimi ile ilgili gerekli her türlü kararları alır" hükmünde kendisine verilen yetkiye 
dayanarak PTT Yönetim Kurulunun 28/09/2005 tarih 356 sayılı kararı ile; 

Söz konusu gönderilerin kaybı halinde tazminat verilmemesi, (yani PTT Genel 
Müdürlüğünün sorumluluğu yönünden kayıtlı posta gönderisi gibi 
değerlendirilmemesi) PTT Genel Müdürlüğü açısından önemli bir iş yükünü 
oluşturan gönderilerin ayırımının anılan Şirket tarafından il bazında yapılması, 
gönderilerin ambalajının posta hizmetlerini aksatmayacak şekilde birbirinin aynı 
olması, posta trafiğinin arttığı Ramazan Bayramından 15 gün önce postaya verilmesi 
şartlarının ilgili Şirket tarafından sağlanması kaydıyla, bir defaya mahsus olmak 
üzere, Şirket tarafından adi (normal) gönderiler için alınan 0,60 YTL'ye ilaveten 
0,15 YTL alınmak suretiyle 0,75 YTL'den kabul edilmesine karar verilmiştir. 

Bilindiği üzere, APS, tebligat, koli ve taahhütlü gönderiler "Kayıtlı Posta 
Maddeleri" olarak değerlendirilmektedir. Bu maddelerin kaybı halinde Posta 
Kanununun 50 nci maddesi gereğince taahhüt ücretinin 50 katı tutarında, bu 
maddelerden değerli olarak postaya verilenlerine ise konulmuş olan değer tutarında 
tazminat ödenmektedir. 

Mevcut otomasyon sisteminden istifade ederek, kayıtlı posta maddelerinin de 
kabul, sevk ve teslimlerinin bilgisayar ortamında otomasyon sistemi üzerinden 
yapılabilmesine yönelik olarak 2004 yılının Nisan ayında 24 PTT Merkezinde pilot 
uygulama olarak başlatılan "Kayıtlı Posta Maddeleri Otomasyonu Projesi", 
13/06/2005 tarihinde 161 PTT Merkezine daha yaygınlaştırılmıştır. Bu projenin, 2005 
yılı yatırım programı gereğince 584 PTT Merkezine daha yaygınlaştırılmasına 
yönelik ihaleler yapılmış ve gerekli donanımlar alınmış olup, kısa bir süre içerisinde 
buralarda da uygulamaya geçilecektir. 2006 yılında ise tüm PTT işyerlerinin kayıtlı 
posta otomasyonuna açık tutulması hedeflenmiştir. 

Ayrıca, kredi kartı dolandırıcılığını önlemek amacıyla, Bankalar tarafından 
yeniden bastırılarak kredi kartı sahiplerine gönderilecek 30 milyon adet civarındaki 
çipli kredi kartlarının tamamının, PTT Genel Müdürlüğü aracılığı ile söz konusu 
otomasyon projesi kapsamında kabul ve tesliminin sağlanabilmesine yönelik olarak 
Bankalar ve Kredi Kartları Merkezi nezdinde gerekli girişimler sürdürülmektedir. 

Bu itibarla, projenin ülke geneline yaygınlaştırılması planlandığı halde, söz 
konusu gönderilerin kabul edildiği tarih itibariyle, "Kayıtlı Posta Otomasyonu 
Projesi" 185 işyerinde çalıştığından, sistemin ve alt yapısının test edilmesine ihtiyaç 
duyulmuştur. Bu nedenle, bir defaya mahsus olmak üzere, söz konusu gönderilerin, 
olabildiğince sistem üzerinden kabul ve teslim işlemi yapılmaya çalışılarak, anılan 
projenin sürekli izlenip değerlendirilmesi suretiyle karşılaşılan aksaklıklar 
giderilmeye çalışılmıştır. 
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Yukarıda açıklandığı üzere, kayıp olması halinde tazminat verilmemesi 
nedeniyle kayıtsız (adi) gönderi kapsamında değerlendirilen söz konusu AVEA'ya ait 
gönderilerin; mevcut altyapı, personel, teçhizat ve mevzuat dahilinde, özel olarak 
ilave herhangi bir harcama yapılmadan, kabul, sevk ve teslimi sağlanmış olup, 
yaklaşık 1,8 Milyon Yeni Türk Lirası ilave gelir elde edilmiştir. Ayrıca, bu gönderiler 
için hiçbir tazminat ödenmemiştir. Dolayısıyla PTT Genel Müdürlüğünün herhangi 
bir zararı da söz konusu değildir. 

SORU 2- Son günlerde PTT şubelerinde meydana gelen silahlı soygun ve gasp 
haberleri basında sıkça yer almaya başlamıştır. 

a.PTT Bank uygulamasının başladığı 2004 Mayıs ayından bu yana kaç PTT 
Merkezi ya da Şubesinde silahlı soygun veya gasp olayı meydana gelmiştir? 

b.Bu soygun ve gasp olaylarında kaç YTL'lik para çalınmıştır? 
c. Çalınan bu paraların personelden tahsil edildiği iddiaları doğru mudur? 
d.Personelden bugüne kadar bu tür olaylar nedeniyle kaç liralık tahsilat 

yapılmıştır? 
e.Silahlı soygun ya da gasp sonucu çalınan paraların personelden tahsil 

edilmesi hangi yasal düzenlemeye dayanılarak yapılmaktadır? 
f.PTT Bank uygulaması başlatılmadan önce PTT merkez ve şubelerinde yeterli 

güvenlik önlemleri alınmış mıdır? Bu güvenlik önlemlerinin yeterli olduğunu 
düşünüyor musunuz? 

g.Güvenlik önlemleri yeterliyse soygun ya da gasp olaylarının nedeni nedir? 
h.PTT merkez ve şubelerinin kaçında güvenlik kamerası ve koruma güvenlik 

memuru vardır? 

CEVAP 2- 2004 yılının Mayıs ayından bu yana 7'si silahlı soygun olmak üzere 
toplam 201 PTT işyerinde hırsızlık ve gasp olayı meydana gelmiş olup bu olaylarda 
toplam 432 Bin 61 YTL çalınmıştır. 

Çalınan bu paraların tamamının PTT Genel Müdürlüğü personelinden tahsil 
edilmesi söz konusu olmayıp sadece 5584 sayılı Posta Kanunu ile PTT Genel 
Müdürlüğü Mali Sorumluluk ve Kasa İşlemleri Yönergesi gereğince mevzuata uygun 
hareket etmediği tespit edilen personelden çalınan paralar tahsil edilmekte olup bu 
kapsamda personelden tahsil edilen miktar 10 Bin 600 YTL'dir. 

Halen PTT işyerleri, 1271 güvenlik görevlisi, İle\korunrnakta olup, alarm 
sistemi bulunan işyerlerinin sayısı 629 adettir:. 

PTT İşyerlerinin PTT Bank konseptine uygun olarak düzenlenmesi 
çerçevesinde bitirilen 16 merkezde güvenlik kamerası kayıt sistemi bulunmaktadır. 
Şu anda yapım ve ihale aşamasında olan toplam 47 PTT Merkez Müdürlüğünde ise 
PTT Bank düzenlemesi kapsamında güvenlik kamerası kayıt sistemi kurulacaktır. 

2006 yılı yatırım programına gerekli ödenek konularak, işlem trafiği yüksek 
PTT işyerlerinin kamera sistemi ile tüm PTT işyerlerinin de (alarm sistemiyle 
donatılmasına yönelik çalışmalar 2006 yılında tamamlanacaktır: 
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32.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya'daki su sorununa ilişkin sorusu ve Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı (7/11578) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakam-Sayın Hilmi Güler 

tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. /^ V A s\, A 
Nail KAMACI 

Antalya Milletvekili 
Antalya ilimizde çarpık kentleşme ve hızla artan nüfus nedeniyle su sıkıntısı 

yaşanmaktadır. Antalya'da DSİ'nin açıklamasına göre tek •şansın Duraliler olduğu ve bu 
kaynak için 1 m3/sn su alımını öngörülmesine rağmen, AS AT Duraliler'den 4 m3/sn 
çekmektedir. Ayrıca Antalya'daki diğer su kaynakları konusunda ise net bir bilgi henüz 
kamuoyuna duyurulmamıştır. Bu bağlamda; 

1- Turizmin başkenti Antalya'nın su sıkıntısını nasll çözümlemeyi 
düşünüyorsunuz? 

2- İleride daha da artacak olan susuzluk sorununun, Antalya'ya gelecek olan turist 
sayısını etkileyeceği düşünülerek nasıl bir önlem almayı düşünüyorsunuz? 

3- 1999 yılında Antalya OSB'de içinde yoğun olarak ağır metallerin bulunduğu bin 
200 ton atık suyun arıtılmadan toprağa bırakıldığı bilinmektedir. Bu uygulamaya 
halen devam edilmekte midir? 

4- Şehir suyunda yapılan kontrollerde ağır metallerin analizi de yapılıyor mu? 
5- Şehir suyunda ağır metaller tespit edildi ise yaşanacak olan muhtemel sağlık 

problemleri konusunda halkı nasıl aydınlatmayı düşünüyorsunuz? 
6- Atık suları arıtılmadan toprağa bırakan firmalar hakkında nasıl bir yaptırım 

uygulamayı düşünüyorsunuz? 

T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

A n k a r a 

Sayı : B.15.0.SGB.610 — /Cj/0 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

1 ^ 3 7 ŞUBAT 2005 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi: TBMM Başkanlığı'nın 27.12.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.nün A.Ol.O.GNS.0.10.00 
02-7/11578-17590/45267 sayılı yazısı. 
Antalya Milletvekili Sayın Nail KAMACI'nın tarafıma tevcih ettiği, 7/11578 esas 

no.lu yazılı soru önergesi TBMM İçtüzüğünün 99 uncu maddesi gereği, Devlet Su İşleri 
Genel Müdürlüğü'nden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak ekte 
gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. / W A "/vu'[/> 
EKLER: D r- Mehmet Hilmi GÜLER 
l-önerge Cevabı Bakan 
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ANTALYA MİLLETVEKİLİ SAYIN NAİL KAMACI'NIN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

(7/11578) 

Soru 1 : 

Antalya İlimizde çarpık kentleşme ve hızla artan nüfus nedeniyle su sıkıntısı 

yaşanmaktadır. Antalya 'da DSl'nin açıklamasına göre tek şansın Duraliler olduğu ve bu 

kaynak için 1 m3/sn su alımını öngörülmesine rağmen, ASAT Duraliler'den 4 m3/sn 

çekmektedir. Ayrıca Antalya'daki diğer su kaynakları konusunda ise net bir bilgi henüz 

kamuoyuna duyurulmamıştır. Bu bağlamda; 

Turizmin başkenti Antalya'nın su sıkıntısını nasıl çözümlemeyi düşünüyorsunuz? 

Cevap 1 ; 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce turizmin başkenti Antalya'nın su sıkıntısının 

çözümü ile ilgili olarak; ihale edilerek yapımı tamamlanmış bulunan "Antalya Kenti İçme, 

Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Planlama ve Kafi Proje Revizyonu" işi kapsamında su 

sıkıntısının çözümlenmesi ile ilgili detaylı, alternatifli çalışmalar yapılmış, tamamlanan 

projeler ve ilgili dokümanlar DSİ Bölge Müdürlüğü ile Antalya Belediye Başkanlığı'na 

gönderilmiştir. 

İnşaat ihalesine hazırlık olması açısından proje kapsamında yaptırılan Kafi Proje 

raporu, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına gönderilmiş, DPT Müsteşarlığı'ndan gelen 

görüşler de değerlendirilmiş ve Rapora son şekli verilmiştir. 

İnşaat ihalesi çalışmaları için, Antalya Büyükşehir Belediyesi ile protokol 
hazırlanması çalışmaları halen sürdürülmektedir. 

Antalya Kenti İçme suyu Temini için, planlama revizyonu ve projelendirme 

çalışmaları kapsamında ; en uygun su kaynağı olarak Karacaören II ve Karacaören I Barajları 

belirlenmiş ve içme suyu amaçlı kullanılacağından dolayı çevre illerde korumaya yönelik 

tedbirler alınmış, gerekli yatırımlar yapılmıştır. Ayrıca su kaynağında bol miktarda su 

bulunması, suyun kalitesinin yalnızca konvansiyonel arıtma ile standartlara uygun hale 
getirilebilmesi, şehre cazibe ile isale edilmesi gibi önemli avantajlar göz önünde 

bulundurularak Varsak civarında inşa edilecek arıtma tesisinde arıtılacak olan suyun, Antalya 

halkının kullanımına sunulması için projelendirme yapılmıştır. 
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Proje çözümünde belirtilen sistemin gerçekleştirilebilmesi için; 27 alternatif üzerinde 

çalışma yapılarak en uygun sistem tespit edilmiştir. Mevcut içme suyu temin sisteminden de 

azami şekilde istifade edilmiş, proje çözümü, mevcut ve yapılacak sistem birlikte çalışacak 

şekilde tasarlanmıştır. Bu çalışmalarda Antalya Kenti'nin önemi de göz önünde 

bulundurularak , en uygun sistem, en uygun çözüm ile titizlikle projelendirilmiştir. 

Soru 2 : 

İleride daha da artacak olan susuzluk sorununun, Antalya'ya gelecek olan turist 

sayısını etkileyeceği düşünülerek nasıl bir önlem almayı düşünüyorsunuz? 

Cevap 2 : 

Proje hedef yılı 2030 olup, 2030 yılı nüfusu göz önünde bulundurulmuştur ve bu 

tarihte gelecek olan turist sayısı, bilimsel esaslara dayalı hesaplamalarla belirlenmiştir. 

Antalya kentinin 2030 yılına kadar içme ve kullanma suyu temini için gerekli projelendirme 

yapılmıştır. 

Soru 3,4,5,6 ; 

- 1999 yılında Antalya OSB'de içinde yoğun olarak ağır metallerin bulunduğu 1 200 

ton atık suyun arıtılmadan toprağa bırakıldığı bilinmektedir. Bu uygulamaya halen 

devam edilmekte midir ? 

- Şehir suyunda yapılan kontrollerde ağır metallerin analizi de yapılıyor mu? 

- Şehir suyunda ağır metaller tespit edildi ise yaşanacak olan muhtemel sağlık 

problemleri konusunda halkı nasıl aydınlatmayı düşünüyorsunuz ? 

- Atık suları arıtılmadan toprağa bırakan firmalar hakkında nasıl bir yaptırım 

uygulamayı düşünüyorsunuz ? 

Cevap 3.4.5.6 : 

Yukarıdaki sorularda yer alan hususlar; ASAT ( Antalya Su Atık su ) Genel 

Müdürlüğü, Çevre İl Müdürlüğü ve Sağlık îl Müdürlüğü'nün görev kapsamında olup, ilgili 

bilgiler Bakanlığımızda mevcut değildir. 
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33.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan'daki bir köy okulunun ihtiyaçlarına iliş
kin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/11595) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakam Sayın Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK tarafından yazalı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.08.12.2005 

Ensar ÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Merkez Beşiktaş köyünde bulunan 5 yıllık İlköğretim Okulumuzda yaşanan 
gerek Öğretmen, gerekse okul binamıza ilişkin istinat duvarı ve tuvaletin olmaması, çatının 
akması, pencerelerin sağlıksız olması gibi sorunlar hızla büyümektedir. Okulumuzun 
öğretmen açığı genellikle vekil öğretmenlerle karşılanmaya çalışılmakta, görevleri biten 
vekil öğretmenlerimizin her yıl değişmesi nedeniyle öğrencilerimiz başarısız 
olmaktadırlar. Asaleten gelen öğretmenlerimiz, lojmanların bakımsızlığı gibi çok önemli 
bir sorunla karşı karşıya kaldığından bir an Önce kaçmanın yollarını aramaktadırlar. 

1- Çok eski olan Beşiktaş köy okulumuzun bakım ve onarımının biran önce yapılması 
konusunda herhangi bir çalışma yapacak mısınız? 

2- Okulumuzda yaşanan öğretmen açığımızın giderilmesi için gerekli atamalar yönünde bir 
çalışmanız var mı? 

3- öğretmenlerimizin barınma ihtiyacını karşılayan lojmanın tamirat ve tadilatının yapılması 
konusunda herhangi bir girişimde bulunacak mısınız? 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.SGB.0.03.05.03-11/ ^ " S ( 10/ Z / 2 0 0 6 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :27.12.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-17657 sayılı yazı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün, "Ardahan'daki bir köy okulunun 
ihtiyaçlarına ilişkin" ilgi yazı eki 7/11595 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2-3. Söz konusu yatırımlar, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince, 
valilikler tarafından oluşturulan il ilköğretim kurumları yapını programı çerçevesinde 
valiliklerce plânlanan ve gerçekleştirilen yatırımlardandır. 

Ardahan Valiliğinden alınan bilgiden; 
a) Merkez Beşiktaş Köyü İlköğretim Okulu ve lojmanında onarım gerektirebilecek bir 

husus meydana geldiğinde bu durumun 2006 yılı il yapım programı çerçevesinde 
değerlendirileceği ve gereğinin yapılacağı, 

b) Okulun öğretmen ihtiyacı olmadığı 
anlaşılmaktadır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

TJoç. Dr. Hüseyin ÇELİK) 
Millî Eğitim Bakanı 

- 1 9 7 -
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34.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan'daki bir köy okulunun ihtiyaçlarına iliş
kin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/11596) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Milli Eğitim Bakam Sayın Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.08.12.2005 

Ardahan il merkezine bağlı Samanbeyli Köyümüzde yaşanan eğitim sorunları köy halkını 
isyan noktasına getirmiştir. Yaklaşık 200 öğrenci mevcudunun bulunduğu köyümüzde 
5 yıllık bir okul bulunmaktadır. Ortaokul ve lisenin olmadığı köyümüzde 
öğrencilerimiz ağır kış şartlarında yaklaşık 35 km yol katederek eğitimlerine <!evarn 
etmeye çalışmaktadırlar. 

1 - 5 yıllık köy okulumuzun bakım ve onarımının yapılıp, ek derslikler ilave edilerek 8 yıllık 
ilköğretim okulu yapılması yönünde herhangi bir çalışmanız var mıdır? 

2- Samanbeyli köyümüzün okulunda yaşanan öğretmen açığım 2005-2006 eğitim ve öğretim 
yılı başlamasına rağmen sıkıntıları devam etmekte olup; öğretmen açığım kapatma 
konusunda bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.08.0.SGB.0.03.05.03-11/S&'Î— l£V ^ 2 0 0 6 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :27.12.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-17657 sayılı yazı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün, "Ardahan'daki bir köy okulunun 
ihtiyaçlarına ilişkin" ilgi yazı eki 7/11596 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2. Söz konusu yatırımlar, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince, 
valilikler tarafından oluşturulan il ilköğretim kurumları yapım programı çerçevesinde 
valiliklerce plânlanan ve gerçekleştirilen yatırımlardandır. 

Ardahan Valiliğinden alınan bilgiden; 
a) Merkez Samanbeyli Köyü İlköğretim Okulunda küçük onarım gerektirecek hususlar 

olduğu takdirde bu durumun 2006 yılı il yapım programı çerçevesinde değerlendirilerek 
gereğinin yapılacağı, anılan Köyden 6, 7 ve 8'inci sınıfa devam eden öğrencilerin yatılı 
ilköğretim bölge okullarmda barınmalarının sağlanmakta olduğu ve sekiz yıllık ilköğretim 
okulu yapılması yönünde çalışma bulunmadığı, 

b) Okulun öğretmen ihtiyacı olmadığı ^ — - j 
anlaşılmaktadır. —-"""""^ / 
Bilgilerinize arz ederim. -—* '*Jrf "» -_ 

/ ^ ^ d f o ç . Dr. Hüseyin ÇEIflK 
Millî Eğitim Bakönı 

- 1 9 8 -
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35.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan'daki bir köy okulunun ihtiyaçlarına iliş
kin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/11597) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakam Sayın Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz edcrim.08.12.2005 

s' C Ensar^JĞÜT 
6^ Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Merkez Çobanlı köyünde bulunan İlköğretim Okulumuzda yaşanan gerek 
öğretmen, gerekse okul binamıza ilişkin istinat duvarı ve tuvaletin olmaması, çatının 
akması, pencerelerin sağlıksız olması gibi sorunlar hızla büyümektedir. Okulumuzun 
öğretmen açığı genellikle vekil öğretmenlerle karşılanmaya çalışılmakta, görevleri biten 
vekil öğretmenlerimizin her yıl değişmesi nedeniyle öğrencilerimiz başarısız 
olmaktadırlar. Asaleten gelen öğretmenlerimiz, lojmanların bakımsızlığı gibi çok önemli 
bir sorunla karşı karşıya kaldığından bir an önce kaçmanın yollarını aramaktadırlar. 

1- Ardahan'da yaşanan uzun kış mevsimini, de göz önünde bulundurarak Çobanlı Köy 
okulumuzun bakım ve onarımının yapılması konusunda herhangi bir çalışmanız 
var mıdır? 

2- Yakacak olmadığı için soğuk dersliklerde öğrenim görmeye çalışan öğlencilerimizin 
mağduriyetinin giderilmesi için okulumuza yakacak yardımı yapmayı düşünüyor 
musunuz? 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.SGB.0.03.05.03-11/ * £ 2 4 » 10 / ' i / 2 0 0 6 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :27.12.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-17657 sayılı yazı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün, "Ardahan'daki bir köy okulunun 
ihtiyaçlarına ilişkin" ilgi yazı eki 7/11597 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2. Söz konusu yatırımlar, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince, 
valilikler tarafından oluşturulan il ilköğretim kurumlan yapım programı çerçevesinde 
valiliklerce plânlanan ve gerçekleştirilen yatırımlardandır. 

Ardahan Valiliğinden alman bilgiden; 
a) Merkez Çobanlı Köyü İlköğretim Okulunun onarımının Yaşasın Okulumuz 

kampanyası çerçevesinde Show Tv tarafından gerçekleştirileceği, okulun onarımı bu 
kapsamda gerçekleştirilmediği takdirde 2006 yılı il yapım programı çerçevesinde 
değerlendirilerek gereğinin yapılacağı, 

b) Okulun yakacak ihtiyacının köy bütçesinden ayrılan ödenekle karşılandığı, köy 
bütçesinden yakacak ihtiyacı karşılanamayan okulların durumunun köy muhtarlıkları veya 
ilköğretim okulu müdürlüklerince bildirilmesi hâlinde bu ihtiyaçların Valilikçe karşılandığı ve 
söz konusu Okulun yakacak ihtiyacının olduğuna ilişkin îl Millî Eğitim Müdürlüğüne 
herhangi bir bilgi ulaşmadığı 

anlaşılmaktadır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

- 1 9 9 -
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36.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan'daki bir köy okulunun ve lojmanının 
onarımına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/11598) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.07.12.2005 

JÜT 
ı Milletvekili 

Ardahan ili Merkez Lehimli köyünde bulunan 8 yıllık İlköğretim Okulumuzda yaşanan 
gerek öğretmen, gerekse okul binamıza ilişkin istinat duvarı ve tuvaletin olmaması, çatının 
akması, pencerelerin sağlıksız olması gibi sorunlar hızla büyümektedir. Okulumuzun 
öğretmen açığı genellikle vekil öğretmenlerle karşılanmaya çalışılmakta, görevleri biten 
vekil öğretmenlerimizin her yıl değişmesi nedeniyle öğrencilerimiz başarısız 
olmaktadırlar. Asaleten gelen öğretmenlerimiz, lojmanların bakımsızlığı gibi çok Önemli 
bir sorunla karşı karşıya kaldığından bir an önce kaçmanın yollarım aramaktadırlar. 

1- Ardahan'da yaşanan uzun kış mevsimi göz önünde bulundurarak Lehimli Köy 
okulumuzun bakım ve onarımının bitirilmesi için herhangi bir çalışmanız var mıdır? 

2- öğretmenlerimizin barınma ihtiyacını karşılayan lojmanın tamirat ve tadilatının yapılması 
konusunda herhangi bîr girişimde bulunacak mısınız? 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.O8.O.SGB.0.O3.O5.O3-11/ S S 3 * 0 / i / 2 0 0 6 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :27.12.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-17657 sayılı yazı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün, "Ardahan'daki bir köy okulunun 
ihtiyaçlarına ilişkin" ilgi yazı eki 7/11598 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2. Söz konusu yatırımlar, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince, 
valilikler tarafından oluşturulan il ilköğretim kurumları yapım programı çerçevesinde 
valiliklerce plânlanan ve gerçekleştirilen yatırımlardandır. 

Ardahan Valiliğinden alınan bilgiden; 
a) Merkez Lehimli Köyü İlköğretim Okulunun; eğitim-öğretim yapılan mevcut 

binasının onarım ihtiyacı olmadığı, kullanılmayan ve çok eski olan binasının 2006 yılı il 
yapım programı çerçevesinde değerlendirileceği, 

b) Okulun mevcut lojmanının kullanılır durumda olduğu ve yeni bir lojman yapımı 
hususunun 2006 yılı il yapım programı çerçevesinde değerlendirileceği 

anlaşılmaktadır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

- 2 0 0 -
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37.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan'daki bir köy okulunun sorunlarına ilişkin 
sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/11599) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakam Sayın Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK taraûndan yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.07.12.2005 

Ardahan ili Merkez Binbasar köyünde bulunan 8 yıllık İlköğretim Okulumuz çok eski 
olup; gerek öğretmen, gerekse okul binamıza ilişkin istinat duvan ve tuvaletin olmaması, 
çatının akması, pencerelerin sağlıksız olması gibi sorunlar hızla büyümektedir. 
Okulumuzun öğretmen açığı genellikle vekil öğretmenlerle karşılanmaya çalışılmakta, 
görevleri biten vekil öğretmenlerimizin her yıl değişmesi nedeniyle öğrencilerimiz 
başarısız olmaktadırlar. Asaleten gelen öğretmenlerimiz, lojmanların bakımsızlığı gibi çok 
önemli bir sorunla karşı karşıya kaldığından bir an önce kaçmanın yollarım 
aramaktadırlar. Köyümüzün Ardahan Merkeze olan uzaklığı ve nüfusunun fazla olması 
göz önünde bulundurularak, okulun bakım ve onarımının yapılması ile birlikte öğrenci 
sayışırım fazlalığı nedeniyle köyümüzde ihtiyaç duyulan bir lise yapılması konusunda 
herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.SGB.0.03.05.03-11/ S l < - ( ( O /"2./2006 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 27.12.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-17657 sayılı yazı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün, "Ardahan'daki bir köy okulunun 
ihtiyaçlarına ilişkin" ilgi yazı eki 7/11599 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereği, ilköğretim yatırımları, valilikler 
tarafından oluşturulan il ilköğretim kurumları yapım programı çerçevesinde valiliklerce 
plânlanan ve gerçekleştirilen yatırımlardandır. 

Ardahan Valiliğinden alınan bilgiden Merkez Binbaşar Köyü İlköğretim Okulunda 
küçük onarım gerektirecek hususlar olduğu takdirde bu durumun 2006 yılı il yapım programı 
çerçevesinde değerlendirilerek gereğinin yapılacağı anlaşılmaktadır. 

Diğer taraftan, bir yerleşim biriminde lise açılabilmesi için; 
1. İl merkezleri dışında okulun açılacağı yerleşim biriminin merkez nüfusunun en az 

20.000 olması, 
2. Okul arsasının en az 3.000 m2 olması, 
3. Binada en az 6 derslik, öğretmenler odası, yönetici odalan, kütüphane, laboratuvar, 

işlik, atölye, rehberlik ve danışma öğretmen büroları ile bay ve bayan tuvaletlerinin yeter sayı 
ve büyüklükte olması 

şartlan aranmaktadır. Söz konusu Köyün 2000 yılı nüfus sayımı sonuçlarına göre 
nüfusu 520'dir. Lise açılma şartlarını taşımadığından bu Köyde bina yapılması da mümkün 
görülmemektedir 

Bilgilerinize arz ederim. 

- 2 0 1 -
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38.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan'daki bir köy okulunun ek derslik ve 
onarım ihtiyacına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/11600) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz edcrim.06.12.2005 S . 

ÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Merkez Bayramoğlu köyünde bulunan S yıllık İlköğretim Okulumuzda 
yaşanan gerek öğretmen, gerekse okul binamıza ilişkin istinat duvarı ve tuvaletin 
olmaması, çaunuı akması, pencerelerin sağlıksız olması gibi sorunlar hızla büyümektedir. 
Okulumuzun öğretmen açığı genellikle vekil öğretmenlerle karşılanmaya çalışılmakta, 
görevleri biten vekil öğretmenlerimizin her yıl değişmesi nedeniyle öğrencilerimiz 
başarısız olmaktadırlar. Asaleten gelen Öğretmenlerimiz, lojmanların bakımsızlığı gibi çok 
önemli bir sorunla karşı karşıya kaldığından bir an önce kaçmanın yollarım 
aramaktadırlar. 

1- Ardahan'da yaşanan uzun ve sert geçen kış mevsimi ve eğitim öğretim yılının başlaması 
da göz önünde bulundurarak Bayramoğlu köy okulumuzun yetersiz gelmesi nedeniyle ek 
derslik yapılması ve bakım onarımının bir an önce bitirilmesi konusunda herhangi bir 
çalışmanız var? 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.O8.0.SGB.0.03.05.03-\\I3S>Ç-^ l O / 3 _ J 2 0 0 6 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :27.12.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-17657 sayılı yazı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün, "Ardahan'daki bir köy okulunun 
ihtiyaçlarına ilişkin" ilgi yazı eki 7/11600 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Söz konusu yatırımlar, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereği, valilikler 
tarafından oluşturulan il ilköğretim kurumları yapım programı çerçevesinde valiliklerce 
plânlanan ve gerçekleştirilen yatırımlardandır. 

Ardahan Valiliğinden alınan bilgiden, Merkez Bayramoğlu Köyü İlköğretim 
Okulunun; öğrenci sayısına göre ek dersliğe ihtiyacı olmadığı ve küçük onarım gerektirecek 
hususlan olduğu takdirde bu durumun 2006 yılı il yapım programı çerçevesinde 
değerlendirilerek gereğinin yapılacağı anlaşılmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

>oç. Dr. Hüseyin ÇEJTİK 
Millî Eğitim Bırivanı 

- 2 0 2 -
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39.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan'daki bir köy okulunun bazı ihtiyaçlarına 
ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/11601) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Milli Eğitim Bakanı Sayın Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı ; 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.06.12.2005 | 

Ardahan ili Merkez Ömerağa köyünde bulunan 5 yıllık İlköğretim Okulumuzda 
yaşanan gerek öğretmen, gerekse okul binamıza ilişkin kapı; pencere ve çatısının onarım 
ihtiyacı çok önem taşımaktadır. Yaklaşık 30 öğrencisi bulunan okulumuzun öğretmen 
açığı genellikle vekil öğretmenlerle karşılanmaya çalışılmakta, görevleri biten vekil 
öğretmenlerimizin her yıl değişmesi nedeniyle öğrencilerimiz başarısız olmaktadırlar. 
Asaleten gelen öğretrnenlerimiz, lojmanların bakımsızlığı gibi çok önemli bir sorunla 
karşı karşıya kaldığından bir an önce kaçmanın yollarını aramaktadırlar. 

1- Ardahan'da yaşanan kış mevsirninin uzun ve sert geçmesi de göz önünde bulundurarak 
Merkez Ömerağa köy okulumuzun çatı, kapı ve pencerelerinin onarılarak, kömür 
ihtiyacının karşılanması konusunda herhangi bir çalışma yapacak mısınız? 

T.C. 
M İ L L Î E Ğ İ T t M BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.08.0.SGB.0.03.05.03-11/ 5&%~ \0 /2_/2006 
Konu : Soru Önergesi 

T Ü R K İ Y E BÜYÜK M İ L L E T MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :27.12.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-17657 sayılı yazı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün, "Ardahan'daki bir köy okulunun 
ihtiyaçlarına ilişkin" ilgi yazı eki 7/11601 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Söz konusu yatırımlar, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince, valilikler 
tarafından oluşturulan il ilköğretim kurumları yapım programı çerçevesinde valiliklerce 
plânlanan ve gerçekleştirilen yatırımlardandır. 

Ardahan Valiliğinden alınan bilgiden; 
a) Merkez Ömerağa Köyü İlköğretim Okulunda küçük onarım gerektirecek hususlar 

olduğu takdirde bu durumun 2006 yılı il yapım programı çerçevesinde değerlendirilerek 
gereğinin yapılacağı, 

b) Okulun yakacak ihtiyacının köy bütçesinden ayrılan ödenekle karşılandığı, köy 
bütçesinden yakacak ihtiyacı karşılanamayan okulların durumunun köy muhtarlıkları veya 
ilköğretim okulu müdürlüklerince bildirilmesi hâlinde bu ihtiyaçların Valilikçe karşılandığı ve 
söz konusu Okulun yakacak ihtiyacının olduğuna ilişkin İl Millî Eğitim Müdürlüğüne 
herhangi bir bilgi ulaşmadığı 

anlaşılmaktadır. ^ — " ^ r 
Bilgilerinize arz ederim. ^ ^ , r j £ l L 

/ ^ ^ J > f î ç 7 D r . Hüseyin Ç E L İ K 
Millî Eğit im Bakan ı 
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40.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM'in, Kızılırmak üzerindeki tarihî bir köprünün korun
masına ilişkin Başbakandan sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/11632) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 

S a y g ı m l a . C^f/r/^"^ 
^Enver ÖKTEM 

İzmir Milletvekili 

Kayseri İlimizde, Kızılırmak üzerinde bulunan Şahruh Köprüsü, 1538 yılında Şahruh 
Beyin oğlu Mehmet Han tarafından tamir ettirildiği bilinmekle beraber ne zaman yapıldığı 
tam olarak bilinmemektedir. Köprü, Türkiye'deki taş köprülerin en sağlamı, en görkemlisi ve 
büyüklüğü dikkate alındığında üçüncü büyük köprüsüdür. 

Tarihi Şahruh Köprüsünün koruma altına alınması, ağır yük tonajlı kamyonların 
geçişine izin verilmemesi ve alternatif bir köprü inşa edilmesi bir zorunluluk halini gelmiştir. 
Aksi taktirde köprü yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır. Bu nedenle; 

1. Tarihi önem taşıyan Şahruh Köprüsünün koruma altına alınması yönünde gerekli 
önlemleri almayı düşünüyor musunuz? 

2. Kayseri-Sanoğlan İlçemizin Karaözü Kasabasının bulunduğu yerdeki Kızılırmak 
Nehrimizde ağır yük taşımacılığında kullanılmak üzere bir köprü yapmayı 
düşünüyor musunuz? Eğer düşünüyor iseniz bunu nezaman gerçekleştireceksiniz? 

T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.16 SGB 610-090- l*&fc3>fc I Z I dht 2006 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 06/01/2006 tarihli ve 
B.02.0.KKG.0.12/106-496-22/106 sayılı yazısı. 

İzmir Milletvekili Sayın Enver ÖKTEM'in 7/11632-17818 Esas No'lu soru önergesinin 
cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

. Atilla KOÇ 
f** Bakan 
1 - Cevap 
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İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN ENVER ÖKTEM'İN 7/11632-17818 ESAS NO'LU 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN 

BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

Kayseri tlimizde, Kızılırmak üzerinde bulunan Şahruh Köprüsünün, 1538 yılında 
Şahruh Beyin oğlu Mehmet Han tarafindan tamir ettirildiği bilinmekle beraber ne zaman 
yapıldığı tam olarak bilinmemektedir. Köprü, Türkiye'deki taş köprülerin en sağlamı, en 
görkemlisi ve büyüklüğü dikkate alındığında üçüncü büyük köprüsüdür. 

Tarihi Şahruh Köprüsünün koruma altına alınması, ağır yük tonajlı kamyonların 
geçişine izin verilmemesi ve alternatif bir köprü inşa edilmesi bir zorunluluk haline gelmiştir. 
Aksi taktirde köprü yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır. Bu nedenle; 

SORU 1 : Tarihi önem taşıyan Şahruh Köprüsünün koruma altına alınması yönünde 
gerekli önlemleri almayı düşünüyor musunuz? 

CEVAP 1- Kayseri İli, Sanoğlan İlçesi, Karaözü Beldesinde bulunan Şahruh (Şahruk) 
köprüsü Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 14/03/1980 tarihli ve 11789 
sayılı karanyla tescil edilerek koruma altına alınmış ve Taşınmaz Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 01/08/1996 tarihli ve 2515 sayılı karanyla tescil 
kaydının devamına ve köprünün onanm projesinin Karayollan Genel Müdürlüğünce 
hazırlanmasına karar verilmiştir. 

SORU 2 : Kayseri-Sanoğlan İlçemizin Karaözü Kasabasının bulunduğu yerdeki 
Kızılırmak Nehrimizde ağır yük taşımacılığında kullanılmak üzere bir köprü yapmayı 
düşünüyor musunuz? Eğer düşünüyor iseniz bunu ne zaman gerçekleştireceksiniz? 

CEVAP 2 : Köprüye ilişkin Bakanlığıma iletilen başvurular üzerine Kayseri Kültür ve 
Tabiat Varlıklannı Koruma Kurulu görevlendirilmiş, Kurul tarafından yerinde yapılan 
inceleme sonucu 21/02/1997 tarihli ve 2141 sayılı karar alınmıştır. 

Söz konusu kararla; tarihi köprü üzerinden geçen ve Sanoğlan ilçesine su sağlayan 
boru hattının kaldınlmasına, Karayollan Genel Müdürlüğünce hazırlanan onanm projesinin 
onaylanmasına karar verilmiş ve karar gereğinin yapılması için Karayollan Genel 
Müdürlüğüne iletilmiştir. 
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41.- Afyonkarahisar Milletvekili Reyhan BALANDI'nın, Kültür ve Turizm Bakanlığında 
çalışan personelin öğretmen eşlerinin geçici görevlendirmelerine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim 
Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/11680) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Milli Eğitim Bakanı Sn. Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Sorular: 
- Milli Eğitim Bakanlığınca; eşleri Kültür ve Turizm Bakanlığınca asli görev yerine 

iade edilen personelin de aynı İllerde harcırahsız ve geçici görevlendirildikleri doğru mudur? 
Doğru ise bu uygulamanın, maksadı ve yasal dayanağı nedir? 

T.C. 
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.08.0.SGB.0.03.06.03-ll/^fc? 1 0 / 1 / 2 0 0 6 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :04.01.2006 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-17705 sayılı yazı. 

Afyonkarahisar Milletvekili Sayın Reyhan BALANDI'nın, "Kültür ve Turizm 
Bakanlığında çalışan personelin öğretmen eşlerinin geçici görevlendirilmelerine ilişkin'' ilgi 
yazı eki 7/11680 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Kültür Bakanlığında görev yapmakta olan ve asli görev yerlerine iade edilen 
personelin, öğretmen eşlerinin görevlendirme işlemleriyle ilgili Kültür ve Turizm 
Bakanlığının 11.10.2005 tarihli ve 150978 sayılı yazısı dikkate alınarak eş durumu özürleri 
nedeniyle atamaları yapılıncaya kadar aile bütünlüklerinin korunması ve mağduriyetlerinin 
önlenmesi bakımından eşlerinin asli görevlerinin bulunduğu illerde geçici görevlendirmeleri 
gerçekleştirilmiş olup söz konusu personelden görevlendirmelerinin iptali yönünde talepte 
bulunanların görevlendirme işlemleri ise iptal edilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Doç. Dr. Hüseyiı 
Millî Eğitim Bakanı 
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42.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER'in, bir soru önergesi üzerine başlatılan incelemeye 
ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/11684) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdak i sorular ımın Sağl ık Bakanı Sayın Prof.Dr. Recep A K D A G ' 

tarafından yazı l ı o larak yanı t lanması için gereğinin yapı lmasını arz eder im. 

09.12.2005 
-t» 

Z ü h e y i r A M B E R 

Ha tay M i l l e t vek i l i 

Makamınızca yazılı olarak cevaplanmak üzere 20 Nisan 2005 tarih ve 7/5898 
sayı ile soru önergesi göndermiş idim. Anılan önergeme vermiş olduğunuz 
cevapta:"lnceleme ve soruşturma başlattığınızı, neticesini ve düzenlenecek 
rapor hakkında tarafıma bilgi vereceğinizi" belirtmiştiniz. 

1-) Bu konu ile ilgili inceleme ve araştırmanız hangi tarihte tamamlanmıştır? 
2-) Anılan inceleme ve araştırmanın sonucunda, hangi idari hatalar tespit 
edilmiş, sorumluları hakkında ne gibi işlemler yapılmıştır? 
3-) Böylesine devletimizi zarara uğratacak ihale, alım-satım vb. gibi işlemlerin bir 
daha tekrar etmemesi için hangi önlemleri aldınız/alacaksınız? 
4-) Hizmet ve malzeme alımınız hangi ülkemiz çıkarına dayanan kriterlere 
dayanmaktadır? Bu tip işlemlerde devletimiz bütçesine ne kadarlık bir tasarruf 

sağlanmıştır? 

T.C. 
SAĞUK BAKANLIĞI 

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

SAYİ : B100TSH0730004 
KONU: Yazılı soru önergesi cevabı 08 .02 .0° 1 4 2 3 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 04.01.2006 Tarih ve KAN.KAR.MD A.01.0.GSN. 10.00.02-17705 sayılı yazınız. 

Hatay Milletvekili Sayın Dr. Züheyir AMBER tarafından verilen "Ankara İl Sağlık 
Müdürlüğünün ihalelerine ilişkin " 7/11684 esas sayılı yazılı soru öne^gesi'nin cevabı ilişikte 
gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

Prof. Dr. Recep AKDAĞ 
EK- 1 Önerge Cevabı Bakan 
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Hatay Milletvekili Sayın Dr. Züheyir AMBER tarafından verilen "Ankara İl Sağlık 
Müdürlüğünün ihaleleri" hakkındaki yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

SORULAR : 

Makamınızca yazılı olarak cevaplamak üzere 20 Nisan 2005 tarih ve 7/5898 sayı 
ile soru önergesi göndermiş idim. Anılan önergeme vermiş olduğunuz cevapta: "İnceleme 
ve soruşturma başlattığınızı, neticesini ve düzenlenecek rapor hakkında tarafıma bilgi 
vereceğinizi" belirtmiştiniz. 

1-)Bu konu ile ilgili inceleme ve araştırmanız hangi tarihte tamamlanmıştır? 
2-)Anılan inceleme ve araştırmanın sonucunda, hangi idari hatalar tespit edilmiş, 

sorumluları hakkında ne gibi işlemler yapılmıştır? 
3-)Böylesine devletimizi zarara uğratacak ihale, alım-satım vb. gibi işlemlerin bir 

daha tekrar etmemesi için hangi önlemleri aldınız/alacaksınız? 
4-)Hizmet ve malzeme alımınız hangi ülkemiz çıkarına dayanan kriterlere 

dayanmaktadır? Bu tip işlemlerde devletimiz bütçesine ne kadarlık bir tasarruf 
sağlanmıştır? 

CEVAPLAR: 

1- Konu ile ilgili ön inceleme 30.09.2005 tarihinde, disiplin soruşturması işlemi ise 
20.10.2005 tarihinde tamamlanmıştır. 

2- Ankara İl Sağlık Müdürlüğünde görev yapan bir kısım personel hakkında kasta 
dayanmayan kusurlu davranışlar nedeniyle çeşitli disiplin cezaları önerilmiştir. 4483 sayılı 
Kanun gereği Ankara İl Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Murat ÖZTURK ve İdari ve Mali işler 
şube müdürü Meftun BAŞER hakkında İl disiplin kurul kararı ile yargılama izni verilmiştir. 
Bunun yanı sıra şirket yetkilileri hakkındaki suç duyurusu raporu ise gereği yapılmak 
üzere Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığına gönderilmiştir. 

3- Müfettiş raporlarında belirtildiği üzere şikayet konusu ihaleler açık ihale usulü ile 
yapılmıştır. Kurum zararı söz konusu olmayıp, kamu yararı gözetilmiştir. 

4- Kit karşılığı cihaz edinme ihalesi ile; 
Birinci basamak sağlık kuruluşlarında tanı ve takip amaçlı laboratuvar testlerinin 

maliyet etkin bir şekilde yapılabilmesi, dolayısıyla 2. Basamak sağlık kuruluşlarındaki 
hasta yoğunluğunun azaltılmasına katkı sağlanmaktadır. 1. Basamak Sağlık 
Kuruluşlarında laboratuvar testlerinin yaygınlığı ile poliklinik sayılarında % 48,6'lık bir artış 
sağlandığı gibi 2. Basamak Sağlık kuruluşlarına sevk edilen hasta sayısı da %31,5 
oranında azalmıştır. Bu şekilde hastaların 2. basamağa gitmemesi ile kamunun hasta 
maliyetinde yaklaşık yedi buçuk milyon YTL. kazancı olmuştur. 

İlginiz için teşekkür ederim. 
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43.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Rize Fen Lisesi Müdürünün görev 
değişikliğine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakam Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/11733) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda sunulan sorularımla, Anayasa'mn 98. ve T.BM.M İçtüzugü'nüh 96. vd. 
maddelerine göre Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik tararından yaanlı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 

19.12.2005 
Feridun F . BALOĞLU 

Antalya Milletvekili 

Rize Fen Lisesi Müdürü FERİDUN ÜMRAN KANDİL'in ' görevinden 
alınarak, bir başka okula öğretmen olarak atandığı bildirilmektedir. 

B u k a p s a m d a ; 

1 - Rize Fen Usesl'ntn kurulusunda büyük katkısı olan ve 2001 j yılından 
başlayarak başarılı bir yöneticilik görevi sürdürdüğü bildirilen FERİDUN 
ÜMRAN KANDİL, hangi gerekçe ile görevden alınmıştır? 

2- Kandil'ln göravinden alınması ve yerine yapılan atamada, partizanca 
tercihlerin etkin olduğu; genel olarak eğitim işkolunda örgüttü sendikalardan 
birisine üye olanlara, Milli Eğitim Bakanlığındaki atamalarda öncelik tanındığı 
savlan araştırılmış mıdır? 

3- Huzur içinde eğitim yspan bir kurumda, eğitim yılının ortasında böyle bir 
atamanın yapılmasını haklı kılacak "ivedi neden"! kamuoyuna açıklar mısınız? 

T.C. 
M İ L L Î E Ğ İ T İ M BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B .08 .0 .SGB.0 .03 .06 .03 - l l / 5S? /O/2./2006 
Konu : Soru Önergesi 

T Ü R K İ Y E BÜYÜK M İ L L E T M E C L İ S İ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :04.0l .2006 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-17883 sayılı yazı. 

Antalya Milletvekili Sayın Feridun Fikret BALOĞLU'nun, "Rize Fen Lisesi 
Müdürünün görev değişikliğine ilişkin" ilgi yazı eki 7/11733 esas numaralı yazılı soru 
önergesi incelenmiştir. 

1-3. Rize Merkez Rize Fen Lisesi Müdürlüğü görevine geçici olarak Rize Valiliğince 
görevlendirilen Feridun Ümran KANDİL'in görevlendirme onayı aynı Valilikçe iptal 
edilmiştir. 

Valilikten alınan bilgiden; söz konusu kişinin, Okulda eğitim-öğretimde görülen 
aksaklıklardan dolayı görevlendirme onayının iptal edildiği ve asli görevi olan Rize Merkez 
Mimar Sinan Endüstri Meslek Lisesi Müdür Yardımcılığı görevine döndüğü, öğretmen olarak 
atandığı iddiasının gerçekle ilgisinin bulunmadığı anlaşılmaktadır. 

2. Bakanlığımızca, her türlü öğretmen ve yönetici atamaları, görevin gerektirdiği 
niteliklere sahip olanlar arasından ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılmakta olup söz 
konusu iddialann gerçekle ilgisi bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

iç. Dr. Hüseyin 
Millî Eğitim Bakanı 
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44.- İzmir Milletvekili Türkân MİÇOOĞULLARI'nın, hastanelerdeki kuvöz yetersizliği id
dialarına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDA&ın cevabı (7/11740) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yazılı sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Prof. Dr. Recep AKDAG 
tarafından yazılı olarak yanıtlanması konusunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

can MİÇOOĞULLARI 
İzmir Milletvekili 

1- Kuvöz yetersizliği nedeniyle İzmir 'de bir bebeğin öldüğüne dair 
basında çıkan haberler doğrultusunda bakanlık olarak bir soruşturma 
başlatılmış mıdır ? 

2- Türkiye genelinde ve İzmir 'de bir yılda kuvöz yetersizliği nedeniyle 
ne kadar bebek ölümü gerçekleşmektedir. 

3 - İzmir 'de bir yılda ne kadar bebek dünyaya gelmektedir ? İzmir'deki 
hastanelerde ne kadar tam donanımlı kuvöz bulunmaktadır ? Ne kadar 
kuvöze ihtiyaç vardır ? 

4- Tam donanımlı bir kuvözün fiyatı ne kadardır ? Kuvöz ihtiyacının 
giderilmesi konusunda ne gibi çözümler düşünülmektedir ? 

TC. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
Sayı : B. 10.0.THG.0.10.00.02-090-01 
Konu :Yazılı soru önergesi Q&ÛLQfi* 2 0 9 6 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 04.01.2006 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-17883 sayılı yazınız. 

İzmir Milletvekili Türkan MİÇOOĞULLARI tarafindan verilen "Hastanelerdeki 
kuvöz yetersizliği iddialanna ilişkin" 7/11740 sıra sayılı yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte 
gönderilmektedir. 

Gereğini bilgilerinize arz ederim. / \ 

Ekler : Prof. Dr. Recep 
Ek-1 : önerge Cevabı Bakan 
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İzmir Milletvekili Türkan MİÇOOĞULLARI tarafından verilen "Hastanelerdeki kuvöz 
yetersizliği iddialarına ilişkin" 7/11740 sıra sayılı yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

SORU 1- Kuvöz yetersizliği nedeniyle îzmir' de bir bebeğin öldüğüne dair basında 
çıkan haberler doğrultusunda Bakanlık olarak bir soruşturma başlatılmış mıdır? 

CEVAP 1-Olayla ilgili olarak basmda da yer aldığı gibi Cumhuriyet Savcılığı 
soruşturma başlatmıştır. 

SORU 2-Türkiye genelinde ve İzmir'de bir yılda kuvöz yetersizliği nedeniyle ne kadar 
bebek ölümü gerçekleşmektedir? 

CEVAP 3-Olayda hayatım kaybeden bebek "primer persistan pulmoner 
hipertansiyon"olabileceği düşünülerek yoğun mekanik ventilasyon uygulamasının yapılması 
amacıyla başka bir hastaneye sevk edilmiştir. Kuvöz yetersizliği sözkonusu değildir. 

SORU 3-lzmir'de bir yılda ne kadar bebek dünyaya gelmektedir? İzmir'deki 
hastanelerde ne kadar tam donanımlı kuvöz bulunmaktadır? Ne kadar kuvöze ihtiyaç vardır? 

CEVAP 3-İzmir'de 2004 yılında 35.702, 2005 yılında 41.225 doğum gerçekleşmiştir. 
İzmir 'de devlet hastaneleri bünyesinde 109, üniversite hastaneleri bünyesinde 33, özel 
hastanelerde 46 ve belediye hastanesinde 4 olmak üzere toplam 192 adet kuvöz 
bulunmaktadır. 

SORU 4-Tam donanımlı bir kuvözün fiyatı ne kadardır? Kuvöz ihtiyacının giderilmesi 
konusunda ne gibi çözümler düşünülmektedir? 

CEVAP 4- Bir kuvözün fiyatı donanım durumuna göre değişmekle birlikte 2005 
yılında bir transport kuvöz 19.980 YTL'den satın alınmıştır. 
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45.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI'nın, kapatılan bir derneğin Hazineye devredilen 
mallarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/11759) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
A ş a ğ ı d a k i soruların B a ş b a k a n Say ın R e c e p T a y y i p Erdoğan tarafından 

yazı l ı olarak yanıt lamasını d i ler im. 
Saygı lar ımla . ^Ş±C* 

Mustafa Gaza lc ı 
C H P D e n i z l i Mi l le tveki l i 

1- H ü k ü m e t olarak 12 E y l ü l 1980 'den sonra çeşit l i nedenler le kapatılan 
derneklerin h a z i n e y e devredi len mallarının s iyas i partiler v e sendikalar 
g ib i sahiplerine ver i lmes in i düşünüyor m u s u n u z ? 

2 - B u dernekler arasında y e r alan T ü m ö ğ r e t m e n l e r B i r l e ş m e v e Dayan ı şma 
D e r n e ğ i ( T Ö B - D E R ) hakkında bugün T C K ' d a n çıkarı lmış o lan 
madde lerden do lay ı 12 Eylül 1 9 8 0 tarihinden h e m e n sonra Ankara 
S ı k ı y ö n e t i m Komutan l ığ ı Asker i Mahkemes i*nde açı lan dava sonucunda 
6 4 yöne t i c i s i cezalandır ı lmış , derneğin malları haz ineye devredilmiştir, 
1 9 8 9 y ı l ında i se aynı derneğin aralarında G e n e l Başkanlarının da 
bu lunduğu 19 yönet i c i s i Ankara 2 . Ağ ır C e z a M a h k e m e s i tarafından 
aklanmıştır . B u durumda T Ö B - D E R ' i n mal larının sahiplerine geri 
ver i lmes i hukukun, demokras inin , eşit l iğin gereğ i değ i l midir? 

3 - B ir mi l le tveki l i olarak 3 yı ldır Hükümet in izde bulunan i lg i l i bakanlara bu 
k o n u d a başvurup, d o s y a sundum, ayrıca y a s a öneris i verdiğ im halde 
hiçbir s o n u ç a lamadım. K o n u s ize i letil ip H ü k ü m e t i n i z tarafından h iç 
g ü n d e m e al ındı mı? 

4 - H a z i n e y e devredi len T Ö B - D E R malların yerleri v e l istesi nedir? 

5 - T Ö B - D E R malları haz ineye devredildikten sonra nası l 
değerlendiri lmişt ir? B u g ü n bunları k imler kullanmaktadır? 

T . C 
MALİYE BAKANLIĞI 

Milli Emlak Genel Müdürlüğü 

SAYI : B.07.MEG.0.24/3126-2755 — Z f S # ? ~ 
KONU: Soru önergesi g ş U B A T 2006 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi: Başbakanlığın 23/01/2006 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-499-13/320 sayılı yazıları. 

Denizli Milletvekili Sayın Mustafa GAZALCI tarafından, Sayın Başbakanımıza tevcih 
edilen ve koordinatörlüğümde cevaplandırılması istenilen yazılı soru önergesi ile ilgili olarak 
cevaplarımız aşağıda belirtilmiştir. 

Bakanlığımda bulunan Tüm Öğretmenler Birleşme ve Dayanışma Demeği (TÖB-
DER)'ne ait dosyanın incelenmesi sonucu; Adı geçen derneğin, Ankara Sıkıyönetim 
Komutanlığı 3 no.lu Askeri Mahkemesinin 25/12/1981 tarihli ve Esas:1981/342, 
Karar: 1981/1081 sayılı ilamı ile genel merkez ve tüm şubelerinin kapatıldığı, mal varlığının 
Hazineye irad kaydedilmesine karar verildiği ve bu karann Askeri Yargıtay 4. Dairesinin 
31/03/1983 tarih ve 1983/1-155 sayılı karan ile onaylandığı anlaşılmıştır. Bu şekilde 
Hazineye intikal eden TÖB-DER'e ait mallar Maliye Bakanlığının teşkilat ve görev esaslanm 
düzenleyen 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 13. maddesine göre 
değerlendirilmiştir. ' ' "* " 

Bilgilerinize arz ederim. 
' "\ UNAKITAN 

"Maliye Bakanı 
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46.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Güneydoğu Anadolu Projesine ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in cevabı (7/11764) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 28 .12 .2005^ 

Emin ŞİRİN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

Eski Savcı Sayın Cihan YAMAKOĞLU'nun, "Ortadoğu'da Barışla Savaşanlar" isimli 
Ağustos 2004 baskılı kitabında; Güneydoğu Anadolu Projesi'ne ilişkin olarak, GAP 
ürünlerinin 450 milyon insanın yaşadığı büyük bir pazar olan Karadeniz'e komşu ülkelere 
ulaşabileceğini, Karadeniz sahilinde kara ve hava yolları ile gelen GAP ürünlerinin Trabzon 
ve Rize limanlarından, Kafkasya ve Hazar ötesi Türk Cumhuriyetleri'ne Karadeniz üzerinden 
mal taşıyan gemi. tır ve trenler aracılığıyla ulaştırılabileceğini ve bu durumun ülke genelinde 
gelir dağılımına ve istihdama yardım edeceği gibi, üç bölge arasında dengeli kalkınma ve 
göçlerle halkm kaynaşmasını da sağlanabileceği ve bu gelişmenin de tarihi "İnce Donanma"yı 
ticaret ve seyahat için Tuna Nehri'ne oradan da Doğu Orta ve Kuzey Avrupa'ya açabileceği, 
Karadeniz ve Ortadoğulu komşularımızla vizelerin tarihe karıştığı bir dönemin 
başlayabileceği, yani varlıklarını paylaşacak ülkelerin ortak yaşamanın yollarını açabilecekleri 
ifade edilmiştir. 

Sorular: 

1- Güneydoğu Anadolu Projesi'nin, en kısa güzergah olan Şanlıurfa, Diyarbakır, Erzurum, 
İspir, İkizdere üzeriden kara ve demiryolu ile Doğu Karadeniz'e (Trabzon-Rize il sınırındaki 
Of-İyidere kavşağına) bağlanması konusunda bir çalışma yapılmakta mıdır? 

2- Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamında suyun kullanımından faydalanan komşu ve 
müttefik ülkelerden, su kullanma karşılığında bunların masraflarına ortak olmaları yönünde 
Türkiye bir talepte bulunmuş mudur? 

3- Üniversitelerden, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne ilişkin gerçekçi çözümler üretilmesi için 
çözüm önerileri talebinde bulunulmuş mudur? 

4- Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne Ahıska Türkleri'nin yerleştirilmesi şeklinde önerilen bir 
proje var mıdır? Varsa bu proje tatbik edilecek midir? Edilmeyecekse neden edilmeyecektir? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı : B.02.0.001/O1-a8S" /q /oz/2006 

Konu : 7/11764-18056 esas sayılı 
yazılı soru önergesi 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : a)18.01.2006 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/11764-18056/46445 
sayılı yazınız. 

b)Başbakanhğın 23.01.2006 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-499-18/310 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİN tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na 
sunulan 7/11764-18056 sayılı yazılı soru önergesinin cevabına ilişkin olarak ÇAP İdaresi Başkanhğı'nm 
10.02.2006 tarih ve B.02.2.GAP.O.İKKS.02.01/0358 sayılı yazısı ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EKLER: ' Doç.Dr.Abdüllatif ŞENER 
1 -GAP İdaresi Başkanlığı'nın 10.02.2006 tarih ve 0358 sayılı yazısı.' Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 

T.C. 
BAŞBAKANLİK 

Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 

B.02.2.GAP.0.ÜCKS.02.01/ £ > 3 S c S 

j * 1 " Soru önergesi 10-02-2006 
Konu: 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sn. Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER) 

İlgi: 25.01.2006 tarih ve B.02.0.001/(01) 135 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde yer alan, İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in 7/11764 esas sayılı yazılı 
soru önergesine Başkanlığımızın ve ilgili kurumların cevapları aşağıdadır. 

SORU 1- Güneydoğu Anadolu Projesi'nin, en kısa güzergah olan Şanlıurfa, Diyarbakır, 
Erzurum, İspir, İkizdere üzerinden kara ve demiryolu ile Doğu Karadeniz'e (Trabzon-Rize il 
sınırındaki Of-îyidere kavşağına) bağlanması konusunda bir çalışma yapılmakta mıdır? 

CEVAP 1- (Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiden); 

Acil Eylem Planı kapsamında yapılması hedeflenen Bölünmüş Yola dönüştürülmesi planlanan 
yollar kapsamında "Şanhurfa-Diyarbakır-Bingöl-Erzurum-İspir-îkizderc" Devlet Yolu "Ulusal Ağ 
Bütünlüğü Nedeniyle Bölünmüş Yol Yapılması Hedeflenen Yollar" arasında yer aldığı, 

Bu yolun Şanlıurfa-Diyarbakır arasındaki 187 Km.'lik kesimi Karayolları Genel 
Müdürlüğü'nün 2006 yılı Yatırım Programında Bölünmüş Yol standardında "ADiyarbakır-Siverek-
Şanhurfa" projesi olarak yer almakta olup, yapım çalışmalarının sürdürüldüğü, Diyarbakır-Bingöl-
Erzurum-İspir-tkidere kesiminin ise proje çalışmalarının %70 oranında tamamlanmış ve kalan proje 
çalışmalarının ise 2006 yılında verilecek ödenekler nispetinde tamamlanmasına çalışıldığı şeklindedir. 

(DLH İnşaatı Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiden); 

Karadeniz ekonomik işbirliği çerçevesinde kuzey limanlarımızda yaratılacak ilave kapasitenin 
İç Anadolu Bölgesi'ne ve güney limanlarına ulaştırılması ve bununla birlikte Karadenizin GAP, 
Suriye ve Irak'la bağlantısının sağlanması amacıyla, Trabzon-Tirebolu-Gümüşhane-Erzincan-
Diyarbakır arasında 630 km. uzunluğunda bir demiryolu hattı planlandığı, 

Hattın ilk olarak 1985 yılında fizibilite etüdü yapılmış olup, bu etüt 1997 yılında yeniden 
güncelleştirildiği, ancak yapılmış olan her iki etüt sonucunda da hat fizibıl çıkmadığı şeklindedir. 
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Söz konusu hattın teknik özellikleri aşağıda belirtilmiştir. 

Trabzon-Erzincan 
Hattın toplam uzunluğu 
Maksimum eğim 
Hat sayısı 
Minimum kurp yarıçapı 
Proje hızı 
Toplam tünel boyu 
Toplam köprü, viyadük boyu 
İstasyon sayısı 
Çekim türü 

: 312 km 
%016 

: Çift 
: 1200 mt. 
: 160 km/saat 
: U6km 
: 13km 
. 15 adet 
. Elektrikli 

Trabzon-Erzincan-Divarbakır 
630 km 
% 016 
Çift 
1200 mt. 
160 km/saat 
205 km 
26 km 
29 adet 
Elektrikli 

SORU 2- Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamında suyun kullanımından faydalanan komşu ve 
müttefik ülkelerden, su kullanma karşılığında bunlann masraflanna ortak olmalan yönünde Türkiye 
bir talepte bulunmuş mudur? 

CEVAP 2- Dışişleri Bakanlığımdan konu hakkında bilgi istenmiş, ancak bugüne kadar cevap 
alınamamıştır. Konu îdaremizce takip edilmekte olup, cevap alındığında aynca bildirilecektir. 

SORU 3- Üniversitelerden, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne ilişkin gerçekçi çözümler 
üretilmesi için çözüm önerileri talebinde bulunulmuş mudur? 

CEVAP 3- Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin kalkınmasına ilişkin gerçekçi çözümler 
üretilmesi amacıyla, tanmsal araştırma çalışmalan kapsamında Harran ve Dicle Üniversiteleri Ziraat 
Fakülteleri ile protokoller imzalanmış ve aşağıda belirtilen projeler yürütülmüştür. 

a) Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi I. Aşama Çalışmaları (1993-2003) 

1. Harran Ovası Koşullannda Farklı Ekim Zamanlannın Pamuk Bitkisinde (G.Hirsutum L.) Verim 
ve Kalite Unsurlarına Etkisi Üzerinde Araştırmalar, 

2. Şanlıurfa Koşullannda Bazı Ekmeklik ve Makarnalık Buğday Çeşitlerinde Farklı Azot ve Fosfor 
Dozlannın Verim ve Verim Unsurlanna Etkisi ile beslenme-Verim İlişkilerinin Saptanması 
Üzerine Araştırmalar, 

3. Harran Ovası Koşullannda Ayçiçeği Tanmında En Uygun Ekim Zamanı ve Sıklığının 
Belirlenmesi Üzerinde Araştırmalar, 

4. Harran Ovası Koşulannda Yonca Ekim Sıklığı ve Gübre Uygulamasının Tohum Verim ve Verim 
Unsurlan Üzerine Etkileri, 

5. GAP Bölgesinde Yaygın Olarak Yetiştirilen Yerel Sorgum Hatlannın Toplanması, Genetik ve 
Tanmsal Karakterlerinin Belirlenmesi Üzerinde Araştırmalar, 

6. Harran Ovası Koşullannda Açıkta Yetiştirilen Domates, Patlıcan ve Biberde Farklı Sıra Arası ve 
Sıra Üzeri Mesafelerinin Verim ve Kalite Üzerine Etkileri, 
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7. Harran Ovası Koşullannda Kornişon (Turşuluk) Hıyarında Çeşit-Verim Adaptasyon ve Farklı 
Ekim Zamanlarının Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar, 

8. Urfa Yerli Patlıcanının Seleksiyon Yolu İle Islahı, 
9. Sulanan Koşullarda Antepfıstıklannda Sık Dikimin Büyüme, Verim ve Kalite Üzerine Etkileri, 
10. Harran Ovası Topraklarında Tuzluluğun Yayılma Olasılığının Belirlenmesi, 
11. Şanlıurfa Çeşitli Ticari Broillerin Bazı Verim özellikleri Yönünden Karşılaştırılması, 
12. GAP illerinde Tavukçuluğun Bugünkü Durumunun Belirlenmesi, 
13. Harran Üniversitesinin Altyasınm Güçlendirilmesi. 

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi II. Aşama Çalışmaları (2001-2004) 

1. Uzaktan Algılama Teknikleri Yardımıyla Harran Ovasında Sulama Sonrası Meydana Gelen Arazi 
Kullanım Değişimlerinin Belirlenmesi 

2. GAP Alanında Tarımsal Kooperatiflerin ve Diğer Çiftçi örgütlerinin Bölge Kalkınmasındaki 
Etkinliği 

3. Şanlıurfa İlinde Üretilen Süt ve Süt Ürünlerinin Kimyasal, Mikrobiyolojik Kalitesinin 
Belirlenmesi ve Sonuçlarının Hedef Kitleye Yayımı 

4. GAP Alanında Tanmsal Mücadele Sorunları, Çözüm Önerileri ve Çiftçi Eğitimi 
5. Harran Ovası Koşullannda Baharat Bitkilerinde Optimum Tohumluk Miktannm Belirlenmesi 

b) Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Çalışmaları (2001-2005) 

- Güneydoğu Anadolu Bölgesi Bitkisel Gen Kaynaklan Araştırma ve Geliştirme Projesi 
- GAP Bölgesi'nde Yemeklik Baklagil ve Tahıl Çeşitlerinin Denenmesi ve Uygun Tohumluk 

Üretim Sisteminin Geliştirilmesi Projesi 

Aynca, İdaremiz tarafından GAP ile ilgili farklı alanlarda, work-shop, bilimsel toplantı, konferans, 
forum ve benzeri çalışmalar yapılmakta ve bu çalışmalarda ülkemiz ve yurt dışmda bulunan 
üniversitelerden de katkı alınmaktadır. 

SORU 4- Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne Ahıska Türkleri'nin yerleştirilmesi şeklinde 
Önerilen bir proje var mıdır? Varsa bu proje tatbik edilecek midir? Edilmeyecekse neden 
edilmeyecektir? 

CEVAP 4- Dışişleri Bakanlığından konu hakkında bilgi istenmiş, ancak bugüne kadar cevap 
alınamamıştır. Konu Idaremizce takip edilmekte olup, cevap alındığında aynca bildirilecektir. 

"Devlet Bakanı ve 
Başba.^.îi Y® üi.mctlığı 

Tcft t3.o2-"7«>L 
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47.- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN'ın, SSK'nın sağlık hizmeti alımlarına ilişkin sorusu ve 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'nun cevabı (7/11770) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıda yer alan konunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Murat 

BAŞESGİOÖLU tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğini saygılarımla arz ederim. 
22.12.2005 

Muğla Milletvekili 
1-2005 yılında kaç SSK sigortalısı özel hastanelerden hizmet satın almıştır*? SSK 

tarafmdan bu hizmet alımı için özel hastanelere ödenmesi gereken para tutan nedir? SSK'nın 
bu hizmet alımı nedeniyle özel hastanelere olan borcu ne kadardır? 

2- 2005 yılında SSK tarafından Devlet Hastanelerinden satın alınan sağlık hizmeti 
tutan ne kadardır? Bu hizmet alımlan nedeniyle SSK'nm kaç Devlet Hastanesi'ne ne kadar 
borcu bulunmaktadır? 

T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Hukuk Müşavirliği 

Sayı :B.13.0.HKM.0.00.O0.00(2OO6)610-18/ J O ^ - \ 4 ŞUBAT 2006 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

C 6 6 5 8 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 18.01.2006 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-18048 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan Muğla Milletvekili Dr. Ali ARSLAN'a ait 7/11770 Esas 
No'lu yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve 
değerlendirmeler aşağıda sunulmuştur 

özel hastane, doktor ve laboratuarlarca 2005 yılında SSK sigortalısı ve hak 
sahiplerinden (Sağlık İşleri İl Müdürlüklerinden halen 2005/Kasım ve Aralık aylarına ait 
istatistiki veriler gelmeye devam etmektedir.) 1.030.890 kişiye sağlık hizmeti verilmiştir. Bu 
hizmetler karşılığında söz konusu merkezlere 655,3 Milyon YTL ödeme yapılmış olup, özel 
hastane, doktor ve laboratuarlara herhangi bir borç bulunmamaktadır. 

Devlet hastanelerince ise 2005 yılında SSK sigortalısı ve hak sahiplerinden 28.773.287 
kişiye sağlık hizmeti verilmiş olup, bu hizmetler karşılığında SSK'nca devlet hastanelerine 
1.960 Milyon YTL ödeme yapılmıştır. 

Dışarıdan satın alınacak sağlık hizmetleri karşılığında tahakkuk edecek alacakların 
geri ödeme günlerinin yapılan protokol gereği 45 ile 60 gün olması nedeniyle, SSK'nm devlet 
hastanelerine ödemesi gereken sağlık hizmetleri tutarları ile ilgili olarak, 31/12/2005 tarih ve 
26040 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2006 yılı Merkezi 
Yönetim Bütçe Kanunu'nun Tahsil Edilmeyecek Alacaklar Başlıklı 31'nci maddesinin (c) 
fıkrasında aynen "Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı ve Bag-Kur Genel Müdürlüğü ile 
18/6/1992 tarihli ve 3816 sayılı Kanun kapsamında bulunanlar için Sağlık Bakanlığı'na bağlı 
tüm sağlık kurum ve kuruluşlarından 31/12/2005 tarihine kadar alınan tedavi hizmetlerinden 
bedeli ödenmemiş olanların tamamı, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle terkin 
edilmiştir. Bu konuyla ilgili gerekli düzenleyici işlemleri yapmaya Maliye Bakam yetkilidir." 
hükmüne yer verilmiş bulunmaktadır. ^"^yi? MSLP ' 

Bilgilerinize arz ederim. s^///L&*}^J,V? 
f Murat BAŞESGÎOĞLU 

Bakan 
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48.- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN'ın, Bağ-Kurun sağlık hizmeti alımlarına ilişkin sorusu ve 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BASESGİOĞLU'nun cevabı (7/11771) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıda yer alan konunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Murat 

BAŞESGİOĞLU tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğini saygılarımla arz ederim. 
22.12.2005 

)r. Ali ARSLAN 
Muğla Milletvekili 

1-2005 yılında kaç Bağ-kur'lu özel hastanelerden hizmet satın almıştır? Bağ-kur 
tarafından bu hizmet alımı için özel hastanelere ödenmesi gereken para tutan nedir? Bağ-
kur'un bu hizmet alımı nedeniyle özel hastanelere olan borcu ne kadardır? 

2. 2005 yılında Bağ-kur tarafından Devlet Hastaneleri'nden satın alınan sağlık hizmeti 
tutan ne kadardır? Bu hizmet alımlan nedeniyle Bağ-kur'un kaç Devlet Hastanesi'ne ne kadar 
borcu bulunmaktadır? 

T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Hukuk Müşavirliği 

Sayı : B.13.0.HKM.0.00.00.00.(2006)610-18/ JoÇ , . . I I D A T O „ c 
Konu : Yazılı Soru önergesi C 6 6 6 0 " ? U B A T 2 ° ° 6 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 18/01/2006 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-18048 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan Muğla Milletvekili Dr. Ali ARSLAN'a ait 7/11771 Esas 
No'lu yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve 
değerlendirmeler aşağıda sunulmuştur. 

2005 yılı içerisinde 70.259 Bağ-Kur sigortalısı özel hastanelerden sağlık hizmeti almış 
olup, alınan sağlık hizmetleri karşılığı özel hastanelere geçici gerçekleşme verilerine göre 156 
Milyon YTL sağlık gideri ödenmiştir. Bağ-Kur'un 2006/Ocak ayı itibariyle özel hastanelere 
olan günü geçmiş sağlık borcu bulunmamaktadır. Bağ-Kur'un günü gelmemiş borç miktan ise 
26 Milyon YTL'dir. 

2005 yılı geçici gerçekleşme verilerine göre Bağ-Kur tarafından devlet hastanelerine 
1.056 Milyon YTL sağlık gideri ödenmiştir. 2006/Ocak ayı itibariyle Kurumun devlet 
hastanelerine günü geçmiş ve günü gelmemiş sağlık borcu bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Murat BAŞESGİOĞLU 
Bakan 
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49.- Diyarbakır Milletvekili Muhsin KOÇYİĞİT'in, tiyatro salonlarına ve özel tiyatroların des
teklenmesine ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/11808) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

A ş a ğ ı d a k i s o r u l a r ı m ı n , K ü l t ü r v e T u r i z m B a k a n ı S n . A t i l l a K O Ç 
ta ra f ından yaz ı l ı o l a r a k c e v a p l a n d ı r ı l m a s ı n ı s a y g ı l a r ı m l a a r z e d e r i m . 

rfaA 
M u h s in K O Ç Y İ Ğ İ T 

D i y a r b a k ı r Mi l l e tvek i l i 

1- 2 0 0 3 - 2 0 0 4 - 2 0 0 5 v e 2 0 0 6 yı l lar ı b a z a l ı n d ı ğ ı n d a b a k a n l ı ğ ı n ı z b ü t ç e s i n d e n 
öze l t i y a t r o l a r a ay r ı l an d e s t e k mik ta r l a r ı n e k a d a r d ı r ? 

2 - H a n g i i l l e rdek i , h a n g i t iya t ro la r b u ö d e n e k l e r d e n y a r a r l a n m ı ş t ı r ? 

3 - B u o y u n l a r d a n h a n g i l e r i n i n s ahne l end iğ i v e o y u n l a r a g e n e l o l a r a k i lg in in 
nası l o l d u ğ u n a da i r b a k a n l ı ğ ı n ı z bir ç a l ı ş m a y a p m a k t a m ı d ı r ? Y a p t ı r m a y ı 
d ü ş ü n ü y o r m u s u n u z ? 

4 - T ü r k i y e ' d e h i ç t i ya t ro s a lonu o l m a y a n v e y a s o n 10 y ı l d a t iya t ro 
o y u n l a r ı n ı n s a h n e a l m a d ı ğ ı il ler i le nü fusu 1 0 0 . 0 0 0 a ş a n i l çe l e r imiz 
h a n g i l e r i d i r ? B u r a l a r d a t i y a t r o o y u n l a r ı n ı n s a h n e a l a b i l m e s i i ç in n e g ibi 
po l i t i ka l a r ü r e t m e k t e s i n i z ? 

5- Bu g ib i i l l e rde v e b ü y ü k şeh i r l e rde , sü rek l i o l a r a k t i y a t r o s a l o n u şek l inde 
k u l l a n ı l a b i l e c e k y e r l e r ile ilgili o l a rak ; çeşi t l i k a m u k u r u m v e ku ru luş l a r ı , 
mi l l i e ğ i t i m e b a ğ l ı o k u l l a r ( ö r n e ğ i n A n k a r a L i s e s i ' n i n t a m d o n a n ı m l ı v e 
atıl h a l d e k i t i ya t ro s a l o n u g ib i ) y a d a öze l o k u l l a r , S T O ' l a r i le bağ l an t ı ya 
geç i l i p , b u y ö n d e b i r a r a ş t ı r m a y a p ı l m a k t a m ı d ı r ? Y a p t ı r m a y ı d ü ş ü n ü r 
m ü s ü n ü z ? 

6- B u g ib i ye r l e r i , b a k a n l ı ğ ı n ı z d e n e t i m i n d e ö z e l t i y a t r o l a r a a n l a ş m a l a r a 
bağ l ı o l a r a k ü c r e t s i z y a d a a z b i r üc re t l e t a h s i s e t m e y i d ü ş ü n ü r m ü s ü n ü z ? 

T.C. 
K Ü L T Ü R VE T U R İ Z M BAKANLIĞI 

Strateji Gelişt irme Başkanlığı 

Sayı : B16SGB-090 | t S lO \ (D / OİJ 2006 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 18/01/2006 tarihli ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02/18048 sayılı yazısı. 

Diyarbakır Milletvekili Sayın Muhsin KOÇYİĞİT'in 7/11808-18063 Esas No' lu soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. A 
EKLER: A t i U a K O Ç 

»-Cevap B a k a n 
2- Liste 
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DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ SAYIN MUHSİN KOÇYİĞİT'İN 7/11808-18063 
ESAS NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN 

BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

SORU 1: 2003-2004-2005 ve 2006 yılları baz alındığında bakanlığınız bütçesinden 
özel tiyatrolara ayrılan destek miktarları ne kadardır? 

CEVAP 1: Bakanlığımca her yıl gerçekleştirilen Özel Tiyatrolara Devlet Desteği 
kapsamında, 

2002 yılında (2002-2003 sanat sezonunda kullanılmak üzere) 850.000.000.000.-TL 
2003 yılında (2003-2004 sanat sezonunda kullanılmak üzere) 1.499.800.000.000.-TL 
2004 yılında (2004-2005 sanat sezonunda kullanılmak üzere) 984.543.125.000.-TL 
2005 yılında (2005-2006 sanat sezonunda kullanılmak üzere) 1.579.579.000.000.-TL 
maddi destek sağlanmıştır. 

SORU 2: Hangi illerdeki, hangi tiyatrolar bu ödeneklerden yararlanmıştır? 

CEVAP 2: Bakanlığımca her yıl gerçekleştirilen Özel Tiyatrolara Devlet Desteği 
kapsamında, aşağıda isimleri belirtilen Özel Tiyatrolar bu ödeneklerden yararlanmıştır. 

2002 yılında Ankara, istanbul, İzmir, Adana, Kocaeli, Samsun, Bursa, Erzurum, 
Trabzon, Giresun illerinde bulunan, aşağıda isimleri belirtilen özel tiyatrolar: 

Ankara Sanat Tiyatrosu, Dostlar Filmcilik ve Tiy.Ltd.Şti., Kenter Sinemacılık ve Tiy. 
A.Ş., Orta Oyuncular San.Göst.Yay.A.Ş., Nejat Uygur Tiyatrosu, Ankara Ekin Tiyatrosu, 
Gönül Ülkü - Gazanfer Özcan Tiyatrosu, Hadi Çaman Yeditepe Oyuncuları, Tiyatro İstanbul 
Sanat Yapımları Ltd.Şti„ Gelenbe Tiy.Sin.Rek.San.Tic.Ltd.Şti., Tiyatro Stüdyosu 
Gös.Tan.Org.Tic.Ltd.Şti., Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu, Kare Tiyatro Sin.ve Tan.Ltd. Şti., Enis 
Fosforoğlu Tiyatrosu, Tiyatro Ayna, Alışık Tiyatro Film Rek.Tic.Ltd.Şti., Kartal Sanat 
Tiyatrosu, Bizim Tiyatro, Nokta Tiyatrosu, Tuncay Özinel Tiyatrosu, Yeni Tiyatro 
Gös.San.Tic.Ltd.Şti., Kocaeli Bölge Tiy.Sah.Sant.Ltd. Şti., Oyuncular Tiy.Tv. Ve Rek. 
San.Tic.Ltd.Şti., EPS Gösteri San.Ltd.Şti., Hamle Tiyatrosu, Adana Gösteri Sanatlan 
Merkezi, Oyunevi Gösteri Hiz.Tic.Ltd.Şti., Ankara Sanat Evi Tiyatrosu, Tİ Gösteri 
Hiz.Tic.Ltd.Şti., Çisenti San.Rek.Ltd.Şti., Düşevi Oyuncuları, Murat Karamanoğlu Güzel 
Sanat Oyn., Nail Demir Çorum Bölge Tiyatrosu, Samsun Sanat Tiyatrosu, Tiyatro Fora 
Kültür San.Göst.Ltd.Şti., Tiyatro Tiyatro, Masal Gerçek Tiyatrosu, Çan Tiyatrosu, Karınca 
Çocuk Tiyatrosu, Akkaş Tiyatroculuk Sinemacılık Ltd.Şti., AKS Tan.Gös.Turizm 
Day.Yay.Hiz.Ltd.Şti., Nüans Sanatsal Üretim Merkezi, Ankara Deneme Sahnesi, Bulancak 
Sanat Tiyatrosu, Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfi, Dikili Umut Tiyatrosu, Erzurum Şehir 
Tiyatrosu, Gülüm Pekcan Dans Tiyatrosu .Oluşum Tiyatrosu, Özgür Tiyatro, Tiyatro Caniko, 
Tiyatro Kumpanya, Tiyatro Özgün Deneme, Trabzon Sanat Tiyatrosu, Umudum Tiyatro, 
Geleneksel Gösteri Sanatlan Topluluğu, Hadi Poyrazoğlu Tiyatrosu, Kaptan Amca Kukla 
Çocuk Tiyatrosu 
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2003 yılında Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Kocaeli, Samsun, Bursa, Erzurum, 
Trabzon, Giresun, Malatya illerinde bulunan, aşağıda isimleri belirtilen özel tiyatrolar: 

Açık Tiyatro Ltd.Şti., Adana Gösteri Sanatları Merkezi, Alışık Tiyatro Film 
Rek.San.ve Tic.Ltd.Şti., Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu, Ankara Çağdaş Sahne, Ankara Ekin 
Tiyatrosu Yay.Tic.Ltd.Şti., Ankara Sanat Tiyatrosu Gösteri ve Organizasyon A.Ş., Bizim 
Tiyatro (Tiyatro Kedi), Bizim Tiyatro (Zafer Diper), Çorum Bölge Tiyatrosu, Dostlar 
Filimcilik ve Tiyatro Ltd.Şti.,Enis Fosforoğlu Tiyatrosu, EPS Gösteri Sanatları Merkezi 
Ltd.Şti, Gelenbe Tiy.Sin.Rd.TV.Prog.Yap.San.Tic.Ltd.Şti., Gönül Ülkü-Gazanfer Özcan 
Tiy.İşlt.Ltd.Şti., Hadi Çaman Yeditepe Oyunculan Tiy.Ltd.Şti., Hamle Tiyatrosu, Kare 
Tiyatro Sin.ve Tanıtım Ltd.Şti., Kartal Sanat Tiyatrosu ve Kit.Et.Org.Ltd.Şti.,Kenter 
Sinemacılık ve Tiyatroculuk A.Ş., Kocaeli Bölge Tiyatrosu Sahne San.Etk.Ltd.Şti., Nejat 
Uygur Tiyatrosu, Nokta Tiyatrosu-Abdullah Şahin, Orta Oyuncular Sanat Gösterileri ve 
Yay.A.Ş., Oyun Atölyesi, Oyuncular Tiyatro Grubu, Oyunevi Gösteri Hizmetleri Tic.Ltd.Şti., 
Samsun Sanat Tiyatrosu, Tiyatro Ayna, Tiyatro Fora, Tiyatro İstanbul Sanat Yapım Ltd.Şti., 
Tiyatro Stüdyosu Göst.Tan.Org.Tic.A.Ş., Tuncay Özinel Tiyatrosu, Akdeniz Sıla Tiyatrosu, 
Akkaş SinTiyatroculuk San.Tic.Ltd.Şti., AKS Göst.Tan.Ltd.Şti (Sincap Çocuk Tiyatrosu), 
Ankara Masal Tiyatrosu, Ankara Sanat Evi, Başkent Sanat Sahnesi, Çağdaş Oluşum 
Oyunculan Tiy.TopL, Çan Tiyatrosu, Kannca Çocuk Tiyatrosu, Masal Gerçek Tiyatrosu, 
Mavi Küre Çocuk Tiyatrosu, Merhaba Sanat Topluluğu, Nüans Sanatsal Üretim Merkezi, 
Sanyer Sanat Tiyatrosu, SS Can Şenliği Oyunculan Kül.San.Yay.ve Ür.Koop., Tiyatro Alkış, 
Tiyatro Tempo, Alperen Sanat Evi, Anadolu Sanat Tiyatrosu (Kazım DOĞAN), Ankara 
Deneme Sahnesi, Ankara Genç Oyuncular Tiyatrosu, Ankara Orta Oyuncular Tiyatrosu, 
Buluncak Sanat Tiyatrosu, Büyükdoğu Tiyatrosu, Erzurum Şehir Tiyatrosu, Genç Oyuncular 
Sahnesi, Gösteri Sahnesi (Ulvi An), Gülüm Pekcan Dans Tiyatrosu, Nöbetçi Sahne Sanatlan, 
Oluşum Tiyatrosu, Özgür Tiyatro, Tiyatro Caniko, Tiyatro Kübele, Tiyatro Özgün Deneme, 
Trabzon Sanat Tiyatrosu, Umudum Tiyatro, Açıkgöz Kukla Tiyatrosu, Atölye Tiyatrosu, 
Geleneksel Gösteri Sanatlan Topluluğu, Hayali Ahmet AKSOY, Kaptan Amca Kukla Çocuk 
Tiyatrosu, Mehmet Aziz BAYCAN, Metin ATEŞ, Mustafa PARTAL 

2004 yılında Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Kocaeli, Samsun, Bursa, Eskişehir, 
Erzurum, Trabzon, Giresun, Malatya, Van, Hakkari, Şanlıurfa, Bartın illerinde bulunan, 
aşağıda isimleri belirtilen özel tiyatrolar: 

Adana Gösteri Sanatlan Merkezi, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu, Ankara Ekin Tiyatrosu 
Yay. Tic. Ltd. Şti., Ankara Sanat Tiyatrosu, Bilsak Tiyatro Atölyesi & Maya Sahnesi, Bizim 
Tiyatro - Zafer Diper, Çorum Bölge Tiyatrosu, Dostlar Filmcilik ve Tiyatro Ltd. Şti., Enis 
Fosforoğlu Tiyatrosu, EPS Gösteri Sanatlan Ltd. Şti., G. Ülkü - G. Özcan Tiyatro İşi. Ltd. 
Şti., Hadi Çaman Yeditepe Oyunculan Tiyatro Ltd. Şti., Hamle Tiyatrosu, Kartal Sanat İşliği 
Tiyatrosu, Kartal Sanat Tiyatrosu ve Kültür Etk. Org. Ltd. Şti. , Kenter Sinemacılık ve 
Tiyatroculuk A.Ş., Kocaeli Bölge Tiyatrosu, Nokta Tiyatrosu - Abdullah Şahin, 
Ortaoyuncular Sanat Gösterileri ve Yay. A.Ş., Oyun Atölyesi, Oyuncular Tiyatro Grubu, 
Sadri Alışık Tiyatrosu, Samsun Düşevi Oyunculan, Semaver Kumpanya, Stüdyo Drama, 
Tiyatro Ayna, Tiyatro Fora, Tiyatro İstanbul Sanat Yapım. Ltd. Şti., Tiyatro Kare, Tiyatro 
Kedi / Bizim Stüdyo Ltd. Şti., Tiyatro Oyunevi, Tiyatro Pera, Tiyatro Stüdyosu, Tuncay 
Özinel Tiyatrosu, Ankara Çağdaş Sahne Sanat Merkezi, Ankara Çağdaş Sanat Tiyatrosu, Çan 
Tiyatrosu, Kannca Çocuk Tiyatrosu, Masal Gerçek Tiyatrosu, Nüans Sanatsal Üretim 
Merkezi, Sanyer Sanat Tiyatrosu, Tiyatro Akkaş, Van Bölge Tiyatrosu, Alperen Sanat Evi, 
Altı Nokta Körler Derneği Ankara Şubesi, Bahar Özel Eğitim vej&ehabtktasyon Merkezi, 
Bulancak Sanat Tiyatrosu, Erzurum Şehir Tiyatrosu, Giresun An|^o^u^hgeHi|et,. Yard. Der., 
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Haşim Kayabaşı Tiyatrosu, Özel Eğitim Tiyatrosu, Tiyatro Kordelya, Trabzon Sanat 
Tiyatrosu, Umut Sanat Tiyatrosu, Bartın Sanat Tiyatrosu, Eskişehir Arkadaş Çocuk Tiyatrosu, 
Şanlıurfa Kent Tiyatrosu, Yol Tiyatrosu, Ahşap Çerçeve Kukla Atölyesi, Ankara Sanat Evi 
(Anse), Eşref Seyitoğlu, Geleneksel Gösteri Sanatları Topluluğu, Hadi Poyrazoğlu Tiyatrosu, 
Mehmet Aziz Baycan, Mustafa Partal,Tevfik Dinç, Tiyatro İzmit. 

2005 yılında Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Kocaeli, Samsun, Bursa, Eskişehir, 
Erzurum, Trabzon, Giresun, Yozgat, Kırklareli, Sinop, Hakkari, Şanlıurfa, Bartın illerinde 
bulunan, aşağıda isimleri belirtilen özel tiyatrolar: 

Adana Gösteri Sanatları Merkezi, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu, Ankara Ekin Tiyatrosu 
Yay. Tic. Ltd. Şti., Ankara Sanat Evi (Anse), Ankara Sanat Tiyatrosu, Arama Tiyatrosu, 
Bizim Tiyatro, Çisenti Sanat Reklamcılık Ltd. Şti., Çorum Bölge Tiyatrosu, Değişim Atölyesi 
Oyuncuları, Dostlar Filmcilik Ve Tiyatro Ltd. Şti., Enis Fosforoğlu Tiyatrosu, Eps Gösteri 
Sanatları Ltd. Şti., Ertan Prodüksiyon Tiyatro Eğitim Org. Ltd.Şti., Güzel Sanatlar Oyuncuları 
Tiyatro Topluluğu, Hadi Çaman Yeditepe Oyuncuları Tiyatro Ltd. Şti., Kartal Sanat İşliği 
Tiyatrosu, Kartal Sanat Tiyatrosu Ve Kültür Etk. Org. Ltd. Şti., Kenter Sin. Ve Tiy. A.Ş., 
Kocaeli Bölge Tiyatrosu, Maya Sahnesi (Bilsak Tiyatro Atölyesi), Nokta Tiyatrosu -
Abdullah Şahin, Ortaoyuncular Sanat Gösterileri Ve Yay. A.Ş., Oyun Atölyesi, Oyuncular 
Tiyatro Grubu, Pan Tiyatro Sinemacılık Ve Tur. Ltd. Şti., Sadri Alışık Tiyatrosu, Samsun 
Düşevi Oyuncuları, Samsun Sanat Tiyatrosu, Semaver Kumpanya, Stüdyo Drama 
Prodüksiyon, Tiyatro Ayna, Tiyatro Fora, Tiyatro İstanbul Sanat Yapım Ltd. Şti., Tiyatro 
Kare, Tiyatro Kedi / Bizim Stüdyo Ltd. Şti., Tiyatro Stüdyosu, Tuncay Özinel Tiyatrosu, Aks 
Sincap Çocuk Tiyatrosu, Atölye Tempo Ltd. Şti., Çan Tiyatrosu, Karınca Çocuk Tiyatrosu, 
Manisa Afsem Tiyatrosu, Masal Gerçek Tiyatrosu, Nüans Sanatsal Üretim Merkezi, Tiyatro 
Akkaş, Tiyatro Alkış - Okay Şenol, Tiyatro Mie, Tiyatro Yeniden, Alperen Sanat Evi, Ankara 
Orta Oyuncuları Tiyatrosu, Ankara Yeni Umut Sahnesi, Bursa Sanat Tiyatrosu, Dünya Eğitim 
Kültür Ve Sanat Vakfı, Erzurum Şehir Tiyatrosu, Genç Oyuncular Sahnesi, Gülüm Pekcan 
Dans Tiyatrosu, Hakkari Umut Sanat Tiyatrosu, İstanbul Dünya Sahnesi 

Lüleburgaz Genç Oyuncular Tiyatro Topluluğu, Osmancık Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 
Özgür Tiyatro, Sinop Tiyatro Derneği, Şanlıurfa Kent Tiyatrosu, Tiyatro Boyalı Kuş - Jale 
Karabekir, Tiyatro Kübele, Tiyatro Özgün Deneme, Tiyatro Sürmeli (İl Kültür Müdürlüğü), 
Trabzon Sanat Tiyatrosu, Ankara Deneme Sahnesi, Ankara Genç Oyuncular Tiyatrosu, 
Ankara Komedi Tiyatrosu, Bartın Sanat Tiyatrosu, Başkent Sanat Sahnesi, Eskişehir Arkadaş 
Çocuk Tiyatrosu, Merhaba Sanat Tiyatrosu, Panki Sahne Sanatları / Tiyatro Tiyatro Çocuk 
Tiyatrosu, Sincan Bölge Tiyatrosu 

Ayhan Leylek, Çocuk Eğlenceleri Ve Kukla Gösteri Merkezi, Eşref Seyitoğlu, 
Geleneksel Gösteri Sanatları Topluluğu, Hadi Poyrazoğlu Tiyatrosu, Kırmızı Kukla 
Tiyatrosu, Kukla Çocuk Tiyatrosu, Kukla Merkezi, Mehmet Aziz Baycan, Mustafa Partal, 
Tevfik Dinç, Yunus Emre Turanlı. 
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SORU 3: Bu oyunlardan hangilerinin sahnelendiği ve oyunlara genel olarak ilginin 
nasıl olduğuna dair bakanlığınız bir çalışma yapmakta mıdır? Yaptırmayı düşünüyor 
musunuz? 

CEVAP 3: Özel Tiyatrolara Devlet Desteği kapsamında Bakanlığımdan maddi destek 
alan özel tiyatrolar, Özel Tiyatrolara Devlet Desteği Yönetmeliği gereği maddi destek 
aldıktan oyunu sanat sezonu içerisinde en az 25 kez sergilemekle yükümlüdür. Ayrıca maddi 
destek alan özel tiyatrolar, Bakanlığım ile imzalamış oldukları protokol gereği, oyunlarım 
sergiledikleri illerde İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine bildirerek izlenmelerini talep 
etmekte ve izlenen oyun ile ilgili ti Kültür ve Turizm Müdürlüğünce hazırlanan tutanakları 
sanat sezonunda Bakanlığıma sunmakla yükümlüdür. Bununla birlikte, Özel Tiyatrolara 
Devlet Desteği kapsamında maddi destek almak isteyen özel tiyatrolar, ilgili yönetmelik 
gereği, başvuru dosyalarında maddi destek istedikleri sanat sezonundan önce son sanat 
sezonunda oynadıkları oyunun adı - yazan - yönetmeni - hangi tarihler arasında oynandığı, 
yerleri ve oyun sayısı - izleyici sayısı - basın değerlendirmeleri bilgilerini Bakanlığıma 
bildirmektedirler. 

SORU 4: Türkiye'de hiç tiyatro salonu olmayan veya son 10 yılda tiyatro oyunlannın 
sahne almadığı iller ile nüfusu 100.000 aşan ilçelerimiz hangileridir? Buralarda tiyatro 
oyunlarının sahne alabilmesi için ne gibi politikalar üretmektesiniz? 

CEVAP 4: Bakanlığım Devlet Tiyatrolan Genel Müdürlüğü yüklendiği misyon 
gereğince yıllardır, yurdumuzun köyleri dahil her tarafina turneler düzenlemektedir. 

Aynca, 2005-2006 tiyatro sezonunda başlatılan Her Ay Her tide Tiyatro projesi ile de 
turne kapsamı daha da genişletilmiştir. (EK: 1-2) 

SORU 5: Bu gibi illerde ve büyük şehirlerde, sürekli olarak tiyatro salonu şeklinde 
kullanılabilecek yerler ile ilgili olarak; çeşitli kamu kurum ve kuruluştan, milli eğitime bağlı 
okullar (örneğin Ankara Lisesinin tam donanımla ve atıl haldeki tiyatro salonu gibi) ya da 
özel okullar, STO'lar ile bağlantıya geçilip, bu yönde bir araştırma yapılmakta mıdır? 
Yaptırmayı düşünüyor musunuz? 

CEVAP 5: Bakanlığım Devlet Tiyatrolan Genel Müdürlüğü yerleşik düzeyde faaliyet 
gösterdiği 13 merkezdeki 34 sahnesini sanatsal etkinlik için talep eden bütün Sivil Toplum 
Örgütlerine açmaktadır. 

SORU 6: Bu gibi yerleri, bakanlığınız denetiminde özel tiyatrolara anlaşmalara bağlı 
olarak ücretsiz yada az bir ücretle tahsis etmeyi düşünüyor musunuz? 

CEVAP 6: Bakanlığım Devlet Tiyatrolan Genel Müdürlüğü kendi salonlannı talepler 
doğrultusunda tahsis etmektedir. 
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DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
BÜYÜK ANADOLU TURNESİ 

OYNANDIĞI 
YER 

Adıyaman 
Afyon 
Ağrı 

Aksaray 
Akşehir 
Alanya 
Alaşehir 
Aliağa 

Amasya 
Anamur 
Ardahan 
Arhavi 
Artvin 
Aydın 

Ayvalık 
Bafra 

Balıkesir 
Banaz 
Bartın 

Batman 
Bayburt 

Bergama 
Beyşehir 
Bilecik 
Bingöl 
Bitlis 
Bitlis 

Bodrum 
Bolu 

Burdur 
Cizre 
Çan 

Çanakkale 
Çankırı 

Çarşamba 
Çerkezköy 

Çeşme 
Çorlu 

Çorum 
Dalaman 
Denizli 
Devrek 
Dinar 

ESERİN ADI 
Töre 

Scapın'ın Dolapları 
Toros Canavarı 
Kırkından Sonra 

Scapın'ın Dolapları 
Kırkından Sonra 

Ateşli Sabır 
Ateşli Sabır 

Cimri 
Kırkından Sonra 
Toros Canavarı 
Toros Canavarı 
Toros Canavarı 

Gulyabani 
Ateşli Sabır 

Soyut Padişah 
Ateşli Sabır 

Scapın'ın Dolapları 
Söz Veriyorum 

Kamyon 
Töre 

Ateşli Sabır 
Scapın'ın Dolapları 

Söz Veriyorum 
Kamyon 
Kamyon 
Kamyon 

Gulyabani 
Söz Veriyorum 

Ateşli Sabır 
Kamyon 

Geçmiş Zaman Olur Ki 
Geçmiş Zaman Olur Ki 

Cimri 
Soyut Padişah 

Geçmiş Zaman Olur Ki 
Gulyabani 

Geçmiş Zaman Olur Ki 
Cimri 

Gulyabani 
Ateşli Sabır 

Söz Veriyorum 
Scapın'ın Dolapları *>i »'̂  Z'"; -v 
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Doğubeyazıt 
Düzce 
Edirne 

Edremit 
Elazığ 
Elmalı 

Erzincan 
Erzurum 
Eskişehir 

Fatsa 
Fethiye 
Finike 

Gaziantep 
Gazipaşa 

Gebze 
Gediz 

Gelibolu 
Gemlik 
Gerede 
Giresun 

Gökçeada 
Gönen 

Gümüşhane 
Hacıbektaş 

Hakkari 
Hatay 
Hozat 
İğdır 

İsparta 
iskenderun 

K.Ereğli 
K.Maraş 
Karabük 
Karaman 

Kars 
Kastamonu 

Kaş 
Kayseri 
Keşan 

Kırıkhan 
Kırıkkale 
Kırklareli 
Kırşehir 

Kilis 
Kocaeli 
Kocaeli 

Konya-Ereğli 

Toros Canavarı 
Söz Veriyorum 

Geçmiş Zaman Olur Ki 
Ateşli Sabır 

Töre 
Ateşli Sabır 

Töre 
Toros Canavarı 

Scapın'ın Dolapları 
Soyut Padişah 

Gulyabani 
Ateşli Sabır 
Guguk Kuşu 

Kırkından Sonra 
Söz Veriyorum 

Scapın'ın Dolapları 
Geçmiş Zaman Olur Ki 

Söz Veriyorum 
Söz Veriyorum 
Soyut Padişah 

Geçmiş Zaman Olur Ki 
Geçmiş Zaman Olur Ki 

Töre 
Kırkından Sonra 

Kamyon 
Guguk Kuşu 

Töre 
Toros Canavarı 

Ateşli Sabır 
Guguk Kuşu 

Söz Veriyorum 
Guguk Kuşu 

Soyut Padişah 
Kırkından Sonra 
Toros Canavarı 
Soyut Padişah 

Ateşli Sabır 
Guguk Kuşu 

Geçmiş Zaman Olur Ki 
Guguk Kuşu 
Guguk Kuşu 

Geçmiş Zaman Olur Ki 
Guguk Kuşu 
Guguk Kuşu 

Söz Veriyorum 
Söz Veriyorum . • ~-

Kırkından Sonra / ' \ / - . .> \ 
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Korkuteli 
Köyceğiz 
Kuşadası 
Kütahya 
Lapseki 

Lüleburgaz 
Malatya 
Malkara 

Manavgat 
Manisa 
Mardin 

Marmaris 
Mersin 

Merzifon 
Midyat 
Milas 
Muğla 
Mut 

Nazilli 
Nevşehir 
Nevşehir 

Niğde 
Of 

Ordu 
Osmaniye 

Pazar 
Polatlı 
Rize 

Safranbolu 
Sakarya 
Samsun 
Sandıklı 

Sarıkamış 
Seferihisar 

Serik 
Seydişehir 

Siirt 
Silifke 
Sinop 
Sivas 

Sivrihisar 
Söke 

Ş.Koçhisar 
Şanlıurfa 
Şarköy 
Tarsus 

Taşköprü 
Tatvan 

Ateşli Sabır 
Gulyabani 
Gulyabani 

Scapın'ın Dolapları 
Geçmiş Zaman Olur Ki 
Geçmiş Zaman Olur Ki 

Töre 
Geçmiş Zaman Olur Ki 

Kırkından Sonra 
Ateşli Sabır 

Kamyon 
Gulyabani 

Guguk Kuşu 
Cimri 

Kamyon 
Gulyabani 
Gulyabani 

Kırkından Sonra 
Gulyabani 

Kırkından Sonra 
Kırkından Sonra 
Kırkından Sonra 
Toros Canavarı 
Soyut Padişah 
Guguk Kuşu 

Toros Canavarı 
Scapın'ın Dolapları 

Toros Canavarı 
Soyut Padişah 
Söz Veriyorum 
Soyut Padişah 

Scapın'ın Dolapları 
Toros Canavarı 

Gulyabani 
Kırkından Sonra 

Scapın'ın Dolapları 
Kamyon 

Kırkından Sonra 
Soyut Padişah 

Cimri 
Scapın'ın Dolapları 

Gulyabani 
Kırkından Sonra 

Töre 
Geçmiş Zaman Olur Ki 

Guguk Kuşu r^^.^,. 
Soyut Padişah / ' ' • / . H ^ ' 

Kamyon /,.* * . ,% 
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Tavşanlı 
Tekirdağ 

Tokat 
Trabzon 
Tunceli 
Turhal 
Urla 
Uşak 

Uzunköprü 
Ünye 
Ürgüp 
Van 

Yalova 
Yozgat 

Zile 
Zonguldak 
Zonguldak 

Scapın'ın Dolapları 
Geçmiş Zaman Olur Ki 

Cimri 
Töre 
Töre 
Cimri 

Gulyabani 
Scapın'ın Dolapları 

Geçmiş Zaman Olur Ki 
Soyut Padişah 

Kırkından Sonra 
Kamyon 

Söz Veriyorum 
Cimri 
Cimri 

Söz Veriyorum 
Söz Veriyorum 

EK:1 
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DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
2005-2006 TİYATRO SEZONU 
HER AY HER İLDE TİYATRO 

PROGRAMI 
(01 Ekim 2005-31 Ocak 2006 tarihleri arası) 

Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 

Adapazarı 
Adıyaman 

Afyon 
Afyon 
Afyon 
Afyon 

Afyon-Dazkı r ı 
Ağrı 
Ağrı 

Aksaray 
Aksaray 
Amasya 
Amasya 

Ankara-Altındağ Tiyatrosu 
Ankara-Büyük Tiyatro 
Ankara-Oda Tiyatrosu 

Ardahan 
Artvin 

Aydın D T 
Aydın D T 
Aydın D T 
Aydın D T 
Aydın D T 
Aydın D T 
Aydın D T 
Aydın D T 
Aydın D T 
Aydın D T 
Aydın D T 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 

Bir Yastıkta 
Hadi Öldürsene Canikom 

Kaçık 
Kendime Kıyamam 

Uçurtmanın Kuyruğu 
Kaktüs Çiçeği 

Nalınlar 
Def inename 

Haydi Karına Koş 
Peynirli Yumurta 

Sevgili Doktor 
Düdüklüde Kıymalı Bamya 

Müfettiş 
Kırkından Sonra 

Def inename 
Sevgili Doktor 
Bir Mahalle ki 

Burnunu Kaybeden Palyaço 
Bir Mahalle ki 

Müfettiş 
Peynirli Yumurta 

Müfettiş 
Ayyar H a m z a 

Ayrılık 
Deli Dumrul 
Deli Dumrul 
Sihirli Köpek 

Paşaların Paşası 
Bir Efes Masalı 

Derya Gülü 
Düdüklüde Kıymalı Bamya 

Anadolar 
Hadi Öldürsene Canikom .̂ •••-; T̂" 

İstanbul Efendisi . / ,. * f 

Nafile Dünya ü -.' ' ': 
Haydi Karına Koş % '", 
Peynirli Yumurta V ' *•'•,- A 

- 2 2 8 -

TBMM 

HE 



TBMM B: 62 14 . 2 . 2006 O: 5 

Bartın 
Bartın 
Bartın 
Bartın 

Batman 
Batman 
Batman 
Bayburt 
Bayburt 
Bilecik 
Bitlis 

Bitlis-Tatvan 
Bitlis-Tatvan 
Bitlis-Tatvan 

Bolu 
Bolu 

Burdur 
Burdur 

Bursa-AVP Sahnesi 
Bursa-Büyükorhan 

Çanakkale 
Çanakkale 
Çanakkale 

Çankırı 
Çankırı 
Çankırı 

Çeşme-Alaçatı 
Çorum DT 
Çorum DT 
Çorum DT 
Çorum DT 

Denizli 
Denizli 
Denizli 

Diyarbakır-Orhan Asena Sahnesi 
Düzce 
Düzce 
Edirne 
Elazığ 

Erzincan 

Uçurtmanın Kuyruğu 
Ben Nazım Hikmet 

Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım 
Anadolar 
Nalınlar 

Asiye Nasıl Kurtulur 
Kırkından Sonra 

Müfettiş 
Söz Veriyorum 
Nafile Dünya 

Kırkından Sonra 
Hüznün Coşkusu 

Güle Güle Arkadaşım 
Kırkından Sonra 

Kaktüs Çiçeği 
Çok Yaşa Komedi 
Paşaların Paşası 

Hadi Öldürsene Canikom 
Ayrılık 

Nafile Dünya 
Nafile Dünya 

Haydi Karına Koş 
Peynirli Yumurta 

Ben Nazım Hikmet 
Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım 

Anadolar 
Sihirli Köpek 
Sevgili Hayat 

Anadolar 
Bir Mahalle ki 

Burnunu Kaybeden Palyaço 
Paşaların Paşası 

Düdüklüde Kıymalı Bamya 
Hadi Öldürsene Canikom 

Aşk Bir Masaldır 
Kır 

Çok Yaşa Komedi ...._-, 
Kaktüs Çiçeği -" ;.' 

Asiye Nasıl Kurtulur / •"" , 
Müfettiş •'. -, 

Erzincan I Söz Veriyorum '"-. - . •'<• 
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Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 

Eskişehir Açık Cezaevi 
Gaziantep-Nizip 

Gaziantep-Onat Kutlar Sahnesi 
Gaziantep-Onat Kutlar Sahnesi 
Gaziantep-Onat Kutlar Sahnesi 
Gaziantep-Onat Kutlar Sahnesi 
Gaziantep-Onat Kutlar Sahnesi 
Gaziantep-Onat Kutlar Sahnesi 
Gaziantep-Onat Kutlar Sahnesi 
Gaziantep-Onat Kutlar Sahnesi 
Gaziantep-Onat Kutlar Sahnesi 
Gaziantep-Onat Kutlar Sahnesi 
Gaziantep-Onat Kutlar Sahnesi 
Gaziantep-Onat Kutlar Sahnesi 
Gaziantep-Onat Kutlar Sahnesi 
Gaziantep-Onat Kutlar Sahnesi 
Gaziantep-Onat Kutlar Sahnesi 

Giresun 
Gümüşhane 
Gümüşhane 

Hakkari 
Hakkari Kapalı Cezaevi 

Hatay 
Hatay 
İsparta 
İsparta 
İsparta 

İstanbul-Aziz Nesin Sahnesi 
Istanbul-Cevahir Sahnesi 
İstanbul-Cevahir Sahnesi 
Istanbul-Terakki Sahnesi 
İzmir-Karşıyaka Sahnesi 

Izmir-Konak Sahnesi 
tzmit 

Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 

Nafile Dünya 
Kır 

Androcles ile Aslan 
Haydi Karına Koş 
Peynirli Yumurta 

Nafile Dünya 
Aşk Bir Masaldır 

Karımla Evleniyorum 
Çok Yaşa Komedi 

Güle Güle Arkadaşım 
Sevgili Hayat 

Aşk Bir Masaldır 
Hüznün Coşkusu 

Uçurtmanın Kuyruğu 
Anadolar 
Nalınlar 

Uyuyan Güzel 
Kuyudaki Aslan 

Definename 
Asiye Nasıl Kurtulur 

Oyunlarla Yaşayanlar 
Yolcu 

Ayyar Hamza 
Ayyar H a m z a 

Müfettiş 
Kırkından Sonra 
Kırkından Sonra 
Aşk Bir Masaldır 

Bir Anarşistin K.S.Ö. 
Def inename 

Düdüklüde Kıymalı Bamya 
Hadi Öldürsene Canikom 
Kayıp Toprağın Türküsü 
Kurşun Askerin Utancı 
Kurşun Askerin Utancı 
Kurşun Askerin Utancı 

Anadolar 
Gözlerin Ardındaki Çocuk ,. -••• Î--F* 

/ • • • > « . . • • • 

Kaktüs Çiçeği f/ .,* 

Aşk Bir Masaldır i~ 
Anadolar %J"^'"> '.. 

<+. . 
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Karabük 
Karabük 

I Karabük 
Karabük 

1 Karaman 
Karaman 

Kars 
1 Kastamonu 

Kastamonu 
I Kayseri 

Kayseri 
1 Kırıkkale 
I Kırıkkale 

Kırklareli 
I Kırşehir 

Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 

Kocaeli-Gölcük Komutanlığı 
I Konya D T 
I Konya DT 

Konya D T 
Kütahya 

1 Kütahya 
Kütahya 

I Malatya 
I Malatya 
1 Malatya 

Malatya 
Malatya 

I Malatya 
Malatya 
Manisa 

Manisa-Demirci 
Manisa-Salihli 

Mardin 
Mersin 
Mersin 
Muğla 
Muğla 

1 Muğla-Bodrum-Turgut Reis l 

Uçurtmanın Kuyruğu 1 
Ben Nazım Hikmet 

Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım 
Anadolar 1 

Definename 1 
Sevgili Doktor I 

Müfettiş 
Ben Nazım Hikmet 1 

Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım I 
Bir Mahalle ki 

Anadolar 
Anadolar 1 

Ağaçlar Ayakta Ölür 
Kaktüs Çiçeği 

l Anadolar 
1 Kır ] 

Haydi Karına Koş 
Cok Yaşa Komedi 

Kaktüs Çiçeği 1 
Kaçık 

Bir Yastıkta 
Kendime Kıyamam I 

Ayrılık I 
Haydi Karına Koş 1 
Peynirli Yumurta I 

Nalınlar 
Bir Mahalle ki 
Bir Mahalle ki I 
Bir Mahalle ki 1 

Burnunu Kaybeden Palyaço 
Burnunu Kaybeden Palyaço 

Asiye Nasıl Kurtulur 1 
Ayrılık I 
Ayrılık 1 

Derya Gülü 1 
Kırkından Sonra 
Aşk Bir Masaldır . ^.. -..- J 

Bir Anarşistin K.S-Ö J'V w I 
Derya Gülü o ,-»• • ."{ 

Hadi Öldürsene Ca&'kbm T-
Hadi Öldürsene CanİRprh, 't • ' T 

'< A -n/ı 
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M u ş 
Nevşehir 
Nevşehir 

1 Niğde 
Niğde 
Ordu 

Osmaniye 
Rize i 

I Sakarya 
1 Sakarya 
1 Samsun 
1 Samsun 
1 Siirt 

Siirt 
Siirt 

Sinop 
Sinop 

1 Sinop-Ayancık 
1 Şanlıurfa 
1 Şanlıurfa 

Tekirdağ 
I Tekirdağ 
1 Tekirdağ-Çorlu 

Tokat 
Tokat 

1 Tokat 
Trabzon-Haluk Ongan Sah. 

J Trabzon-Haluk Ongan Sah. 
1 Trabzon-Haluk Ongan Sah. 
1 Tunceli 
1 Uşak 

Uşak 
1 Uşak 
1 Van D T 

Van D T 
Van D T 

I Van Kapalı Cezaevi 
1 Yalova 

Yalova 
I Yozgat 
I Zonguldak 
1 Zonguldak 

Zonguldak 
| Zonguldak 

Kırkından Sonra I 
Definename 1 

Sevgili Doktor 
Definename 

Sevgili Doktor 
Ayyar Hamza 

Aşk Bir Masaldır 1 
Ayyar Hamza 1 

Kır 1 
Çok Yaşa Komedi I 

Ayyar Hamza 1 
Ayak Bacak Fabrikası I 
Güle Güle Arkadaşım I 

Nalınlar 1 
Kırkından Sonra 1 

Ben Nazım Hikmet 
Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım 1 

Ben Nazım Hikmet 1 
Asiye Nasıl Kurtulur I 

Nalınlar 1 
Kaktüs Çiçeği 1 
Ful Yaprakları ] 
Ful Yaprakları J 
Bir Mahalle ki 
Bir Mahalle ki 

i Burnunu Kaybeden Palyaço 1 
Ful Yaprakları 

Oyunlarla Yaşayanlar 
Gözlerin Ardındaki Çocuk 

Asiye Nasıl Kurtulur I 
Ayrılık 1 

Derya Gülü 
Sevgili Doktor 

Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım 
Sevgili Hayat 
Derya Gülü 

Hüznün Coşkusu 
Haydi Karına Koş '">. M 

Nafile Dünya ' : . 
1 Anadolar \\ '• ] 

V ' - •• 
1 Uçurtmanın Kuyruğu "% •«. ' <-| 

Ben Nazım Hikmet 
I Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım 
1 .__ _ Anadolar | 
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50.- Diyarbakır Milletvekili Muhsin KOÇYÎĞİT'in, antik Anadolu kültürüne yönelik çalış
malara ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/11809) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

A ş a ğ ı d a k i s o r u l a r ı m ı n , K ü l t ü r v e T u r i z m B a k a n ı S n . A t i l l a K O Ç 
ta ra f ından yaz ı l ı o l a r a k c e v a p l a n d ı r ı l m a s ı n ı s a y g ı l a r ı m l a a r z e d e r i m . 

M u h s i n K O Ç Y İ Ğ İ T 
D i y a r b a k ı r Mi l l e tvek i l i 

B a z ı b a s ı n y a y ı n o r g a n l a r ı n d a ; M i l a t t a n ö n c e 1 0 0 0 ' l i y ı l l a rda İ t a l y a ' d a 
y a ş a y a n v e b u g ü n k ü A v r u p a K ü l t ü r ü n ü n o l u ş m a s ı n a ç o k b ü y ü k ka tk ı l a r ı o l m u ş 
E t rüsk l e r in , İ t a l y a ' y a d o ğ u d a n g ö ç e t m i ş b i r h a l k o l d u k l a r ı n ı n A n t i k d ö n e m d e n 
ber i yaz ı l ı k a y n a k l a r d a y e r a ld ığ ı v e y a p ı l a n s o n g e n e t i k a r a ş t ı rma la r ın 
s o n u ç l a r ı n ı n b u d ü ş ü n c e y i i n a n ç t a n b i l imse l b i r o l g u y a d ö n ü ş t ü r d ü ğ ü bi lgi ler i 
y e r a l m a k t a d ı r . B u i t iba r la ; 

1- E t r ü s k s ana t ı v e d i l i n in A n a d o l u sana t l a r ı v e d i l ler i ( ö z e l l i k l e d e Hi t i t le r ) 
benze r l i ğ i h a k k ı n d a b i r ç a l ı ş m a y a p t ı r m a y ı v e y a y a p ı l a n ça l ı şma la r 
ç e e r ç e v e s i n d e b u k o n u i le i lgi l i çeş i t l i yu r t içi v e d ı ş ı ün ive r s i t e l e r l e 
b a ğ l a n t ı y a g e ç m e y i d ü ş ü n ü y o r m u s u n u z ? 

2 - E t r ü s k l e r i n , D N A v e r i l e r i n e g ö r e e n fazla T ü r k l e r l e b e n z e r l i k g ö s t e r m e l e r i 
ile ilgili ç a l ı ş m a l a r ı b a k a n l ı ğ ı n ı z t ak ip e t m e k t e m i d i r ? 

3 - B u b a ğ l a m d a A n t i k A n a d o l u K ü l t ü r ü ' n e s a h i p ç ı k m a a d ı n a b a k a n l ı k 
o l a r ak h a n g i f aa l iye t l e r i s ü r d ü r m e k t e s i n i z ? 

4 - " G ü n ü m ü z A B k i m l i ğ i n i n o l u ş u m u n d a k i A n t i k A n a d o l u K ü l t ü r ü ile ö n 
T ü r k l e r v e 1071 son ra s ı A n a d o l u T ü r k l ü ğ ü ' n ü n e tk i l e r i " h a k k ı n d a 
h e r h a n g i b i r ç a l ı ş m a y a p ı l m a k t a m ı d ı r ? 

5 - Ş i m d i k i Y u n a n i s t a n ' ı n , " A n t i k A n a d o l u K ü l t ü r ü ' n ü " s a h i p l e n e r e k , 
yüzy ı l l a rd ı r a d ı m H e l e n k ü l t ü r ü o l a rak l an se e t m e s i n e ka r ş ı l ı k o l a rak 
u lusa l v e u l u s l a r a r a s ı kü l t ü r e l v e s iyas i b i l i n ç o l u ş t u r m a a d ı n a 
b a k a n l ı ğ ı n ı z ı n h e r h a n g i b i r faal iyet i b u l u n m a k t a m ı d ı r ? 

T.C. 
K Ü L T Ü R VE T U R İ Z M BAKANLIĞI 

Stratej i Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B 1 6 S G B - 0 9 0 / l g r O ' î ^ \0 /Ol/ 2006 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 18/01/2006 tarihli ve 
A.Ol.O.GNS.0.10.00.02/18048 sayılı yazısı. 

Diyarbakır Milletvekili Sayın Muhsin KOÇYİGlT'in 7/11809-18065 Esas No' lu soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

EK: Atilla K O Ç 
Cevap Bakan 
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DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ SAYIN MUHSİN KOÇYİĞİT'İN 7/11809-18065 ESAS 
NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN BAKANLIĞIMIZ 

CEVABI 

Bazı basın yayın organlarında; Milattan önce 1000'Ii yıllarda İtalya'da yaşayan ve 
bugünkü Avrupa Kültürünün oluşmasına çok büyük katkıları olmuş Etrüsklerin, İtalya'ya 
doğudan göç etmiş bir halk olduklarının Antik dönemden beri yazılı kaynaklarda yer aldığı ve 
yapılan son genetik araştırmalann sonuçlanmn bu düşünceyi inançtan bilimsel bir olguya 
dönüştürdüğü bilgileri yer almaktadır. Bu itibarla; 

SORU 1: Etrüsk sanatı ve dilinin Anadolu sanatlan (özelliklede Hititler) benzerliği 
hakkında bir çalışma yaptırmayı veya yapılan çalışmalar çerçevesinde bu konu ile ilgili çeşitli 
yurt içi ve yurt dışı üniversitelerle bağlantıya geçmeyi düşünüyor musunuz? 

CEVAP 1: Gelişmiş tüm ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de tarihi, kültürel, sosyal ve 
bilimsel çalışmalar akademik kurumlanmızca yürütülmektedir. Üniversitelerimizin ilgili 
bölümleri (prehistorya, tarih, arkeoloji, antropoloji, Hititoloji, etnoloji, sanat tarihi v.b. ) kendi 
özerk yapılan ve bilimsel-etik kurallan çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışında bilimsel kurum 
ve kuruluşlarla bağlantılar kurmakta, ortak çalışmalar gerçekleştirilmektedir. 

Bakanlığım bu konuda yönlendirici bir rol üstlenmeyi tercih etmemekte, ancak katkı 
istenmesi durumunda her türlü katkıyı sağlamaktadır. 

SORU 2: Etrüsklerin, DNA verilerine göre en fazla Türklerle benzerlik göstermeleri ile 
ilgili çahşmalan bakanlığınız takip etmekte midir? 

CEVAP 2: Bu tür çalışmaların bilim kurumlanmızca gerçekleştirilmesi gerektiğine 
inanılmakta ancak destek talep edilmesi halinde destek verilmesi benimsenmektedir. 

Bakanlığım bu alandaki çalışma ve yayınlan takip etmekte, yayın değişimi yöntemiyle 
temin ettiği yayınlan tüm okuyucuların hizmetine sunmaktadır. İstanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı, bu alanda geniş kapsamlı çalışmalarda bulunmakta 
olup, bu çalışmalar Bakanlığımca takdirle karşılanmaktadır. 

SORU 3: Bu bağlamda Antik Anadolu Kültürüne sahip çıkma adına bakanlık olarak 
hangi faaliyetleri sürdürmektesiniz? 

CEVAP 3: Antik Anadolu Kültürüne Bakanlığım görev ve sorumluluk alanlan içinde 
sahip çıkılmakta, bu alanda çok yönlü çalışmalar yapılmakta, pek çok önemli projeler 
yürütülmektedir. Örneklemek gerekirse; 

Tarihsel geçmişimizi ortaya çıkarmak, bilim dünyasına ve insanlığa sunmak amacıyla, 
sadece 2005 yılı içinde yerli ve yabancı bilim kuruluşlanna toplam 279 kazı, 150 yüzey 
araştırması izni verilmiştir. 

Bu bilimsel çalışmalann sonuçlan dünyada ilk ve tek örnek olarak Bakanlığım 
organizasyonu ile her yıl gerçekleştirilen Uluslararası Kazı,^Araşt««|a ve Arkeometri 
Sempozyumunda sunulmakta, aynca yayın haline getirilmektedir.. 

- 2 3 4 -



TBMM B:62 14 .2 .2006 0 : 5 

Kazılardan ortaya çıkarılan taşınır kültür varlıkları müzelerimizde sergilenmekte, her 
türlü bilimsel ve tanıtmaya yönelik çalışmalara olanak tanınmaktadır. Taşınmaz kültür varlıkları 
ise, restore edilerek kendi doğası ve tarihi içinde insanlığa sunulmaktadır. 

Yine, Anadolu kültürlerini gösteren eserlerimizden oluşan sergiler yurt içinde ve yurt 
dışında düzenlenmektedir. Örneğin; "Bin Tanrılı Halk: Hititler" Sergisi, Avrupa'da büyük 
heyecan yaratmış, tamamıyla Anadolu'ya özgü, ancak pek çok uygarlığı her anlamda etkileyen 
Hititler ve dünyanın antik dönemde en büyük devletini kuran Hitit İmparatorluğu'nun görkemi 
yansıtılmıştır. Yine "Troya: Düşler ve Gerçek" Sergisi, Avrupa'da yılın kültür olayı olarak kabul 
edilmiş, sergi süresince düzenlenen konferanslarda bir Anadolu Kültürü olan Troya'nın Avrupa 
uygarlığını nasıl etkilediği vurgulanmıştır. 

Antik dönem uygarlık ürünlerimiz, Bakanlığımın olanakları içinde restore edilmekte, 
hepsi kayda geçirilmekte, fiziki anlamda korunamayanlar dahil belgelenme suretiyle 
korunmaktadır. 

Bakanlığımca belirlenen Ulusal Nitelikli Müze Başkanlıklarında, Kapadokya Ulusal 
Müze Başkanlığı oluşturularak, bölgenin antik dünyadaki adı ve tarihi vurgulanmış, Konya 
Mevlana Müze Başkanlığı ile de dünya felsefe bilimine çok büyük katkıları olan Mevlana'nın 
adının yaşatılması amaçlanmıştır. 

Bakanlığımın son derece kısıtlı bütçe ve teknik olanakları ile bu ve benzeri pek çok 
çalışma, tamamıyla Anadolu kültürlerini yaşatma ve gelecek nesillere aktarma amacı ve 
sorumluluğu ile büyük özverilerle gerçekleştirilmektedir. 

SORU 4: "Günümüz AB kimliğinin oluşumundaki Antik Anadolu Kültürü ile Ön Türkler 
ve 1071 sonrası Anadolu Türklüğü'nün etkileri" hakkında herhangi bir çalışma yapılmakta 
mıdır? 

CEVAP 4: Avrupa Birliği kültürel kimliğinin oluşumunda Türkiye'nin önemi 
yadsınamayacak bir gerçektir. Kültürel mirasm ait olduğu kaynak ülkede korunması konusunda 
ulusalcı görüşü benimseyen AB ile aynı doğrultuda olmamız, 3 Ekim'de başlayan müzakere 
sürecine Kültürle başlanması ile de bu önemi göstermektedir. Ulusal Hazinenin korunması 
amacıyla oluşturulan AT mevzuatı ile Türk Ulusal Mevzuatının büyük ölçüde örtüşmesi de 
büyük önem arz etmektedir. 

Diğer taraftan Avrupa, kültürel mirasm korunması alanında taraf olduğu tüm uluslararası 
sözleşmelere ülkemizin de taraf olmasını teşvik etmekte, Avrupa Konseyi nezdinde hazırladığı 
sözleşmeler için ülkemiz görüşlerine başvurmaktadır. 

Bakanlığımca Ön Türkler ve 1071 sonrası Anadolu Türklüğü gibi hususlar bilimsel 
kurumlarımızın çalışma alanı olarak değerlendirilmekte, buna karşılık bu topraklarda yaşamış 
tarih öncesi dönemlerden itibaren tüm uygarlıklar ve göçlerle gelenler bütünsel olarak ele 
alınarak, ayrım gözetilmeksizin koruma altına alınmaktadır. 
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SORU 5: Şimdiki Yunanistan'ın Antik Anadolu Kültürünü sahiplenerek, yüzyıllardır 
adını Helen kültürü olarak lanse etmesine karşılık olarak ulusal ve uluslararası kültürel ve siyasi 
bilinç oluşturma adına bakanlığınızın herhangi bir faaliyeti bulunmakta mıdır? 

CEVAP 5: Yunanistan'ın yakın geçmişe kadar savunduğu bu tez, ülkemizde son yıllarda 
gerçekleştirilen arkeolojik kazılar sonucu elde edilen veriler doğrultusunda önemini yitirmiştir. 
Artık uygarlığın Doğu'da doğduğu, geliştiği ve Batı'ya geçtiği - bazı şoven bilim adamları 
dışında- bilim dünyasında büyük ölçüde kabul görmektedir. 

Yunanistan, kültür politikasını siyasallaştırma ve Batı dünyasının maddi ve manevi 
kaynaklarım kullanma suretiyle bu emelini sürdürmüştür. Tarihi kendi doğrulan çerçevesinde 
yönlendirme, buna karşılık turizm kaynaklannın temelini kültürde oluşturma, okul öncesi ve 
eğitim-öğrenim hayatı boyunca bu amaçlan kullanma çabalan maalesef sonuçsuz kalmamıştır. 
Bu konuda yalnız ulusal kurum ve kuruluşlarla değil, uluslararası kuruluşlarla da ortak 
çalışmıştır. 

Bakanlığım, kültürü siyasallaştırma politikası izlememekle beraber, tarihi gerçeklerin 
ortaya çıkması, ulusal ve uluslararası platformda duyurulması amacıyla çok yönlü çalışmalar 
yapmaktadır. Ancak ulusal boyutta kültürel bilinç oluşturma ve tarihi benimseme olgusu çok 
küçük yaşlarda verilmesi gereken bir husustur. 

Dünya'da bir gün ile kutlanan Müzeler Günü, Bakanlığımca tüm bir haftaya yayılmış ve 
her yıl Müzeler Haftasının ilk iki günü yerli ziyaretçilere için ücretsiz tutulmuştur. Öğrenci ve 
öğretmenlere ayncalık tanınmış, istedikleri zaman ücretsiz ziyaretleri sağlanmıştır. Tüm 
müzelerimiz olanaklan ölçüsünde kamuoyuna seminerler, konferanslar düzenlemektedir. Ulusal 
ve uluslararası alanda gerektiğinde bilim kurumlanyla işbirliği içinde konferanslara katılmakta, 
görüşlerimiz savunulmaktadır. 

Ancak, tüm bu çabalar sadece Bakanlığım ölçeğinde görülmemeli, herkes tarafından 
işbirliği içinde gerçekleştirilmelidir. 
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51.- Denizli Milletvekili Ümmet KANOGAN'ın, kamu çalışanlarının bütçe ve millî gelirden al
dığı paya ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/11810) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakam Sayın Kemal UNAKITAN tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

1. 2000-2005 yılları arasında Kamu Çalışanlarının Bütçe ve Milli Gelirden 
aldığı pay yüzde kaçtır? 

2. Aynı dönemde memurun brüt maaşından alınan ortalama vergi miktarı ne 
kadardır? 

T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.07.0.BMK.0.12.3/4 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 
02.02.06* 1 7 8 0 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 18/01/2006 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-18048 sayılı yazınız. 

İlgi yazı ekinde alınan Denizli Milletvekili Sayın Ümmet KANDOGAN'a ait 7/11810 
esas numaralı yazılı soru önergesinde belirtilen hususlar değerlendirilmiştir. 

Kamu çalışanlarının bütçe ve milli gelirden aldıkları paylar ile çalışanlardan alınan 
ortalama vergi miktarlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

Personel Giderleri (Milyon YTL) * 

Personel Giderlerinin Konsolide 
Bütçe İçindeki Payı (%) * 
Personel Giderlerinin GSMH İçindeki 
Payı (%) * 
Kamu Görevlilerinin Ortalama Brüt 
Maaşlarından Alınan Ortalama Aylık 
Vergi (YTL) 

2000 

9.412 

20,8 

7,6 

15 

2001 

14.224 

18,2 

8,0 

23 

2002 

21.490 

19,4 

7,7 

37 

2003 

28.238 

21,3 

7,8 

53 

2004 

32.972 

23,4 

7,7 

70 

2005 

36.389 

25,17 

7 4 

80 

NOT: * Tabloda yer alan bilgiler Analitik Bütçe Sınıflandırmasına göredir. 

Bilgilerine arz ederim. 
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52.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKÜ'nün, öğretmenevlerinde verilen hizmetlerin özelleştiril
mesine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/11825) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakam Hüseyin Çelik tarafından yazılı olarak 

yanıtlanması için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. -• , 

HAKKİ ÜLKÜ 
CHP İZMİR MİLLETVEKİLİ 

1. Şu anda verdikleri hizmetler kısmen ya da tamam özelleştirilmiş bulunan 
öğretmenevleri hangileridir? 

2. Bu hizmet özelleştirmeleri hangi firmalarla, hangi koşullarla yapılmıştır? 
Sözleşmelerin koşullan nelerdir? 

3. Çoğunlukla öğretmenlerimizin yararlandığı öğretmenevlerinde verilen hizmetlerin 
özelleştirilmesiyle bu hizmetlerin ücretleri öğretmenlerimizi mağdur etmeyecek 
düzeylerde tutulabilecek midir? 

4. özelleştirmelerde Bu tür şartlar gözetilmiş midir? 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.SGB.0.03.06.03-11/ btff 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 18.01.2006 tarihLİ ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-18048 sayılı yazı. 

İzmir Milletvekili Sayın Hakkı ÜLKÜ'nün, "Öğretmenevlerinde verilen hizmetlerin 
özelleştirilmesine ilişkin" ilgi yazı eki 7/11825 esas numaralı yazılı soru önergesi 
incelenmiştir. 

1-2-3-4. "Öğretmen Evleri, Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulları, Öğretmen 
Lokalleri ve Sosyal Tesisler Yönetmeliği"nin 34'üncü maddesinde; "Kurumlar, maliyet 
unsurlarını dikkate alarak, hizmette kaliteyi arttırmak, ekonomik olmak ölçütleri göz önünde 
bulundurarak hizmet satın alabilir." denilmektedir. Öğretmen evleri, bu hükme göre 
ihtiyaçlarını hizmet satın almak suretiyle karşılayabilmekte olup bunlara ilişkin 
Bakanlığımızda kayıt tutulmamaktadır. 

Bu kurumlarımızda hizmet satın alma yoluna gidildiği takdirde, 4734 sayılı Kamu 
İhale Kanunu hükümlerine göre hizmet satın alınmakta, hizmet sunucusu ile yapılacak 
protokolde, kurumdan yararlananlara karşı tutum ve davranışlarda dikkat edilmesi gereken 
hususlar ile aksi davranışta bulunulduğu takdirde ne yaptırım uygulanacağının belirtilmesine 
de dikkat edilmektedir. Söz konusu uygulamalar, yönetim kurulu kararı ve mülkî amirin 
onayını takiben kurum müdürlüğünce yürütülmektedir. 

lifi 2 /2006 
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Diğer taraftan, İzmir Valiliğinden alınan bilgiden; İzmir Hasan Sağlam Öğretmen Evi 
ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğünce, açılışından bugüne kadar servis, mutfak, kat, 
kuaförlük, güvenlik ve benzeri hizmet alanlarında hizmet alımı yapılmadığı, bu konuda hiçbir 
firma ile görüşülmediği ve ihale için şartname hazırlanmadığı, ancak, anılan Yönetmeliğin 
34'üncü maddesine göre verimsiz olan hizmet alanlarında hizmet alımına gidilmesinin 
planlandığı anlaşılmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

fçT Dr. Hüseyin ÇE1 
Millî Eğitim Bakaı 

53.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, ücretsiz dağıtılan ders kitaplarına ilişkin sorusu ve 
Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/11827) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Doç.Dr. Hüseyin 
ÇELİK tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 
28.12.2005 

Qe: 
E m i n Ş İ R İ N 

İ s t a n b u l M İ L L E T V E K İ L İ 

1- İ l k ö ğ r e t i m d e b e d a v a dağ ı t ı l an kitap aded i , 2 0 0 5 - 2 0 0 6 e ğ i t i m y ı l ı iç in kaç 
adett ir? 

2 - B u ki taplar h a n g i kaynak lardan t e m i n ed i lmiş t i r? 
3 - B u k i taplar ın m a l i y e t i n e kadardır? K i m e n e kadar ö d e m e y a p ı l m ı ş t ı r ? 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.SGB.0.03.06.03-11/^^R- lO/"2_/2006 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi : 18.01.2006 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-18048 sayılı yazı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİN'in, "Ücretsiz dağıtılan ders kitaplarına 
ilişkin" ilgi yazı eki 7/11827 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. 2005-2006 eğitim-öğretim yılında ilköğretim öğrencilerine ücretsiz olarak dağıtılan 
ders kitabı sayısı toplam 106.510.090'dır. 

2. Ücretsiz olarak dağıtılan ders kitapları 2005 Malî Yılı Bütçe Kanunu'na ekli 
E-Cetvelinin 52'nci maddesi gereği, Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik 
Fonu Bütçesinden karşılanmıştır. 

3. Bu kitapların maliyetini ve kime ne kadar ödeme yapıldığını içeren liste ekte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

r K / F K I F „ . Doç. Dr. Hüseyin NÇELIK 
LK/LKLfcR. M H 1 Î E g î t i m B a k a n ı 
1-Liste " 
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200S-2006 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜCRETSİZ DERS KİTABI ALİMİ İHALE İZLE 
İHALE TARİHİ 

17.05.2006 

18.07.2005 

18.07.2005 

18.07.2005 

21.07.2005 

21.07.2005 

05.08.2005 

05.08.2005 

05.08.2005 

05.08.2005 

YÜKLENİCİ 

ÜNER YAYINCILIK ORTAK GİRİŞİMİ 

PRİZMA YAYINCILIK 

PASİFİK YAYINLARI İŞ ORTAKLIĞI 

ÖZGÜN MATBAACILIK 

DORTEL YAYINCILIK 

YILDIRIM YAYINLARI 

BİLİM KÜLTÜR tŞ ORTAKLIĞI 

KOZA YAYIN DAĞITIM İŞ ORTAKLIĞI 

EVREN YAYIN DAĞITIM İŞ ORTAKLIĞI 

SÜRAT YAYIN DAĞITIM İŞ ORTAKLIĞI 

TOPLAM 

DEVLET KİTAPLARI MÜDÜRLÜĞÜ 

DEVLET KİTAPLARI MÜDÜRLÜĞÜ 

DEVLET KİTAPLARI MÜDÜRLÜĞÜ 

DEVLET KİTAPLARI MÜDÜRLÜĞÜ 

TOPLAM 
ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABI 

GENEL TOPLAM 

DAĞITIM GİDERİ 

TOPLAM TUTAR 

KİTAP ADEDİ 

17.960.000.00 

3.146.000,00 

3.755.000,00 

4.819 000,00 

2.039.240,00 

1.990.800,00 

10.736.880,00 

3.802.400,00 

9.730.280.00 

3.762780,00 

61.742.380,00 

14.293.020,00 

12.329.000,00 

14.548.800.00 

1.884.820,00 

43.055.640,00 

962.070.00 

105.760.090,00 

105.760.090,00 

SÖZLEŞME TUTARI 

17.536.918.70 

3.184 900.00 

3.463.470,00 

4.792.290.00 

1.723.157.00 

1.612.548.00 

12.218.533,00 

5.158.356,00 

12.961.888.00 

5.434.396.00 

68.086.466.70 

31.663.765,15 

21.050.810,00 

33.362.104,40 

3.500.380.00 

89.577.059,55 

157.663.516.25 

8.937.500.00 

Ek Alım 750.000.00 1.880.000,00 

Not: Ek Alım DahU Toplam Alım 106.510.090,00 

Programı değişmeyen 56302020 adet ders kitabının 14 293 020 adedi Devlet Kitapları Müdürlüğünden satın alınmış, öze 

için 17/06/2005 tarihinde "Açık İhale Usulü" ihaleye çıkılmış. 17.960.000 adet ders kitabına 17.536.918,70 YTL. Teklif verilmiştir Kala 

"Pazarlık Usulü " ihaleye çıkılmış ihale ipta) edilmiştir, iptal edilen ihaledeki ders kitaplarından Bakanlık yayını olan 12 329.000 adet de 

satın alınmış, kalan 11.720.000 adet ders kitabıda 18/07/2005 tarihinde "Pazarlık Usulü" ihale ile 11.440.660 YTL'ye satın alınmıştır. 

Programı değişen 48.496.000 adet ders kitabının 14.548.800 adedi Devlet Kitapları Mudürijlğünden satın alınmış, özel sektörden s 

için ise 21/07/2005 tarihinde "Açık İhale Usulü" ile ihaleye çıkılmış, 2 iş kaleminden oluşan 4.030.040 adet ders kitabına verilen 3.335 

kalan kitaplardan Matematik 5. sınıf 1.884.820 adet ders kitabı özel sektör yayınları içinde bulunmadığından Devlet Kitapları Müdürlüğ 

kalan 28.032.000 adet ders kitabı için 28/07/2005 tarihinde "Pazarlık Usulü" ihaleye çıkılmış ihale iptal edilmiş, 05/08/2005 tarihindeki 

aynı gün "Doğrudan Temin" yoluyla bu kitaplar 35.773.173YTL"ye satın alınmıştır. Özel sektör matbaalarına toplam 79 çeşit kitap. 62 
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54.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, sağlıkla ilgili bazı verilere ilişkin sorusu ve Sağ
lık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/11831) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Recep AKDAĞ tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Mehmet ERASJLAN 
DYP Hatay Milletvekili 

1. Ülkemizde, 1950 yılında hastane ve doktor sayısı nedir? Bu rakamlar 
1997 yılı sonu itibariyle ne olmuştur? 

2. Bu gün itibariyle yeşil karttan yararlanan vatandaşımızın sayısı ne 
kadardır? 

T.C. 
SAĞLİK BAKANLIĞI 

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

09.02.06» 2 3 3 4 
Sayı : B100THG0730002-5030 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi : Bila tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-18048 sayılı yazınız. 

Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN tarafından "ülkemizin 1950 ve 1997 
yıllarındaki hekim ve hastane sayısı ile bugün itibarı ile yeşilkarttan yararlanan vatandaş 
sayısı" hakkında verilen ve Bakanlığımızca cevaplandınlması tensip kılman 7/11831 sayılı 
Yazılı Soru Önergesi'nin cevabı ilişikte gönderilmektedir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. £JL EKLER : P r o f D r R e c e p AKDAĞ 
1- Önerge Cevabı Bakan 

Hatay Milletvekili Sayın Mehmet ERASLAN tarafından verilen "ülkemizin 1950 ve 
1997 yıllarındaki hekim ve hastane sayısı ile bugün itiban ile yeşilkarttan yararlanan vatandaş 
sayısı" na ilişkin Yazdı Soru önergesi'nin cevabıdır. 

SORU 1: Ülkemizde, 1950 yılında hastane ve doktor sayısı nedir? Bu rakamlar 1997 
yılı sonu itibariyle ne olmuştur? 

CEVAP 1: 1950 yılında hastane sayısı 301; doktor sayısı, 3647 uzman ve 3248 
pratisyen olmak üzere toplam 6.895'tir. 1997 yılında ise, hastane sayısı 1120; doktor sayısı, 
32.511 uzman ve 41.148 pratisyen olmak üzere toplam 73.659'dur. 

SORU 2: Bu gün itibariyle yeşil karttan yararlanan vatandaşımızın sayısı ne 
kadardır? 

CEVAP 2: 25.01.2006 tarihi itiban ile yeşil karttan yararlanan vatandaşımızın sayısı 
10.968.68 l'dir. 

- 2 4 1 -
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55.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Sakarya garına ilişkin sorusu ve Ulaştırma 
Bakanı Binali YILDIRIM'ın cevabı (7/11850) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sn. Binali YILDIRIM tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekili 

Sakarya ili tren garı geçtiğimiz yıl tadilattan geçirilerek yenilenmiştir. Ancak bu 
yi! gar binasının belediye tarafından satın alınacağı ve alışveriş merkezi haline 
dönüştürüleceği yönünde söylemler olmaktadır. 

Yeni tren garının da şehrin dışında yapılacağı belirtilmektedir. Şehrin ve tren 
gannın tarihi yapısal özelliklerinin korunması önemli bir konudur. 

1. Sakarya garının yerinin değiştirilmesiyle ilgili çalışmalarınız var mıdır? Bu yönde 
projelendirilmiş çalışmalarınız hangi aşamadadır? 

2. Varsa bu çalışmalar neleri içermektedir? 
3. Sakarya tren garı tarihi dokusuyla özel bir öneme sahiptir. Bu yapınm 

korunması yönünde neler yapmayı planlıyorsunuz? 
4. Bu yapının yenilenmesi için geçtiğimiz yıl harcanan para miktarı ne kadardır? 
5. Sakarya garının ve çevresinin olası bir çevre değişikliği tren seferleriyle ilgili 

olarak değişiklikler yaratacak mıdır? 

T.C. 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

SAYI : B. 11.0.SGB.0.10.01.610.01/~İ2.MQ_ / / < P D Y ' 
KONU : Bursa Milletvekili / ^ û 

13 ŞUBAT 2006 

Sayın Kemal DEMİREL'in 
yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığının 18.01.2006 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-18048 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in 7/11850-17980 sayılı yazılı soru 
önergesinin cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK: Binali YILDIRIM 
1 Cevap formu Ulaştırma Bakanı 

- 2 4 2 -
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 7/11850-17980 
SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

Sakarya ili tren garı geçtiğimiz yıl tadilattan geçirilerek yenilenmiştir. Ancak 
bu yıl gar binasının belediye tarafından satın alınacağı ve alışveriş merkezi haline 
dönüştürüleceği yönünde söylemler olmaktadır. 

Yeni tren garının da şehrin dışında yapılacağı belirtilmektedir. Şehrin ve tren 
garının tarihi yapısal özelliklerinin korunması önemli bir konudur. 

SORU 1- Sakarya garının yerinin değiştirilmesiyle ilgili çalışmalarınız var 
mıdır? Bu yönde projelendirilmiş çalışmalarınız hangi aşamadadır? 

CEVAP 1- Adapazarı ili Merkez Belediyesi 05.01.2005 tarih ve 
054.MABB./10-027 sayılı yazılarında, gerekli plan tadilatlarının kendilerince 
yapılması kaydı ile Adapazarı tren garının yerinin değiştirilmesini TCDD İşletmesi 
Genel Müdürlüğünden talep etmiştir. Sözkonusu talep, TCDD İşletmesi Genel 
Müdürlüğünün işletmecilik faaliyetleri ve gelir getirebilmesi açısmdan 
değerlendirilmeye alınmıştır. 

SORU 2- Varsa bu çalışmalar neleri içermektedir? 

CEVAP 2- TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünün İşletmecilik faaliyetlerini 
etkilemeyecek biçimde Adapazarı tren garının Mithatpaşa istasyonu yönüne 
kaydırılması projesinin gerçekleşmesi durumunda, atıl duruma gelecek alanın 
değerlendirilmesi amacıyla SPK lisanslı ekspertizlik firmalarına TCDD İşletmesi 
Genel Müdürlüğünce yaptırılan ekspertiz değerleri doğrultusunda söz konusu 
taşınmazın Adapazarı Merkez Belediyesine satışı gündeme gelmiştir. TCDD 
Yönetim Kurulunca, projenin uygulamaya konulması kararlaştınlmış olup bundan 
sonra tarafların yükümlülüklerini belirleyecek olan bir protokol hazırlanacak ve 
protokol hükümleri doğrultusunda işlem yapılacaktır. 

SORU 3- Sakarya tren garı tarihi dokusuyla özel bir öneme sahiptir. Bu 
yapının korunması yönünde neler yapmayı planlıyorsunuz? 

CEVAP 3- Bakanlığımız ilgili kuruluşu TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünce 
tarihi dokunun korunması için gerekli özen gösterilecektir. 

SORU 4- Bu yapının yenilenmesi için geçtiğimiz yıl harcanan para miktarı ne 
kadardır? 

CEVAP 4: Sakarya tren garının yenilenmesi için 2005 yılında herhangi bir 
harcama yapılmamıştır. 

SORU 5- Sakarya garının ve çevresinin olası bir çevre değişikliği tren 
seferleriyle ilgili olarak değişiklikler yaptaça& mıdır? 

CEVAP 5- Projenin uygulamafa-geçtoesî?düriJİıunda, tren seferleri ile ilgili 
herhangi bir değişiklik öngörülmeme%ödii-.-

- 2 4 3 -
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56.- izmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, İzmir ile ilgili bir beyanına ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/11860) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip 
ERDOĞAN tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını talep ederim. 

Saygılarımla, 

>Ahmet ERSİN . 
İzmir Milletvekili 

Başbakan olarak, partinizin İzmir teşkilatıyla bir araya 
geldiğiniz yemekte ki (İzmir'in üzerinde yakıştırılan bazı ifadeler 
var.Bu ifadeler ilk seçimde silinip atılacaktır) sözleriniz, kentte 
üzüntüyle karşılanmıştır. Önceki yıllarda mensubu olduğunuz 
Fazilet Partisi yöneticileri, İzmir için (Gavur İzmir) yakıştırması 
yaparak, tüm izmirlileri üzmüştür. Sizin de, sözlerinizle aynı 
yakıştırmayı ima ettiğiniz anlaşılmaktadır. 

Oysa bilindiği gibi, Kurtuluş Savaşı İzmir'de başlamış ve yine 
İzmir'de sonuçlanmıştır. Hasan Tahsin'in işgalci güçlere karşı, 
İzmir'de attığı ilk kurşunla başlayan bağımsızlık mücadelesi, dalga 
dalga Anadolu'ya yayılarak, Atatürk'ün önderliğinde başarıya 
ulaşmış ve işgalci güçler yine İzmir'de denize dökülmüştür. 

Dolayısıyla, İzmir'e yakıştırılacak tek ifade (Şanlı İzmir) olabilir. 
Kaldı ki izmir, çağdaşlığın ve demokrasinin de beşiğidir ve öylede 
kalacaktır. 

1- İzmir'e yakıştırdığınız ve ilk seçimde silinip atılacağını 
söylediğiniz ifade nedir? Ne demek istiyorsunuz? 

m 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.002/ SijO 
Konu : 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :a) TBMM Başl ının, 02.02.2006 tarih ve KAN.KAR.MD.A.ul.O.GNS.0.10.00.02-
7/11860-17875/46075 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 09.02.2006 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-500-3/530 
sayılı yazısı. 

İzmir Milletvekili Sayın Ahmet ERSİN'in Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 
Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım koordinatörlüğünde 
cevaplandırılmasını istediği, 7/11860 esas no'lu yazılı soru Snergesi cevabı hazırlanarak 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

Ek: Soru önergesi Cevabı 

İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN AHMET ERSİN'İN SAYIN BAŞBAKANIMIZA 
TEVCİH ETTİĞİ SAYIN BAŞBAKANIMIZIN DA KENDİLERİ ADINA 

BAKANLIĞIM KOORDİNATÖRLÜĞÜNDE CEVAPLANDHULMASINI İSTEDİĞİ, 
7/11860 ESAS NO'LU YAZDLI SORU ÖNERGESİ CEVABI: 

Bilindiği üzere, Anayasamızın 80 inci maddesinde "Türkiye Bfiyttk Millet Meclisi 
üyeleri, seçildikleri bölgeyi veya kendilerini seçenleri değil, bütün milleti temsil ederler" 
hükmü yer almaktadır. 

Öncelikle şunu ifade etmek gerekir ki, AK Parti Hükümeti milletvekilleriyle beraber 
81 vilayete de eşit derecede yakın durmaktadır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. 
Hükümet programlan ve Acil Eylem Planı çerçevesinde yürütülen faaliyetler de bu anlayış ve 
düşünce tarzım da teyit etmektedir. 

Sayın Başbakan, toplantıyı izleyen kameraların ve basın mensuplarının kayıt 
cihazlarının da tespit ettiği gibi "Gavur izmir" ifadesini ne kullanmış, ne de ima etmiştir. 
Sadece siyasi hedeflerini işaret ederken İzmir ile ilgili "O, zaman zaman bazı ifadeler 
vardır ya, bu ifadelerin olmadığı görülecektir. Çünkü, İzmir'in aslı bu değildir. O 
yakıştırmalar değildir. İnşallah bu yakıştırmaları da ilk seçimde silip atacaktır 
üzerinden" demiştir. 

O: 5 

/3.JZJ2006 
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Sayın Başbakan'ın bu sözleriyle, İzmir için kullanılan "Solun Kalesi" gibi bazı siyasi 
nitelendirmeleri kastettiği açıktır. 

Sn. Başbakan'ın bahsi geçen ifadeleriyle asıl vurgulamak istediği husus şudur, İzmir 
kenti, Anadolu'nun Avrupa'ya en yakm olduğu ve Hasan Tahsin'in ilk kurşun attığı, 
düşmanın denize döküldüğü Anadolu'nun en anlamlı ve önemli kentlerinden biridir. Ancak, 
İzmir kentimiz, yanlış yerel yönetim politikaları ve uygulamaları neticesinde, dcniziyle, 
yeşiliyle, turistik zenginlikleriyle ve insangücü potansiyeliyle bir türlü arzu edilen seviyeye 
ulaşamamıştır. Arak İzmir'in yıllardır süregelen bu makus talihini kırmak gerekir. Vizyon 
sahibi, yetişmiş, halkla bütünleşmiş dinamik kadroların iş basma getirilmesi gerekir. İstanbul 
ve Ankara ve diğer Büyükşehüierde yaşanan yenilik ve gelişmelerin bu güzide kentimize de 
taşınması İzmir halkımızın da en doğal hakkıdır. Yıllardır sol siyasi partiler tarafından 
sergilenen mahalli yönetim anlayışı İzmir için çözüm olamamıştır. Mahalli İdare yönetiminde 
rüştünü ispatlamış, dünya standartları ölçüsünde tecrübe edinmiş AK Parti Hükümetine bu 
sorumluluğu vermenin zamanı gelmiştir. 

57.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, özelleştirilen Seydişehir Eti Alüminyum personeline 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/11899) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı M.Ali 
Şahin tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasa'nın 98 ve İçtüzüğün 96. 
maddeleri gereğince saygıyla talep ederim. 

Atilla Kart 
CHP Konya Milletvekili 

Bilindiği gibi Seydişehir Eti Alüminyum Tesisleri; 17.6.2005 
tarihinde yapılan ihale sonucunda CE-KA (Cengiz İnşaata) 305 milyon dolar 
bedelle satılmıştır. 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve ihaleye konu olan Eti Alüminyum 
A.Ş bünyesinden kaynaklanan sebeplerle ihaleye fesat karıştırıldığı yolundaki 
iddialar, idari yargıya intikal etmiş durumdadır. Olayın bu yönü tarafımızdan takip 
edilmektedir. 

Öte yandan; özelleştirme sonucunda işletme bünyesinde çalışmakta 
olan işçilerin önemli bir bölümünün, 657 sayılı Yasanın 4-c maddesi kapsamında 
talepte bulundukları bilinmektedir. Bu işçilerin özlük haklannda geçmişe doğru bir 
değerlendirme yapıldığında mağduriyetlerinin olduğu açıktır. Ayrıca, geleceğe 
yönelik olarak da hangi kurumlarda görevlendirilecekleri belirsizdir. Bu 
görevlendirmelerde hangi ölçülerin esas alınacağı bilinmemektedir. Bu durum, 
işçilerin geleceğe yönelik olarak her anlamda endişelenmelerine yol açmaktadır. 
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Bu gelişmeler karşısında aşağıdaki hususların cevaplandırılmasını 
talep etmek gereği doğmuştur; 

657 sayılı Yasanın 4-c maddesinden yararlanmak için kaç işçi 
başvuruda bulunmuştur? 

Bu işçiler, hangi kurumlarda görevlendirileceklerdir? 
Bu görevlendirmelerde nasıl bir ölçü esas alınmıştır? 
Görevlendirmelerde hangi aşamaya gelinmiştir? 
özlük hakları yönünden işçilerin uğrayacakları hak kaybı nedir? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.002/ g T ^ - " 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM Başk.nın, 02.02.2006 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02/18047 sayılı yazısı. 

Konya Milletvekili Sayın AtiUa KART'ın Bakanlığıma tevcih ettiği, 7/11899 esas 
no'lu yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Mehmet Ali ŞAHİN 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 

Ek: Soru önergesi Cevabı 
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SORU ÖNERGESİNDE YER ALAN SORULAR VE CEVAPLARI 
SORU 1- 657 saydı Yasanın 4/C maddesinden yararlanmak için kaç işçi 

başvuruda bulunmuştur? 
CEVAP 1- 03/05/2004 tarihli ve 2004/7898 sayılı Bakanlar Kurulu Karan eki 

"Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İşsiz Kalan ve Bilahare İşsiz Kalacak Olan 
İşçilerin Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde İstihdam 
Edilmelerine İlişkin Esaslar" çerçevesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
4/C maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere özelleştirme İdaresi Başkanlığı 
tararından Devlet Personel Başkanlığına (12.777) kişi bildirilmiştir. 

SORU 2- Bu işçiler hangi kurumlarda görevlendirileceklerdir? 
CEVAP 2- Söz konusu kişilerin 2006 Mali Yılı için istihdam edilecekleri 

kurumlar aşağıda belirtilmiş olup, bu kurumlar, 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı 
Resmi Gazete'de yayımlanan 29/12/2005 tarihli ve 2005/9862 sayılı Bakanlar Kurulu 
Karan eki Karar ile belirlenmiştir. 2006 Mali Yılı için tahsis edilen toplam kontenjan 
sayısı (21.193)'tür. 

Bahse konu kurumlar, Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri 
Bakanlığı, Yargıtay Başkanlığı, Danıştay Başkanlığı, Devlet Personel Başkanlığı, Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Gençlik 
ve Spor Genel Müdürlüğü, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Tanm ve Köyişleri 
Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, Yüksek Öğrenim Kredi ve 
Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü ile Orman Genel Müdürlüğü'dür. 

SORU 3- Bu görevlendirmelerde nasıl bir ölçü esas alınmıştır? 
CEVAP 3- Bu görevlendirmelerde kamu kurumlannm hizmet ihtiyaçlan ile 

kamu istihdam politikalan esas alınmıştır. 
SORU 4- Görevlendirmelerde hangi aşamaya gelinmiştir? 
CEVAP 4- Devlet Personel Başkanlığına bildirilen (12.777) kişinin tamamının 

bu Başkanlık tarafından atama teklifleri gerçekleştirilmiş olup, atama ve göreve 
başlatma işlemleri atama teklifinin yapıldığı kurum/kurumlar tarafından 
gerçekleştirilmektedir. 

SORU 5- Özlük baklan yönünden işçilerin uğrayacakları hak kaybı nedir? 
CEVAP 5- 03/05/2004 tarihli ve 2004/7898 sayılı Bakanlar Kurulu Karan eki 

"Özelleştirme Uygulamalan Sonucunda İşsiz Kalan ve Bilahare İşsiz Kalacak Olan 
İşçilerin Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlannda Geçici Personel Statüsünde İstihdam 
Edilmelerine İlişkin Esaslardın değişik 1 inci maddesinde; "4046 sayılı Kanun 
gereğince yapılan özelleştirme uygulamalan çerçevesinde kuruluşlann ve Türk 
Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlüğünün (bunların iştirakleri hariç) 
özelleştirilmesi neticesinde sermayelerindeki kamu payının %50'nin altına düşmesi 
veya bu kuruluşlann küçültülmesi, devredilmesi, faaliyetlerinin durdurulması, 
kapatılması, tasfiyesi halinde veya diğer nedenlerle, İş Kanunu hükümlerine tabi daimi 
veya geçici işçi statüsünde istihdam edilen ve 4046 sayılı Kanunun değişik 22 nci 
maddesine göre nakil hakkı bulunmayan personelden iş akdi feshedilenlerden; 
müracaat tarihi itibariyle herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya 
yaşlılık aylığı almaya hak kazanamayıp, 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun 48 
inci maddesinin (A) bendinin 1, 4, 6 ve 7 nci alt bentlerinde yer alan genel şartlan 
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taşıyanlar, iş akitlerinin kamu tarafından feshedilmesini müteakip 30 gün içerisinde 
kuruluştan kanalıyla özelleştirme İdaresi Başkanlığına bildirilmeleri halinde 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası kapsamında, kamu 
kurumlarının ilgililerle yapacakları hizmet sözleşmelerinde yer alan hükümler saklı 
kalmak kaydıyla, her halükarda bir mali yıl içinde on ayı geçmeyecek şekilde Devlet 
Personel Başkanlığı kanalıyla istihdam edilirler. 

Özelleştirme programındaki kuruluşlarda çalışanlardan, işletmelerinin 
özelleştirilmesi sonrasında, bu işletmelerde çalışmaya devam eden ve özelleştinne 
tarihinden itibaren en geç altı ay içinde iş akitleri özel sektör tarafından feshedilenler de 
bu maddedeki şartlar ve esaslar çerçevesinde istihdam edilirler..." hükmüne, 3 üncü 
maddesinde de; "Bu Esaslara göre istihdam edilecek geçici personele tahsil dereceleri 
dikkate alınmak suretiyle; 

a) Yükseköğrenim mezunlarına 19.000 gösterge rakamının memur maaş 
katsayısı ile çarpımından elde edilecek tutar. 

b) Lise ve dengi okul mezunlarına 17.000 gösterge rakamının memur maaş 
katsayısı ile çarpımından elde edilecek tutar, 

c) (Değişik: 2005/9388 K.) İlköğretim (İlkokul mezunu veya okuryazar dahil) 
mezunlarına 15.000 gösterge rakamtnın memur maaş katsayısı ile çarpımından elde 
edilecek tutar, 

brüt tavan aylık ücret olarak belirlenmiştir. 
Geçici personele bu Esaslarda belirtilen ücretler dışmda her hangi bir ad altında 

bir ücret ödenemez ve sözleşmelerine bu yolda hüküm konulamaz. 
Bu kapsamda istihdam edilecek personele verilecek harcırah ve yapılacak ayni 

ödemeler ile suç ve disipline ilişkin yaptırımlar, çalışma saat ve süreleri, sosyal 
güvenlik yönünden tabi olunacak mevzuat, izin haklan ve buna benzer diğer hususlar 
her kurum için çıkanlacak Bakanlar Kurulu kararında belirtilir. 

(Ek: 2005/9388 K.) Ceza infaz kurumlan ve tutukevlerinde fiilen görev yapan 
geçici personel, ceza infaz kurumlan ve rotukevlerinin asli personeli gibi iaşe edilir." 
hükmüne yer verilmiştir. 

58.- İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK'ın, Datça'nın yaban hayatı bakımından turistik 
tanıtımına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/11956) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve turizm Bakanımız sayın Atilla Koç tarafından 
yazılı olarak cevaplandırmasını arz ederim. 

1- Dağ keçilerimizin yaşayabildiği ve üremelerinin en uygun yöresi olan Datça 
bölgesini doğal hayata meraklı turistlere tanıtmayı düşünüyor musunuz? 

2- Ayı.vaşak.karakulak ve çakal türlerinin de yaşadığı bu doğat hayat 
bölgemizin tanıt ımı için ne gibi çalışmalarınız olacaktır? 

- 2 4 9 -



TBMM B:62 1 4 . 2 . 2 0 0 6 0 : 5 

T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B 1 6 S G B . 6 1 0 - 0 9 0 - l £ " % ^ & / c£ - / 2006 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 02/02/2006 tarihli ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02/18047 sayılı yazısı. 

İzmir Milletvekili Sayın Dr. Muharrem TOPRAK'ın 7/11956-18109 Esas No'lu soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

E K • 
Cevâp Atilla KOÇ 

Bakan 

İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN DR.MUHARREM TOPRAK'IN 7/11956-18109 ESAS 
NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN 

BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

SORU 1 : Dağ keçilerimizin yaşayabildiği ve üremelerinin en uygun yöresi olan 
Datça bölgesini doğal hayata meraklı turistlere tanıtmayı düşünüyor musunuz? 

SORU 2 : Ayı, vaşak, karakulak ve çakal türlerinin de yaşadığı bu doğal hayat 
bölgemizin tanıtımı için ne gibi çalışmalarınız olacaktır? 

CEVAP 1-2 : Bakanlığım yayın programı kapsamında; İzmir Ege Bölgesi, Seyahat 
Rehberi, İzmir Kent Planlanmızda Datça Bölgemizin tamtımma yönelik bilgilere imkanlar 
ölçüsünde yer verilmekte olup, söz konusu broşürlerin gerek yurtiçi gerekse yurtdışında 
dağıtımı yapılmaktadır. 

59.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU'nun, TMSF bünyesindeki bankaların hakim 
ortaklarının borçlarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif 
ŞENER'in cevabı (7/11996) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımı Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
sayın Abdüllatif Şener'in yazılı olarak yanıtlamasını bilgilerine 
sunarım. 

jf M -
Kemal KILK^DAROĞLU 
İstanbul Milletvekili 
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1. B a t ı k bankalar ın h a k i m ortaklarının, bankalar ın T M S F 
b ü n y e s i n e a l ındığı tarihte, fa iz d ı ş ında ana para borçları n e 
kadard ı? 

2 . S ö z k o n u s u bankaların h a k i m ortaklarının y ı l lar i t ibariyle 
fa i z v e ana para borç lan n e kadardır? 

3 . S ö z k o n u s u bankaların h a k i m ortakları b u g ü n e d e ğ i n , y ı l lar 
i t ibar iy le borçlarının n e kadarını ö d e d i l e r ? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.001/Ol-Xglf 1^/01/2006 

Konu : 7/11996-18236 esas sayılı 
yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :02.02.2006 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/11996-18236/46847 sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Sayın Kemal KILIÇDAROöLU tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığı'na sunulan 7/11996-18236 sayılı yazılı soru önergesinin cevabına ilişkin olarak Tasarruf 
Mevduatı Sigorta Fonu'nun 08/02/2006 tarih, TMSF.BHI.223-3507 sayılı yazısı ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EKLER : 
1 -TMSF'nun 08.02.2006 tarih ve 3S07 sayılı yazısı ve eki. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 

TASARRUF M E V D U ATI SÎGORTA FONU 

Sayı : TMSF.BHI.223/350>- 08/02/2006 

Konu : Soru Önergesi 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI ve 

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

İlgi: 02/02/2006 tarih ve B.02.0.001/(01) 211 - 7/11996 sayılı yazınız. 

Ilgi'de kayıtlı yazınız ekinde yer alan İstanbul Milletvekili Kemal 
KILIÇDAROĞLU'na ait soru önergesi daha önce 05/01/2006 tarihinde Kurumumuza 
gönderilmiş olup, 01/02/2006 tarih ve 2888 sayılı yazımızla cevap verilmiştir. Verilen 
cevabın bir örneği ekte yer almakta olup, yeniden cevaplandırılmasını gerektirecek bir husus 
bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Ahmet ERTÜRK-
Ek; 01/02/2006 tarih ve 2888 sayılı yazımız. Başkan 
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TASARRUF MEVDU ATI SIGORTA FONU 

Sayı : TMSF.BHI.223/İ*W 01/02/2006 

Konu: Soru Önergesi 

Sayın İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU 

1) Banka hakim ortaklarının kendi bankalarından ve diğer Fon bankalarından 
kullanmış oldukları kredilerin ihtarname tarihleri itibari ile tutarları aşağıda yer almaktadır. 

HAKİM 
ORTAĞIN 
BANKASI 

HAKİM 
ORTACIN 

KENDİ 
BANKASINDAN 
KULLANDIĞI 

KREDİLER 
(NAKDİ) 

TOPLAMI 
(İhtarname 

Tarihi İtibariyle) 

HAKİM ORTAĞIN 
KENDİ 

BANKASINDAN 
KULLANDIĞI 

KREDİLER 
(GAYRİNAKDİ) 

TOPLAMI 
(İhtarname Tarihi 

İtibariyle) 

HAKİM ORTAĞIN 
DIGERFON 

BANKALARINDAN 
KULLANDIĞI 

KREDİLER 
(NAKDİ) TOPLAMI 

(İhtarname Tarihi 
İtibariyle) 

HAKİM ORTAĞIN 
DİĞER FON 

BANKALARINDAN 
KULLANDIĞI 

KREDİLER 
(GAYRİNAKDİ) 

TOPLAMI 
(İhtarname Tarihi 

İtibariyle) TOPLAM 

Bank Ekspres 
Bank Kapital 
Bayındırbank 
Demirbank 
Egebank 
EGS Bank 
Esbank 

Etibank 
Interbank 
İktisat Bankası 
İmar Bankası 
Kentbank 
Pamukbank 
Sitebank 
Sümerbank 

T.Tİcaret Bankası 
Tarişbank 
Toprakbank 
Yaşarbank 
Yurtbank 

TOPLAM 

309,8 
259,5 

83,2 
64,2 

319,8 
169,3 
668,3 
538,6 

1.353,0 
751,8 

-
228,8 

2.627,2 
8,0 

216,3 

56,2 
-

455,5 
94,0 

819,6 
9.023,1 

-
32,8 
12,7 
0,2 

24,0 
36,9 
3,3 
0,4 

142,5 
69,5 

-
22,1 

8,0 
0,0 

71,4 

0,2 
0,1 
4,2 
9,5 
0,3 

438,1 

113,6 
129,1 
21,1 
52,3 

131,7 
0,3 

140,0 
291,8 
269,7 
39,5 

147,8 
33,4 

219,8 
-

55,4 

-
-

51,0 
38,5 

199,6 
1.934,4 

. 
29,7 
45,1 

-
23,0 
0,6 

50,4 
3,5 
0,7 
2,6 

-
3,4 

-
10,8 

. 
-

9,9 
2,6 
0.0 

182,5 

423,4 
451,1 
162,1 
116,6 
498,6 
207,2 
862,0 
834,3 

1.765,8 
863,4 
147,8 
287,7 

2.855,0 
8,0 

353,9 

56,4 
0,1 

520,6 
144,6 

1.019,6 
11.578,0 

Ayrıca T. İmar Bankası T.A.Ş. ile ilgili olarak, yasal düzenlemeler doğrultusunda 
sigorta kapsamında ödenen mevduat tutarı 7.973.694.265,13.-YTL olup, bundan sonra mudi 
talepleri oluştukça yapılacak mevduat ödemelerinden oluşabilecek tutar 12.612.388,54.-
YTL'dir. İflas tarihi olan 08/06/2005 tarihine kadar olan yasal faiz ve prim borcu ile birlikte 
Fon alacağı 12.241.275.220.02.-YTL'ye baliğ olmaktadır. 
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Offshore kaynaklı mevduat ve DİBS kaynaklı hesaplar ile DÎBS satış bedelinden 
kaynaklanan ve henüz sigorta kapsamında ödemesi yapılmayan hesaplar toplamı ise 
l.376.731.423.80.-YTL olup, bu alacağın da ilavesiyle Fon alacağı 13.618.006.643,8 
YTL'ye baliğ olmaktadır. 

T. İmar Bankası T.A.Ş. nezdinde Fon tarafından yapılan incelemeler neticesinde, 
banka tarafından yetkili mercilere beyan edilen sigortaya tabi tasarruf mevduatı tutarı ile 
gerçek tasarruf mevduatı tutan arasında tesbit edilen farkın 4969 sayılı Kanun kapsamında 
sorumlulanndan tahsil işlemleri başlatılmıştır. Bu kapsamda; Banka hakim ortaklan ve yasada 
sorumlu tutulan diğer kişiler hakkında, yukanda belirtilen Fon alacağının 7.730.973.000.-
YTL'lik kısmının tahsili için 6183 sayılı Amme Alacaklannm Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
hükümleri çerçevesinde takip başlatılmıştır. 

2) Geri ödeme sözleşmesi imzalanmış banka hakim ortaklarının, mevcut protokoller 
kapsamında 31/12/2005 tarihi itibariyle borçları; 

PROTOKOL İMZALAMIŞ BANKA HAKİM ORTAKLARİ 

Banka Unvanı/Hakim Ortak 
Protokol 

Tarihi 

Protokol Borç Tespit Tarihindeki 

Nakit Tutar 
Gayrinakit 

tutar 

31/12/2005 
Tarihi itibari 
tle Nakit Borç 

Bakiyesi 

Protokol 
Tarihinden 
31/12/2005 

tarihine kadar 
olan faiz tutarı 

(Milyon USD ve Milyon EUR) 
ETİBANK/MEDYA(l)(2) 

SÜMERBANK/GARİPOĞLU 

ESBANK/ZEYTİNOGLU 

BANK KAPİTAL/CEYLAN 

TOPRAK BANK/TOPRAK 

İNTERBANK/NERGİS 

YA$ARBANK/YAŞAR(3) 

YAŞARBANK/YAŞAR(3) 

BAYINDIR BANK/BA YINDIR(4) 

DEMİRBANK/CINGILLI 

PAMUKBANK/ÇUKUROVA(5) 

SİTEBANK/SÜRMELİ 

17.11.2003 

12.08.2004 

19.01.2005 

30.04.2003 

18.12.2004 

19.08.2004 

23.12.2005 

23.12.2005 

25.10.2002 

05.09.2003 

04.08.2004 

21.11.2003 

889,6 USD 

367,0 USD 

625,9 USD 

331,6 USD 

450,7 USD 

1.675,9 USD 

75,4 USD 

99,7 EUR 

100,1 USD 

98,3 USD 

2.100,0 USD 

8,4 USD 

10,3 USD 

6,8 USD 

37,2 USD 

9,2 USD 

2,3 USD 

2,5 USD 

2,1 USD 

1,0 EUR 

53,4 USD 

0,1 USD 

8,0 USD 

0,0 USD 

901,5 USD 

354,4 USD 

611,8 USD 

263,4 USD 

430,7 USD 

1.608,0 USD 

70,9 USD 

94.3 EUR 

83,1 USD 

98,3 USD 

87,1 USD 

0,0 USD 

77,6 usr 
24,1 USI 

30,0 USE 

40,0 USC 

21,2 USE 

108,9 USC 

4,4 USD 

14,3 EUR 

15,1 USD 

0,0 USD 

0,0 USD 

0,0 USD 

Açıklamalar; 
(l)Medya grubu protokol anapara tutarı, 27.10.2000 bakiyesi üzerinden 27.10.2002 tarihine 

kadar gerçekleşen tahsilatların riskten düşülmesi, tazminlerin ilave edilmesi suretiyle hesaplanan faiz 
hariç anapara tutarıdır. Faiz hesaplaması doğrudan sorumluluk tutarının 27.10.2002 tarihi itibariyle 
hesaplanmış faizli bakiyesi üzerinden yapılmıştır. 31.12.2005 tarihi itibariyle yapılan faiz hesaplaması 
doğrudan ve dolaylı sorumluluk tutarlarının 27.10.2002 tarihi itibariyle hesaplanmış faizli bakiyesi 
üzerinden yapılmıştır. 

(2) Medya Grubu firmalarının Fona olan borçlarının tahsiline yönelik olarak nihai borç tasfiye 
protokolü mahiyetini taşımayan ve 17.11.2003 tarihinde imzalanan: Medya Grubu'na ait bir kısım 
varlıkların takyidatsız olarak Fon tarafından belirlenecek değerler üzerinden Medya Grubu'nun 
borçlarına mahsuben Fona devredilmesi, bir kısım varlıklarının marka, isim ve imtiyaz haklarının ve 
bir kısım menkul ve gayrimenkullerinin hak sahibi konumundaki firmalar ite Merkez Grubu arasında 
bu varlıkların değerlendirilmesine yönelik olarak düzenlenen 15 yıl süreli lisans sözleşmelerine Fon 
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tarafından muvafakat edilmesi karşılığında, Medya grubu firmalarının bu sözleşmelerden kaynaklanan 
lisans alacaklarının Medya Grubu borçlarına mahsuben Fona ödenmesini öngören anlaşmanın 
yürürlük şartlarının ve bazı edimlerinin gecikmeli olarak yerine getirilmesi ve bazı edimlerinin ise hiç 
yerine getirilmemesi üzerine Medya Grubu şirketlerinden Satel Sabah Televizyon Prodüksiyon A.Ş. 
ve Bilgin Yayıncılık A.Ş. ile Merkez Grubu şirketleri ve TMSF arasında, daha önce bir kısım Merkez 
Grubu şirketlerine lisans sözleşmeleri kapsamında kullandırılan mal, hak ve varlıkların Merkez Grubu 
tarafından protokolde mutabık kalman şekil ve şartlarda edinilebilmesine yönelik yeni bir protokol 
03.05.2005 tarihi itibariyle imza altına alınmıştır. 
(3) Grup ile 10.08.2002 tarihinde imzalanan ilk protokol gereği grup firmalarından USD karşılığı 
olarak 51.081.678 USD nakit, 5.700.000 USD ayni ve 9.02L022 USD gayrinakit olmak üzere 
65.802.700 USD geri dönüşüm sağlanmıştır. 
(4)Protokol borcu FYYS kapsamında Fon ve Birleşik Fon Bankası alacağını, 31.12.2005 tarihli alacak 
ise sadece Fon alacağını göstermektedir. 
(5)Tabloda belirtilen tutarlara ilave olarak dava konusu olan muhtelif alacaklar mevcuttur. 

Henüz geri ödeme sözleşmesi imzalanmamış hakim ortakların 31/12/2005 tarihi itibari 
nakdi borç tutarları; 

Banka Ünvanı/Hakim Ortak 

İktisat Bankası/Erol Aksoy(l) 

Ege Bank/Murat Demirel(2) 

Bank Ekspres(Korkmaz Yiğit)(3) 
Yurtbank(A.Avni Balkaner)(4) 

Kentbank(Mustafa Süzer)(3) 

EGS Bank(5) 

31/12/2005 Tarihi 
İtibari İle Anapara 

Tutarı 

31/12/2005 Tarihi 
İtibari İle Faiz 

Tutarı 
31/12/2005 tarihi 

itibari ile borç tutarı 
(Milyon USD) 

886,8 

466,8 

367,6 

352,2 

237,6 

214,3 

189,0 

169,1 

186,4 

242,7 

56,1 

33,9 

1.075,8 
636,0 

554,0 

594,9 

293,6 

248,2 
Faiz tutarları ihtarname tarihinden 31.12.2001 tarihine kadar olan dönem için yıllık % 12,31.12.2001 -
31.12.2003 tarihleri arasında yıllık Libor + 0,5 ve 01.01.2004 tarihinden itibaren yıllık Libor+ 1 basit 
faiz oranları ile tespit edilmiştir. 
(l)Borç tespitinde; Erol Aksoy Grubunun İktisat Bankası T.A.Ş.den kaynaklanan borçları için 
14/03/2001 Bankanın Fona devir tarihi itibarıyla banka akdi faizlerinden hesaplanmış faizli tutarları 
dikkate alınarak; diğer Fon bankalarından kullandığı kredilerde ise ihtarname tarih ve tutarları esas 
alınarak USD karşılıkları bulunmuştur. Kredi dışı alacaklarda ise alacakların banka kayıtlarına intikal 
ettiği tarihler dikkate alınarak USD karşılığı bulunmuştur. 
(2)Kredi borcu hesaplanırken ihtarname tutarının USD'ye çevrilerek tespit edilen tutarlar üzerinden 
hesaplanmıştır. (Borç tutarına masraflar ilave edilmemiştir.) 
(3)Borç hesaplamaları kredi kullandırım tarih ve tutarları üzerinden yapılmıştır. 
(4)Borç hesaplamaları bir kısım kredilerin kullandırım tarih ve tutarları üzerinden , bir kısım kredilerin 
ihtarname tarih ve tutarları üzerinden yapılmıştır. 
(5)Borç tutarı EGS hakim ortaklarının ihtarname tutarları üzerinden (müflis şirketler dahil) 
hesaplanmıştır 

3) Bankaların Fon'a devrinden 31/12/2005 tarihine kadar sağlanan tahsilatların yıllar 
itibari ile dağılımı aşağıda yer almaktadır. 
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pvliiyon USD) 
Bank Ekspres/K.Yiğit 

Bank Kapital/Ceylan 
İBayındırbank/Bayındır 
pemirbank/Cıngıllı 

Egcbank/M.Demirel 

EGS Bank/EGS Gr. 
Esbank/Zeytinoğlu 
Etibank/Medya 

İktisat Bnk./E.Aksoy 
Interbank/Nergis 
Kentbank/M.Süzer 

[Sitebank/Sürmeli 
[S ümerbank/Garipoğlu 
Pamukbank/Çukurova 
[Toprakbank/Toprak 

T.Ticaret Bankası 
Pr'aşarbank/Yaşar 

prurtbank/A.Balkaner 

İmar Bankast/Uzan 
Diğer 

[TOPLAM 

Fon Bankaları 
Nezdinde ve 

Bankaların Fon'a 
Devrinden 
31/12/2001 

tarihine kadar 
7,5 

0,9 
11,0 
0,5 

8,6 

0,6 
0,2 

31,9 

50,6 
10,0 
0,0 

0,3 
9,7 

. 
0,1 

0,5 
50,3 

5,4 
. 
-

188,1 

2002 
-

7,1 
2,8 
-

3,3 

0,7 
32,1 

8,6 

25,6 
9,2 

5,2 

0,4 
5,3 

44,3 
2,6 

6,7 

0,6 
. 
-

154,5 

2003 
-

63,8 
0,4 
1,7 

9,7 

1,0 
8,6 
6,3 

6,5 
0,6 

4,1 

0,4 
4,9 

13,2 
1,7 

9,0 

0,3 
. 
-

132,2 

2004 
0,0 

5,9 
0,6 
3,7 

4,5 

1,0 
0,6 

16,2 

31,4 
69,0 

3,1 

0,6 
6,3 

78,0 
0:4 

12,7 

1,5 

80,6 
3,9 

320,0 

2005 
9,8 

1,0 
0.4 

11,8 

18,1 

2,5 
14,2 
50,7 

18,2 
20,2 

1,9 

7,9 
9,9 

1.924,4 
19,9 

41,7 

25,7 

868,9 
6,5 

3.053,7 

TOPLAM 

m 
78,7 
15,2 ! 
17,7 

44,2 

5,8 
55,7 

113,7 

1323 
109,0 

143 

9,6 
36,1 

2.059,9 1 
24,7 

0,5 
120,4 1 

33^ 

949,5 
10,4 

3.848,5 1 
-2005 yıl sonu mutabakat çalışmaları halen devam etmektedir. 
-Yurtbank tahsilatlannın 12.8 milyon USD'lik kısmı ile İmar Bankası tahsilatlarının 472.8 
milyon UD'lik kısmı derdest davalar nedeni ile bloke hesaplarda tutulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. Söıt 
Ahmet ERTÜRK 

Başkan 
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E G E M E N L İ K K A Y I T S I Z 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 Tasarı ve Teklifleri ile 
Komisyonlardan Gelen Diğer İşlerin görüşülmesine ayrılması, Salı ve Çarşamba günlerinde Bir
leşimin başında bir saat süre ile Sözlü Soruların görüşülmesi, Sunuşlar ve İşaret oyu ile yapılacak 
seçimlerin her gün yapılmasının Genel Kurulun onayına sunulması, Danışma Kurulunca uygun 
görülmüştür. 

(Genel Kurulun 11.12.2002 tarihli 8 inci Birleşiminde kabul edilmiştir.) 
2.- 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 
Gündemin Özel Gündemde Yer Alacak İşler kısmında yer almasının, Anayasanın 99 uncu madde
si gereğince Gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki görüşmelerin Genel Kurulun 15.2.2006 
Çarşamba 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 İhracatındaki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla verilen Meclis 
Araştırması önergelerinin görüşmelerinin Genel Kurulun 15.2.2006 Çarşamba günkü birleşiminde, 
birlikte yapılmasının ve görüşmelerin tamamlanmasına kadar çalışma süresinin uzatılmasının; 

Genel Kurulun; 14.2.2006 Salı günkü birleşiminde sözlü sorular ile diğer denetim konularının 
görüşülmeyerek Kanun Tasarı ve Tekliflerinin görüşülmesinin; 15.2.2006 Çarşamba günkü bir
leşiminde 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. 
(Genel Kurulun 8.2.2006 tarihli 60 mcı Birleşiminde kabul edilmiştir.) 

KOMİSYON TOPLANTILARI 

* Dilekçe Komisyonu * (10/322,323, 324) Esas Numaralı 
16.2.2006 Perşembe - Saat: 10.00 Meclis Araştırması Komisyonu 

14.2.2006 Sah - Saat: 14.00 
* Avrupa Birliği Uyum Komisyonu 

16.2.2006 Perşembe - Saat: 13.30 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
62 NCİ BİRLEŞİM 14 ŞUBAT 2006 SALI SAAT: 15.00 

0 1 - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1.- İzmir Milletvekili Enver Öktem'in; 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa 
Bazı Maddelerin Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin (2/380), İçtüzüğün 37 nci maddesine göre 
doğrudan Gündeme alınmasına ilişkin önergesi 

2.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun; Divriği Ulucamisi ve Şifahanesinin 
Korunması ve Çevresinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Teklifinin (2/599), İçtüzüğün 37 nci 
maddesine göre doğrudan Gündeme alınmasına ilişkin önergesi 

02 _ ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Grup 
Başkanvekilleri Samsun Milletvekili Haluk Koç, İstanbul Milletvekili Ali Topuz ve İzmir 
Milletvekili K. Kemal Anadol'un Galataport İhalesine Fesat Karıştırdığı; Mal Bildirimi ve Banka 
Hesapları Konularında Ticari Sır ve Bankacılık Sırrını İhlal Ettiği, Kişi ve Kurumlara İftirada 
Bulunduğu ve Suç Uydurduğu; Görevini, Kamu Gücü ve Yetkisini Siyasi ve Kişisel Sebeplerle 
Kötüye Kullandığı; Bu Suretle Kamuyu Zarara Uğrattığı ve Yanlış Bilgilendirdiği İddiasıyla 
Maliye Bakanı Kemal Unakıtan Hakkında Anayasanın 99 uncu ve İçtüzüğün 106 nci Maddeleri 
Uyarınca Bir Gensoru Açılmasına İlişkin Önergesi (11/4) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 6/2/2006) 
(Görüşme Günü: 1 S/2/2006 Çarşamba) 

0 3 - SEÇİM 

* 

0 4 _ OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

* 

0 5 - MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

* 

06 - GENEL GÖRÜŞME V E MECLİS ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA D A İ R Ö N G Ö R Ü Ş M E L E R 

*t* 

07 - SÖZLÜ SORULAR 



08 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 

1. - Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 607 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ve Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Milli Savunma Komisyonu Raporu (1/278, 1/1034) 
(S. Sayısı: 17 ve 17'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 9.1.2003 ve 9.2.2006) 

2. - Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Milli Savunma Komisyonu Raporu (1/277) (S. Sayısı: 
1079) (Dağıtma tarihi: 10.2.2006) 

3. - 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) 

4. 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) 

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. - 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) 

7. - 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) 

8. - Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Usulü ve Disiplin Suç ve Cezaları 
Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/1017) (S. Sayısı: 1064) (Dağıtma tarihi: 18.1.2006) 

9. - Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl ve 4 Milletvekilinin, Türk Tabipleri Birliği 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu 
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 
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08 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
Teklifi ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/672, 2/604) (S. Sayısı: 
1069) (Dağıtma tarihi: 25.1.2006) 

10. 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) 

11. 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) 

12. 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) 

13. 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) 

14. 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) 

15. 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) 

16. 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) 

17. 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) 

18. 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) 

19. 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) 

20. 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) 

21. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında 
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
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Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/952) (S. Sayısı: 852) 
(Dağıtma tarihi: 8.4.2005) 

22. 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) 

23. 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) 

24. 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) 

25. 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) 

26. 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) 

27. 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) 

28. 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) 

29. 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) 

30. 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) 

31. 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) 

32. 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) 
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33. 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) 

34. 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) 

35. 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) 

36. 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) 

37. 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) 

38. 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) 

39. 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) 

40. 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) 

41. 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) 

42. 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) 

43. 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) 

44. 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) 

45. X - WIPO İcralar ve Fonogramlar Andlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/1021) (S. Sayısı: 964) (Dağıtma tarihi: 30.6.2005) 
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46. 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) 

47. 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) 

48. 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) 

49. 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) 

50. - 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) 

51. - 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) 

52. - Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Çevre Komisyonu 
Raporu (1/322) (S. Sayısı: 871) (Dağıtma tarihi: 20.4.2005) 

53. - 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) 

54. X - Tohumculuk Kanunu Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 
(1/822) (S. Sayısı: 662) (Dağıtma tarihi: 14.9.2004) 

55. - 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) 

56. - 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) 

57. - Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/621) (S. Sayısı: 633) (Dağıtma tarihi: 2.7.2004) 

58. - 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) 

59. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman ve 14 Milletvekilinin; Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu 
Raporu (2/182) (S. Sayısı: 300) (Dağıtma tarihi: 8.12.2003) 
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60. - 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) 

61. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın; 24.2.1983 Tarih ve 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar 
Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/121) (S. Sayısı: 210) (Dağıtma tarihi: 3.7.2003) 

62. - Mardin Milletvekili Muharrem Doğan ve 22 Milletvekilinin; Yükseköğretim Kurumları 
Teşkilâtı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/23) (S. Sayısı: 129) (Dağıtma tarihi: 1.5.2003) (*) 

63. - 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) (*) 

64. - 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) (*) 

65. - 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) 

66. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın; 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa "Geçici 
Ek Madde" Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/139) (S. Sayısı: 245) (Dağıtma tarihi: 24.7.2003) 

67. - 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) 

68. - 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) 

69. - 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) 

70. - 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) 

71. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 96 Milletvekilinin; 17 Nisan'm 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) 

72. - 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) 

73. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde 
Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/243) (S. Sayısı: 581) (Dağıtma tarihi: 11.6.2004) 
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74. - 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) 

75. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/137) (S. Sayısı: 483'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

76. - 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) 

77. - 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) 

78. - Konya Milletvekili Atilla Kart'in Yasama 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) 

79. - 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) 

80. - 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) 

81. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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) 

82. - 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) 

83. - Çorum Milletvekili Muzaffer Külcü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/222) (S. Sayısı: 499'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

84. - 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 (3/91) (S. Sayısı: 468'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

85. - 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) 

86. - 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) 

87. - 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) 

88. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/95) (S. Sayısı: 472'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

89. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/96) (S. Sayısı: 473'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 (3/97) (S. Sayısı: 474'e 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 (3/98) (S. Sayısı: 475'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 
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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) 

93. - 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) 

94. - Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/101) (S. Sayısı: 478'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

95. - 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) 

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 (3/104) (S. Sayısı: 480'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

97. - 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) 

98. - 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) 

99. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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) 

100. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/146) (S. Sayısı: 485'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

101.- 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 
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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) 

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 (3/211) (S. Sayısı: 494'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

103. - 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) 

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 (3/214) (S. Sayısı: 497'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

105. - Çorum Milletvekili Muzaffer Külcü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/220) (S. Sayısı: 498'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

106. - 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) 

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 (3/224) (S. Sayısı: 501'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

108. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'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 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) 

109. - 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) 

110.- 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 
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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) 

111.- 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) 

112. - 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) 

113. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/247) (S. Sayısı: 507'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

114. - 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) 

115.- 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) 

116.- 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) 

117. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/251) (S. Sayısı: 512'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

118. - 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) 

119. - 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 

- 1 4 - 62 NCİ BİRLEŞİM 



08 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/268) (S. Sayısı: 516'ya 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

120. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/269) (S. Sayısı: 517'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

121. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/270) (S. Sayısı: 518*e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

122. - 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) 

123. - 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) 

124. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/273) (S. Sayısı: 521'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

125. - 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) 

126. - 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) 

127. - Kocaeli Milletvekilleri Mehmet Vecdi Gönül, Osman Pepe ve Nevzat Doğan'ın 
Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği 
Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel 
Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/284) 
(S. Sayısı: 531'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

128. - 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 
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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) 

129. - 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) 

130. - 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) 

131. - 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) 

132. - 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) 

133. - 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) 

134.- 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) 

135. - 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) 

136. - 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) 
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137. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/260) (S. Sayısı: 514'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

138. - 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) 

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 (3/276) (S. Sayısı: 523'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

140. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/277) (S. Sayısı: 524'e 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 (3/278) (S. Sayısı: 525'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 (3/279) (S. Sayısı: 526'ya 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 (3/280) (S. Sayısı: 527'ye 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 (3/281) (S. Sayısı: 528'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

145. - 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) 
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146. - 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) 

147.- 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) 

148. - 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) 

149. - 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) 

150. - 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) 

151.- 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) 

152.- 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) 

153.- 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 l inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

154. - Trabzon Milletvekili Şevket Arz'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Trabzon Milletvekili Şevket Arz'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/334) (S.Sayısı: 549*a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 
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155.- 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) 

156. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/339) (S.Sayısı: 553'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

157. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/340) (S.Sayısı: 554'e 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 (3/341) (S.Sayısı: 555'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

159. - 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) 

160. - 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) 

161. - 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) 

162. - 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) 

163. - 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 
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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) 

164. - 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) 

165. - 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) 

166. - 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) 

167. - İstanbul Milletvekili Mehmet Mustafa Açıkahn 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) 

168. - İstanbul Milletvekilleri Mehmet Mustafa Açıkahn, İdris Naim Şahin, Kayseri 
Milletvekili Adem Baştürk, Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Sivas Milletvekili Selami Uzun 
ve Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcah'nın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporları ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/351) (S.Sayısı: 564'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

169. - 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) 

170. - 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) 

171. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/380) (S.Sayısı: 570'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 
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172. - 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) 

173. - 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) 

174. - 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) 

175. - 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) 

176. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/410) (S.Sayısı: 577'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

177. - 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) 

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 (3/421) (S.Sayısı: 585'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

179. - 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) 

180.- Burdur Milletvekili Bayram Özçelik'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/454) (S.Sayısı: 588'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 
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181. - 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) 

182. - 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) 

183. - 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) 

184. - 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) 

185. - 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) 

186. - 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) 

187. - 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) 

188.- 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) 

189. - Siirt Milletvekili Öner Gülyeşü'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 (3/406) (S. Sayısı : 576'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

190. - 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) 

191.- Zonguldak Milletvekili Nadir Saraç'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Zonguldak Milletvekili Nadir Saraç'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/457) (S. Sayısı: 591'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

192. - Düzce Milletvekili Fahri Çakır'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/462) (S. Sayısı: 592'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

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 (3/463) (S. Sayısı: 593'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

194. - 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) 

195. - Siirt Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Milletvekilleri Mehmet Mustafa 
Açıkalın ve İdris Naim Şahin ile Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan'ın Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 
4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/466) (S. Sayısı: 596'ya 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

196.- Mardin Milletvekili Muharrem Doğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/467) (S.Sayısı: 597'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

197. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/468) (S.Sayısı: 598'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

198.- Yozgat Milletvekili Mehmet Erdemir'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
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Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve 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) 

199. - 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) 

200. - 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) 

201.- Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/496) (S.Sayısı: 602'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

202. - 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) 

203. - 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) 

204. - 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) 

205. - 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) 

206. - 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) 

207. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın; 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, 
Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve 
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İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/227) (S. Sayısı: 732) 
(Dağıtma tarihi: 13.1.2005) 

208. 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) 

209. - 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) 

210. - 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) 

211.- 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) 

212.X - Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/572) 
(S. Sayısı: 817) (Dağıtma tarihi: 2.3.2005) 

213. - 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) 

214. - 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) 

215.- 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) 

216.- 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) 

217.- 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) 

218. - Polis Yüksek Öğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/932) (S. Sayısı: 844) (Dağıtma tarihi: 29.3.2005) 
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219. - 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) 

220. - 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) 

221. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/525) (S. Sayısı: 743'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

222. - 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) 

223. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/528) (S. Sayısı: 745'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

224. - 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) 

225. - 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) 

226. - 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) 

227. - Tokat Milletvekilleri Orhan Ziya Diren ile Feramus Şahin'in Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Tokat Milletvekilleri Orhan Ziya Diren ile 
Feramus Şahin'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/574) (S. Sayısı: 749'a 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

228. - Konya Milletvekilleri Hasan Angı, Remzi Çetin, Kerim Özkul, Mehmet Kılıç ve 
Muharrem Candan'ın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık 
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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) 

229. - 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) 

230. - 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) 

231. - 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) 

232. - 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) 

233. - 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) 

234. - Sivas Milletvekili Orhan Taş'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/629) (S. Sayısı: 771'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

235. - Niğde Milletvekili Mahmut Uğur Çetin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/630) (S. Sayısı: 772'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

236. - Karabük Milletvekili Mehmet Ceylan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/631) (S. Sayısı: 773'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 
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237. - 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) 

238. - 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) 

239. - 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) 

240. - 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) 

241. - 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) 

242. - 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) 

243. - 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) 

244. - Konya Milletvekili Halil Ürün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/642) (S. Sayısı: 782'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

245. - 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) 
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246. - 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) 

247. - İzmir Milletvekili Muharrem Toprak'in Yasama 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) 

248. - 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) 

249.- 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) 

250. - 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) 

251. - 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) 

252. - İzmir Milletvekili Zekeriya Akçam'ın; Yükseköğretim Kurumlan Teşkilâtı Kanununun 
Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor Komisyonu Raporu (2/414) (S. Sayısı: 893) (Dağıtma tarihi: 5.5.2005) 

253. - 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) 

254.- 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) 

255.- 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) 

256. - 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) 

257.- 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) 

258. - Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (1/985) (S. Sayısı: 925) (Dağıtma tarihi: 7.6.2005) 
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259. - 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) 
260. - 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) 

261. - Yükseköğretim Kurumlan 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) 

262. - 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) 

263. 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) 

264. 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) 

265. 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) 

266. X - İnsan Haklan 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) 

267. 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) 

268. 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) 

269. 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) 

270. - 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) 

271.- 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 
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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) 

272. - 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) 

273. - 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) 

274. - 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) 

275. - 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) 

276. - Kırklareli Milletvekili Yavuz Altmorak'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 Altmorak'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/698) (S. Sayısı: 985'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

277.- 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) 

278. - 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) 

279.- 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) 

280. - Zonguldak Milletvekili Fazlı Erdoğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun 
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Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 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) 

281. - 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) 

282. - 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) 

283.- 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) 

284. - 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) 

285. - 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) 

286. - 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) 

287. 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) 

288. - 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) 

289. - 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) 
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290. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın; Yeniceoba Adıyla Yeni İlçe Kurulması Hakkında 

Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/130) 
(S. Sayısı: 1020) (Dağıtma tarihi: 28.11.2005) 

291.- 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) 

292. 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) 

293. 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) 

294. 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) 

295. 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) 

296. 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) 

297. 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) 

298. 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) 

299. 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) 

300. 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) 

301. 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) 
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302. 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) 

303. X - Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu (1/1101) (S. Sayısı: 1037) (Dağıtma tarihi: 12.12.2005) 

304. - 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) 

305. - 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) 

306. - 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) 

307. 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) 

308. 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) 

309. 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) 

310. 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) 

311. 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) 

312.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) 

313.- 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) 

314.- Tarım Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum ile Tarım, Orman ve Köyişleri 
Komisyonları Raporları (1/977) (S. Sayısı: 1052) (Dağıtma tarihi: 27.12.2005) 

315. X - Elektronik Haberleşme Kanunu Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonu Raporu (1/1120) (S. Sayısı: 1057) (Dağıtma tarihi: 5.1.2006) 

316. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel ve 36 Milletvekilinin; 4207 Sayılı Tütün 
Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma 
Önergesi (2/382) (S. Sayısı: 1062) (Dağıtma tarihi: 17.1.2006) 
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317.- 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) 

318. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in; 4681 Sayılı Ceza İnfaz Kurumlan ve Tutukevleri 
İzleme Kurulları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu (2/214) (S. Sayısı: 1065) (Dağıtma tarihi: 18.1.2006) 

319.- 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) 

320. 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) 

321. - 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) 

322. - 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) 

323. - 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) 

324. - 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) 

325. - 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) 

326. - Bankacılık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/1160) (S. Sayısı: 1078) (Dağıtma tarihi: 6.2.2006) 

327. - Türk Silahlı Kuvvetlerinde İlk Nasıp İstihkakına İlişkin Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile İçişleri ve Milli Savunma Komisyonları Raporları (1/1137) 
(S. Sayısı: 1080) (Dağıtma tarihi: 9.2.2006) 

328. X - Tokat Milletvekili Mehmet Ergün Dağcıoğlu'nun; Gelir Vergisi Kanunu ve 6183 
Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (2/673) (S. Sayısı: 1081) (Dağıtma tarihi: 10.2.2006) 
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