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III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1.- Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişik

lik Yapılmasına Dair 23.2.2006 tarihli ve 5462 sayılı Kanunun Anayasanın 
89 uncu maddesine göre bir kez daha görüşülmek üzere geri gönderildiğine 
ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/994) 

2.- Ankara Milletvekili Reha Denemeç hakkında tanzim edilen soruş
turma dosyasının geri gönderilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/995) 

3.- Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile 
Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tek
lifini (2/686), geri aldığına ilişkin önergesi (4/374) 

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

1.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 28 milletvekilinin, Alevî İslam 
inancına sahip vatandaşların inanç ve kültürlerini yaşamalarında karşılaş-
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tıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/345) 460:461 

2.- Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 30 milletvekilinin, kızamık aşısı 
uygulamalarının araştmlarak hastalıkla etkin mücadele için alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/346) 461:463 

IV.- GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTUR
MASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 464,503,508,627 

A) ÖNGÖRÜLMELER 464:503,503:505,508:524 
1.- Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekilleri Sam

sun Milletvekili Haluk Koç, İstanbul Milletvekili Ali Topuz ve İzmir Millet
vekili K. Kemal Anadol'un, çocuklarının ticarî iş ve ilişkilerinde nüfuzunu 
kullandığı, lojman giderlerini kamuya ödeterek siyasî ahlak kurallarına ay
kırı davrandığı ve kamuyu zarara uğrattığı iddiasıyla Maliye Bakanı Kemal 
Unakıtan hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/5) 464:500 503:505 627:636 

2.- Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin ve 30 milletvekilinin, Kocaeli 
Dilovası Beldesindeki kansere bağlı ölümlerle sanayi atık bağlantısının 
araştırılarak sorumluların tespiti ve alınması gereken önlemlerin belirlen
mesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/254) 508:524 

3.- Kocaeli Milletvekili Eyüp Ayar ve 30 milletvekilinin, Kocaeli-
Gebze İlçesi Dilovası Beldesindeki sanayi kuruluşlarının atıklarının çev
reye ve insan sağlığına olumsuz etkilerinin araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/258) 508:524 

V- AÇIKLAMALAR VE SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞ
MALAR 500 

1.- İstanbul Milletvekili Ali Kemal Kumkumoğlu'nun, Maliye Bakanı 
Kemal Unakıtan'ın, konuşmasında, şahsına sataşması nedeniyle konuşması 500:503 

VI.-SEÇİMLER 506 
A) KOMİSYONLARDA AÇIK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM 506 
1.- Dilekçe Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 506:507 
B) RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULUNDA AÇIK BULUNAN 

ÜYELİĞE SEÇİM 506:507 
VII.- SORULAR VE CEVAPLAR 525 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 525:626 
1.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, zamanaşımına uğrayan ceza 

davalarına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/11889) 525:532 
2.- Bursa Milletvekili Mehmet KÜÇÜKAŞIK'ın, adlî yardımla görev

lendirilen avukatlann ücretlerinin ödenmemesine ilişkin sorusu ve Adalet 
Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/11890) 533:535 

3.- Ankara Milletvekili Ersönmez YARBAY'ın, bir karakol amirliğinin 
bir tahkik talebiyle ilgili beyanına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil 
ÇİÇEK'in cevabı (7/11891) 536:537 
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4.- Muğla Milletvekili Gürol ERGİN'in, tarımdaki istihdam azalışına 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın cevabı (7/11909) 537:539 

5.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU'nun, terörle 
mücadele çalışmalarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AK-
SU'nun cevabı (7/11921) 540 

6.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, bir şairin ölüm yıl
dönümünün güvenlik açısından riskli gün kapsamtna alındığı iddiasına iliş
kin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/11924) 541:542 

7.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, emniyet güçlerinin İstan
bul'daki bir gösteriye yönelik tutumuna ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Ab
dülkadir AKSU'nun cevabı (7/11929) 542:543 

8.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Adana İlindeki bazı suç 
verilerine, 

Ankara İlindeki bazı suç verilerine, 
Antalya İlindeki bazı suç verilerine, 
Bursa İlindeki bazı suç verilerine, 
Diyarbakır İlindeki bazı suç verilerine, 
Erzurum İlindeki bazı suç verilerine, 
Eskişehir İlindeki bazı suç verilerine, 
Gaziantep İlindeki bazı suç verilerine, 
İstanbul İlindeki bazı suç verilerine, 
İzmir İlindeki bazı suç verilerine, 
Kocaeli İlindeki bazı suç verilerine, 
Kayseri İlindeki bazı suç verilerine, 
Konya İlindeki bazı suç verilerine, 
Mersin İlindeki bazı suç verilerine, 
Sakarya İlindeki bazı suç verilerine, 
Samsun İlindeki bazı suç verilerine, 
İlişkin soruları ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı 

(7/11935, 11937, 11938, 11939, 11940, 11941, 11942, 11943, 11944, 
11945, 11946, 11947, 11948, 11949,11950,11951) 544:550 

9.- Ankara Milletvekili Ersönmez YARBAY'ın, bir karakol amirliğinin 
bir tahkik talebiyle ilgili beyanına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdül
kadir AKSU'nun cevabı (7/11954) 551 

10.- Gaziantep Milletvekili Ahmet YILMAZKAYA'nm, Gaziantep'teki 
bir Devlet Hastanesi inşaatına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AK-
DAĞ'ın cevabı (7/11973) 552:553 

11.- İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR'in, diğer kurumlara geçiş 
yapan Diyanet İşleri Başkanlığı personeline ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı 
Mehmet AYDIN'm cevabı (7/11993) 554:557 
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12.- Çanakkale Milletvekili Ahmet KÜÇÜK'ün, Çanakkale'nin Biga 
İlçesinde imamlara yönelik bir bilgilendirme çalışmasına ilişkin Başbakan
dan sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'ın cevabı (7/11997) 558:559 

13.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU'nun, Türk 
Telekomun özelleştirilmesiyle ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/12001) 560:561 

14.- Mersin Milletvekili Mustafa ÖZYÜREK'in, koruma görevlilerine 
ve Başbakanlık binek araçlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/12005) 562:564 

15.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, hastalık riski taşıyan kanat
lı hayvanların itlafına ilişkin Başbakandan sorusu ve Tarım ve Köyişleri 
Bakanı Mehmet Mehdi EKER'in cevabı (7/12010) 564:566 

16.- Denizli Milletvekili Mehmet U. NEŞŞAR'ın, Tekelin 2006 yılın
daki tütün alımlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Kemal 
UNAKITAN'ın cevabı (7/12016) 567 

17.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, kredi kartı borçlularına 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ab-
düllatif ŞENER'in cevabı (7/12019) 568:569 

18.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, özelleştirme gelir 
ve giderlerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Kemal 
UNAKITAN'ın cevabı (7/12021) 570:572 

19.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Türkiye 2005 İlerleme 
Raporundaki "Şirketler Hukuku" bölümüne ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı 
Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/12075) 573:585 

20.- Hatay Milletvekili Fuat ÇAY'ın, İskenderun Körfezinde batan bir 
gemideki zehirli atıkların çıkanlmasına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman 
Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/12093) 586:588 

21.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU'nun, kamu ban
kalarının eski personeline göreve dönme imkânı verilip verilmeyeceğine 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali 
ŞAHİN'in cevabı (7/12098) 589:594 

22.- Antalya Milletvekili Nail KAMACTnın, BOTAŞ Genel Müdür 
Vekiliyle ilgili bazı iddialara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı 7/12124) 595:596 

23.- Yalova Milletvekili Muharrem İNCE'nin, Yalova Çiftlikköy'deki 
Eti Maden İşleri sosyal tesislerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı (7/12125) 597:599 

24.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Antalya-
Ilıca Köyü çevre düzenleme projesine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Ab-
dülkadir AKSU'nun cevabı (7/12139) 600 

25.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Antalya'daki 
bazı köy yollarının onarım ihtiyacına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Ab-
dülkadir AKSU'nun cevabı (7/12140) 601 

- 4 3 2 -



TBMM B: 74 14 . 3 . 2006 O: 1 

Savfa 

26.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, Adana'nın Seyhan İl
çesindeki tarihî bir konağa ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atil
la KOÇ'un cevabı (7/12148) 602:603 

27.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, kısa vadeli dış borçlar 
ile dış ticaret açığına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Kürşad 
TÜZMEN'in cevabı (7/12205) 603:604 

28.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, kümes hayvanlarına kuş 
gribi aşısı uygulamasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Tarım ve Köyişleri 
Bakanı Mehmet Mehdi EKER'in cevabı (7/12216) 605:606 

29.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALO'nm, Adana ve Malatya 
Sigara fabrikalarının kapatılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'm cevabı (7/12221) 607:610 

30.-Manisa Milletvekili Ufuk ÖZKAN'ın, Hükümet üyelerinin kullan
dıkları uçaklara ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın 
cevabı(7/12239) 611:612 

31.- Hatay Milletvekili Fuat ÇAY'ın, bazı personelin taşra teşkilatında 
görevlendirilmesine ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞ-
KUN'un cevabı (7/12250) 612:615 

32.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Uzan Grubuna ait çimento 
fabrikalarının satışı dolayısıyla TMSF aleyhine açılan davalara ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in 
cevabı(7/12253) 616:617 

33.- Samsun Milletvekili Musa UZUNKAYA'nın, Samsun'daki sulama 
ve taşkın önleme çalışmalarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı (7/12259) 617:622 

34.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, AB'nin kadına yönelik 
şiddet konusundaki bir programına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Nimet 
ÇUBUKÇU'nun cevabı (7/12330) 623:626 
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I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
Birinci ve İkinci Oturumlar 

TBMM Genel Kurulu saat 14.00'te açılarak beş oturum yaptı. 
Oturum Başkanı ve TBMM Başkanvekili Nevzat Pakdil, İstiklal Marşımızın Mecliste kabul 

edilişinin 85 inci yıldönümünde, marşımızın, Türk Milletinin topyekûn onurunu temsil eden en 
önemli millî mutabakat metni olduğunu; Mehmet Akif Ersoy'un düşünceleri ile İstiklal Marşımızın 
ulusumuz için önemini gerçekçi ve yararlı bir şekilde değerlendirebilmemizin, toplumsal açıdan 
millî değerlerimize sahip çıktığımızı, bu konularda birlik ve beraberlik içinde olduğumuzu gösteren 
önemli bir kriter olduğunu; bu vesileyle, merhum Mehmet Akif Ersoy ile millî mücadeleyi başlatan 
ve ona bütün varlıklarıyla kendilerini adayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını 
rahmet ve minnetle andığını ifade eden bir konuşma yaptı. 

İstanbul Milletvekili Ahmet Sırrı Özbek, Beykoz Çocuk ve Göğüs Hastalıkları Hastanesinin 
kapatılıp, tüm kadrosu ve mevcutlanyla Süreyyapaşa Göğüs ve Kalp Damar Hastalıkları Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi bünyesine nakledilmesi sonrasında yaşanan sıkıntılar ile Beykoz İlçesindeki 
orman köylülerinin sorunlarına, 

Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yılmazcan, hâkim ve savcılarımızın çözümlenmiş olan 
sorunları ile henüz çözüm bekleyen bazı sorunlarına ve bu konuda alınması gereken tedbirlere, 

İlişkin gündemdışı birer konuşma yaptılar. 
Bursa Milletvekili Faruk Anbarcıoğlu'nun, doğu ve güneydoğuda vatanî görevlerini tamam

ladıktan sonra terhis olan bazı askerlerin yaşadıkları psikolojik problemlerin tedavi edilerek onların 
topluma kazandırılması için rehabilitasyon ve rehberlik çalışması yapılmasının önemine ilişkin gün
demdışı konuşmasına, Millî Savunma Bakanı Mehmet Vecdi Gönül cevap verdi. 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 13 ün
cü sırasında yer alan 1090 sıra sayılı kanun tasansının bu kısmın 11 inci sırasına alınmasına ve diğer 
işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesine; 6.3.2006 tarihinde dağıtılan ve Genel Kurulun 
7.3.2006 tarihli 71 inci Birleşiminde okunmuş bulunan Maliye Bakanı Kemal Unakıtan hakkındaki 
(11/5) esas numaralı gensoru önergesinin, gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmında 
yer almasına, Anayasanın 99 uncu maddesi gereğince, gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki 
görüşmelerin Genel Kurulun 14.3.2006 Salı günkü birleşiminde yapılmasına; Gündemin "Genel 
Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler" kısmının 199 uncu sırasında yer 
alan (10/254) ve 203 üncü sırasında yer alan (10/258) esas numaralı Kocaeli-Gebze İlçesinin 
Dilovası Beldesindeki sanayi kuruluşlarının atıklarının çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz 
etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla verilen Meclis araştır
ması önergelerinin öngörüşmelerinin Genel Kurulun 14.3.2006 Salı günkü birleşiminde birlikte 
yapılmasına ve görüşmelerin tamamlanmasına kadar çalışma süresinin uzatılmasına; Genel Kurulun 
14.3.2006 Salı ve 15.3.2006 Çarşamba günkü birleşimlerinde sözlü soruların görüşülmemesine; 
15.3.2006 Çarşamba günü 15.00-22.00 ve 16.3.2006 Perşembe günü 14.00-21.00 saatleri arasında 
çalışmalarını sürdürmesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi, kabul edildi. 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının: 
3 üncü sırasında bulunan, Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tek

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

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

5 inci sırasında bulunan, Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl ve 4 Milletvekilinin, Türk Tabip
leri Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Kemal 
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Kıhçdaroğlu 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 Hak
kında Kanun Teklifinin (2/672, 2/604) (S. Sayısı: 1069), 

Görüşmeleri, ilgili komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından; 
Ertelendi. 
6 ncı sırasında bulunan, Değişik Adlar Altında İlave Ödemesi Bulunmayan Memurlara ve Söz

leşmeli Personele Ek Ödeme Yapılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının (1/1171) (S. Sayısı: 1103), görüşmelerine devam 
olunarak, çerçeve 1 inci maddeye bağlı ek 5 inci maddesine kadar kabul edildi. 

Saat 19.08'de toplanmak üzere, ikinci oturuma 18.32'de son verildi. 
Nevzat Pakdil 

Bayram Özçelik 
Burdur 

Başkanvekili 
Yaşar Tüzün 

Bilecik 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

Harun Tüfekçi 
Konya 

Kâtip Üye 
Üçüncü, Dördüncü ve Beşinci Oturumlar 

Değişik Adlar Altında İlave Ödemesi Bulunmayan Memurlara ve Sözleşmeli Personele Ek 
Ödeme Yapılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısının (1/1171) (S. Sayısı: 1103), görüşmelerine devam olunarak 3 üncü mad
desine kadar kabul edildi, 3 üncü madde üzerinde bir süre görüşüldü. 

14 Mart 2006 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 21.04'te son verildi. 
Sadık Yakut 

Başkaı 
Harun Tüfekçi 

Konya 
Kâtip Üye 

ıvekili 
Yaşar Tüzün 

Bilecik 
Kâtip Üye 
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No.: 99 
İL- GELEN KÂĞITLAR 

10 Mart 2006 Cuma 
Raporlar 

1.- Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1145) (S. Sayısı: 1112) (Dağıtma tarihi: 10.3.2006) (GÜNDEME) 

2.- Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu ve 9 Milletvekilinin; Tütün, Tütün Mamulleri, 
Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Yeniden Yapılandırılması ile Tütün ve Tütün 
Mamullerinin Üretimine, İç ve Dış Alım ve Satımına, 4046 Sayılı Kanunda ve 233 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/722) (S. Sayısı: 1113) (Dağıt
ma tarihi: 10.3.2006) (GÜNDEME) 

No.: 100 
13 Mart 2006 Pazartesi 

Teklif 
1.- Ordu Milletvekili Enver Yılmaz'ın; İcra ve İflas Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik 

Yapılması ve Kanuna Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/725) (Adalet Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.2.2006) 

Rapor 
1.- Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 

Kanun Tasarısı ve İçişleri ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonlan Raporlan 
(1/1166) (S. Sayısı: 1114) (Dağıtma tarihi: 13.3.2006) (GÜNDEME) 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri 
1.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK'in, Gelibolu Yanmadası Tarihî Millî Parkıyla ilgili 

bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11630) 
2.- İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR'in, içkili yer izinleriyle ilgili bazı iddialara ilişkin 

Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11862) 
3.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, bazı ekonomik verilere ilişkin Başbakandan 

yazılı soru önergesi (7/11863) 
4.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK'in, bir televizyon programındaki bazı açıklamalarına 

ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11864) 
5.- Ankara Milletvekili Yılmaz ATEŞ'in, Ankara-Yenimahalle Belediyesinin yaptırdığı bir an

kete ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11865) 
6.- Antalya Milletvekili Atila EMEK'in, bölünmüş yol projesine ilişkin Başbakandan yazılı 

soru önergesi (7/11866) 
7.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya ulaşım planı ile ilgili iddialara ilişkin Baş

bakandan yazılı soru önergesi (7/11868) 
8.- İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK'ın, personel maaşı ödeyemeyen belediyelere ilişkin 

Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11870) 
9.- İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK'ın, yabancılara mülk satışına ilişkin Başbakandan 

yazılı soru önergesi (7/11872) 
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10.- İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK'ın, AB'nin Türk üniversitelerinin projelerini 
finansmanına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11873) 

11.- Hatay Milletvekili Fuat ÇAY'ın, Amanos Dağında tesis kurulduğu iddiasına ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/11874) 

12.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, Ziraat Bankasının personel alımına ilişkin Başbakan
dan yazılı soru önergesi (7/11875) 

13.- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat MELİK'in, Türk Dil Kurumunun yazılı basında kul
lanılan Türkçe üzerindeki denetimine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11876) 

14.- Antalya Milletvekili Tuncay ERCENK'in, THY'nin bazı uçakları seferden kaldırıp kaldır
mayacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11877) 

15.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, şehit yakınlarına sağlanan haklara ilişkin Başbakan
dan yazılı soru önergesi (7/11878) 

16.- İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK'ın, Rus doğalgazında kesinti olduğu iddiasına iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11882) 

17.- İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK'ın, inşaat sektörünün deprem kuşağına göre yön
lendirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11883) 

18.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN'ın, bütçeden derneklere yapılan yardıma ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/11884) 

19.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, İzmir'de çimento ve hazır beton fiyatlarındaki artışa 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11885) 

20.- İstanbul Milletvekili Ali Rıza GÜLÇİÇEK'in, Konya gezisinde bir şahsı ziyaret edip et
mediğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11886) 

21.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa çevre yolu projesine ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/11893) 

22.- Eskişehir Milletvekili Cevdet SELVİ'nin, bölünmüş yol projesine ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından yazılı soru önergesi (7/11894) 

23.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU'nun, bazı akaryakıt bayilerine kesilen 
cezaya ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/11910) 

24.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, elektrik enerjisi üretimine, barajlara ve elektrik 
götürülen köylere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/11912) 

25.- Eskişehir Milletvekili Mehmet Vedat YÜCESAN'm, Rus doğalgazmın teminindeki ak
sama riskine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/11913) 

26.- Antalya Milletvekili Osman ÖZCAN'ın, Ankara'daki bazı apartmanların doğalgazmın 
kesilmesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/11914) 

27.- Mersin Milletvekili Mustafa ÖZYÜREK'in, Rus doğalgazmın alım fiyatına ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/11917) 

28.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER'in, Rus doğalgazmın fiyatlandırılmasına ilişkin Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/11918) 

29.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan'daki bir köy yolunun genişletilmesine iliş
kin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11919) 

30.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROGLU'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesince 
alınacak yangın araçlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11922) 

31.- Antalya Milletvekili Nail KAMACTnın, Antalya'nın canlı hayvan pazarı ihtiyacına ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11923) 
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32.- İzmir Milletvekili Canan ARITMAN'ın, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin türbe 
onarımı ile ilgili kararlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11925) 

33.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, İstanbul'da imara açılan yeşil alanlara ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/11926) 

34.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN'ın, yurtdışından yardım ve kredi alan belediyelere 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11930) 

35.- Antalya Milletvekili Nail KAMACTnın, Antalya'daki hava kirliliğine ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/11931) 

36.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, İstanbul Deniz Otobüsleri Şirketince işletilen iki 
feribotun fiyatına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11932) 

37.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, İstanbul'a yapılacak bir yabancı yatırıma ilişkin İçiş
leri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11933) 

38.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK'in, İstanbul'daki İstiklal Caddesinin yenilenmesi 
çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11952) 

39.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, eğitimde fırsat eşitliği sağlanmasına ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11965) 

40.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, yaptırılan okul ve derslik sayısına ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11966) 

41.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI'nın, okul müdürü atamalarına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/11967) 

42.- Yalova Milletvekili Muharrem İNCE'nin, İstanbul'daki bazı müdür ve müdür yardımcısı 
atamalarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11968) 

43.- Yalova Milletvekili Muharrem İNCE'nin, şube müdürlüğü kadrolanna yapılan atamalara 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11969) 

44.- Ankara Milletvekili Mehmet TOMANBAY'ın, öğretim elemanlarının, naklen atanma şart
larına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11970) 

45.- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat MELİK'in, Şanlıurfa Kız Meslek Lisesi binasının 
satışına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11971) 

46.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOGDU'nun, bir doktor hakkındaki soruşturmaya iliş
kin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11974) 

47.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOGDU'nun, bir televizyon kanalında yayınlanan bazı 
hastanelerle ilgili iddialara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11975) 

48.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, bazı sağlık verilerine ilişkin Sağlık Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/11977) 

49.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOGDU'nun, Haydarpaşa Numune Hastanesindeki bir 
bölümün taşınmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11978) 

50.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER'in, ağız sağlığı ve diş tedavi hizmetlerine ilişkin Sağ
lık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11979) 

51.- İsparta Milletvekili Mevlüt COŞKUNER'in, kan şekeri ölçüm cihazlarına ilişkin Sağlık 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/11980) 

52.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU'nun, Ankara Yüksek İhtisas Eğitim ve Araş
tırma Hastanesine yapılan bir görevlendirmeye ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11983) 

53.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOGDU'nun, kamu sağlık kurumlarının alacaklarının 
terkinine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11984) 
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54.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKÜ'nün, kabotaj hakkına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/11990) 

55.- Diyarbakır Milletvekili Muhsin KOÇYİĞİT'in, havayolu şirketlerinin uçuş personelinin 
çalışma sürelerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11991) 

56.- Eskişehir Milletvekili Mehmet Vedat YÜCESAN'ın, Eskişehir'deki demiryolu hattının yer 
altına alınması projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11992) 

57.- Malatya Milletvekili Miraç AKDOĞAN'ın, sözde Ermeni iddialarına karşı yürütülen çalış
malara ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/11994) 

58.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, şehit yakınlarına sağlanan haklara ilişkin Millî 
Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11995) 

No.: 101 
14 Mart 2006 Salı 

Cumhurbaşkanınca Geri Gönderilen Kanun 
1.- 23.2.2006 Tarihli ve 5462 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/1180) (Anayasa ve 
Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.3.2006) 

Tasarı 
1.- Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü 

Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/1181) (İçişleri ile Plan ve Büt
çe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.3.2006) 

Teklifler 
1.- Hatay Milletvekili Züheyir Amber ve 4 Milletvekilinin; Karayolu Taşıma Kanununda 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/726) (Adalet ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.3.2006) 

2.- Muğla Milletvekili Orhan Seyfı Terzibaşıoğlu'nun; 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hak
kında Kanun Hükmünde Kararname ile 2985 Sayılı Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkındaki Kanun Teklifi (2/727) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 10.3.2006) 

3.- Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 26 Milletvekilinin; Devlet Memurları Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/728) (Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile 
Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.3.2006) 

4.- Mersin Milletvekili Ersoy Bulut ve 3 Milletvekilinin; Turizm Bölgelerinde Kış Sezonunda 
Hizmet Veren Resort Tesislerinde Çalışanların SSK Primleri ile Gelir Vergisinde İndirim Sağlan
ması Hakkında Kanun Teklifi (2/729) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Sağlık, Aile, Çalış
ma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.3.2006) 

Tezkereler 
1.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 

Başbakanlık Tezkeresi (3/991) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.3.2006) 
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2.- İzmir Milletvekili Enver Öktem'in; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/992) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.3.2006) 

3.- Kocaeli Milletvekili Salih Gün'ün; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi (3/993) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komis
yona) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.3.2006) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1.- Balıkesir Milletvekili Sedat PEKEL'in, yoksullukla mücadeleye ilişkin Başbakandan sözlü 

soru önergesi (6/1674) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/2/2006) 
2.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOGLU'nun, Antalya'daki bir köy ilköğretim 

okulunun kapanma nedenine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1675) (Başkan
lığa geliş tarihi: 16/2/2006) 

3.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOGLU'nun, Antalya-Kaş, Demre ve Finike Mal 
Müdürlükleri kadrolanna ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1676) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 22/2/2006) 

4.- Bursa Milletvekili Mehmet KÜÇÜKAŞIK'm, tekstil sektörünün sorunlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1677) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/2/2006) 

5.- Bursa Milletvekili Mehmet KÜÇÜKAŞIK'm, tekstil sektöründeki istihdama, enerji 
maliyetlerine ve vergilendirmeye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1678) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 23/2/2006) 

6.- Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER'in, Hamas Heyetinin ülkemizi ziyaretine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1679) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/2/2006) 

7.- Balıkesir Milletvekili Sedat PEKEL'in, polislerin çalışma şartlarına ve özlük haklarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1680) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/2/2006) 

8.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOGLU'nun, Antalya'nın bir köyünde açılacak 
taşocağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1681) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 28/2/2006) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM'in, Vergi Barışı Kanununun uygulamalarına ilişkin Baş

bakandan yazılı soru önergesi (7/12605) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/2/2006) 
2.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, İzmir'deki kamu kurum ve kuruluşlarının bazı hizmet 

ihalelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12606) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/2/2006) 
3.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, tasfiye halindeki İhlas Finans Kurumuna ilişkin Baş

bakandan yazılı soru önergesi (7/12607) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/2/2006) 
4.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Bilim Araştırma Vakfı ve Milli Değerleri Koruma 

Vakfına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12608) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/2/2006) 
5.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Telsim ihalesine ve haberleşme güvenliğine ilişkin 

Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12609) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/2/2006) 
6.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'm, çeşitli maddelerdeki KDV oranına ilişkin 

Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12610) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/2/2006) 
7.- Bursa Milletvekili Mehmet KÜÇÜKAŞIK'm, enerji kaynaklan politikasına ilişkin Baş

bakandan yazılı soru önergesi (7/12611) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/2/2006) 
8.- İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR'in, bazı ürünlerdeki KDV oranının indirilmesiyle il

gili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12612) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/2/2006) 
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9.- Antalya Milletvekili Atila EMEK'in, Antalya'nın Manavgat İlçesine organize yat yapım ve 
çekek yeri yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12613) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 17/2/2006) 

10.- Edirne Milletvekili Nejat GENCAN'ın, sınır ticaretine getirilen kısıtlamalara ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/12614) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/2/2006) 

İL- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, bir firmanın gümrük mevzuatına aykırı davrandığı id
dialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12615) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/2/2006) 

12.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Adana'da görev yapan iki kamu görevlisi hakkındaki 
iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12616) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/2/2006) 

13.- Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN'ın, TEDAŞ yöneticilerine ve personeline ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12617) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/2/2006) 

14.- Antalya Milletvekili Tuncay ERCENK'in, Antalya İlinde deniz turizminin geliştiril
mesine yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12618) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 17/2/2006) 

15.- İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, yoksullukla mücadeleye ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/12619) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/2/2006) 

16.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, TOKİ'nin Bingöl deprem konutları ihalesine ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12620) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/2/2006) 

17.- İstanbul Milletvekili Bihlun TAMAYLIGİL'in, turizm sektörünün sorunlarına ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/12621) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/2/2006) 

18.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Cidde Ekonomik Forumu prog
ramına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/12622) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 16/2/2006) 

19.- Balıkesir Milletvekili Orhan SÜR'ün, bir ders kitabındaki Ermeni meselesiyle ilgili 
ifadelere ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/12623) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 17/2/2006) 

20.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU'nun, Ayasofya Camii envanterindeki eserlere ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/12624) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 17/2/2006) 

21.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU'nun, Ayasofya Vakfiyesinin tahribata uğradığı id
diasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru öner
gesi (7/12625) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/2/2006) 

22.- Mersin Milletvekili Mustafa ÖZYÜREK'in, bazı unvanlardaki kamu görevlilerine ek 
ödeme yapılmamasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) 
yazılı soru önergesi (7/12626) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/2/2006) 

23.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, istisnai memuriyet ve danışmanlık kadrolarından 
diğer kamu görevlerine yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Meh
met Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/12627) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/2/2006) 

24.- Muğla Milletvekili Fahrettin ÜSTÜN'ün, bir gazete ve televizyon kuruluşunun his
selerinin halka arz girişimine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif 
ŞENER) yazılı soru önergesi (7/12628) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/2/2006) 

25.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, TMSF'nin Star Gazetesini yönetimine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/12629) (Başkan
lığa geliş tarihi: 16/2/2006) 
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26.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdür
lüğünün uzman yardımcılığı sınavına ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru 
önergesi (7/12630) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/2/2006) 

27.- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat MELİK'in, Şanlıurfa Bakım ve Rehabilitasyon Mer
kezine ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi (7/12631) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 17/2/2006) 

28.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, idari yargı hakim adaylığı sınavının ertelenmesine 
ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/12632) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/2/2006) 

29.- Manisa Milletvekili Ufuk ÖZKAN'ın, çocuk suçluluğuna ilişkin Adalet Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/12633) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/2/2006) 

30.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, İsparta'da Antalya plakalı araçlara 
yüksek oranda trafik cezası uygulandığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/12634) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/2/2006) 

31.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, aranan bir şahısla ilgili iddialara ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/12635) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/2/2006) 

32.- Samsun Milletvekili Musa UZUNKAYA'nın, çeşitli suçlarla ilgili verilere ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/12636) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/2/2006) 

33.- Sinop Milletvekili Engin ALTAY'ın, Sinop-Erfelek Belediyesinin zorunlu tasarruf hesap ic
mallerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12637) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/2/2006) 

34.- Ankara Milletvekili Zekeriya AKINCI'nın, Mamak Belediyesi ile bir şirket arasındaki iliş
kiye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12638) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/2/2006) 

35.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya-Köprülü Kanyonundaki bazı çevre 
sorunlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/12639) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 16/2/2006) 

36.- Samsun Milletvekili Musa UZUNKAYA'nın, İstiklal Marşı Şairinin anılmasına ve Hacet
tepe kampüsündeki kaçak yapılaşmaya ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/12640) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/2/2006) 

37.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya'nın Kumluca İlçesinin trafo ihtiyacına 
ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12641) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/2/2006) 

38.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKÜ'nün, Türkiye Elektrik Dağıtım Şebekesi İyileştirme 
Projesinin ihalesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12642) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 8/2/2006) 

39.- Mardin Milletvekili Muharrem DOĞAN'ın, hurda araçlara yönelik mali af düzenlenmesine 
ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12643) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/2/2006) 

40.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM'in, Muhasebat Genel Müdürlüğünün hatalı işlem yaptığı id
diasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12644) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/2/2006) 

41.- Manisa Milletvekili Ufuk ÖZKAN'ın, konut edindirme yardımı hesaplarına ilişkin Maliye 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/12645) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/2/2006) 

42.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK'ın, CHP Genel Başkanının avukatlığı sırasında verdiği 
gelir vergisi beyannamelerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12646) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 17/2/2006) 

43.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU' nun, likit ve pastörize yumurtadaki KDV 
oranının düşürülmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12647) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 17/2/2006) 
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44.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER'in, THY'nin yer hizmetleri ihalesine ilişkin Maliye 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/12648) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/2/2006) 

45.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Elazığ Merkezdeki sağlık personeline ilişkin Sağ
lık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12649) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/2/2006) 

46.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Elazığ'ın bir ilçesindeki sağlık personeline ilişkin 
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12650) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/2/2006) 

47.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Elazığ'ın bir ilçesindeki sağlık personeline ilişkin 
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12651) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/2/2006) 

48.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Elazığ'ın bir ilçesindeki sağlık personeline ilişkin 
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12652) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/2/2006) 

49.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Elazığ'ın bir ilçesindeki sağlık personeline ilişkin 
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12653) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/2/2006) 

50.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Elazığ'ın bir ilçesindeki sağlık personeline ilişkin 
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12654) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/2/2006) 

51.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Elazığ'ın bir ilçesindeki sağlık personeline ilişkin 
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12655) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/2/2006) 

52.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Elazığ'ın bir ilçesindeki sağlık personeline ilişkin 
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12656) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/2/2006) 

53.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Elazığ'ın bir ilçesindeki sağlık personeline ilişkin 
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12657) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/2/2006) 

54.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Elazığ'ın bir ilçesindeki sağlık personeline ilişkin 
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12658) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/2/2006) 

55.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Elazığ'ın bir ilçesindeki sağlık personeline ilişkin 
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12659) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/2/2006) 

56.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Bolu Merkezdeki sağlık personeline ilişkin Sağlık 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/12660) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/2/2006) 

57.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Bolu'nun bir ilçesindeki sağlık personeline ilişkin 
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12661) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/2/2006) 

58.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Bolu'nun bir ilçesindeki sağlık personeline ilişkin 
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12662) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/2/2006) 

59.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Bolu'nun bir ilçesindeki sağlık personeline ilişkin 
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12663) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/2/2006) 

60.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Bolu'nun bir ilçesindeki sağlık personeline ilişkin 
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12664) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/2/2006) 

61.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Bolu'nun bir ilçesindeki sağlık personeline ilişkin 
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12665) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/2/2006) 

62.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Bolu'nun bir ilçesindeki sağlık personeline ilişkin 
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12666) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/2/2006) 

63.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Bolu'nun bir ilçesindeki sağlık personeline ilişkin 
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12667) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/2/2006) 

64.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Bolu'nun bir ilçesindeki sağlık personeline ilişkin 
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12668) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/2/2006) 

65.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Bolu'nun bir ilçesindeki sağlık personeline ilişkin 
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12669) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/2/2006) 
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66.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Düzce-Merkezdeki sağlık personeline ilişkin Sağ
lık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12670) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/2/2006) 

67.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Düzce'nin bir ilçesindeki sağlık personeline ilişkin 
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12671) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/2/2006) 

68.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Düzce'nin bir ilçesindeki sağlık personeline ilişkin 
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12672) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/2/2006) 

69.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Düzce'nin bir ilçesindeki sağlık personeline ilişkin 
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12673) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/2/2006) 

70.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Düzce'nin bir ilçesindeki sağlık personeline ilişkin 
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12674) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/2/2006) 

71.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Düzce'nin bir ilçesindeki sağlık personeline ilişkin 
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12675) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/2/2006) 

72.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Düzce'nin bir ilçesindeki sağlık personeline ilişkin 
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12676) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/2/2006) 

73.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Düzce'nin bir ilçesindeki sağlık personeline ilişkin 
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12677) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/2/2006) 

74.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Çankırı Merkezdeki sağlık personeline ilişkin Sağ
lık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12678) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/2/2006) 

75.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Çankırı'nın bir ilçesindeki sağlık personeline iliş
kin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12679) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/2/2006) 

76.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Çankırı'nın bir ilçesindeki sağlık personeline iliş
kin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12680) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/2/2006) 

77.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Çankırı'nın bir ilçesindeki sağlık personeline iliş
kin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12681) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/2/2006) 

78.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Çankırı'nın bir ilçesindeki sağlık personeline iliş
kin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12682) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/2/2006) 

79.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Çankırı'nın bir ilçesindeki sağlık personeline iliş
kin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12683) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/2/2006) 

80.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Çankırı'nın bir ilçesindeki sağlık personeline iliş
kin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12684) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/2/2006) 

81.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Çankırı'nın bir ilçesindeki sağlık personeline iliş
kin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12685) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/2/2006) 

82.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Çankırı'nın bir ilçesindeki sağlık personeline iliş
kin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12686) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/2/2006) 

83.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Çankırı'nın bir ilçesindeki sağlık personeline iliş
kin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12687) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/2/2006) 

84.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Çankırı'nın bir ilçesindeki sağlık personeline iliş
kin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12688) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/2/2006) 

85.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Çankırı'nın bir ilçesindeki sağlık personeline iliş
kin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12689) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/2/2006) 

86.- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat MELÎK'in, Şanlıurfa'da çocuklarda görülen bir has
talığa ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12690) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/2/2006) 

87.- Konya Milletvekili Atilla KART'm, Konya-Ankara hızlı tren projesine ilişkin Ulaştırma 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/12691) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/2/2006) 
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88.- Muş Milletvekili Şerif ERTUĞRUL'un, Muş havaalanına ilişkin Ulaştırma Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/12692) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/2/2006) 

89.- İzmir Milletvekili Ali Rıza BODUR'un, bir şirketin Halk Bankasından kullandığı 
kredilere ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/12693) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 16/2/2006) 

90.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Kiyoto Protokolünün imzalanmamasının nedenine iliş
kin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12694) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/2/2006) 

91.- Malatya Milletvekili Muharrem KILIÇ'ın, bir milletvekili heyetinin İtalya'ya yaptığı 
ziyarete ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/12695) (Başkan
lığa geliş tarihi: 23/2/2006) 

92.- Kastamonu Milletvekili Mehmet YILDIRIM'ın, pancar üretimine ve şeker kaçakçılığına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12696) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/2/2006) 

93.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Konya'da çöken Zümrüt Apartmanı mağdurları için 
bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12697) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 20/2/2006) 

94.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya'nın Manavgat İlçesinin yükseköğretim 
öğrenci yurdu ihtiyacına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12698) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 20/2/2006) 

95.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM'in, HAMAS Liderinin ülkemizi ziyaretine ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/12699) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/2/2006) 

96.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI'nın, sağlık ve eğitim hizmetlerine yönelik bir 
beyanına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12700) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/2/2006) 

97.- Hatay Milletvekili Gökhan DURGUN'un, bir milletvekili hakkında basında çıkan id
dialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12701) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/2/2006) 

98.- Tekirdağ Milletvekili Enis TÜTÜNCÜ'nün, ülkemizde yaşayan Romanlara ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/12702) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/2/2006) 

99.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulunun bir 
kararına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12703) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/2/2006) 

100.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, İGDAŞ ve Belbim firmalarına yönelik yolsuzluk id
dialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12704) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/2/2006) 

101.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, yapı denetim şirketi ortağı belediye meclisi üyelerine 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12705) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/2/2006) 

102.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, bürokraside politik kadrolaşma iddialarına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12706) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/2/2006) 

103.- Hatay Milletvekili Gökhan DURGUN'un, Hatay'da kapatılan Meyve Fidancılığı Araştır
ma Enstitüsünün arazisine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12707) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 21/2/2006) 

104.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER'in, tekstil ve konfeksiyon sektörlerinin sorunlarına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12708) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/2/2006) 

105.- Kocaeli Milletvekili İzzet ÇETİN'in, konut edindirme yardımı hesaplarının tasfiyesine 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12709) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/2/2006) 

106.- Sinop Milletvekili Engin ALTAY'ın, Genişletilmiş Ortadoğu ve Kuzey Afrika Projesine 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12710) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/2/2006) 
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107.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOGLU'nun, tekstil sektöründeki sorunlara iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12711) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/2/2006) 

108.- Zonguldak Milletvekili Harun AKIN'ın, TÜBİTAK'ın görevine son verdiği özürlü bir 
personele ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12712) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/2/2006) 

109.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, Rekabet Kurulunca kesilen cezaların tah
silatına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12713) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/2/2006) 

110.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, tarım dışı amaçlar için kullanılan arazilere iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12714) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/2/2006) 

111.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya Atatürk Devlet Hastanesinin alımlarına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12715) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/2/2006) 

112.- Samsun Milletvekili Haluk KOÇ'un, TÜBİTAK Başkanlığına yapılan atamayla ilgili yar
gı kararına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12716) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/2/2006) 

113.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN hakkındaki 
bir iddiaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12717) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/2/2006) 

114.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya'da verilen maden ruhsatlarına ve 
madencilik faaliyetlerinin denetimine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12718) (Başkan
lığa geliş tarihi: 28/2/2006) 

115.- İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR'in, Ilısu Barajı projesine ve Hasankeyf in korun
masına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12719) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/2/2006) 

116.- Antalya Milletvekili Tuncay ERCENK'in, AB ülkelerinde işadamlarının serbest 
dolaşımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12720) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/2/2006) 

117.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI'nın, mayınlı arazilerin temizlenmesine ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12721) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/2/2006) 

118.- Ordu Milletvekili Idris Sami TANDOĞDU'nun, konut edindirme yardımı kesintilerine 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12722) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/2/2006) 

119.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOGLU'nun, Başbakan ve bakanların uğurlanma 
ve karşılanmalarına dair genelgenin uygulamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/12723) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/2/2006) 

120.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, SPK'nın karar almada yaşadığı sorunla ilgili 
yazısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12724) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/2/2006) 

121.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, SPK Başkanı ve üyeleri arasında bazı sorunlar olduğu 
iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12725) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/2/2006) 

122.- İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR'in, ithalatta uygunluk denetimine ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/12726) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/3/2006) 

123.- İstanbul Milletvekili Bihlun TAMAYLIGİL'in, Türk Telekomun özelleştirilmesinde 
imzalanan sözleşmelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12727) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 1/3/2006) 

124.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa SİRMEN'in, İzmit'te Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait 
bir işhanınm kiralanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12728) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 1/3/2006) 

125.- İstanbul Milletvekili Mehmet SEVİGEN'in, yeni uydu için gerekli transponder alımına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12729) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/3/2006) 

126.- Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri SAYGUN'un, konut edindirme yardımı hesaplarına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12730) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/3/2006) 
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127.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, TOKİ inşaatlarında kullanılan malzemelere ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12731) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/3/2006) 

128.- İzmir Milletvekili Hakkı AKALIN'ın, medyaya yönelik bazı ifadelerine ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/12732) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/3/2006) 

129.- Hatay Milletvekili Fuat ÇAY'ın, Samsun-Ceyhan petrol boru hattı uygunluk belgesi 
onaylarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12733) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/3/2006) 

130.- Malatya Milletvekili Muharrem KILIÇ'm, Birinci Ordu Komutanlığının bir ihalesine iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12734) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/3/2006) 

131.- İstanbul Milletvekili Onur ÖYMEN'in, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları 
Hakkında Kanunun bazı hükümlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12735) (Başkan
lığa geliş tarihi: 2/3/2006) 

132.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM'in, ithalatta uygunluk denetimine ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/12736) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/3/2006) 

133.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOGLU'nun, Maliye Bakanı hakkındaki iddialar 
kapsamında basına yönelik açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12737) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 2/3/2006) 

134.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, F Tipi cezaevlerindeki açlık protestolarına ilişkin 
Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/12738) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/2/2006) 

135.- Ankara Milletvekili İsmail DEGERLİ'nin, F tipi cezaevlerine ilişkin Adalet Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/12739) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/2/2006) 

136.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, engelli personele ilişkin Adalet Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/12740) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/2/2006) 

137.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, yabancı hukuk bürolarının ülkemizdeki faaliyet
lerine ve denetimlerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/12741) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 1/3/2006) 

138.- İstanbul Milletvekili Ali Rıza GÜLÇİÇEK'in, Gazi olayları faillerinin bulunmasına iliş
kin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/12742) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/3/2006) 

139.- Çanakkale Milletvekili İsmail ÖZAY'ın, Çanakkale-Lapseki-Bayramiç yolundaki 
heyelana ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/12743) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 20/2/2006) 

140.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim ÖZKAN'ın, Burdur'un Karamanlı İlçesine kadastro 
memuru görevlendirilmesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/12744) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 24/2/2006) 

141.- Manisa Milletvekili Hasan ÖREN'in, bölünmüş yol projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/12745) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/2/2006) 

142.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, engelli personele ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/12746) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/2/2006) 

143.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, ithalatta uygunluk denetimine ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/12747) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/3/2006) 

144.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, AB-İŞKUR işbirliğiyle açılan kurslara iliş
kin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/12748) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 24/2/2006) 

145.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKÜ'nün, sosyal güvenlik destek primi ödemelerine ilişkin Çalış
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/12749) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/2/2006) 
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146.- Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün BİLGEHAN'ın, kadınların işgücüne katılımına iliş
kin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/12750) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 24/2/2006) 

147.- Bursa Milletvekili Kemal DEMÎREL'in, engelli personele ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/12751) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/2/2006) 

148.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, ithalatta uygunluk denetimine ilişkin Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/12752) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/3/2006) 

149.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU'nun, çocuk işgücüne ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/12753) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/3/2006) 

150.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, özelleştirilen Seydişehir Eti Alüminyum Tesisleri iş
çilerinin özlük haklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/12754) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/3/2006) 

151.- Manisa Milletvekili Hasan ÖREN'in, Gediz Nehrindeki kirlilikle mücadeleye yönelik 
bir projeye ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12755) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 21/2/2006) 

152.- Bursa Milletvekili Kemal DEMÎREL'in, engelli personele ilişkin Çevre ve Orman 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/12756) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/2/2006) 

153.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, ithalatta uygunluk denetimine ilişkin Çevre 
ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12757) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/3/2006) 

154.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU'nun, İspanya'da düzenlenen bir karnavala iliş
kin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/12758) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 21/2/2006) 

155.- İstanbul Milletvekili Onur ÖYMEN'in, Avusturya Başbakanının Kıbrıs sorunuyla ilgili 
açıklamalarına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/12759) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 23/2/2006) 

156.- Antalya Milletvekili Nail KAMACTnm, Türk basını ile ilgili bir beyanına ilişkin Dışişleri 
Bakam ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/12760) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/2/2006) 

157.- Bursa Milletvekili Kemal DEMÎREL'in, engelli personele ilişkin Dışişleri Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/12761) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/2/2006) 

158.- Ankara Milletvekili Yakup KEPENEK'in, Çek Dışişleri Bakanıyla görüşmesinde sarf et
tiği iddia edilen bazı sözlerine ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru 
önergesi (7/12762) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/3/2006) 

159.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRÎN'in, Telsim'in satışına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından (Abdullatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/12763) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/2/2006) 

160.- İzmir Milletvekili Serpil YILDIZ'ın, Eximbank ile ilgili bir iddiaya ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından (Abdullatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/12764) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 28/2/2006) 

161.- Bursa Milletvekili Kemal DEMÎREL'in, engelli personele ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından (Abdullatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/12765) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/2/2006) 

162.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRÎN'in, SPK Başkanlığının Kurul üyeleri hakkındaki 
yazısına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdullatif ŞENER) yazılı soru öner
gesi (7/12766) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/2/2006) 

163.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRÎN'in, SPK yönetimi ile ilgili bazı iddialara ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdullatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/12767) (Başkan
lığa geliş tarihi: 28/2/2006) 
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164.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, SPK'nın gönderdiği bir yazıya ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından (AbduUatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/12768) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 28/2/2006) 

165.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, SPK'nın gönderdiği yurt dışı toplantılarla ilgili 
yazılara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (AbduUatif ŞENER) yazılı soru öner
gesi (7/12769) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/2/2006) 

166.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, SPK'nın yurt dışındaki bazı toplantılarla ilgili 
yazısına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (AbduUatif ŞENER) yazılı soru öner
gesi (7/12770) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/2/2006) 

167.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, TMSF'ye AK Parti Genel Merkezinden Telsim'in 
satışıyla ilgili bir faks gönderildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından 
(AbduUatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/12771) (Başkanlığa geliş tarihi: 1 /3/2006) 

168.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, TMSF Başkanının basına yaptığı açıklama ite aynı 
konuda bilgi edinme başvurusuna verilen cevaptaki tenakuza ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından (AbduUatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/12772) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/3/2006) 

169.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, hastanelerdeki başhekim yardımcılığı kad
rolarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru öner
gesi (7/12773) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/2/2006) 

170.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKÜ'nün, şans oyunlarından yapılan kesintilere ilişkin Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/12774) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 24/2/2006) 

171.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünde görevli bazı 
bürokratlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru 
önergesi (7/12775) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/2/2006) 

172.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, Badminton Federasyon Başkanlığı seçimlerine ve 
İran'daki bir turnuvaya ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) 
yazılı soru önergesi (7/12776) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/2/2006) 

173.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, engelli personele ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/12777) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/2/2006) 

174.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'm, TÜİK'in belirlediği açlık ve yoksulluk 
sınırı miktarlarına ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/12778) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 21/2/2006) 

175.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK'in, TRT'de yayınlanan programlara ilişkin Devlet 
Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/12779) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/2/2006) 

176.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK'in, TRT'nin hazırladığı bir belgeselin yayından 
kaldırıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/12780) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 28/2/2006) 

177. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, engelli personele ilişkin Devlet Bakanından 
(Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/12781) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/2/2006) 

178.- Şanlıurfa Milletvekili Turan TÜYSÜZ'ün, Anadolu Ajansına alınan personele ilişkin Dev
let Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/12782) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/3/2006) 

179.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Merkez Bankasının döviz alımına ilişkin Devlet 
Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/12783) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/2/2006) 

180.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, engelli personele ilişkin Devlet Bakanından (Ali 
BABACAN) yazılı soru önergesi (7/12784) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/2/2006) 
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181.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, SPK'nın DASK Yönetim Kurulu üyeliği hakkındaki 
yazılarına ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/12785) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 28/2/2006) 

182.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya'daki tekstil üreticilerinin sorunlarına 
ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/12786) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 21/2/2006) 

183.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, engelli personele ilişkin Devlet Bakanından 
(Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/12787) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/2/2006) 

184.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, ithalatta uygunluk denetimine ilişkin Devlet 
Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/12788) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/3/2006) 

185.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, bir yetiştirme yurdundaki şiddet iddialarına 
ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi (7/12789) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 28/2/2006) 

186.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, engelli personele ilişkin Devlet Bakanından 
(Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi (7/12790) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/2/2006) 

187.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU'nun, çocuk işgücüne ilişkin Devlet Bakanın
dan (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi (7/12791) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/3/2006) 

188.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU'nun, kurulması düşünülen nükleer santral
lere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/12792) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 20/2/2006) 

189.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKÜ'nün, jeotermal ve güneş termal kaynaklara sahip böl
gelere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/12793) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 24/2/2006) 

190.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKÜ'nün, sıvılaştırılmış doğalgaz dönüşüm tesislerine ilişkin Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/12794) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/2/2006) 

191.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, engelli personele ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından yazılı soru önergesi (7/12795) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/2/2006) 

192.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, ithalatta uygunluk denetimine ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/12796) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/3/2006) 

193.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya'nın bir köyünün yol, su ve elektrik 
sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12797) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/2/2006) 

194.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Konya'daki bir dershanenin yapı güvenliğine ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12798) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/2/2006) 

195.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM'in, Konya'daki bir gösteride yaşanan olaya ilişkin İçiş
leri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12799) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/2/2006) 

196.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Galatasaray Adası projesiyle ilgili bir iddiaya iliş
kin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12800) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/2/2006) 

197.- Gaziantep Milletvekili Ahmet YILMAZKAYA'nın, Kur'an kurslarının müfredatına ve 
denetimine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12801) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/2/2006) 

198.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya içme suyu şebekesinin durumuna iliş
kin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12802) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/2/2006) 

199.- İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, Zonguldak'ın Ereğli İlçesinde vekaletle 
yürütülen görevlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12803) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 23/2/2006) 
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200.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya'nın Yeşildere Mahallesi ve Şarampol 
bölgesinin kamu güvenliğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12804) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 28/2/2006) 

201.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, engelli personele ilişkin İçişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/12805) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/2/2006) 

202.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, İstanbul-Eminönü'nde bir karakolun 
kapatılmasına ve yapılan kamulaştırmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/12806) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/2/2006) 

203.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Şemdinli olayları soruşturmasına ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/12807) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/2/2006) 

204.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun uygulan
masındaki sorunlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12808) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 1/3/2006) 

205.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK'in, Başbakanın Mersin gezisinde eylem yapan çift
çiye baskı yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12809) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 1/3/2006) 

206.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Diyarbakırspor-Konyaspor maçında meydana gelen 
olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12810) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/3/2006) 

207.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa SİRMEN'in, İzmit'in Alikahya Beldesindeki imar 
planına aykırı yapılaşmaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12811) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 1/3/2006) 

208.- İstanbul Milletvekili Bihlun TAMAYLIGİL'in, İstanbul'da depremle ilgili bir projenin 
direktörlüğüne yapılan atamaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12812) (Başkan
lığa geliş tarihi: 1/3/2006) 

209.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa SİRMEN'in, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin bir 
ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12813) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/3/2006) 

210.- Kocaeli Milletvekili İzzet ÇETİN'in, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin SEKA Kent Par
kı Projesi ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12814) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 2/3/2006) 

211.- Antalya Milletvekili Osman KAPTAN'ın, turizm sektörünün bazı sorunlarına ilişkin Kül
tür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/12815) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/2/2006) 

212.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya'da atıl durumdaki tarihi yerlere ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/12816) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/2/2006) 

213.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Devlet Tiyatroları Ankara Yeni Sahne 
Salonunun kapanmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/12817) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 21/2/2006) 

214.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya'ya gelen turist sayısının azalmasına iliş
kin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/12818) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/2/2006) 

215.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya'daki bir ören yerinin elektriğinin kesilmesine 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/12819) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/2/2006) 

216.- Antalya Milletvekili Tuncay ERCENK'in, turizm sektöründeki sorunlara ilişkin Kültür 
ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/12820) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/2/2006) 

217.- Tunceli Milletvekili V. Sinan YERLİKAYA'nın, turizmi geliştirici tedbirlere ilişkin Kül
tür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/12821) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/2/2006) 
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218.- Antalya Milletvekili Atıla EMEK'in, Türk turizmindeki tanıtım sorunlarına ilişkin Kül
tür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/12822) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/2/2006) 

219.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, müze giriş ücretleriyle ilgili bir iddiaya iliş
kin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/12823) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/2/2006) 

220.- îzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK'm, İzmir'deki sanat salonlarının durumuna ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/12824) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/2/2006) 

221.- İzmir Milletvekili Canan ARITMAN'ın, yurt dışına çıkarılmış tarihi eserlerin geri alınmasına 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/12825) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/2/2006) 

222.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Side Turizm Danışma Müdürlüğünün personel 
ihtiyacına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/12826) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 28/2/2006) 

223.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, engelli personele ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/12827) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/2/2006) 

224.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, ithalatta uygunluk denetimine ilişkin Kültür 
ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/12828) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/3/2006) 

225.- İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR'in, Başbakanın oturduğu evlerle ilgili beyanname 
verilip verilmediğine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12829) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 20/2/2006) 

226.- Tekirdağ Milletvekili Erdoğan KAPLAN'ın, Tekirdağ'ın Çorlu İlçesinde esnafa yönelik 
vergi uygulamalarıyla ilgili iddialara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12830) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 20/2/2006) 

227.- Adana Milletvekili Kemal SAG'ın, bazı ürünlerdeki KDV oranlarına ilişkin Maliye 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/12831) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/2/2006) 

228.- Kocaeli Milletvekili İzzet ÇETİN'in, TÜPRAŞ'ın kamu hisselerinin satışı konusunda 
Danıştaym verdiği yürütmeyi durdurma kararına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/12832) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/2/2006) 

229.- Mardin Milletvekili Muharrem DOĞAN'ın, Mardin'de kurulan fakültelere kadro ve Ödenek 
tahsisine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12833) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/2/2006) 

230.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, bölünmüş yol kamulaştırma bedellerinin öden
mesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12834) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/2/2006) 

231.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOGLU'nun, Ankara-Siteler'deki elektrik kesin
tisine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12835) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/2/2006) 

232.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, mayınlı arazilerin temizlenmesinde izlenen 
usule ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12836) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/2/2006) 

233.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKÜ'nün, Hazine adına tescil edilen mera ve tanm arazilerine 
ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12837) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/2/2006) 

234.- Manisa Milletvekili Hasan ÖREN'in, emekli belediye başkanlarının özlük haklarındaki fark
lılıklara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12838) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/2/2006) 

235.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK'in, çocuklarının ticari faaliyetlerine ilişkin Maliye 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/12839) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/2/2006) 

236.- İstanbul Milletvekili Mehmet SEVİGEN'in, kızının Telsim ihalesiyle ilgili görüşme yaptığı 
iddiasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12840) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/2/2006) 

237.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, pastörize ve likit yumurtadaki KDV indirimine 
ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12841) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/2/2006) 
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238.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, engelli personele ilişkin Maliye Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/12842) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/2/2006) 

239.- Karaman Milletvekili Mevlüt AKGÜN'ün, kamu avukatlarının özlük haklarına ilişkin 
Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12843) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/2/2006) 

240.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Merkez Vergi Uzlaşma Komisyonuna ilişkin Maliye 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/12844) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/2/2006) 

241.- Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN'ın, oğluna ticari avantaj sağladığı iddialarına ve bir 
belediyeye yapılan yardıma ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12845) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 2/3/2006) 

242.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM'in, yurt dışındaki bir Türk okulunun açılışına katılan bürok
ratlara ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12846) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/2/2006) 

243.- Sinop Milletvekili Engin ALTAY'ın, eğitim istatistiklerine ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/12847) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/2/2006) 

244.- Sinop Milletvekili Engin ALTAY'ın, düzenleyici işlemlere ve atamalara ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12848) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/2/2006) 

245.- Sinop Milletvekili Engin ALTAY'ın, kısmi zamanlı usta öğreticilere ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/12849) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/2/2006) 

246.- Sinop Milletvekili Engin ALTAY'ın, il yapım programlarına ve e-yatırım projesine iliş
kin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12850) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/2/2006) 

247.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI'nın, yurt dışında sürekli görevlendirmelere iliş
kin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12851) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/2/2006) 

248.- Artvin Milletvekili Yüksel ÇORBACIOGLU'nun, vekil öğretmenlerin özlük haklarına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12852) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/2/2006) 

249.- Yalova Milletvekili Muharrem İNCE'nin, okullardaki yetiştirme ve sınavlara hazırlama kurs
larına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12853) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/2/2006) 

250.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Antalya'nın Serik İlçesindeki bir 
öğrenci yurduna ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12854) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 22/2/2006) 

251.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM'in, İzmir-Torbalı-Subaşı Beldesindeki öğretmen ihtiyacına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12855) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/2/2006) 

252.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI'nın, Diyarbakır'da bir grup ilköğretim müfettişi 
hakkında soruşturma açılmasına ve ilköğretim müfettişlerinin statüsüne ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/12856) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/2/2006) 

253.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI'nın sözleşmeli öğretmenlerin özlük haklarına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12857) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/2/2006) 

254.- Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün BİLGEHAN'ın, okul öncesi eğitime ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12858) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/2/2006) 

255.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, öğrencilerin işledikleri suçlara ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12859) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/2/2006) 

256.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya'nın bir beldesindeki okul binası yapımına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12860) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/2/2006) 

257.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, engelli personele ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/12861) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/2/2006) 
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258.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU'nun, gençler arasındaki şiddetin azaltılmasına 
yönelik çalışmalara ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12862) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 1/3/2006) 

259.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Ordu Devlet Hastanesi onarım ihalesine ilişkin Sağ
lık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12863) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/2/2006) 

260.- İğdır Milletvekili Dursun AKDEMÎR'in, İstanbul Küçükçekmece'de yeni bir hastane 
yapımına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12864) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/2/2006) 

261.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU'nun, doktorların çalışma koşullarına ve 
yabancı doktor çalıştırılmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12865) (Başkan
lığa geliş tarihi: 21/2/2006) 

262.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM'in, yabancı sağlık personeli çalıştırılmasına ilişkin 
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12866) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/2/2006) 

263.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim ÖZKAN'ın, Burdur'un Karamanlı İlçesinin uzman hekim 
ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12867) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/2/2006) 

264.- Şanlıurfa Milletvekili Turan TÜYSÜZ'ün, tedavi faturalarının incelenmesine ilişkin Sağ
lık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12868) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/2/2006) 

265.- Şanlıurfa Milletvekili Turan TÜYSÜZ'ün, Gün Hastanesi projesine ve zorunlu hizmet 
yerine, getirilmesi düşünülen uygulamalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/12869) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/2/2006) 

266.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, bir hastanenin kanalizasyon sorununa ilişkin 
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12870) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/2/2006) 

267.- Kocaeli Milletvekili İzzet ÇETİN'in, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesinin ruh sağlığı 
ve hastalıkları hastanesine dönüştürülmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/12871) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/2/2006) 

268.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, engelli personele ilişkin Sağlık Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/12872) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/2/2006) 

269.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, ithalatta uygunluk denetimine ilişkin Sağlık 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/12873) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/3/2006) 

270.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU'nun, başhekim, şef ve şef yardımcısı 
atamaları ile performans ödemelerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12874) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 1/3/2006) 

271.- Şanlıurfa Milletvekili Turan TÜYSÜZ'ün, yabancı doktor çalıştırılmasına ilişkin Sağlık 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/12875) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/3/2006) 

272.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU'nun, verem hastalığına ilişkin Sağlık 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/12876) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/3/2006) 

273.- Malatya Milletvekili Süleyman SARIBAŞ'ın, fındık borsası kurulmasına ve Fiskobir-
lik'in mali durumuna ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/12877) (Başkan
lığa geliş tarihi: 22/2/2006) 

274.- Malatya Milletvekili Süleyman SARIBAŞ'ın, kayısı borsası kurulmasına ve Kayısıbir-
lik'in mali durumuna ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/12878) (Başkan
lığa geliş tarihi: 22/2/2006) 

275.- Malatya Milletvekili Süleyman SARIBAŞ'ın, şeker ve yapay tatlandırıcı kaçakçılığına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/12879) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/2/2006) 

276.- Malatya Milletvekili Süleyman SARIBAŞ'ın, bazı şeker fabrikalarının özelleştirilmesine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/12880) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/2/2006) 
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277.- Malatya Milletvekili Süleyman SARIBAŞ'ın, şeker sektörüne ve denetimine ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/12881) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/2/2006) 

278.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, engelli personele ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/12882) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/2/2006) 

279.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, ithalatta uygunluk denetimine ilişkin Sanayi 
ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/12883) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/3/2006) 

280.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, su kaynaklarının araştırılmasına ve balık tür
lerinin korunmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12884) (Başkan
lığa geliş tarihi: 20/2/2006) 

281.- İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK'ın, şap hastalığına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/12885) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/2/2006) 

282.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Süt Sığırcılığı Projesi kapsamında 
dağıtılan ineklere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12886) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 22/2/2006) 

283.- Samsun Milletvekili İlyas Sezai ÖNDER'in, hububat üreticilerinin desteklenmesine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12887) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/2/2006) 

284.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM'in, bazı illerdeki narenciye üretimine ve ticaretine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12888) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/2/2006) 

285.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM'in, narenciye üretimine ve ticaretine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12889) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/2/2006) 

286.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM'in, narenciye üreticisinin sorunlarına ve desteklen
mesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12890) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 23/2/2006) 

287.- Tekirdağ Milletvekili Enis TÜTÜNCÜ'nün, çiftçi kayıt sistemine kayıt yaptırmamış 
olanlara destekleme primi ödenmemesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/12891) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/2/2006) 

288.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, Ankara Büyükşehir Belediyesinin ithal ettiği 
ağaçlarda hastalık çıktığı iddiasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/12892) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/2/2006) 

289.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Müsteşarı ile ilişkilerine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12893) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/2/2006) 

290.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, engelli personele ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/12894) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/2/2006) 

291.- Bursa Milletvekili Mehmet KÜÇÜKAŞIK'ın, sertifikalı tohum kullanan çiftçiler ile kut
lu pamuk üreticilerinin desteklenmelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/12895) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/3/2006) 

, 292.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM'in, karayolu taşımacılığındaki yeni düzenlemelere iliş
kin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12896) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/2/2006) 

293.- Antalya Milletvekili Hüseyin EKMEKÇİOĞLU'nun, Antalya Havaalanı Dış Hatlar Ter
minalinin işletme ihalesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12897) (Başkan
lığa geliş tarihi: 21/2/2006) 

294.- Gaziantep Milletvekili Abdulkadir ATEŞ'in, TCDD'nin işletme fazlası taşınmazlarının 
satışına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12898) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/2/2006) 

295.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER'in, Muş Havaalanı pistinin onarımına ilişkin Ulaş
tırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12899) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/2/2006) 
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296.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın bir gazetede çıkan TCDD ile ilgili haberdeki id
dialara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12900) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/2/2006) 

297.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, bir Telekom çalışanının işe iadesine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12901) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/2/2006) 

298.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, engelli personele ilişkin Ulaştırma Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/12902) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/2/2006) 

299.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, TCDD'nin işletme fazlası gayrimenkullerinin 
satışına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12903) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/3/2006) 

300.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, ithalatta uygunluk denetimine ilişkin Ulaştır
ma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12904) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/3/2006) 

301.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Avea'nın abone bilgilerine ilişkin Ulaştırma 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/12905) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/3/2006) 

302.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM'in, TCDD'nin bazı taşınmazlarının satışına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12906) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/3/2006) 

303.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, engelli personele ilişkin Devlet Bakanından 
(Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/12907) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/2/2006) 

304.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, engelli personele ilişkin Millî Savunma 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/12908) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/2/2006) 

Meclis Araştırması Önergeleri 
1.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN ve 28 Milletvekilinin, Alevi İslam inancına sahip vatan

daşların inanç ve kültürlerini yaşamalannda karşılaştıklan sorunların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/345) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/3/2006) 

2.- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN ve 30 Milletvekilinin, kızamık aşısı uygulamalarının araş-
tınlarak hastalıkla etkin mücadele için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/346) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/3/2006) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 
14 Mart 2006 Salı 

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

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 74 üncü Birleşimini açıyorum. 
Toplantı yetersayısı vardır; gündeme geçiyoruz. 
Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır. 
Cumhurbaşkanlığının bir tezkeresi vardır; okutup bilgilerinize sunacağım. 

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1.- Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 

23.2.2006 tarihli ve 5462 sayılı Kanunun Anayasanın 89 uncu maddesine göre bir kez daha 
görüşülmek üzere geri gönderildiğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/994) 

10.3.2006 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İLGİ: 24.2.2006 günlü, A.01.0.GNS.0.10.00.02-18482/47307 sayılı yazınız. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca 23.02.2006 gününde kabul edilen 5462 sayılı 

"Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" in
celenmiştir. 

İncelenen yasanın 1 inci maddesiyle değiştirilen, 13.12.2004 günlü, 5275 sayılı Ceza ve 
Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yasanın 110 uncu maddesinin ikinci fıkrasında, 

"(2) Mahkûmiyete konu suç nedeniyle doğmuş zararın aynen iade, suçtan önceki hale getirme 
veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesine dair hukukî sorumlulukları saklı kalmak üzere; 

a) Kadın veya altmışbeş yaşını bitirmiş kişilerin mahkûm oldukları altı ay, 
b) Yetmiş yaşını bitirmiş kişilerin mahkûm oldukları bir yıl, 
c) Yetmişbeş yaşını bitirmiş kişilerin mahkûm oldukları üç yıl, 
veya daha az süreli hapis cezasının konutunda çektirilmesine hükmü veren mahkemece veya 

hükümlü başka bir yerde bulunmuyorsa o yerde bulunan aynı derecedeki mahkemece karar 
verilebilir." 

düzenlemesine yer verilmiştir. 
5275 sayılı Yasanın 110 uncu maddesinde, özel infaz yöntemleri düzenlenmiş, bu bağlamda 

"konutta infaz"ın temel ilkelerine de yer verilmiştir. 
Maddenin üçüncü fıkrasına göre, hükmü veren ya da hükümlü başka yerde ise o yerde bulunan 

aynı derecedeki mahkeme, 
Yetmişbeş yaşını bitiren, 
Üç yıl veya daha az süreli hapis cezasına mahkûm olan, 
Sağlık durumu, cezanın infazı kurumlarında çektirilmesine elverişli olmadığı, tam teşekküllü 

devlet ya da üniversite hastanelerince verilecek raporla belirlenen, 
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İşledikleri suç nedeniyle herhangi bir zarar doğmuşsa, bu zararı aynen iade, suçtan önceki 
duruma getirme ya da tazmin yoluyla tümüyle gideren, 

hükümlülerin cezalarının konutta çektirilmesine karar verebilecektir. 
İncelenen yasayla maddenin ikinci fıkrası yeniden düzenlenmiş, üçüncü fıkra kuralı değiş

tirilerek ikinci fıkraya taşınmıştır. 
Yapılan değişiklikle, işlenen suç nedeniyle doğmuş zarara ilişkin hukuksal sorumluluk saklı 

kalmak koşuluyla, 
Yetmişbeş yaşını bitirenlerden, 
Üç yıl ya da daha az süreli hapis cezasına mahkûm olanların, 
bu cezalarının konutta çektirilmesine ilgili mahkemece karar verilebileceği kurala bağlanmıştır. 
Görüldüğü gibi, getirilen düzenlemede, yetmişbeş yaşını bitirenlerden üç yıl ya da daha az 

süreli hapis cezası verilenlerin, cezalarının konutta çektirilmesi için aranan, 
Hükümlünün sağlık durumunun, cezasının infaz kurumlarında çektirilmesine elverişli ol

madığının tam teşekküllü devlet ya da üniversite hastanelerince verilecek raporla saptanması ve, 
İşlenen suç nedeniyle doğan zararın aynen iade, suçtan önceki duruma getirme ya da tazmin 

yoluyla tümüyle giderilmesi, 
koşulları kaldırılmaktadır. 
1.6.2005 gününde yürürlüğe konulan 5275 sayılı Yasanın 110 uncu maddesi kuralının, aradan 

çok kısa bir süre geçmesine karşın değiştirilmesini ve söz konusu iki koşulun kaldırılmasını haklı 
kılacak nedenler yasa teklifinin gerekçesinde, Adalet Komisyonu raporunda ve Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Genel Kurulu görüşmelerinde açıklıkla ortaya konulamamıştır. 

Tersine, yasal düzenlemenin, bir siyasî parti eski başkanının durumuna çözüm getirmek ve 
üzerine geçirdiği Hazine yardımını geri ödemeden cezasının infazını evinde sağlamak amacıyla 
yapıldığı, tüm kamuoyunun bildiği ve hiç kimsenin yadsıyamadığı bir gerçektir. 

Kişinin suçluluğunun yargılama sonunda sabit bulunarak cezalandırılması durumu, temel hak 
ve özgürlüklerin kısıtlandığı farklı bir statüyü gerektirmektedir. 

Cezaların infaz rejiminin yasayla düzenlenmesinin temel amacı, Anayasanın 2 nci maddesinde 
yer verilen hukuk devleti ilkesinin gereği olarak, hükümlülük statüsüne girenlere hukuksal güven
liğin sağlanmasıdır. Anayasada cezaların infazı konusunda özel kural getirilmediği için bu alanın 
düzenlenmesi yasama organının takdir yetkisi içindedir. 

İnfaz rejimini düzenleyen yasa koyucunun, bu rejimin temel ilkelerinden hareketle, hüküm
lünün yaşını, sağlık durumunu ve özgürlüğü bağlayıcı cezanın süresini gözeterek kimi özel infaz 
yöntemleri benimsemeye de yetkili olduğu açıktır. 

Bununla birlikte, yasama organının, bu alandaki takdir yetkisini kullanırken hukukun genel il
keleriyle birlikte Anayasal kurallarla da bağlı olduğu tartışmasızdır. 

Anayasanın 2 nci maddesinde, Türkiye Cumhuriyetinin başlangıçta belirtilen temel ilkelere 
dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olduğu belirtilmiştir. 

Hukuk devleti, tüm etkinliklerinde hukuka ve Anayasaya uyan devlettir. Hukuk devleti ilkesi, 
devlet organlarının, bu bağlamda yasama organının anayasal kurallar yanında genel hukuk kural
larına uymasını zorunlu kılmaktadır. 

Genel hukuk kuralları, yasaların genel, soyut, nesnel olmasını ve kamu yararı amacıyla çıkarıl
masını gerektirmektedir. Yasaların bu öğelere uygun olması hukuk devleti ilkesinin de koşullann-
dandır. 
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Anayasa mahkemesinin 20.11.1996 günlü, E. 1996/58, K. 1996/43 sayılı kararında da vurgulan
dığı gibi, ".... yasaların genelliği ilkesi, özel, aktüel ve geçici bir durumu gözetmeyen, belli bir 
kişiyi hedef almayan,.... kuralların getirilmesini" zorunlu kılmaktadır. 

Hukuk devletinin tanımına giren birçok öğeden biri de, kamu yararı düşüncesi olmaksızın, baş
ka bir deyişle, özel çıkarlar için ya da belli kişilerin yararına olarak bir yasanın kabul 
edilemeyeceğidir. Kamu yararı amacı taşımayan yasaların, amaç öğesi yönünden Anayasanın 2 nci 
maddesindeki hukuk devleti ilkesine aykırı düşeceği açıktır. 

İncelenen yasayla 5275 sayılı Yasanın 110 uncu maddesinde yapılması öngörülen değişiklik, 
yukarıda açıklanan nedenlerle, öznel ve kişiye özgü niteliği karşısında hukuk devleti ilkesiyle bağ
daşmamaktadır. 

Getirilen kuraldan kapsama giren ya da girecek olanların da yararlanacak olması, değişikliğin, 
zamanlaması itibariyle bir siyasal partinin eski genel başkanı için yapıldığı, dolayısıyla kişiye özgü 
olduğu gerçeğini değiştirmemektedir. 

Ayrıca, getirilen kuralın kamunun değil, kişilerin yararını gözettiği gözardı edilemeyecek bir 
olgudur. Cezanın konutta infazı için aranan, işlenen suç nedeniyle doğan zararın ödenmesi 
koşulunun kaldırılması, değişikliğin kamu yararı amacı taşımadığını göstermektedir. Düzenlemede, 
zarara ilişkin hukuksal sorumluluğun saklı tutulduğunun belirtilmesi sonuca etkili değildir. Çünkü, 
cezanın konutta çektirilmesinin zorlayıcı öğesi olan zararın ödenmesi önkoşulu ortadan kaldırıl
maktadır. 

Yayımlanması yukarıda açıklanan gerekçelerle uygun görülmeyen 5462 sayılı "Ceza ve 
Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun", Türkiye 
Büyük Millet Meclisince bir kez daha görüşülmesi için, Anayasanın değişik 89 ve 104 üncü mad
deleri uyarınca ilişikte geri gönderilmiştir. 

Ahmet Necdet Sezer 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Başbakanlığın bir tezkeresi vardır; okutuyorum: 
2.- Ankara Milletvekili Reha Denemeç hakkında tanzim edilen soruşturma dosyasının geri gön

derilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/995) 
9.3.2006 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: a) 17.10.2005 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-310/14573 sayılı yazımız, 
b) Adalet Bakanlığının 17.02.2006 tarihli ve B.03.0.CİG.0.00.00.03-1-128-18-2005/6076 

sayılı yazısı. 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı bünyesinde bulunan Ataköy Otelcilik Anonim Şirketini zarara 

uğratmak suçunu işediği iddia olunan Ankara Milletvekili Reha Denemeç hakkında tanzim edilen 
ve ilgi (a) yazı ile Başkanlığınıza gönderilen soruşturma dosyasının iadesi ile ilgili Adalet Bakan
lığından alınan ilgi (b) yazı sureti ve ekleri ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 
BAŞKAN - AnayaSa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu karma komisyonda bulunan 

dosya, Hükümete geri verilmiştir. 
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Kanun teklifinin geri alınmasına dair bir önerge vardır; okutuyorum: 
3.- Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında 

Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini (2/686), geri aldığına ilişkin önergesi (4/374) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

(2/686) esas numaralı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Teklifimi geri çekmek istiyorum. 

Gereğini arz ederim. 
Faruk Çelik 

Bursa 
AK Parti Grubu Başkanvekili 

BAŞKAN - İçişleri Komisyonunda bulunan teklif geri verilmiştir. 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin iki önerge vardır; ayrı ayrı okutuyorum: 
B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

ÖNERGELERİ 
1.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 28 milletvekilinin, Alevî İslam inancına sahip vatandaş

ların inanç ve kültürlerini yaşamalarında karşılaştıkları sorunların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/345) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sayıları 20 000 000 civarında tahmin edilen Alevî İslam inancına sahip vatandaşlarımızın, 

inanç ve kültürlerini yaşamak, yaşatmak, öğrenmek ve öğretmekte önemli ve ciddî sorunları vardır. 
Tarihte çeşitli kıyımlara ve iftiralara uğramış olan Alevî vatandaşlarımız, halen dahi, bazıları 

kasıtlı ve bazıları da bilgisizlikten kaynaklanan haksız söz, davranış ve yakıştırmalara muhatap ol
maktadırlar. Ne yazık ki, bugüne kadar, ne Alevîlerin tamamen haklı olan talepleri karşılanmış ve 
ne de Alevîlik hakkında, toplum, yeterince bilgilendirilmemiştir. 

Ulusun aslî unsuru olan ve laik cumhuriyete, Atatürk ilkelerine, devrimlerine ve devletin üniter 
yapısına son derece bağlı olan Alevî vatandaşlarımızın, inanç ve kültürleriyle ilgili, kırıp dökmeden 
ve yasal sınırlar içinde dile getirdikleri taleplerinin görmezden gelinmesi üzücüdür ve insan hak
larına aykırıdır. 

Alevî İslam inancına sahip vatandaşlarımızın en temel hakları olan inanç ve kültürleriyle ilgili 
karşılaştıkları sorunlar giderilmediği gibi, tersine bir gayret olduğu nedeniyle, sorun, giderek, ulus
lararası bir boyut kazanmaktadır. Bu gidişle, Avrupa Birliği kurumlarının ve Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesinin baskılarına maruz kalmak kaçınılmaz olacaktır. 

O halde, Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu aşamaya gelmeden, sorunu ele almalı ve çözüm 
bulmalıdır. 

Sunulan nedenlerle, Alevî vatandaşlarımızın inanç ve kültürlerini yaşamak, yaşatmak, öğren
mek ve öğretmekte karşılaştıkları engellerle ilgili yakınmalarına neden olan sorunların ve bu sorun
ların giderilmesi için alınması gereken önlemlerin tespiti amacıyla, Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri gereğince bir Meclis araştırması açılmasını talep ederiz. 

1.-Ahmet Ersin (İzmir) 
2.- Nadir Saraç (Zonguldak) 
3.-Hakkı Ülkü (İzmir) 
4.- Muharrem Toprak (İzmir) 
5.- Kemal Kılıçdaroğlu (İstanbul) 

- 4 6 0 -



TBMM B:74 14 .3 .2006 O: 1 

11, 
12, 
13, 
14, 

6.- Bülent Baratalı 
7.- Ali Kemal Deveciler 
8.- Halil Ünlütepe 
9.- Osman Kaptan 
10.- Gürol Ergin 

Abdurrezzak Erten 
Enver Öktem 
Harun Akın 
Orhan Sür 

15.-Uğur Aksöz 
16.- Tacidar Seyhan 
17.- Atila Emek 
18.- Hüseyin Ekmekcioğlu 
19.-Tuncay Ercenk 
20.- Ali Rıza Gülçiçek 
21.-Mehmet Kartal 
22.- Ali Oksal 
23.- Ufuk Özkan 
24.- Sıdıka Sarıbekir 
25.- Nurettin Sözen 
26.- Muharrem Kılıç 
27.- Türkân Miçooğulları 
28.- Vezir Akdemir 
29.- Ensar Öğüt 

(îzmir) 
(Balıkesir) 
(Afyonkarahisar) 
(Antalya) 
(Muğla) 
(İzmir) 
(İzmir) 
(Zonguldak) 
(Balıkesir) 
(Adana) 
(Adana) 
(Antalya) 
(Antalya) 
(Antalya) 
(İstanbul) 
(Van) 
(Mersin) 
(Manisa) 
(İstanbul) 
(Sivas) 
(Malatya) 
(İzmir) 
(İzmir) 

(Ardahan) 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Önerge, gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki ön-

görüşmeler, sırası geldiğinde yapılacaktır. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 
2.- Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 30 milletvekilinin, kızamık aşısı uygulamalarının araş

tırılarak hastalıkla etkin mücadele için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/346) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kızamık hastalığı, erken dönemde zatürre, beyin iltihabı gibi ölüme ve sakatlığa neden olabilen 

sonuçlarının yanı sıra geç dönemde de öldürücü bir beyin hasarı olan Subakut Sklerezon Panen-
sefalit'e (SSPE) yol açmaktadır. 

Kızamık hastalığı geçirenlerin sayısıyla orantılı olarak SSPE hastalığının gelişme riski de art
maktadır. Türkiye'de son yıllarda SSPE vaka sayısında dramatik artışlar, özellikle Güneydoğu 
Anadolu illerinde daha belirgin olarak gözlenmektedir. 

Doğu illerinde ve kırsal kesimlerde kızamık aşı oranlarının düşük olması, tüm nüfus içinde 
çocuk nüfus oranının ülkemizin diğer illerine göre daha fazla olması nedeniyle bölgede çok sayıda 
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SSPE vakası ortaya çıkmıştır. Sadece Şanlıurfa'da bildirimi yapılan vaka sayısı 127, Viranşehir İl
çesinde vaka sayısı ise 31'dir. Dolayısıyla, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan "hastalığın nadiren 
görüldüğü" açıklaması gerçeği yansıtmamaktadır. 

Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre SSPE hastalığının dünyada görülme oranı 300 000'de 
birken, ülkemizde aynı oran 20 000'de bire kadar düşmüştür. Türkiye'de 3 000 SSPE hastası olduğu 
tahmin edilmektedir. 

2004 yılında Sağlık Bakanı Recep Akdağ, ilgili kurullar ve genel müdürlük tarafından SSPE 
hastalığıyla ilgili özel bir araştırma yapıldığını ifade etmiş ancak bu araştırmanın sonuçlan 
kamuoyuyla paylaşılmamıştır. Sağlık Bakanlığı tarafından bilimsel bir açıklama yapılmaması; bazı 
medya organlarında hastalığın tek doz kızamık aşısına bağlı olarak geliştiği iddiaları kaygı ve 
paniğe yol açmakta ve halk çocuklannı aşılatmadan kaçınmaktadır. Kızamık aşılamasının kesintiye 
uğraması ileride ulusal bir sağlık problemi olarak karşımıza çıkabilir. 

Ülkemizde tek doz kızamık aşı uygulaması 1970 yılında 9 uncu ayda başlamış ancak 1980 
yılında 12 nci ve 15 inci aylar arası tek doz uygulamasına geçilmiştir. 1988 yılında, daha çok ölüme 
yol açan erken vakaları önlemek için Dünya Sağlık Örgütünün önerisiyle 9 uncu ayda tek doz aşı 
uygulaması yeniden başlatılmıştır. Aşılama oranının bazı yörelerde yüzde 30 gibi çok düşük oran
larda olması ve 9 uncu ayda yapılan aşılamada anneden geçen antikorlann etkisiyle çocuklann yüz
de 20'sinde kızamık aşısının etkisizleşerek koruyucu antikorlann gelişmemesi, kızamık salgınların
da çocuklarımızın yüzde 75-yüzde 80'ini savunmasız bırakmıştır. Bu uygulamanın yanlışlığı geç de 
olsa fark edilmiş ve 1998'de tek doz aşı uygulamasından vazgeçilmiştir. 

Aşısı yapıldığı halde SSPE hastalığına yakalanan çocuklarımız ve aileleri feryat etmektedir. 
Gelişmiş ülkelerde kızamık, SSPE ve benzeri hastalıklara neredeyse hiç rastlanmadığı için bir 

halk sağlığı sorunu olarak görülmemektedir. Bu hastalıklarla mücadele ve tedavi bizim gibi ül
kelerin sorunudur. 

Türkiye'de SSPE hastalığıyla ilgili bilimsel komiteler kurulmalı ve uluslararası sağlık örgüt
leriyle işbirliği içinde tedaviye yönelik çözüm üretilmelidir. 

SSPE görülme oranının yükselmesinin nedenleri ve hastalığın değişen özellikleri tespit edil
melidir. Panik halindeki yurttaşlarımız aydınlatılmalı, yanlış bilgilendirme sonucu kızamık aşısına 
karşı gelişen ve çok vahim sonuçlar doğurabilecek inanışlarla mücadele edilmelidir. 

SSPE hastaları ve yakınlan bu ölümcül hastalıkla savaşımlarında devletten destek ve ilgi bek
lemektedir. 

SSPE hastalığının erken evrelerinde kullanıldığında hastalığın gelişimini yavaşlatan ve yaşam 
süresinin uzamasını sağlayan ilaçlann Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı tarafından ücretsiz olarak veril
mesi sağlanmalı ve hasta çocuklann ailelerine devlet yardımı yapılmalıdır. Hastaların tedavi görebilecek
leri birimler ve klinikler kurulmalı, hasta ve yakınlan için rehabilitasyon hizmeti verilmelidir. 

Dünyada ilk aşı üretebilen ülkeler içinde olmamıza rağmen ve yetmiş yıl önce Ankara'da Hıf-
zıssıhha Enstitüsünde 17 farklı aşıyı üretebiliyorken, yanlış kararlarla bu alandan çekilmenin ve dışa 
bağımlı duruma getirilmesinin bedelini ödüyoruz. 

Yaşadığımız dramatik durum ülkemiz kaynaklarının koruyucu sağlık hizmetleri ve özellikle 
aşılama için daha fazla kaynağın aynlması gerçeğini bir kez daha kanıtlamıştır. 

Ülkemizde SSPE vakalannm sorunları ve çözümlerinin belirlenmesi için Anayasanın 98 inci 
ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 104 ve 105 inci maddeleri gereğince Meclis araştır
ması açılmasını arz ederiz. 

l.-AHArslan (Muğla) 
2.- Mahmut Yıldız (Şanlıurfa) 
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3.- Ali Oksal 
4.- Ufuk Özkan 
5.- Mehmet Vedat Melik 
6.- Mehmet Kartal 
7.- Mahmut Duyan 
8.- Mehmet Uğur Neşşar 
9.- Enver Öktem 
10.- Harun Akın 
11.- Vezir Akdemir 
12.- Hüseyin Ekmekcioğlu 
13.- Orhan Sür 
14.- Nadir Saraç 
15.- Birgen Keleş 
16.-Hakkı Ülkü 
17.- Muharrem Toprak 
18.- Kemal Kılıçdaroğlu 
19.-Bülent Baratalı 
20.- Ali Kemal Deveciler 
21.-Halil Ünlütepe 
22.- Osman Kaptan 
23.- Gürol Ergin 
24.- Abdurrezzak Erten 
25.- Uğur Aksöz 
26.- Tacidar Seyhan 
27.- Atila Emek 
28.- Tuncay Ercenk 
29.- Sıdıka Sanbekir 
30.- Nurettin Sözen 
31.- Muharrem Kılıç 

(Mersin) 
(Manisa) 
(Şanlıurfa) 
(Van) 
(Mardin) 
(Denizli) 
(İzmir) 
(Zonguldak) 
(İzmir) 
(Antalya) 
(Balıkesir) 
(Zonguldak) 
(İstanbul) 
(İzmir) 
(İzmir) 
(İstanbul) 
(İzmir) 
(Balıkesir) 
(Afyonkarahisar) 
(Antalya) 
(Muğla) 
(İzmir) 
(Adana) 
(Adana) 
(Antalya) 
(Antalya) 
(İstanbul) 
(Sivas) 
(Malatya) 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Önerge gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki öngörüş-

meler, sırası geldiğinde yapılacaktır. 
Gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmına geçiyoruz. 
Bu kısımda yer alan, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Grup Başkanvekilleri, Samsun 

Milletvekili Haluk Koç, İstanbul Milletvekili Ali Topuz ve İzmir Milletvekili Kemal Anadol'un, 
çocuklarının ticarî iş ve ilişkilerinde nüfuzunu kullandığı, lojman giderlerini kamuya ödeterek 
siyasî ahlak kurallarına aykırı davrandığı ve kamuoyunu zarara uğrattığı iddiasıyla Maliye Bakanı 
Kemal Unakıtan hakkında Anayasanın 99 uncu ve İçtüzüğün 106 ncı maddeleri uyarınca bir gen
soru açılmasına ilişkin (11/5) esas numaralı gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı 
hususundaki görüşmelere başlıyoruz. 
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IV.- GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI 

A) ÖNGÖRÜLMELER 
1.- Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekilleri Samsun Milletvekili Haluk 

Koç, İstanbul Milletvekili Ali Topuz ve İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, çocuklarının ticarî iş 
ve ilişkilerinde nüfuzunu kullandığı, lojman giderlerini kamuya ödeterek siyasî ahlâk kurallarına 
aykırı davrandığı ve kamuyu zarara uğrattığı iddiasıyla Maliye Bakanı Kemal Unakıtan hakkında 
gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/5) 

BAŞKAN - Hükümet?.. Yerinde. 
Önerge daha önce bastırılıp dağıtıldığı ve Genel Kurulun 7.3.2006 tarihli 71 inci Birleşiminde 

okunduğu için tekrar okutmuyorum. 
Sayın milletvekilleri, Anayasanın 99 uncu maddesine göre, bu görüşmede, önerge sahiplerin

den bir üyeye, siyasî parti grupları adına birer milletvekiline ve Bakanlar Kurulu adına Başbakan 
veya bir bakana söz verilecektir. 

Konuşma süreleri, önerge sahibi için 10 dakika, gruplar ve hükümet için 20'şer dakikadır. 
Şimdi, söz alan sayın üyelerin isimlerini okuyorum: Önerge sahipleri adına İstanbul Millet

vekili Kemal Kılıçdaroğlu; gruplar adına, Anavatan Partisi Grubu adına İstanbul Milletvekili Emin 
Şirin, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına İstanbul Milletvekili Ali Kemal Kumkumoğlu, AK Par
ti Grubu adına Bursa Milletvekili Sedat Kızılcıkh. 

Şimdi, ilk söz, önerge sahibi olarak, İstanbul Milletvekili Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun. (CHP 
sıralarından alkışlar) 

Sayın Kılıçdaroğlu, süreniz 10 dakikadır. 
Sayın milletvekilleri, her konuşmacı arkadaşa sürelerine ek 4'er dakika süre verilecektir; sayın 

konuşmacıların, bu süre içerisinde konuşmalarını tamamlamalarını ve itiraz etmemelerini rica 
ediyorum. 

Buyurun Sayın Kılıçdaroğlu. 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Üçüncü gensoruyu görüşüyoruz aynı bakan hakkında. 
Sayın Bakan, Kızılcahamam'da, sizlere şöyle bir kitapçık dağıttı "İddialar ve Gerçekler" Bu 

kitapçığın hemen kapağında şöyle bir ifade yer alıyor: "Temiz toplum, temiz ve dürüst siyaset adına 
bu karalama kampanyasını kınıyorum" 

Şimdi değerli arkadaşlar, burada söylediğimiz sözlerden, cümlelerden, eğer, bir tanesinin bel
gesi sahteyse, bir tanesinin belgesi yoksa -Sayın Bakanın bizi kınadığının tam aksine- biz Sayın 
Bakanı kınıyoruz. Gelsin, bu kürsüde, açıkça şunu söylesin: Söylediğiniz şu belge yalandır, söy
lediğiniz şu belge sahtedir, söylediğiniz şu belgeyi siz çarpıtıyorsunuz desin. Böyle bir şey yok. 

Sayın Bakan diyor ki: "Efendim, TÜPRAŞ'ın 14,76'lık hissesinin satışını SPK'ya bildirdik." 
Tümüyle gerçekdışı, tümüyle yalan. 

Değerli arkadaşlarım, şu belge, şu belge; 28 Şubat 2005, açıkça diyor ki: "Hisseyi ben satın al
mak istiyorum" diyor. 28 Şubat -aynı tarih- Özelleştirme İdaresi Başkanı, 28 Şubat "size satıyorum" 
diyor. Aynı tarih, 28 Şubat, İş Bankası Menkul Değerlere "satın bu firmaya, parasını da bizim Ziraat 
Bankasındaki hesabımıza yatırın" diyor. Sayın Bakan olayı çarpıtıyor; diyor ki: "Efendim, biz bunu 
bildirdik." Hayır efendim, siz bunu bildirmediniz Sayın Bakanım. Sermaye Piyasası Kurulu şunu 
söylüyor: "Bunu satmadan önce ÖYK kararını ilan edeceksiniz. İlan etmediniz, yanlış yaptınız" 
diyor. Siz, sattıktan sonra diyorsunuz "biz ilan ettik..." Kimse size "sattıktan sonra niye ilan ettiniz" 
diye soruyor mu Sayın Bakan?! Niçin konuları çarpıtıyorsunuz?! 
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Şimdi, birinci sorum şu; Sayın Bakana birinci sorum: Bu satıştan 752 000 000 dolar hazinenin 
kaybı oldu. 752 000 000 doların hesabını ne zaman vereceksiniz? Vicdanınız sızlıyor mu sızlamıyor 
mu? Birinci sorum bu. 

Efendim, Sayın Bakan diyor ki Galataport ihalesiyle ilgili olarak: "Bunu biz durdurduk; Danış
tay karar verdi, biz durdurduk" diyor. Ee, iyi yaptınız; bari durdurmasaydınız! Siz, yargı kararlarını 
uygulamama geleneğinden geldiğiniz için, Danıştayın vermiş olduğu bir karann arkasına da 
sığınarak "biz bunu durdurduk" diyorsunuz. Sizin niyetiniz neydi Sayın Bakan, ben söyleyeyim: 
Galataport ihalesine çıkış tarihi 15.6.2005, zarfların açılış tarihi 16.9.2005, dosyaların Devlet Plan
lama Teşkilatına, yani, Sayın Abdüllatif Şener'e gittiği tarih 29.9.2005, Danıştayın yürütmeyi dur
durma karan verdiği tarih 5.1.2006, Abdüllatif Şener Beyin dosyayı Özelleştirme İdaresine gönder
diği tarih 31.1.2006. Sayın Abdüllatif Şener bu dosyayı beş ay elinde tutuyor. 

Şimdi, Sayın Bakana ikinci sorum: Sayın Abdüllatif Şener bu dosyayı hangi gerekçeyle beş ay 
tuttu? Bununla ilgili olarak, parantez içinde bir soru daha: Sayın Abdüllatif Şener, özelleştirmeden 
ötürü, acaba, hangi dosyayı, bugüne kadar, beş ay elinde tutmuştur? 

Şimdi, Sayın Bakan bir şey daha söylüyor; diyor ki... Galataport ihalesiyle ilgili olarak, burada 
da iddia edildi ve söylendi, 2 000 000 dolarlık bir proje çiziliyor ve Başbakanlıkta, Başbakanın baş
kanlığında, Sayın Binali Yıldırım'ın da, Sayın Kemal Unakıtan'ın da, o dönemin Kültür Bakanı olan 
Sayın Erkan Mumcu'nun da bulunduğu bir toplantıda Galataport İhalesi konuşuluyor, proje üzerin
de konuşuluyor. 

Şimdi, Sayın Bakana, üçüncü sorumu soruyorum: Sayın Bakan, ihale öncesinde, ihaleye 
katılacak bir firmanın, çizmiş olduğu bir projeyi, siz, hangi hakla, hangi gerekçeyle, hangi siyasal 
ahlak kurgusuyla Başbakanlık Konutunda görüşüyorsunuz? Bunun da yanıtını, bu kürsüden bek
liyorum. 

Sayın Bakan diyor ki: "Hayalî ihracatla ilgili sahte belge düzenlemek... Böyle bir şey yoktur, 
böyle bir iddianame yoktur." İddianame şu, değerli milletvekilleri: İstanbul Cumhuriyet Sav
cılığının 1/5685 numaralı iddianamesi. İddianamede ne diyor; onu da okuyayım; Sayın Bakanın bel
ki bilgisi olmayabilir, Yüce Meclisin de bilgisi olmayabilir. "Sahte belge alıp, kayıtlanna intikal et
tirerek kullandıkları ve sahte belge düzenledikleri anlaşılmış olmakla..." diye başlıyor ve bitiyor. 
"Bunlar hakkında kamu davası açılması..." Peki, nasıl oluyor da bir bakan, bu iddianameden 
haberinin olmadığını söylüyor?! 

Şimdi, geliyorum dördüncü soruma: Sayın Bakan, az önce okuduğum ve Meclis kürsüsünde 
gösterdiğim bu iddianame doğru mu, yoksa, bu iddianame yanlış mı? Bu iddianameden haberiniz 
var mı, yoksa haberiniz yok mu? 

Efendim, Sayın Bakan diyor ki: "Üç sefer kendim için af çıkardım!.. Böyle bir şey yanlıştır, 
yalandır" diyor. "Bu söylemlerin tamamı yalandır" diyor, kendi ifadesine göre. 

Beşinci sorumu soruyorum Sayın Bakana: Sayın Bakan, sizin şirketleriniz -ortak olduğunuz 
dönemler dahil- çıkardığınız vergi barışı affından yararlandı mı yararlanmadı mı?! Gelin, bu kür
süye deyin ki, benim şirketlerim aftan yararlanmadı. Ve bir şey daha... 

ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Niye yararlanmasın! 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Hayır; yararlanabilir. "Af çıkarmadık" diyor ya, onun 

için. 
Bir şey daha söyleyeceğim... (AK Parti ve CHP sıralarından gürültüler) 
ATİLA EMEK (Antalya) - Laf atma!.. Laf atma!.. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - "Yararlanmadı" dedi!.. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen... 

- 4 6 5 -



TBMM B: 74 14 . 3 . 2006 O: 1 

KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Zamanımı almayın arkadaşlar, zamanımı almayın!.. 
Saym Bakana bir şey daha soruyorum, altıncı sorum: Gümrük kaçakçılığı ve toplu halde hayalî 

ihracat davası -davası değil- soruşturması, şu anda Şişli Cumhuriyet Savcılığında devam ediyor. Bu 
dosya açıldığı gün, istifa edecek misiniz? 

Yedinci sorum: Bu kürsüye gelip, kendi çocuklarınızın yumurtasının reklamını yaptınız Sayın 
Bakan. Diyorsunuz ki, "çocuklarım" diyorsunuz... "Ayıptır, böyle bir şey yapmayın, benim çocuk
larım nasıl geçinecek" diyor. Ve diyor "benim çocuklarımın sayesinde pastörize likit yumurta yiyor
sunuz." Oğlunuzun, hakkınızda gensoru konuşulurken, hangi cesaretle, gelip, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi kürsüsünde, kendi çocuğunuzun yumurtalarının reklamını yapacaksınız. Bunun hangi 
ahlakla bağdaşır yönü var Sayın Bakan? Gelin burada onu da bir anlatın; dinleyelim bakalım. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, bir şey daha söyleyeyim... 
MUSTAFA ÜN ALDI (Konya) - Reklamı siz yapıyorsunuz! 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Tutanakları açın bakm, çok güzel reklamı var Saym 

Bakanın. 
Şimdi, bakın, Sayın Bakana bir şey daha soracağım; bu da bir başka sorum: İhale öncesinde, 

ihaleye katılacak firmalarla görüşme yapmak, üstelik, bu görüşmeleri yaparken de adamları otelin 
arka kapısından alarak, kimse görmesin diye, ne ölçüde ahlakîdir? 

Bir başka sorum: Bu kürsüde söyledik; sizin çocuklarınız İsrail'e Ofer'in uçağıyla gitti mi git
medi mi? Yanıt yok; bunun yanıtını bekliyoruz. 

Bir başka sorumuz: Siz, Ofer'in uçağıyla İtalya'ya niçin gittiniz? Acaba, bu gidişin arkasında 
Millî Piyango'nun özelleştirilmesi var mı yok mu? Bunun yanıtını da bilmiyoruz. 

Şimdi, Sayın Bakan, gelip diyor ki, efendim "karalama kampanyaları..." Hangi karalama kam
panyası arkadaşlar! Bakın, size, Şişli Cumhuriyet Savcılığıyla ilgili dosyayı söylerken elimde bel
ge yoktu diye düşünmeyin. Belgenin altında kimin imzası var biliyor musunuz değerli arkadaşlar; 
Sayın Kürşad Tüzmen'in imzası var. Sayın Kürşad Tüzmen "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çer
çevesinde ilgili dosyayı Şişli Cumhuriyet Savcılığına gönderdim" diyor. Biz, elimizde belge ol
madan bu kürsüde konuşmayız; Sayın Bakan da gelip bütün bu iddiaların aksi belgelerini koysun, 
biz de kendisine saygı duyalım. 

Bir şey daha: Sayın Bakan, siz, bir soru önergesine verdiğiniz yanıtta diyorsunuz ki: "Ben, 
emin kişi olduğum için KOMBASSAN'ın yüz milyarlarca liralık gayrimenkulunu üstüme aldım 
dokuz ay sonra da aynı fiyatla devrettim." Sizin, kendi soru önergesine verdiğiniz yanıt. "Emin kişi 
olarak tarafıma verilmiştir bu" diyorsunuz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Kılıçdaroğlu, lütfen, toparlar mısınız; eksüre verilmeyecektir. 
Buyurun. 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Bir soru daha soruyorum Saym Bakana: Bu kürsüde, 

53 dönümlük 2/B arazisinin, aslında bir başbakana ait olduğunun ve emin kişi olduğu için de bunun 
Sayın Maliye Bakanının üstüne kaydedildiği burada söylendi. Şimdi, siz, bu "emin kişi" tanımına 
da giriyor musunuz girmiyor musunuz Sayın Bakan?! Bu 53 dönümlük arazi size mi ait, Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan'a mı ait? Bunun da yanıtını bekliyorum. 

Şimdi, değerli arkadaşlar, çok sevilen bir dizi var, Kurtlar Vadisi. Şimdi, ben, o dizinin yönet
meninden özellikle istirham ediyorum, yeni bir dizi daha yapsınlar: "Hortumcular vadisi Türkiye!" 
(CHP sıralanndan alkışlar) Çünkü, bu hortumcular vadisinde kimler var arkadaşlar biliyor 
musunuz; bu hortumcular vadisinde, söylediğim bu belgelere rağmen, siyaseti temiz tutmak uğruna 
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halka gidip oy alan, buraya gelip de, bu belgelere rağmen, birtakım insanları koruyan insanlar var. 
Bunların arkasında "Müslümanız" diye ortaya çıkıp, yaptığı kaçak villaya "Allah'ın mülküdür" diye 
plaka asanlar var! (CHP sıralarından alkışlar) 

Bunları, siz, halka gidip, neyi anlatacaksınız, nasıl anlatacaksınız?! Buraya, Sayın Bakan, gelip 
bunların yanıtını vermediği sürece, siz, elinizi vicdanınıza koyup, nasıl oy vereceksiniz?! Nasıl oy 
vereceksiniz?! (CHP sıralarından "verirler, verirler" sesleri) Vicdan denen bir şey var arkadaşlar, 
tutarlılık denilen bir şey var. 

Bakın, bir şey daha söyleyeceğim. Bu hortumcular vadisinde ne var; bu hortumcular vadisin
de "vallahi, billahi ben rüşvet almayacağım" diye uluslararası bir belgenin altına imza atanlar var. 
Siz, Japonya'dan bağış alırken, niçin, oraya "biz rüşvet almayacağız" diye hüküm koyduruyor
sunuz?! Demek ki, artık, Türkiye'yi o konuma getirdiniz ki, yabancı ülkeler, sizin iktidannıza, Tür
kiye Cumhuriyetine güven duymuyorlar ve bu belge ve bu belge ve bu belge, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonuna, komisyonlarına kadar geliyor. 

ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Saçmalıyorsun, saçmalıyorsun! 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Siz, buna ne diyorsunuz arkadaşlar?! Yani, bunu, hal

kın görmediğini mi sanıyorsunuz siz?! Siz, daha ne yapıyorsunuz... 
Sayın Bakana bir sorum daha var: "Çocuklarım geçinemiyor" diyor. Yani, Sayın Bakan "aç mı 

kalsınlar" diyorsunuz?! Kimse, sizin çocuklarınız aç kalsın, geçinmesinler dedi mi?! Sizin çocuk
larınız, sizin adınızı kullanarak Vodafona gitmesinler, sizin adınızı kullanarak Telsime gitmesinler, 
sizin adınızı kullanarak Ofer'in uçağına binmesinler, sizin adınızı kullanarak bazı ihalelere aracılık 
yapmasınlar; biz, bunu söylüyoruz. Bunun adı, hukukta "nüfuz ticaretidir" Sayın Bakanım. Bu 
nüfuz ticaretini de en iyi Sayın Bakan yapıyor, en iyi Sayın Bakan yapıyor. Hiç, bu konuda kim
senin tereddütü yok. Hatta, bu, hortumcular vadisi Türkiye'nin arasına, bol miktarda yumurta rek
lamı da koyabilirler ve Sayın Bakanda, o reklamlara çıkabilir. Böyle bir şey Türkiye Cumhuriyetin
de bugüne kadar yaşandı mı arkadaşlar?! Hangi çağda yaşıyoruz?! Siyasî ahlak diyoruz... 

Bakın, ben, size bir şey daha söyleyeyim değerli arkadaşlar: Bu ülkeye demokrasiyi Cum
huriyet Halk Partisi getirdi, çokpartili rejimi Cumhuriyet Halk Partisi getirdi; ama, Cumhuriyet 
Halk Partisi bir konuda daha kararlıdır: Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkeye temiz siyaseti, siyasî ah
lakı getirmeye kararlıdır; önünde hangi güç olursa olsun, hangi güç olursa olsun getirecektir. (CHP 
sıralarından alkışlar) Siz direnin, siz, biraz sonra... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Sayın Başkan, teşekkür edeceğim. 
AHMET YENİ (Samsun) - İSKİ skandallarını unuttuk değil mi!.. (CHP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN - Sayın Kılıçdaroğlu, eksüre vermeyeceğimi söylemiştim; sadece teşekkür için 

Sayın Kılıçdaroğlu. 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Hangi güç olursa olsun, demokrasiyi ve temiz 

siyaseti getirenleri hep beraber yürekten alkışlayacağız. 
AHMET YENİ (Samsun) - İSKİ'yi unutmadık daha, İSKİ'yi! 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Anavatan Partisi Grubu adına söz isteyen Emin Şirin, İstanbul Milletvekili. 

. Sayın Şirin, süreniz 20 dakikadır. 
ANAVATAN PARTİSİ GRUBU ADINA EMİN ŞİRİN (İstanbul) - Sayın Başkan, muhterem 

milletvekilleri; Sayın Unakıtan hakkında verilmiş olan gensoru için Anavatan Partisi adına söz al
mış bulunuyorum; hepinizi hürmetle selamlarım. 
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Samimî söyleyeyim, üzgünüm; yani, bir Maliye Bakanı hakkında bir gensoru görüşmesi için 
çıkıp, bazı konuları burada belgeleriyle anlatmak insana kolay gelmiyor, ağır geliyor, hakikaten ağır 
geliyor. 

Bir kere, gensoru meselesinin bir felsefesi üzerinde iki kelime etmek istiyorum. Gensoru, belir
li iddiaların ispat mekanizması değil, etik davranıp davranmadığı, ahlaklı davranıp davranmadığı, 
dürüst davranıp davranmadığı söz konusu olan veya kamu menfaatini zedelediği düşünülen bir 
bakan veya başbakan hakkında işletilen bir mekanizma. 

Dolayısıyla, bazen "müddei, iddiasını ispatla yükümlüdür" gibi sözlerin edildiğini görüyoruz. 
Bu konuda da size hak vermek suretiyle, bazı iddiaları da ispat edecek belgeleri de getirdim. An
cak, ortada çok ciddî sorumluluklar ortaya çıkaran bazı hususlar olduğunu sizlerle paylaşmak is
tiyorum. 

İşin detaylarına girmeden evvel, Maliye Bakanımızın iki görevi olduğunu hatırlamak lazım: 
Bir Maliye Bakanlığı görevi var, bir de özelleştirmeden sorumlu bakanlık görevi var; iki şapkayı 
taşıyor. Kendisini Maliye Bakanı olarak hatırladığımız zaman, eğer bugün konuştuğumuz bu id
dialar olmasaydı, muhtemelen iyi bir bakan olarak da hatırlanacaktı; zira, devraldıkları ve sonra da 
takip ettikleri IMF programı içinde, Sayın Bakan, malî disipline dikkat eden, Türkiye'ye malî disip
lini büyük ölçüde getiren, vergi toplama konusunda azamî hassasiyeti gösteren bir bakan olarak, ik
tidara gelinen 1 220 gün içinde -şaka gibi geliyor ama, AK Parti 1 220 gündür iktidarda; yani, prog
ramlar 100 günden, 500 günden yapılırken, 1 220 gün oldu- iyi bir performans gösterdi; ama, gelin 
görün ki, kendisini bu iyi meziyetleriyle hatırlama imkânımız olmayacak. 

Bir kere, Maliye Bakanı olarak kendisine sorduğumuz sorular var, onların cevaplarını bek
leyeceğiz. Bunlardan birincisi, yüksek vergi uzlaşma kurulunda ne olup bittiği. Yüksek vergi uzlaş
ma kurulunda olan bitenler, kamuyu alakadar eden hususlar; çünkü, orada uzlaşma yaparken, bazı 
vergi gelirlerinden vazgeçiyorsunuz; uzlaşıyorsunuz ama, vazgeçiyorsunuz. Ben, şimdi, burada, 
birinci sorumu soruyorum, isim vererek: Citibankın ne kadar vergisini sildi Sayın Bakan, bunu bir 
açıklasın. Neden Citibankın vergisini sildi, cezalarını sildi, onun açıklamalarını da bekliyoruz. 

Demin, Kemal Kılıçdaroğlu Beyefendi söylediler "belgesiz konuşmuyoruz" diye. Bizim de ak
sine hareket etmediğimizden, herhalde bir tereddüdünüz yok. 

İkincisi, kendisine bağlı olan Millî Emlakin satışları hakkında bize bir bilgi versin; Millî Em
lakten kime, ne satıldı, onları da öğrenmek kamunun hakkı. Eğer bunlar, doğru bedellerden, usulüne 
uygun, ihaleli bir şekilde satılıyorsa, kendisini, demin takdir ettiğimiz konular kapsamında da tak
dir ederiz; ancak, çıkacak neticelerden epey tereddütlüyüz. 

Burada Sayın Kılıçdaroğlu, TÜPRAŞ, Galataport, hayalî ihracat, vergi barışı, yumurta, 
ihaleden önce görüşmeler, Ofer meselesi, Millî Piyango, Çekmeköy'deki 2/B arazisi gibi konuların 
üzerinde durdu. Tekrar etmek herhalde doğru olmayacak. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bütün söyledik
lerinin de altına imza atarak; bu soruların cevaplarını bizim de beklediğimizi belirtmek istiyorum. 

Burada, başka konular da var; kaçak villa sorunu var "o sorun beni alakadar etmiyor" diyor. 
Ondan sonra, yumurta fabrikasının arıtma tesisi var, cezaları var, Kuşadası Limanının özelleştiril
mesi var, Galataport var, AB firması var; var, var, var. 

Şimdi, ben, burada, evvela, maalesef, doğruyu söylemediğini size belgesiyle ortaya koymak is
tiyorum. 

AK Partili milletvekili kardeşlerimiz, bu hafta sonu Kızılcahamam'dalardı; Kızılcahamam'da, 
Sayın Bakan, kendilerine bir kitapçık dağıttı. Bu kitapçığı biz de internet sitesinden indirdik, 
okuduk. 

Sayın Bakan, Libananco'yla ilgili... Biliyorsunuz, Uzunlarla, ÇEAŞ'la, Kepez'le ilgili olarak 
Libananco diye bir şirket, ÇEAŞ ve Kepez meselesiyle ilgili olarak Türkiye aleyhine 10 milyar 
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dolarlık bir dava açtı. Bu Libananco şirketinin açtığı uluslararası tahkim davasında, Sayın 
Unakıtan'ın oğlunun yabancı avukatlara aracılık yaptığı iddiaları ortaya atıldı. Bu arada, belirteyim, 
bu iddialar ortaya atılmasaydı, Avukat Mr. Moore -ismini de veriyorum- geçen perşembe günü, 
Sayın Abdullah Unakıtan vasıtasıyla randevu almıştı, hadise ortaya çıkınca iptal edildi. 

Sayın Unakıtan'ın 11 Mart günü -11 Mart, tarihe dikkatinizi çekerim- Kızılcahamam'da, AK 
Parti milletvekillerine dağıttığı ve sitesinde bulunan "Hakkımdaki Haksız, Yersiz, Gerçeklerle Bağ
daşmayan ve Maksatlı İddialar ve Gerçekler" başlıklı kitapçıkta bu konuyla ilgili ne yapıyor, ne 
yazmış; okuyalım: "Mevcut mevzuat çerçevesinde uluslararası yatınm uyuşmazlıklarının çözümü 
merkezinde -bunun kısaltılmış ismi ICSID- Bakanlığıma bağlı olarak çalışan hazine avukatlarının 
temsil yetkisi yoktur, bulunmamaktadır. Bu nedenle, bu makamda, ICSID nezdinde görülecek olan 
söz konusu davayla ilgili olarak, dışarıdan hizmet alınması konusunda yetki Enerji Bakanlığına 
verilmiş olup, söz konusu davayla ilgili olarak Bakanlığım tarafından yapılacak herhangi bir işlem 
bulunmamaktadır." Açık değil mi?.. "Dolayısıyla, Maliye Bakanı olarak, bu konuyla ilgili herhan
gi bir kişi veya kurumla görüşmem söz konusu olmadığından, oğlumun veya başka bir kişinin böy
le bir görüşme ya da randevuya aracılık edildiği iddiası da hayal mahsulüdür" diyor. 

"Halkımız tarafından ciddiye dahi alınmayacak bu tür iddialar, hakkımda şerefsizce ve haysiyet
sizce, körü körüne yürütülen bir karalama kampanyasının parçasıdır." Açık değil mi söyledikleri?.. 

Şimdi, elimde bir yetki belgesi var; bu yetki belgesinin tercümesini okuyorum; orijinalini de, 
şu anda, gruptaki mesul arkadaşlarımız basma dağıtıyorlar. Sayın Bakan da isterse, ya takdim ederiz 
ya basından alır. 

"Antet: Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı." Sizin Bakanlığınız. 
"Konu: Libananco Holding tahkim davası için yetki belgesi talebi." 
Ana konu: Sayın Hüsnü Tunç Ceyhan, malî müşavir Bakanlıkta. Sayın Ümit Pamukçu, yardım

cı Hazine avukatı ve Neslihan Beşli Göksel, Hazine avukatı ve İlker Çetin, Hazine avukatı. 
Maliye Bakanının, 10 Mart 2005 tarihinde; yani, o açıklamayı "şerefsizdir bunu diyenler" açık

lamasını yaptığı günden bir gün evvel, 10 Mart 2006 tarihli ve B.07.0.BHM.41512 sayılı onayıyla, 
Bakanın onayıyla, Libananco Holding tarafından Türkiye aleyhine başlatılan tahkim davası için 
yetkili kılınmışlardır. 

"İmza: Mehmet Şirin, Yardımcı Müsteşar." "Şirin" soyadı bir tesadüf, akrabalığım veya tanışık
lığım yok. 

Şimdi, yani, 11 Mart günü, sizlere, sevgili dostlarım "böyle bir şeyi söyleyen şerefsizdir" der
ken Bakan, bir gün evvel, kendi onayıyla, "vermedim" dediği onaylann hepsini vermiş. Şimdi, buna 
ne diyeceğiz biz?! Ne diyeceğiz buna; yalan değil de, nedir bu?! (CHP sıralarından alkışlar) 

Orada da bitmiyor. Bu hanımlar ve beyler yazışmaları yapmışlar, Türkiye'nin itirazlarını ilet
mişler; karşı taraf da, bu yetki belgesini kabul ettiğini, yani, Maliye Bakanlığının yetki belgesini 
kabul ettiğini burada bildirmiş. 

Şimdi, gensorunun... Belge istiyorsunuz, müddei, iddiasını ispatla mesuldür diye. Sayın Baş
bakanımız da, yanlış hatırlamıyorsam, Sayın Unakıtan'ın yalan söylediğine dair bana belge getirin 
demişti. İşte belge, burada belge, yalanın belgesi!.. 

Kamunun mallan satılırken, gensorunun bir etik sorunu olduğunu da dikkate almak suretiyle, 
yapılan bazı genel hataları sayıp, özellikle İktidar Partisi Grubundan, bu konulara dikkat etmesini 
istiyoruz. Bu konuların yalnız Yüce Divana gidip gitmemesi söz konusu değil. Bu konular, Tür
kiye'nin başına iş açıyor; lütfen, bu konulara dikkat edin. 

Bir, satılan malların şartnameleri kamuoyuna açık değil. Siz, bir milletvekili olarak, Özelleştir
me İdaresi Telekomu satarken, bu satış gerçekleşmeden şartnameyi göremiyorsunuz, gidip para ver-
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meniz lazım. Para vermeden, milletvekilinin şartnameyi görme imkânı yok. Böyle bir şey olabilir 
mi?! Aynı şekilde, Telsim satılırken de şartnameyi görme imkânınız yok. Böyle bir şey olabilir mi; 
bu makul mü?! 

Devam edelim... Gayrimenkul özelleştirmelerinde, imar planlan sonradan değişiyor. Şimdi, 
size, somut bir örnek vereceğim: Hilton satıldı İstanbul'da, 250 000 000 dolara Hilton satıldı. Hil-
ton'un etrafında çok geniş araziler var. Şimdi, buradan uyarıyorum: 4,5 milyar dolarlık bir kule in
şaatı için imar talebinden geliyor satın alan. Şimdi, bu imar verilebilir; doğru; ama, bu imarı 
vereceksiniz, ihaleyi yapmadan evvel verin. İhaleyi yapmadan evvel 4,5 milyar dolarlık inşaat 
yapılabilme imkânını siz oraya koyarsanız, yüzde 50 inşaatçı payından 2 milyar doların üzerinde, 
yüzde 30'la da 1,5 milyar dolar civarında bir arazi değerinden bahsediyorsunuz. Özelleştirme 
İdaresi burayı kaça satmış; 250 000 000 dolara. Bu konuştuğumuz ipotetiktir dersiniz, diyebilir
siniz; ancak, Galataportta da aynı şeyi gördük, Hilton'un özelleştirmesinde de aynı şeyi görüyoruz, 
başka gayrimenkul satışlannda da aynı şeyi görüyoruz. Bir gayrimenkulu satmadan oraya verilecek 
olan azamî iman ilan etmek mecburiyetindesiniz. Bunu yapmamanızın sebebi nedir?! 

Üçüncü konuya geleceğim; malî ödeme şartlan. Herhangi bir şeyi satıyoruz, TÜPRAŞ'ı satıyoruz, 
Telekomu satıyoruz; arkasından, satın alanlan bile hayrete düşürecek şekilde vergi indirimleri sağ
lıyoruz. Allahaşkına, bu vergi indirimleri, Kurumlar Vergisinin yüzde 10 indirileceği bu özelleştirmeler 
yapılmadan önce ilan edilemez mi veya şartnamenin içine, nakit akımını devletin bir tasarrufuyla et
kileme durumu çıkar ise fiyatta değişiklik olacağı konulamaz mı, bunlar bu kadar zor işler mi?! 

Şimdi, gelelim en önemli konuya ve bakın, Türkiye'nin başına ne işler açıyorsunuz. Güvenlik 
konusu... Bunların hepsinden, etik olarak, özelleştirmeden sorumlu Sayın Unakıtan sorumludur, 
Başbakan sorumludur. Başbakan niye sorumludur; onu da size anlatayım. Ben, buradaki bazı sev
gili arkadaşlanmla beraber, Unakıtan, Sayın Unakıtan'la aynı bölgenin milletvekiliyim ve Unakıtan, 
Sayın Unakıtan listede bile yoktu. Sayın Başbakan, adaylığı kabul edilmeyince listeden düştü; son
ra, biliyorsunuz, Siirt'ten seçildi, hepimiz de bu adaletsizliğin ortadan kalktığına memnun olduk ve 
geldi, Başbakan oldu. Başta listede olmayan Unakıtan, fevkalade yakın bir dostluk gösterisiyle, 
Başbakanımızın yerine aday oldu, birinci bölgenin birinci sırasından. Burada bir mesuliyet ol
madığını Başbakanın söylemesine imkân yok. Neden yok; onu da söyleyeyim, onun da cevabını 
bekliyorum -Sayın Başbakan, Yardımcısını yollamış, kendisi yok- ocak ayının ortasında, Sayın 
Unakıtan'ın oğlu, Sayın Başbakanın oğluyla Kanada'da buluştular. Niye Kanada'da buluşuyorlar, ne 
var Kanada'da, Türkiye'de buluşamazlar mı, bu kadar samimiyet mi var aralarında?! Baş
bakanımızın oğlu, niye Amerika'da, oturduğu yerde buluşmuyor da Unakıtan'ın oğluyla, ocak 
ayının ortasında Kanada'da buluşuyor?! Bu da yeni bir soru. Yeni şeyler söyleyelim; söyleyelim, 
olur; merak ediyoruz, öğrenelim. 

Şimdi, bu güvenlik sorusuna gelelim, fevkalade önemlidir. Türk Telekom satıldı. Türk 
Telekom satılmadan evvel, özellikle, özellikle, soru önergeleriyle, güvenlik belgesi istenip isten
mediğini sorduk; istenmedi. Hatırlıyorsunuz, Mesut Yılmaz, Türkbank ihalesiyle ilgili olarak gelen 
istihbarat bilgilerini zamanında okumadığı veya değerlendirmediği için Yüce Divana gitti. Biz, şim
di, Türk Telekomu satarken güvenlik belgesi istemiyoruz. Böyle bir şey olabilir mi?! 

Bugün, Türk Telekomda, eskiden İngiliz istihbaratında çalıştığı bilinen İngiliz mühendisler 
çalışıyor; neden?! Türk Telekom Türk mühendislerle bugüne kadar idare edilemedi mi, yeni İngiliz 
mühendisler mi lazım?! Neden geldi bu adamlar?! 

Biraz daha devam edeyim. Yine, soru önergesinin sonunda ispat edilmiş şekildedir. Herhangi 
bir şekilde Telekomu satın almış olan Suudi Arabistanlı ve Lübnanlı şirketin, bu hisselerini, herhan
gi bir izin almadan Türk mevzuatından, Türk otoritelerinden, istediğine satma hakkı var. Yann, Kıb
rıs Rum kesimine satarsa ne yapacaksınız?! Ne hakkınız var bunu durdurmaya şimdi?! Bu şartlar 
konulmadan bir özelleştirme yapılabilinir mi?! 
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Buna benzer bir şekilde, gerek mesuliyetinde olmamakla beraber, Vodafondan bahsedeyim, 
Telsimden bahsedeyim. Vodafone şirketi, Yunanistan'ın en büyük mobil telefon işletmecilerinden 
biri. Bundan beş altı ay evvel, Vodafonda çalışan bir Yunanlı mühendis genç, evlenmek üzereyken 
-tırnak içinde- intihar ederek öldü. Araştırma başladı. Bu araştırmanın sonucunda, bundan üç hafta 
evvel, Yunanistan'daki Vodafon yetkilileri, kendi ağızlarından, bütün telefonları dinlediklerini, bu 
telefon dinlemelerinin içine üst kademe bürokratların, siyasîlerin ve askerlerin girdiğini tespit et
tiler. Orada da bitmedi; Ericssonun malzemeleriyle, bu bütün dinlemelerin Amerikan sefaretine 
nakledildiği ortaya çıktı. Biz bunlara karşı ne tedbir aldık bu özelleştirmelerde?! 

Şimdi, Vodafonun istediğine satması bir tarafa, biz, bugün, Sayın Başbakanımız ile bir bakanın 
konuşması eğer GSM üzerinden yapılacaksa, Türk Telekoma da girip çıkacaksa bunun emniyetini 
koruyabilecek durumda değiliz, biliyor musunuz bunu? Böyle bir özelleştirme olabilir mi?! Güven
liği bu kadar ikinci plana atabilecek bir özelleştirme olabilir mi?! Niçin yapıyoruz bunu? Niçin yap
tığımızı da söyleyelim: 

Bütçe disiplinine dikkat eden bakanımız sayesinde, 35 milyar dolar civarında faiz ödeyeceğiz 
bu sene, günlük faiz 100 000 000 dolar. 6 milyar dolara sattığınız, bir bedelle sattığınız bir varlık 
altmış günlük faize gidiyor. 4,5 milyara sattığınız bir varlık, kırkbeş günlük faize gidiyor. Pek tabiî 
özelleştirme yaparsınız. Doğru yapılan özelleştirmenin değerini de alkışlayacağımıza hiçbir tered
düt yok; ancak, güvenlik unsurunu dikkate almazsanız, şartnameleri kamuya açık bir şekilde ilan et
mezseniz, milletvekillerinden bile saklarsanız, bu şekilde bir özelleştirmenin herhangi bir manası 
olabilir mi?! 

Sayın Bakana son bir sözüm var. Etik olarak... (Anavatan Partisi sıralarından "kaçtı, kaçtı" ses
leri) "Kızım benimle görüşmedi" diyor. "Kızım Telsimle görüşmedi" diyor. Kayıtları var Sayın 
Bakan, 5 Eylül günü görüştü. O görüşmenin ötesinde bir şeyleri daha tetkik edin, belki kızınız size 
söylememiştir. Acaba, kayıtlı veya kayıtdışı kontör alıp satma işine de girdiler mi?! Bu konuyu da 
kızınızla çok ciddî tetkik etmenizi tavsiye ederim. Cevaplan bulduğunuz zaman biz de size gerekli 
cevapları vereceğiz. 

Sevgili dostlarım üzüldüğümü söylemiştim, hakikaten üzülüyorum. Bir bakanın, bu kadar yan
lış bir özelleştirme sistematiği içinde olması; kamunun vergilerini silerken, bunlan kamuya açık
lamadan saklaması, Vergi Usul Kanununa saklanarak -kapalı oturumda gelip bize burada anlatabilir 
değil mi; onu da yapmıyor- Millî Emlak satışlarının ne şekilde satıldığını, yapıldığını göstermemesi, 
zannederim, etik bakımdan çok zedeleyici bir durum ortaya çıkardı. Keşke, kendisini ilk tanıdığımız 
günlerdeki gibi sempatik "Kemal Abi" olarak hatırlasaydık; ancak, Kılıçdaroğlu'na iştirak 
ediyorum, maalesef, hortumcular vadisinin içinde Kemal Bey kayboluyor. 

Hepinize saygılar sunarım. (Anavatan Partisi ve CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Şirin. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz isteyen, İstanbul Milletvekili Ali Kemal Kumkumoğ-

lu; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın 

Başkan. 
Değerli arkadaşlarım, Maliye Bakanı Sayın Kemal Unakıtan hakkında verilen gensoru önergesi 

hakkında Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selam
larım. 

Değerli arkadaşlarım, bu, Sayın Bakarfhakkmda verilen üçüncü gensoru önergesi. Şu çok yay
gın biçimde seslendiriliyor: "Canım, bu kadar da bu işin üzerine gidilir mi, üç defa gensoru öner
gesi verilir mi?" Bir defa, şekil olarak yanlış değil, uygulamada çok daha farklı örnekleri var; 
mesela, bir önceki iktidar döneminde Başbakan Sayın Bülent Ecevit hakkında, şimdi burada millet-
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vekili olarak bulunan çok sayıda arkadaşımızın da altında imzasının bulunduğu yirmiiki gensoru 
önergesi verilmiş, yirmiiki gensoru önergesi verilmiş. O haksız bir şey midir; olmayabilir. Niye ol
mayabilir; çünkü, gensorunun bir mantığı vardır. Burada Sayın Bakana, her iki gensoruda da, hem 
Anamuhalefet Partisinin hem diğer muhalefet partisinin çok sayıda sormuş olduğu soru var. Bu 
süreç içerisinde, basında, televizyonlarda, bu tartışmalar nedeniyle ortaya konmuş çok sayıda soru 
var. Şimdi, eğer bu soruların hiçbir tanesi ne muhalefeti ne basını ne televizyonda bu soruları soran
ları ne kamuoyunu hatta ne de İktidar Partisinin milletvekillerini tatmin edebilecek bir düzeyde ol
mamışsa, bu gensorunun arkasını bırakmak, görevini yapmamak anlamına gelir. 

Değerli arkadaşlarım, biz görevimizi yapmaya çalışıyoruz. Sayın Bakanın, burada, kendisine 
defalarca sorulmuş olan sorulara, bugün sorulmuş olan sorulara ve bugün devamında sorulacak olan 
sorulara cevap vermek gibi bir sorumluluğu var. 

Arkadaşlarımız tekrarladılar. Bakın, kısaca ben de Sayın Bakana sorulmuş olan soruların bir 
kısmını özet olarak sizlerle paylaşayım. Soru ve iddialar: 

Kuşadası, TÜPRAŞ ve Galataport ihaleleri kamu vicdanını rahatsız etmiştir. Bu üç şaibeli 
ihalenin hem hükümet hem de işadamı olarak tarafları aynıdır. Bu böyle midir değil midir Sayın 
Bakanım? Siz, bunu, buradaki milletvekillerine, kamuoyuna anlatamazsanız, bu iddiaların ve bu 
soruların sonu gelmez. 

Kuşadası'nda, grubun yetkilisine "bu yönetmelik yasalara aykırıdır" dendiğinde, yetkili "yönet
melik yetmiyorsa kanun çıkarırız" demiş, maalesef, Meclis, yönetmelik yetmeyince kanun çıkar
maya katkı vermiştir. Sayın Bakan, bu iddialar kullanılmış mıdır kullanılmamış mıdır? Bu Meclis, 
sizin aracılığınızla, yönetmeliğin yetmediği bu yerde kanun çıkarılmasına gayret sarf etmiş midir et
memiş midir? Bu kanun çıkmış mıdır çıkmamış mıdır? 

Bakanın içinde olduğu hayalî ihracat tutan 1,7 milyar dolardır. Devletten alınan vergi iadesi 
tutarı ise 250 000 000 dolar. Bakanın sorumlu olduğu bölümde hayali ihracat 200 000 000 dolar, 
vergi iadesi ise 30 000 000 dolardır. 

Bakanın yaptırdığı kaçak villayla ilgili olarak, Üsküdar Belediyesi 3 defa yıkım kararı almış, 
Sayın Bakan üç defa burada mührü kırarak inşaatına devam etmiş ve inşaatını bitirmiştir. Bu böyle 
olmuş mudur olmamış mıdır Sayın Bakan? Sonradan şöyle oldu, af geldi, yeni düzenlemeler yapıl
dı; onlar başka. Yasa sizi bu anlamda bağlarken, bu mühürlemeler yapılırken, siz, bu mühürleri kırıp 
bu inşaatı bitirdiniz mi bitilmediniz mi?! 

Bakanın eşinin kullanımına sunulmak üzere gümrükten çekilmiş, bütün masrafları Bakanlıkça 
karşılanan Mercedes araba, Başbakanlığa ait arabayla çarpışarak kaza yapmış, durum böylece açığa 
çıkmıştır; doğru mudur değil midir Sayın Bakan?! Eşinize böyle bir araba tahsis edilmiş midir edil
memiş midir?! 

Bakanın çocuklarının Bandırma ve Manyas çevresindeki tesislerinin etrafında bu süreçte geniş 
araziler alınmıştır. Buradaki arazilerin miktarı ne idi, ne oldu?! Sayın Bakanın bu konularla ilgili 
hiçbir şey söylediğine tanık olanınız var mı değerli arkadaşlar?! 

Yumurta tesislerine ve asit fabrikasına arıtma tesisleri olmadığı için kesilen cezalar ne olmuş
tur Sayın Bakan?! 

ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Devlet arazisi mi?! 
ALİ KEMAL KUMKUMOGLU (Devamla) - Avea-Telekom ilişkisinde Telekomun 80 tril

yonu tahsil edilmeyip yeni şirkete devredilmiştir. Ne olmuştur bu 80 trilyonun akıbeti Sayın 
Bakan?! 

Sayın Bakan geldi, bu kürsüden "Ofer mofer tanımam" diyerek yalan söyledi. Bu iddia, sizin
le, en az, Bakanlar Kurulunda üç yıla yakın çalışmış bir arkadaşınızın iddiasıdır. 
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Bir başka iddiası var bu arkadaşınızın: Önce bu belediye başkam 2/B arazisi kapatıyor, bunu 
kendi kaydına alamadığı için, bir arkadaşına rica ediyor; o arkadaşı, o sırada naylon fatura işiyle 
meşgul. Kim söylüyor bunu Sayın Bakan; bu iddianın muhatabı pozisyonunda olan Sayın Baş
bakanla ve sizinle birlikte üç yıl beraber bu Parlamentoda bütün uygulamalarınızı birlikte gerçek
leştirdiğiniz, şimdi, bir muhalefet partisinin Genel Başkanı olan bir arkadaşınız söylüyor. 

Değerli arkadaşlarım, bunları görmeden... 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Senaryo yazıyor, senaryo! 
ALÎ KEMAL KUMKUMOĞLU (Devamla) - Senaryoysa, senaryo olmadığını... 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Hepsi senaryo!.. 
ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (Devamla) - Bu soruların cevabı yoktur bu tutanaklarda. 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Niye tutanakları doğru okumuyorsun?! 
ALİ TOPUZ (İstanbul) - Sen sus! 
ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, bakın, sorun şudur; biz, il

le böyledir demiyoruz, sorun şudur: Bu iddialar bu kürsüden seslendirilmiştir; ama, bu iddiaların 
cevaplan bu kürsüden seslendirilmemiştir, bu Meclisin tutanaklarında yoktur. Bu soruların cevap
ları bu kürsüden seslendirilmeyip bu Meclisin tutanaklarına girmediği müddetçe muhalefet bu gen
soru iddiasından... Muhalefet, böyle bir Maliye Bakanının hâlâ Maliye Bakanlığı görevine devam 
ediyor olmasına fırsat verir, müsaade ederse, görevini yapmıyor demektir. Biz görevimizi yapmanın 
kararlılığı içerisindeyiz. Bunun böyle bilinmesini isteriz. 

AHMET YENİ (Samsun) - Devam et! 
ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, Maliye Bakanı bunun 

yerine buradan ne anlatıyor; çok ilginç; bu sorular kendisine sorulduğunda, sanki gensoru onun için 
değil de başkaları için verilmiş gibi, sanki soruların muhatabı kendisi değil de başkalarıymış gibi, 
önce, İktidar Partisinin neredeyse yarı resmî gazetesi sayılabilecek, sözcüsü niteliğinde 
sayılabilecek bir gazetede birtakım şeyler seslendiriliyor. Olmuyor, onlarla ilgili geri tepince olay, 
her şeyi inkâr ediyor; ama, aynı Sayın Bakan bu kürsüye çıkıp, hiç sıkılmadan, otuz yılı aşkın 
siyasal yaşamı boyunca şöyle eleştirilmiştir böyle eleştirilmiştir; ama, siyasetin kirliliğine ne ken
disini ne ailesini hiçbir şekilde bulaştırmamış, siyasetteki en önemli özelliği, en önemli misyonu bu 
olarak bilinen Anamuhalefet Partisinin Genel Başkanıyla ilgili olarak "senin içinde oturduğun 
kooperatifin tapusu var mı" sorusunu soruyor. 

AHMET YENİ (Samsun) - Cevap verebildi mi?! 
ALÎ KEMAL KUMKUMOĞLU (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bir müsaade eder misiniz. 

Şimdi, bu kürsüden, tabiî, söylenenler duyuluyor da, sizin oradan söyledikleriniz bu kürsüden 
duyulmuyor. Sayın Bakan bundan yararlanıyor. 

Şimdi ben soruyorum: Sayın Bakan, siz bir Maliye Bakanı olarak bir kooperatifin tasfiye edil
meden üyelerine tapularının verilmeyeceğini bilmiyor musunuz?! 

AHMET YENİ (Samsun) - Bahçesi ne oldu, bahçesi?! 
BAŞKAN - Sayın Yeni, lütfen... 
ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (Devamla) - Biliyor iseniz, bile bile bu iddiayı bu kürsüden 

seslendirmeyi bir Maliye Bakanı olarak kendinize nasıl yakıştırdınız?! 
ALİ TOPUZ (İstanbul) - Bu kadar yanlışlığa himaye gösteriyorsunuz. 
ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (Devamla) - Bir başka sorum var değerli arkadaşlarım. Yani, 

Maliye Bakam böyle bir şeyi söyledi diye, bu soruya cevap verme şansı artık, muhatabının, yok 
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diye, oradan söylenenler bu kürsüden duyulmuyor diye, siz, Maliye Bakanının aslında sizi de yanıl
tan, aslında sizi de ciddîye almayan, kamuoyunu hiçbir şekilde ciddîye almayan bu iddiasını nasıl 
alkışladınız değerli arkadaşlar?! 

Şimdi, Maliye Bakanının yöntemi bu. Peki, yeni iddialar var mı? Yeni iddialar yağmaya devam 
ediyor, yağmur gibi... 

Bakın, ben size küçük bir örnek vereyim: Değerli arkadaşlarım, firma Hatchlson Port, Genel 
Direktörü John Meredith. Bu firmayla ilişki 23 Ocakta Davos'ta başlıyor. Aradan üç ay geçiyor, şir
ketin yetkilisi Meredith, AKP'yi, yerel seçimlerde elde etmiş olduğu başarı nedeniyle kıvançla ve 
sevinçle kutluyor. 

Değerli arkadaşlar, bu, orijinal bir belge, Başbakanlıktan orijinal bir belge. 
HALİL AYDOGAN (Afyonkarahisar) - Ne var bunda?! 
AHMET YENİ (Samsun) - Tüm dünya kutladı. 
ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (Devamla) - Şu var; değerli arkadaşlarım, şu var: Sayın Baş

bakanın, artık sadece milletvekillerini Kızılcahamam'a götürerek onlan ikna etmesi yetmiyor, Sayın 
Başbakanın çantası delindi. 

AGÂH KAFKAS (Çorum) - Ne diyorsun sen yahu! 
ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (Devamla) - Sayın Başbakanın, artık önce Başbakanlık 

çalışanlarını, sonra şurada gördüğünüz muhalefet partisi sözcülerinin ortaya koymuş olduğu bel
geler nedeniyle diğer bakanlıkların yetkililerini Kızılcahamam'a götürüp onlarla da birtakım telkin, 
terapi toplantıları yapması lazım; ama, değerli arkadaşlar, hiç yapamayacağınız bir şey var; nedir o 
biliyor musunuz: Artık, yetmiş milyon yurttaş sizin ne yapmak istediğinizi, Türkiye'yi nereye 
taşımak istediğinizi, yolsuzluklarınızı, haksızlıklarınızı, çarpıtmalarınızı, iftiralarınızı görür hale 
geldi, yetmiş milyonu Kızılcahamam'a nasıl taşıyacaksınız; vallahi onu ben bilemem, o sizin prob
leminiz! (CHP sıralarından alkışlar) 

AHMET YENİ (Samsun) - Bir de anket sonuçlarını söyle! 
ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (Devamla) - Değerli arkadaşlar, ilişki devam ediyor... İlişki 

devam ediyor... Şirket yetkilileri Sayın Maliye Bakanını 8-9 Aralıkta Çin'e ve Hong Kong'a kendi 
tesislerini görmeye çağınyor. Sayın Maliye Bakanı adına Naci Aban, o tarihlerde değil; ama, bir 
hafta sonra bu ziyareti yapabileceklerini ifade eden bir metin gönderiyor. Bir hafta sonra yapılan 
ziyarette, uçağa; yani, o bilinen meşhur Ofer'in, Eyal Ofer adındaki oğlunun uçağına, Bay-Bayan 
Unakıtan, Özelleştirme İdaresi Başkanı Metin Kilci, Devlet DemiryoUan Genel Müdürü Süleyman 
Karaman, Türk Telekom Genel Müdürü Mehmet Ekinalan, Mehmet Kurman ve ayrıca Global tem
silcisi Kadri Somunlu katılıyor. Orada çok uzun görüşmeler yapılıyor; özellikle, görüşmek istedik
leri şirketin sahibiyle de görüşme yapıyorlar, Li Ka Shing'le. Görüşmeler bittikten sonra Sayın 
Bakan, yanına eşini, Kutman'ı ve Global temsilcisini alarak, diğer yetkilileri orada bırakıp bilin
meyen bir yere gidiyor ve dört gün kayıp. Nereye gittiniz Sayın Bakan? Niye bu sorunun cevabını 
vermiyorsunuz? Niye yetkilileri bırakıp da sadece Kutmanlan yanınıza alarak gittiniz? 

Asıl soru şudur değerli arkadaşlarım: Bu ziyarete Ofer'in oğlunun uçağıyla gidiliyor; 
görüşülenler Oferler değil. Sayın Bakan, bu, nasıl bir ilişkidir ki, sizin, Çin'de, Hong Kong'ta baş
ka firmalarla yapacağınız görüşme için Ofer'in oğlunun uçağı size özel olarak tahsil ediliyor? 

Değerli arkadaşlarım, bunun sizin için hiçbir anlamı yok mu? Yani, bu telkinler, sizin bu kadar 
ufkunuzu gerçekten daraltıyor mu? 

Aileye araç tahsili devam ediyor mu; evet, aileye araç tahsili devam ediyor, bu Mercedes'ten 
sonra iş bitmiyor. Mercedes'ten sonra, İstanbul Defterdarlığı kayyım bürosunun 1.6.2005 tarihinde 
satın aldığı 34 DEF 30 plakalı araç aileye tahsil ediliyor. 
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ALİ TOPUZ (İstanbul) - Tahsis... 
ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (Devamla) - Tahsis ediliyor. 
Bu, Cumhuriyet Halk Partisi sözcüleri tarafından bütçe görüşmeleri sırasında gündeme getiril

diği için bundan vazgeçiliyor. Bu defa, İstanbul Vergi İdaresi Başkanlığı tarafından kiralanan 10 
araçtan biri olan, 2006 model, Passat marka, 34 DU 6059 plakalı araç ailenin hizmetine tahsis 
ediliyor. Şoförünü de söyleyeyim; Cesur Yanık. Üstelik, bu arabanın OGS geçiş ücretleri dahil 
bütün masrafları kurumun çalışanlarının maaşlarının yattığı banka tarafından karşılanıyor. Hiçbir 
şey ifade etmiyor herhalde sizin için! 

NECATİ UZDİL (Osmaniye) - Koskoca Bakanın ailesi bir otomobile mi binemeyecek?! 
ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, bu hükümet, ilk defa ik

tidara geldiğinde, sanki milletvekilleri orada bedava oturuyormuş gibi -üç yıl önce, üçbuçuk yıl ön
ce- ortak masraflar hariç, 650 000 000 lira kira vererek oturdukları lojmanlardan bu milletvekilleri 
çıkarıldı. 

Sayın Bakan, siz, şimdi hangi yüzle bir lojmanda oturabiliyorsunuz?! 
NECATİ UZDİL (Osmaniye) - Biz kirada otururuz! .. 
ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (Devamla) - Değerli arkadaşlar, siz, bunu hangi anlayışla 

kabul ediyorsunuz? 
MUHARREM İNCE (Yalova) - Sayın milletvekilleri, nasıl destekliyorsunuz bu Maliye 

Bakanını?! 
ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (Devamla) - Yani, söylenecek şeylerin sınırı yok. 
Değerli arkadaşlarım, Maliye Bakanının oğlu likit yumurta üretimine başlamadan, likit yumur

ta diye bir şeyin varlığını bilen kaç milletvekili vardı? Nereden aklınıza likit yumurtanın KDV'sinin 
yüzde 18'den yüzde 8'e indirilmesi gibi bir fikir geldi? 200 000 çalışan tekstil işkolundan atılıp, işini 
kaybettikten sonra, çözüm diye tekstil işkolunda KDV'yi yüzde 18'den yüzde 8'e indirdiniz, 200 000 
işçi işini kaybettikten sonra; hiç kimsenin adını sanını bilmediği likit yumurta üretiminin KDV'sinin 
yüzde 18'den yüzde 8'e indirilmiş olmasının sizin için hiçbir anlamı yok mu değerli arkadaşlar?! 

Bu sorulan, siz, bize olmasa bile, kendi iç dünyanızda kendinize sormuyor musunuz? 
Bir Maliye Bakanının oğlunun, elbette Maliye Bakanının oğlu da iş yapacak; ama, değerli ar

kadaşlarım, bir Maliye Bakanının oğlunun, tamamı teşvikli, ithalatının tamamı KDV indirimli bir 
yatırım yapmasını siz etik açıdan doğru buluyor musunuz değerli arkadaşlarım?! 

ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Hadi, konuşun!.. 
ALİ TOPUZ (İstanbul) - Bir laf atın! 
ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (Devamla) - Sanıyorum, bu soruların hepimiz açısından bir 

yanıtı olması gerekir. 
Değerli arkadaşlarım, bakın, Sayın Maliye Bakanının oğlunun marifetlerinin en çok tartışıldığı 

bir dönemde bir bilet çıkarılıyor. Şu, EGO Genel Müdürlüğünün biletinin büyütülmüş halidir. 
Sayın Bakan, bu ihale ne zaman yapıldı? Oğlunuz bu iş için EGO'ya ne kadar para ödedi? Bu 

ihalenin şartları ne idi? Bunları, hiçbir şekilde, o benim oğlum, beni ilgilendirmez, onun ayrı işi var 
deyip siz geçiştirebilir misiniz? Âdeta, milletle dalga geçer gibi, Maliye Bakanının oğlunun marifet
lerinin, Mecliste, televizyonlarda, gazetelerde, kamuoyunda tartışıldığı bir süreçte, böyle bir uy
gulamanın yapılmış olmasını, siz doğru buluyor musunuz değerli arkadaşlar? İçinizde çok büyük 
sanayiciler var, işadamları var. O sanayicilere soruyorum: Siz, hiç, yaşamınız boyunca, Türkiye'nin 
en büyük televizyonuna tamamı 1 dakikadan fazla süren reklam verebilme imkânını, fırsatını 
bulabildiniz mi? Sayın Bakan, bu oğlunuzun size bir kastı mı var; yoksa, bu oğlunuz da, sizin gibi, 
ne buradaki milletvekillerini ne de Türkiye kamuoyunu ciddîye almıyor. 
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Değerli arkadaşlarım, bu söylemler, iddialar, sadece bizim iddialarımız mıdır; hayır. Bakın, 
sizin iktidarınıza yıllarca destek olmuş, sizin kurucu üyeniz olmuş, sizin içinizden çıkmış, size 
danışmanlık yapmış gazeteci arkadaşlarınız, sizin için, bu uygulamalar için, Sayın Maliye Bakanıy
la ilgili, Sayın Maliye Bakanının uygulamaları için neler söylüyor; Taha Kıvanç... Yani, Fehmi 
Koru: "Unakıtan likit yumurta reklamlarını nasıl buluyorsunuz? Yoksa görmediniz mi? Eğer şim
diye kadar görmemişseniz, son birkaç haftadır Kanal D ve CNN Türk kanallarına hiç göz atmamış
sınız demektir. Unakıtan firmasının reklamı yalnızca bu iki kanalda dönüyor; çünkü..." 

ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Devam et... 
ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (Devamla) - "Benim meraklandığımı gören, bu işlerden anlar 

bir dostum, biraz zaman ayırıp, durumu rapor etti: Ülkemizin ilk likit yumurtasını üreten firma rek
lamlarını yalnızca Doğan Medya Grubu (DMG) organlarında yayınlıyormuş... Raporun en tuhaf 
bölümü şuydu: DMG, Unakıtan firmasına, pek duyulmamış olağanüstülükte bir indirim uyguluyor-
muş..." 

Şimdi, buradan anlaşılıyor ki, bu uzun reklamlar, bu firmaya, bu indirimler nedeniyle verilmiş. 
Fehmi Koru devam ediyor: 
"Acaba Kemal Unakıtan kürsülerde sergilediği o bildik, rahat tavrıyla mı karşılıyordur partisi 

içinde yükselen eleştirileri? Yoksa 'acaba bizde de bir hata var mı' sorusunu hem kendi vicdanına 
hem de ailesi fertlerine soruyor mudur?" 

Devam ediyor: 
"Yolsuzluklar tarihi bayağı zengin olan ülkemizde ise, hemen her skandalin merkezinde, bir 

veya birden fazla politikacı yakını bulunur. 
Yolsuzluk elbette ciddî bir iddiadır ve mutlaka somut delillerle ispatlanmadan ağza alın

mamalıdır. Ancak, politik hayatta çok yaygın 'iyi günde kötü günde dayanışma' ve bize özgü geniş 
kapsamlı 'dokunulmazlık' uygulaması iddiaların araştırılmasını ve hukukî bir sonuca bağlanmasını 
zorlaştırıyor. Yakınlara çıkar sağlanıp sağlanmadığını, devlet ve iktidar gücünün kötüye kullanılıp 
kullanılmadığını ancak politikanın gücü bittikten, iktidan elinden gittikten sonra sorgulayabiliyoruz 
ülkemizde." Kim söylüyor bunu; Taha Kıvanç. — 

HALİL AYDOĞDU (Afyonkarahisar) - Kurucu mu onlar? 
ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (Devamla) - Kuruculara da geleceğim. 
HALİL AYDOĞDU (Afyonkarahisar) - Hayır, alakası yok. 
ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (Devamla) - Devam ediyor başka bir yazıda: 
"Çocuklarıyla ilgili iddialar her gün bir gazeteye malzeme olan Kemal... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Kumkumoğlu, lütfen, toparlayabilir misiniz. 
Buyurun. 
ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (Devamla) - "...Unakıtan da, güleç tavrını hiç bozmadan 'ne 

yani, bakan oldum diye çocuklarım ticaret yapmayacak mı' diye savuşturuyor saldırıları." 
Devam ediyor: 
"Doğru olan ölçü herhalde şu: Politika, politikacı yakınlarının para kazandırıcı işlerinden uzak 

kalmasına sebep olmamalı; ancak devlette karar alma makamlarını işgal edenlerden de bu alanlar
da bir fedakârlık beklenmeli. Yakınları ticarî hayatta başarılı olmak ve çok para kazanmak istiyor
sa, politikacı bakanlık görevini düşünmemeli. Ya da bakan yakınları az kazançlı işlerle yetinebil-
meli. 
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Özveri isteyen bir ölçü bu ve bugünün dünyasında insanların özverili davranmaları için gerçek
ten kahraman olmaları gerekiyor. Ancak, Kemal Unakıtan'ın partisi, oy istemek için önüne çıktığı 
Türk toplumuna, tam da bu sözü vererek iktidar olmamış mıydı? 

Koltuklar ve iktidarlar geçicidir, kalıcı olan ise itibarlar ve başarılardır." 
Başka bir yazara geçiyorum, Ali Bayramoğlu; sanıyorum bununla ilişkileriniz daha yakın: 

"Bakan... Tayyip Erdoğan'ın kendi partisinden birçok milletvekilini bile isyan ettiren kimi durum
lar karşısında neden savunmaya geçtiğini anlamak bu nedenlerle zor." 

Devam ediyor: "Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'a AK Parti içinden bile birçok ses yükseliyor
sa, bilmek gerekir ki, kamuoyu, Unakıtan üzerinden sadece AK Partiye değil, tüm bir siyaset 
mekanizmasına ilişkin sorular sormakta ve şüpheye düşmektedir." 

Başka bir isim, Ali Bulaç: "Ancak, biz sussak bile rakipler susmayacak. Zaman geldi, dosyaları 
bir bir kasalardan çıkarıyorlar, kirli bohçalar açılıyor. Burada söylenmesi gereken şudur: Ya hiç kir
li iş yoktur, herkes tertemizdir demek ya da evet vardır; ama, biz, kabile asabiyetiyle hareket edip 
bunları örtbas edeceğiz iddiasında bulunmak. Ben, başkalarının kirli bohçaları açıp teşhir et
melerine fırsat bırakmadan kendimizin bunların üstüne gitmemiz gerektiğini düşünenlerdenim." 

Bir başka yerde devam ediyor: "AK Parti üst kademe yetkililerine de tavsiyem, bu gibi 
konuların üstüne gitmeleri, herkesten önce şeffaflığa, temizliğe, hakka ve hukuka sahip çıkıp, yol
suzluk ve hırsızlığı örtbas etmemeleridir. 'Bizi eleştirenler, bizden çıkar beklentisi içindedirler veya 
aleyhimizde kurulmuş komplonun parçasıdırlar' demek kimseye ikna edici gelmiyor." 

Değerli arkadaşlarım, devam edebilirim, daha çok örnek var burada; ama, zamanımın sınırlı ol
duğunu görüyorum. 

Şimdi, bu, sadece basınla mı ilgili; hayır değerli arkadaşlarım, hâlâ içinizde olan milletvekili 
arkadaşlar var. Ne söylüyorlar?.. Sayın Çömez, Unakıtan'a yazdığı mektupta: "Peki, Sayın 
Unakıtan, kalkan bu ellerle gerçekten aklandınız mı; kâğıt üzerinde evet; ama, vicdanlarda hayır." 
Kim söylüyor bunu; sizin hâlâ içinizde olan bir milletvekili arkadaşınız. Ne diyor başka: "Yeter ar
tık Sayın Unakıtan, siz, partiye ve ülkeye yük oluyorsunuz. Sizi artık taşıyamıyoruz, istifa edin." 

Bir başka milletvekiliniz ne diyor: "Erken teşhis birçok badireyi önler. Eğer gereği yapılmaz
sa, bunun sonucu sandıkta ortaya çıkar. Bu, radyasyon gibidir, birikerek tecelli eder." 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, hâlâ, bunları söyleyen milletvekili arkadaşlarımız bile içinizdey-
ken, bugüne kadar, sizin her söylediğinize destek olmuş, sizi yönlendirebilmek için olağanüstü 
çaba, gayret sarf etmiş, kamuoyunu sizin iddialarınızın arkasına takabilmek için yıllarca emek ver
miş gazeteciler bunları söylerken, siz, eğer, burada, biz parmak kaldırdık ve Unakıtan'ı... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan, 1-2 dakika... 
BAŞKAN - Lütfen, Sayın Kumkumoğlu. Hayır. 
ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (Devamla)-2 dakika... 2 dakika sadece... 
BAŞKAN - Baştan ben kuralı koydum Sayın Kumkumoğlu. 
ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (Devamla) - Tamam; 1 dakika Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Lütfen... Teşekkür için açıyorum. 
ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (Devamla) - 1 dakika Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Lütfen, Sayın Kumkumoğlu. Hayır. 
ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (Devamla) - Tamam, 1 dakika Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Kumkumoğlu, teşekkür edecekseniz açacağım. 
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MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - İzin verin o kadar Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Lütfen Sayın Başkan... 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Çok önemli bir konu tartışılıyor. 
ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (Devamla) - Tamamlıyorum. Sayın Başkanım, 1 dakika... 1 

dakika. 
BAŞKAN - Buyurun. 
ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (Devamla) - Parmak kaldırarak aklayacağınızı düşünüyor

sanız yanılıyorsunuz. 
Değerli arkadaşlarım, burada mutlaka anlatacağım diye bir iddiam vardı; Sayın Başkanım, siz

den rica ediyorum. "Çılgın Türkler" kitabı, ilk bakıldığında, şovenist bir anlayışla yazılmış gibi 
gelebilir; ama, aslında, o kitap, yok edilmeye çalışılan, her şeyini kaybetmiş bir ulusun, kendi kül
lerinden nasıl yaratıldığının hikâyesidir. Çılgınlığı da o yaratıcılıktan gelmektedir. 

Orada bir anekdot var: İnönü Zaferinden sonra asker çok zor durumdadır, çaresizdir. Son im
kân olarak -umutsuzdurlar ama- Ankara'dakiler bir bağış kampanyası açarlar. Bağış kampanyası 
olağanüstü ilgi toplar. Türkiye'nin her yerinden bağış kampanyasına bağışlar yağmaktadır. İstanbul 
da bu bağışa katılmaktadır. İstanbul'da bir gazetenin koridorları dolmuş, dışarılara taşmıştır insan
lar bağış yapmak için ve herkes, sırayla gelip "Bakkal Ahmet 100 kuruş, Halil Hacı Asım 75 kuruş, 
terlikçi Adem 200 kuruş" diye bağışlarını yapmaktadır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Buyurun. 
ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (Devamla) - O arada, bir küçük çocuk, 8-9 yaşlarında, çelim

siz bir çocuk da kuyruktadır. Ona sıra geldiğinde, zaten milletin kalabalığından bunalmış bağış top
layan "çekil şuradan" der. Hasan dimdik ayağa dikilir, cebindeki bütün varlığını masanın üstüne 
koyar "Hasan'dan 5 kuruş" der. 

Değerli arkadaşlar, bu ülke, Hasanların 5 kuruşlarıyla kuruldu, onlara karşı vicdanî sorum
luluklarınız var; eve gittiğinizde çocuklarınıza cevabını veremeyeceğiniz parmaklan, lütfen, kaldır
mayın. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kumkumoğlu. 
AK Parti Grubu adına söz isteyen Bursa Milletvekili Sayın Sedat Kızılcıklı; buyurun. (AK Par

ti sıralarından alkışlar) 
AK PARTİ GRUBU ADINA SEDAT KIZILCIKLI (Bursa) - Sayın Başkan, değerli millet

vekilleri; Cumhuriyet Halk Partisi Grubu tarafından Maliye Bakanı hakkında verilen gensoru öner
gesine ilişkin Grubumuzun düşüncelerini dile getirmek üzere huzurlarınızda bulunuyorum; öncelik
le, sizleri, saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, 3 Kasım 2002 seçimleri sonuçlandığında, sonuçlar açıklandığında, Türkiye 
olarak, Türk Halkı olarak, hepimiz mutlu olmuştuk; çünkü, bu seçim sonuçlarında, Parlamento, iki 
partili bir yapıya kavuşmuştu; bunun anlamı, güçlü bir iktidar, tek başına bir iktidar, güçlü bir 
muhalefet demekti. 

Tek başına iktidar demek, Türkiye'de uzun yıllardır arzu ettiğimiz, istediğimiz istikrar ve güven 
ortamının tekrar Türkiye'ye gelmesi demekti. 

Güçlü bir muhalefet demek, denetimi eksiksiz olarak yerine getirecek bir muhalefet anlayışı 
demektir. Türkiye gibi demokrasiyle yönetilen ülkelerde, muhalefetin olaylar karşısındaki tavrı, 
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duruşu, gerçekten çok önemlidir. İktidarın yanlışlıklarını, eksikliklerini gösteren, çıkış yollarını, 
çözüm yollarını gösteren muhalefetin, bu ülkede, herkesin başı üzerinde yeri vardır. 

Ancak, üç yıllık dönemde şunu gördük ki, geçmişteki muhalefet tavrı yüzünden Meclis dışın
da kalan muhalefet partisi, aynı anlayışını, maalesef, devam ettirmektedir; bu manada, Türkiye'yi 
de hayal kırıklığına uğratmaya devam etmektedir. 

Bugünkü gensoru önergesi de geçmişteki muhalefet anlayışının en bariz göstergesidir. Bu öner
ge de, diğerleri gibi, hukukî belgelerden uzak, dedikodulara dayalı, gazete haberlerinden yola 
çıkılarak hazırlanmış, siyasî linç içerikli ve ya tutarsa mantığıyla verilmiş önergelerden birisidir. 

ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Vallahi, insaf artık! 
ORHAN SÜR (Balıkesir) - Okumanız yazmanız yok mu sizin? 
SEDAT KIZILCIKLI (Devamla) - Hukukî değil siyasîdir, yolsuzlukla mücadele için değil 

karalama kampanyalarına katkı için verilmiştir ve biraz önce buraya gelen muhalefet partilerinin 
sözcüleri -lütfen, dikkat edin değerli kardeşlerim, tüm milletvekillerine sesleniyorum- şu gensoruda 
belirttikleri üç tane iddiayla ilgili bir cümle laf etmemişlerdir; çünkü, bu iddialara kargalar bile 
güler, bu Meclis de gülecektir değerli kardeşlerim. (AK Parti sıralarından alkışlar; CHP sıraların
dan gürültüler) 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Yapma ya!.. Allah Allah!.. 
NECATİ UZDİL (Osmaniye) - Helal olsun! 
SEDAT KIZILCIKLI (Devamla) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; daha önce 

verilen iki gensoruyla ilgili, Sayın Bakan da, Partimizin sözcüleri de, bunların yanlış olduğunu, yan
lış beyanlar olduğunu, geldiler, burada ifade ettiler, bunlarla ilgili çıkan haberleri tekzip ettiler, yar
gıya intikal etmesi gerekenleri yargıya intikal ettirdiler. Dolayısıyla, ben, muhalefet partilerinin yap
tığı gibi yapmayacağım "geçmişteki gensoruda şu, şu, şu iddialar vardı" deyip deyip, bugünkü id
dialara hiç girmeden, hiç konuşmadan, onlarla ilgili bir cümle bile söylemeden bu kürsüden in
meyeceğim; ben, bugünkü iddialarla ilgili, bugün verilen iddialarla ilgili konuşmak istiyorum. 

ORHAN SÜR (Balıkesir) - Bunlar söylenmedi mi burada? Sen dinlemiyor musun? 
SEDAT KIZILCIKLI (Devamla) - Bakın... 
"1- Maliye Bakanının kızı, ortağı olduğu Telemobil firmasının temsilcisi olarak, 5 Eylül 2005 

tarihinde Telsimi ziyaret ederek ürünlerini pazarlamaya çalışmıştır. Bu, açıkça bir nüfuz ticaretidir; 
çünkü, soyadı Unakıtan olmasaydı böyle bir görüşme gerçekleştiremezdi. Kaldı ki, Zeynep 
Unakıtan, bu görüşmeyi başlangıçta inkâr etmek suretiyle nüfuz ticareti yaptığını bir anlamda tevil-
li olarak kabul etmiştir..." 

Değerli arkadaşlar, bakın, Ticaret Sicil Gazetesi var, bu Ticaret Sicil Gazetesinde Sayın 
Unakıtan'ın kızının şirket ortağı olduğu açıktır, bu gizli bir şey değildir. 

İkincisi: Bu ülkede, hiçbir yasa, insanların birbirleriyle görüşmelerini, şirket yetkililerinin bir
birleriyle görüşmelerini kesinlikle yasaklamamaktadır. Bu bir suç değildir. 

ORHAN SÜR (Balıkesir) - Etik mi? 
SEDAT KIZILCIKLI (Devamla) - Üçüncüsü: Bakın, arkadaşlar, gizli amaçlı görüşmeler, karan

lık düşünceyle oluşacak olan görüşmeler, bu kadar ayan beyan olmaz, davulla zurnayla yapılmaz. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Bakan yaptı. 
SEDAT KIZILCIKLI (Devamla) - O görüşmelerde randevu defterine kayıtlar girmiştir. Gizli 

kameralara görüntüler girmiştir ve her türlü... Şeffaf, açık, saydam bir şekilde görüşme gerçekleş
tirilmiştir. Sadece Sayın Maliye Bakanının kızı değil, tam 147 tane firma, Telsimle, o konular 
üzerinde görüşme yapmıştır; siz, herhalde hepsini suçluyorsunuz, suçlamaya devam edin. 
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Değerli arkadaşlar, burada, deniliyor ki: "Nüfuz ticareti yapılmıştır." Lütfen, arkadaşlar, bir 
para transferinin belgesini ortaya koyun. Telsim ile Telemobil firması arasında bir para transferinin, 
lütfen, belgesini ortaya koyun. 

ORHAN SÜR (Balıkesir) - Koyacak, merak etmeyin!.. 
SEDAT KIZILCIKLI (Devamla) - Bir mal transferini, lütfen, ortaya koyun, mal alınmıştır, kar

şılığında şu para, şu bankadan yollanmıştır, elden verilmiştir, çek kesilmiştir, fatura kesilmiştir, hadi 
ondan da vazgeçtim, bir sipariş fişinin bari belgesini ortaya koyun; ama, koyamıyorsunuz; çünkü, 
böyle bir belgeniz yok. O yüzden de, müfteri durumuna düşüyorsunuz, düşmeye de devam edecek
siniz değerli kardeşlerim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Rüşvetin belgesi olmaz. 
SEDAT KIZILCIKLI (Devamla) - Arkadaşlar, size sesleniyorum... 
BAŞKAN - Sayın Kızılcıklı; bir saniye... 
Sayın Bodur... Lütfen, Sayın Bodur... Niye saygı göstermiyorsunuz? 
ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Bizi saf yerine koyuyor, biz saf değiliz. 
BAŞKAN - Lütfen, Sayın Bodur... 
Buyurun Sayın Kızılcıklı. 
SEDAT KIZILCIKLI (Devamla) - Arkadaşlar, bu çamur size yapışır. Olmayanları oldu gibi 

göstermek de ancak size yakışır. Siz bu yolda devam edin değerli kardeşlerim. 
ORHAN SÜR (Balıkesir) - Şimdiye kadar hep size yakıştı. 
SEDAT KIZILCIKLI (Devamla) - İddia 2- Maliye Bakanının oğlu pastörize yumurta yatırımı 

yaptığı süre içerisinde, pastörize yumurtadaki KDV oranı yüzde 18'den, yüzde 8'e indirilmiştir. 
Maliye Bakanının oğlu olmasaydı, indirilir miydi falan filan...(CHP sıralarından gürültüler) 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Niye falan filan!.. 
BERHAN ŞİMŞEK (İstanbul) - Falan filan değil o! 
SEDAT KIZILCIKLI (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bakın, 29.12.2004 tarihindeki karar

name; sizin bu gensoruyu vermenizden onbeş ay önce, 29.12.2004 tarihindeki Bakanlar Kurulu 
kararnamesi. Burada süt yüzde 8, süttozu yüzde 18'ken, kararnameye süttozu da ilave edilmiştir, ay
nı nevi ürün olduğu için, o da yüzde 8'e düşürülmüştür. 

NECATİ UZDİL (Osmaniye) - Ne zaman? 
SEDAT KIZILCIKLI (Devamla) - Yumurtanın yanına likit ve pastörize ilave edilmiştir, o da 

yüzde 8'e düşürülmüştür. 
SEDAT PEKEL (Balıkesir) - O zaman likit yumurta üreten var mıydı?! 
SEDAT KIZILCIKLI (Devamla) - Ayrıca, Adalet ve Kalkınma Partisi, Türkiye'de eğitimde, 

sağlıkta, ilaçta, temel gıdada ve son olarak da tekstilde KDV indirimlerini yapmıştır. 
NECATİ UZDİL (Osmaniye) - Lojmana gel, lojmana!.. 
SEDAT KIZILCIKLI (Devamla) - Şimdi, ben biliyorum ki, hem bu tarafta hem de bu tarafta 

bu sektörlerle ilgili faaliyet gösteren işadamlanmız vardır. O zaman çıkıp şunu söyleyebilir miyiz; 
bu milletvekilleri için Bakanlar Kurulu böyle bir karar almıştır, KDV indirimleri bunlar için yapıl
mıştır? Hayır, bunlar için yapılmamıştır. 

Bakın, değerli kardeşlerim, AK Partiye nasip oluyor vergi indirimlerini yapmak, AK Partiye 
nasip oluyor KDV indirimlerini yapmak. Evet, Allah'a şükür, iftihar ediyoruz; yüzde 18'deki KDV 
oranlarını yüzde 8'e düşürüyoruz, Kurumlar Vergisini indiriyoruz, Gelir Vergisini de indiriyoruz. 
Bakanlar Kurulu, bu ülkede Anayasanın eşitlik ilkesine ve kamu menfaatlarmı gözeterek kararlar 
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alır, birilerinin menfaatları için değil. Geçmişte, sizlerin hükümette olduğu dönemlerde bu milletin 
sırtına yüklediğiniz vergileri indirmek AK Partiye nasip oluyor. Hamdolsun, bundan gurur 
duyuyoruz değerli kardeşlerim. (AK Parti sıralarından alkışlar) Allah'a çok şükür! 

NECATİ UZDİL (Osmaniye) - Bravo! 
SEDAT KIZILCIKLI (Devamla) - Bakın, 1993-1995 tarihleri arasında da Bakanlar Kurulunun 

KDV indirimleri ya da bindirimleri vardır. Sizlerin de zaman zaman hükümet ortağı olduğunuz 
dönemlerde, acaba, siz KDV bindirirken birilerine kızdığınız için, KDV indirirken birilerine men
faat sağlamak için mi indiriyordunuz? Herhalde, siz de, kamu menfaatini gözeterek iş yapıyor
dunuz. AK Parti de aynen bunları yapmaya devam etmektedir. 

Üçüncü iddia. Bakınız, deniliyor ki: "Bir Maliye Bakanı hangi gerekçeyle lojmanda oturmaya 
devam ediyor, hangi gerekçeyle lojman masraflarını devlete ödetiyor? Acaba, Unakıtan, sade bir 
yurttaş gibi kiralık bir dairede oturmasını sağlayacak gelir düzeyinden yoksun mudur?" 

Biraz önce bu iddialarla ilgili arkadaşlarımız konuşmadı. 
Değerli arkadaşlar, bakın, elimde Kamu Konutları Yönetmeliği var. Bir kere bu konut, kesin

likle, bu lojman, bizim dönemimizde yapılmamıştır; Sayın Unakıtan'dan önceki dönemde yapılmış
tır. Sayın Unakıtan'dan önceki dönemlerde de bu konutta oturan sayın maliye bakanları da vardı. 
Niye gensoruyu o zaman vermediniz, niye onlarla ilgili gensoru vermediniz? 

ŞEVKET ARZ (Trabzon) - Milletvekili lojmanlarını niye sattınız o zaman? 
SEDAT KIZILCIKLI (Devamla) - Bakın, Kamu Konutları Yönetmeliğinin "Kamu konutları 

türleri" başlıklı 5 inci maddesinin (a) bendinde -belgeli konuşuyoruz arkadaşlar; bakın, belgeli 
konuşuyoruz- "Özel tahsisli konutlar, yönetmeliğe ekli 1 sayılı cetvelde gösterilen ve temsil özel
liği olan makam ve rütbe sahiplerine tahsis edilen özel nitelikli konutlardır" hükmü yer almaktadır. 

Kamu Konutları Yönetmeliğine ekli "Özel tahsisli konutlar" başlıklı 1 sayılı cetvelde ise 
"Kamu Konutları Kanunu gereğince özel tahsisli konutların; 

a) Isınma giderleri, 
b) Demirbaş eşya ve mefruşat giderleri, 
c) Aydınlatma, elektrik, su, gaz, temizlik, telefon, kapıcı, aşçı, kaloriferci, bahçıvan ve benzeri 

giderleriyle her türlü işletme, bakım ve onarım giderleri, 
İlgili kurum ve kurullarınca karşılanır. 
Özel tahsisli konutların, tahsis edileceği, temsil özelliği olan makam ve rütbe sahipleri aşağıda 

gösterilmiştir. 
A- Temsil özelliği olup kira bedelliği alınmayacak olanlar; 
1-Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan" 
Altında devam ediyor. 
"Kamu Konutları Kanununa göre kira bedeli alınacak makam sahipleri: 
1- Bakanlar" ve devam ediyor. 
ALİ TOPUZ (İstanbul) - Ne yüzsüz bunlar, böyle yüzsüzlük görmedim ben; neyi neyle kıyas

lıyorlar! 
SEDAT KIZILCIKLI (Devamla) - Değerli arkadaşlar, şimdi, meşru olan, ahlakî olan, yasalara 

uygun olan bu konuda siz Sayın Bakanı neyle suçluyorsunuz?! Elinizi vicdanınıza koyun, siz, bu 
soruyu sorma yüzünü nerede buluyorsunuz?! 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Hangi Maliye Bakanı oturdu daha önce? İsim söyle, hangi 
Maliye Bakanı... 
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SEDAT KIZILCIKLI (Devamla) - Elinizi vicdanınıza koyun. Bu giderler bu yasaya göre kar
şılanıyor. .. (CHP ve Anavatan Partisi sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN - Lütfen sayın milletvekilleri... 
SEDAT KIZILCIKLI (Devamla) - ...Kirası da Sayın Bakan tarafından ödeniyor. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Hangi Maliye Bakanı oturuyordu?! 
SEDAT KIZILCIKLI (Devamla) - İşte, kirasının da dekontu... 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - İsim söyle... Hangi Maliye Bakanı oturuyordu o zaman?! 
SEDAT KIZILCIKLI (Devamla) - Sayın Bakan kira ödemekle mükelleftir, mükellefiyetini 

yerine getirmektedir. 
FAHRETTİN ÜSTÜN (Muğla) - Eve gidince aynaya bak! 
SEDAT KIZILCIKLI (Devamla) - Tabiî ki, masraflar, kurum ve kuruluş tarafından kar

şılanacaktır; yasa öyle diyor. Yasayla ilgili, yasanın hakkında sizler nasıl aleyhte konuşuyorsunuz?! 
ŞEVKET ARZ (Trabzon) - Lojmanları niye sattınız o zaman; madem oturacaktı, niye sattınız?! 

Samimi olun! 
SEDAT KIZILCIKLI (Devamla) - Bu Meclisten çıkan yasalara göre hazırlık yapılıyor. Buna 

nasıl cesaret ediyorsunuz, doğrusu anlamak mümkün değil. "Yazıklar olsun size" demekten başka 
hiçbir şey yok değerli kardeşlerim. 

ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Sana yazıklar olsun! Samimî olun, samimî! 
K. KEMAL ANODOL (İzmir) - Daha önce hangi bakan oturdu?! 
BAŞKAN - Lütfen sayın milletvekilleri... 
SEDAT KIZILCIKLI (Devamla) - Değerli arkadaşlar, konuşun, bağırın; elinizde belge yok, 

bilgi yok; her şey size serbest. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Hangi bakan oturdu daha önce?! 
ORHAN SÜR (Balıkesir) - Senin de okuman yazman yok. 
SEDAT KIZILCIKLI (Devamla) - Bağırmaya devam edin. Bağırmayla bizi korkutamazsınız. 

Sizden de korkmuyoruz, kimseden korkmuyoruz. Biz, doğru düzgün işimize bakıyoruz değerli kar
deşlerim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

ŞEVKET ARZ (Trabzon) - Siz, yolsuzluktan da korkmuyorsunuz. 
SEDAT KIZILCIKLI (Devamla) - Bakın, Adalet ve Kalkınma Partisi bu ülkeye geldiğinden 

beri, yolsuzlukla mücadelede çok önemli yol katetmiştir değerli kardeşlerim. Yolsuzlukları araştır
ma komisyonunu, Adalet ve Kalkınma Partisi, kurulması için getirmiştir. Bu komisyon kurulmuş
tur. Bu komisyonun kurulması neticesinde, iddialar Yüce Mecliste değerlendirilmiştir ve Yüce 
Meclis gereğini yapmıştır. 

Karaparayla mücadeleyi AK Parti getirmiştir, kanunları değiştirmiştir. Bakın, AK Partiden ön
ce, hazine garantili krediler vardı. Bunlar bütçede gösterilmiyor, birileri alıyor, kullanıyor, bir yer
lere harcıyordu; bir disiplin yoktu; ama, AK Parti geldi, bunlar bütçe içerisinde kullanılmaya ve 
gösterilmeye başlandı, bir disipline alındı. 

Değerli arkadaşlar, devlet bankalanmn görev zararlarını hepiniz bilirsiniz. AK Partiden önce, 
devlet bankaları, nedense, hep zarar ederdi; diğer iktidarlar döneminde hep zarar ederdi. Birileri 
kredileri alır; ama, geri ödemezdi. Bunun da adı "görev zaran" olurdu. Yaklaşık 15 milyar dolar 
para bu şekilde buharlaşmıştı, uçmuştu, milletin sırtına binmişti; ama, çok şükür, AK Parti geldi, 
devlet bankalanmn görev zararları bitti. Allah'a çok şükür, bu paralar, şimdi, millete hizmet olarak 
kullandırılıyor. 
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ŞEVKET ARZ (Trabzon) - Şimdi de mısır oldular, tavuklara mısır oldular. 
SEDAT KIZILCIKLI (Devamla) - Değerli arkadaşlar, AK Partiden önce kara çarşambalar var

dı; hatırlar mısınız? Bir devalüasyon yapılmadan önce, hükümet tarafından, Bakanlar Kurulu 
kararıyla bir devalüasyon yapılmadan bir gece önce, bazıları, özellikle o günkü iktidarlara yakın 
olanlar, TL'den ya da borsadan dövize geçip, hayatları boyunca kazanamayacaklan paraları kazanır
lardı ve maalesef, bu kara çarşambalar bu ülkede yaşanırdı. 5 Nisanda da böyle olmuştur, 1999'da 
da olmuştu, 2001'de de olmuştu; ama, AK Parti geldi, bu ülkede kara çarşamba yok, kara perşem
be yok, haftanın bütün günleri aktır, aydınlıktır değerli kardeşlerim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Özelleştirmeler yapılıyordu bu ülkede kapalı kapılar arkasında, özelleştirme teklifleri konutlar
da açılıyordu. AK Parti geldi, yetmişiki milyonun gözü önünde, canlı, televizyonlarda, her türlü 
özelleştirmeyi bu milletin gözünün içine soka soka yapıyor ve böylelikle, en şeffaf özelleştirmeyi 
de yapan parti AK Parti İktidarıdır. 

ALİ KEMAL DEVECİLER (Balıkesir) - Sen, kendin bile inanmıyorsun... Kendin bile inan
mıyorsun... 

SEDAT KIZILCIKLI (Devamla) - İçi boşaltılan bankalar vardı değerli kardeşlerim; hatırlar 
mısınız? 22 tane bankanın içi boşaltılmıştı. Tam, bu milletin sırtına faizleriyle birlikte 50 milyar 
dolar, maalesef, yük binmişti. 

Ben şimdi soruyorum: AK Parti döneminde bir tane bile bankanın içi boşaltılmış mıdır, bir tane 
bile banka Fona devredilmiş midir; hayır. O millete 50 milyar dolar yük bindirilen bankalar, Allah'a 
şükür, bugün yoktur. 

ENİS TÜTÜNCÜ (Tekirdağ ) - Onları Ecevit Hükümeti yaptı, Ecevit... 
SEDAT KIZILCIKLI (Devamla) - Bakın, Türkiye Mevduat Sigorta Fonu 1983'ten beri, Sigor

ta Fonu 1983'ten beri vardı; ama, tahsilat da yapamıyordu. İşte, AK Parti geldi, 2003 yılında ban
kalarla ilgili kanunda gerekli değişiklikleri yaptı ve bakın, bunun neticesinde tahsilat hızlandı. Üç 
yıl içinde, iktidarımız döneminde 2 636 hâkim ortakla protokol yapılmıştır. 2003 yılma kadar 
TMSF'nin tahsil ettiği para sadece 1,5 milyar dolarken, AK Parti döneminde bu 10 milyar doları 
geçmiş ve 20 milyar dolara doğru hızla yürümektedir. 

Bakın, önceden yolsuzluğa bulaşmış olanlar, banka sahipleri, bankaların içini boşaltmış olan
lar aynı şatafatlarına, aynı debdebelerine, lüks içinde yaşamaya devam ediyorlardı, kimse bunlara 
seslerini çıkaramıyordu. Vay onun televizyonu var, vay onun basın kuruluşu var, vay onun bilmem 
nesi var denilerek hiçbir iktidar cesaret edemiyordu; ama, AK Parti geldi, gerekli yasal değişiklik
leri yaptı, Allah'a çok şükür hepsinin mal varlıklarına el konuldu, tavuklarına kadar, alkollerine 
kadar satışlar gerçekleştirildi ve şimdi, AK Parti döneminde, milletten hortumlanan paralar millete 
geri döndürülüyor. Evet, kararlıyız; hem sinekleri kurutacağız hem de yolsuzluk bataklığını 
tamamen kurutacağız değerli arkadaşlar; bundan herkesin haberi olsun. (AK Parti sıralarından al
kışlar) 

Bakın değerli kardeşlerim, AK Parti döneminde yatırımlara ayrılan kaynaklar sürekli artış gös
termektedir. 

FAHRETTİN ÜSTÜN (Muğla) - Maliye Bakanına konuş sen, Maliye Bakanına! 
SEDAT KIZILCIKLI (Devamla) - 2003'te 5,5 katrilyon, 2004'te 6,5 katrilyon, 2005'te 10 kat

rilyon yatırımlara ayrılırken, şimdi 2006'da tamı tamına 15 katrilyon yatırımlara para ayrılmaktadır. 
ŞEVKET ARZ (Trabzon) - Nerede?!. Nerede?! 
SEDAT KIZILCIKLI (Devamla) - Cumhuriyet döneminde 3 500 kilometre duble yol yapılmış

ken, AK Parti döneminde 7 000 kilometre duble yol yapılmıştır, üç yıllık dönem içerisinde. 
ŞEVKET ARZ (Trabzon) - Nerede o yollar, nerede?!. 
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SEDAT KIZILCIKLI (Devamla) - AK Partiden önceki üç yıl içinde sadece 6 tane baraj hiz
mete sokulmuştu; AK Parti geldi, kendi dönemindeki üç yıl içinde yüzlerce barajı hizmete soktu. 

ZEKERÎYA AKrNCI (Ankara) - Kendini çok zorlama, gösteremezsin. 
ŞEVKET ARZ (Trabzon) - Kaç yüz baraj?!. Bunu bir kere daha telaffuz edin; kaç yüz baraj 

yaptınız?! 
SEDAT KIZILCIKLI (Devamla) - TOKİ kurulduğu günden beri 48 000 tane ev yapabilmişti... 
ŞEVKET ARZ (Trabzon) - Kaç yüz baraj?!. Kaç yüz baraj?!. 
SEDAT KIZILCIKLI (Devamla) - ... AK Partiyle birlikte, bu, 150 000'e doğru yürümektedir; 

AK Parti 150 000 tane evi bu vatandaşa hediye etmektedir. 
Değerli kardeşlerim, nemalar vardı, sizin de söz verdiğiniz, diğer iktidarların da söz verdiği, bir 

türlü ödenmeyen nemalar vardı; hiçbir vebali olmamasına rağmen, AK Parti geldi, bu nemalan da 
ödüyor, 15 katrilyon tutarındaki bu nemalar da ödeniyor. 

ZEKERÎYA AKINCI (Ankara) - Kızılcahamam'ın hamamında mı hazırladın bu konuşmayı 
Sedat?! 

ŞEVKET ARZ (Trabzon) - Söz verdiğiniz fındık paralarını ödemediniz daha, fındık paralarını! 
SEDAT KIZILCIKLI (Devamla) - Ücretsiz ders kitapları veriliyor. Sosyal Yardımlaşma 

Dayanışma Fonundan fakir fukaraya 3,5 katrilyon lira para veriliyor. 2007 yılı sonunda yol ve suyu 
olmayan köy kalmasın diye, tam 2 katrilyon, köylere destek götürme hizmeti için buralara kaynak 
olarak aktarılıyor. 

Dolayısıyla, değerli arkadaşlar, şu bir gerçek ki, yolsuzlukla yan yana değiliz, tamamen onun 
karşısındayız. AK Partinin geçmişi temizdir, AK Partinin bugünü temizdir. 

ORHAN SÜR (Balıkesir) - Geçmişiniz yok ki! 
HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Sayın Başkan, icraatın İçinden programına döndü... 
SEDAT KIZILCIKLI (Devamla) - Değerli kardeşlerim, AK Partinin geçmişinde Türkbanklar 

yoktur, AK Partinin geçmişinde İSKİ'ler yoktur ve olmayacaktır değerli kardeşlerim. (AK Parti 
sıralarından alkışlar) 

ORHAN SÜR (Balıkesir) - Geçmişiniz yok ki sizin!.. 
ŞEVKET ARZ (Trabzon) - Barajlar nerede, barajlar?! 
SEDAT KIZILCIKLI (Devamla) - Bağırmaya devam edin, doğru cevaplan alacaksınız; ne 

kadar bağınrsanız, o kadar doğru cevabı alacaksınız. 
ORHAN SÜR (Balıkesir) - Sana göre doğru... 
SEDAT KIZILCIKLI (Devamla) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün burada siyasî 

linçe tabi tutulmak istenen, hakkında türlü karalama kampanyalannın açıldığı Sayın Maliye 
Bakanının üç yıllık icraatlanna, kısaca şöyle bir bakalım değerli kardeşlerim. 

ŞEVKET ARZ (Trabzon) - Önce tavuktan başla, ondan sonra mısıra gel, ondan sonra da 
yumurtaya!.. 

SEDAT KIZILCIKLI (Devamla) - Enflasyon tek haneli rakamlara düşürülmüştür. Bu, otuz yıl, 
kırk yıl sonra başanlması mümkün olmayan bir gerçektir. 

Ortalama büyüme hızı... Bakın, AK Partiden önce, son on yıl, onbeş yıl ortalama büyüme hızı 
yüzde 2 iken, AK Parti dönemindeki, üç yılda ortalama büyüme hızı yüzde 7 seviyesine gelmiştir. 

ŞEVKET ARZ (Trabzon) - Sizi de Yüce Divana götüreceğiz. Nasıl Mesut Yılmaz'a keyifle oy 
verdik, gönderdik, aynı şekilde size de vereceğiz. 
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SEDAT KIZILCIKLI (Devamla) - Kişi başına millî gelir 2 500 dolarlardan 5 000 dolara AK 
Parti... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Kızılcıklı, lütfen, toparlayabilir misiniz. 
ALİ KEMAL DEVECİLER (Balıkesir) - Sedat, sen kendin de inanmıyorsun buna; ama, mil

letvekilliğini garantileyeyim diye konuşuyorsun! 
BAŞKAN - Sayın Deveciler... 
ALİ KEMAL DEVECİLER (Balıkesir) - İnanmıyorsun aslında... 
BAŞKAN - Sayın Deveciler... Lütfen sabredin... 
ALİ KEMAL DEVECİLER (Balıkesir) - Doğruyu söylüyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN-Lütfen... 
Buyurun Sayın Kızılcıklı. 
SEDAT KIZILCIKLI (Devamla) - Sayın Başkanım, bu süreleri de ilave ederseniz, çok mem

nun olacağım. 
Bakın, bütçe açığının millî gelire oranı yüzde 15'di, şimdi yüzde 2'ye düştü. Bu, ne demektir; 

yaklaşık 50 katrilyonluk bütçe açığı 9-10 katrilyona düştü demektir. 
Kamu borçlanma faizleri yüzde 70'lerden yüzde 14'lere düşmüştür. Bunun için, bu ülkede, yak

laşık 100 katrilyonluk tasarruf yapılmıştır. 
Bakın, değerli kardeşlerim, çok ilginç bir örnek vereceğim size. 2001 yılı bütçesine lütfen 

gidin, bakın. 2001 yılı bütçesine gittiğiniz zaman şunu göreceksiniz: 37 katrilyon vergi toplanmış
tır, 41 katrilyon faiz ödenmiştir. Şimdi bir de, gelin, 2005 bütçesine bakın. 106 katrilyon vergi top
lanmıştır, 45 katrilyon faiz ödenmiştir. Önceden, bütün vergiler faize giderken, şimdi sadece yüzde 
40'lar civannda vergiler faize gitmektedir, yüzde 60'ı da milletin cebine gitmektedir, hizmet olarak 
dönmektedir. 

Değerli kardeşlerim, memurlar, emekliler, işçiler, enflasyona bu dönemde ezdirilmemiştir, ver
gi barışı yapılmıştır, gelir idaresi yeniden yapılandırılmıştır, KDV indirimleri yapılmıştır, Kurumlar 
Vergisi düşürülmüştür, Gelir Vergisi indirilecektir. 

ŞEVKET ARZ (Trabzon) - Barajlara gel... Barajlan bir söylesene. 
ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Bunu yalan makinesine bağlamak lazım! 
SEDAT KIZILCIKLI (Devamla) - Değerli kardeşlerim, kamu kâğıtlarından, ilk defa, vergi 

alınmaya başlanmıştır. 
Özelleştirme, yirmi yılda 8 milyar dolar gerçekleşirken, son üç yılda 22 milyar dolarlık özel

leştirme yapılmıştır. 
Kısaca söylüyorum: Geçici alkışlar için değil, kalıcı başarılar için çalışılmış ve gerçekten, hiz

metin destanı yazılmıştır. 
Sayın Bakanım, bunların başınıza, denk bütçe yaptığınız, hazineyi doldurduğunuz için gel

diğini düşünüyorum. Eski alışkanlıklan devam edenlerin ağzı kamaşmakta, iştahı kabarmaktadır; 
ancak, bu milletin parasını bundan sonra hortumlayamayacaklar, bu sefer avuçlarını yalayacaklar. 
Kamu kaynaklan milletimizindir ve yine, bu milletin menfaatına kullanılacaktır. Bu kaynaklara 
ulaşamayan kurtlar, belli ki, kuzuyu yemeyi kafasına koymuştur; ama, buna müsaade edilmeyecek
tir değerli kardeşlerim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Kuzuya bak, kuzuya!.. 
HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Okumadan söyle. 
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SEDAT KIZILCIKLI (Devamla) - Son olarak, muhalefete seslenmek istiyorum. 
Bugün, Türkiye'nin önü açıktır. Ülkemiz, istikrar ve güven ortamını sağlamıştır. 
HARUN AKIN (Zonguldak) - Sorulara cevap verin, sorulara... 
MEHMET SEMERCİ (Aydın) - Milletin canını nasıl yakacaksınız?! 
SEDAT KIZILCIKLI (Devamla) - Gelin, siz de buna destek olun. Türkiye'nin boşa geçirecek 

zamanı yoktur. Durumunuzu anlıyoruz, başanlı iktidarlar karşısında muhalefet etmenin zorluğunu 
tahmin edebiliyoruz. Hezeyanlarla, dedikodularla, gazete kupürleriyle, asılsız, belgeden yoksun id
dialarla siyasî rant sağlamanız mümkün değildir. 

ZEKERİYA AKINCI (Ankara) - İşine bak sen, işine!.. 
SEDAT KIZILCIKLI (Devamla) - Siyasî rant elde etmek için yüzünüzü millete dönmeniz 

gerekmektedir, sırtını millete yaslayıp hizmet etmek gerekmektedir. AK Parti, işte bunları yapıyor. 
Onun için, 3 Kasımdaki oyu yüzde 34 iken, 28 Marttaki oyu yüzde 42'ye çıkmıştır. İnşallah, bu 
trend yüzde 50'ye doğru yürümektedir. Gelin, siz de muhalefet anlayışını değiştirin; yoksa, millet 
sizi değiştirecek değerli kardeşlerim. 

Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kızılcıklı. 
Şimdi, Hükümet adına Maliye Bakanı Kemal Unakıtan. 
Buyurun Sayın Bakan. (AK parti sıralarından alkışlar; CHP sıralarından "ayağa kalk, ayağa" 

sesleri) 
ŞEVKET ARZ (Trabzon) - Oturma, oturma!.. Kalk, ayağa kalk!.. Yüce Divana sen de gidecek

sin, merak etme. 
BAŞKAN - Sayın Bakan, süreniz 20 dakikadır. 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. 
Saym Başkan, değerli milletvekilleri; alışkanlık oldu herhalde, ayda bir karşınıza çıkıyorum. 
ŞEVKET ARZ (Trabzon) - Daha çok çıkarsın! 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Şimdi, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 

tarafından, son altı ay içinde üç defa önerge verildi, gensoru önergesi. 
ORHAN SÜR (Balıkesir) - Nasıl ayda bir oluyor bu?! 
BAŞKAN - Lütfen, sayın milletvekilleri... 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Son bir ay içinde iki tanesi, son bir ay 

içinde iki tanesi verildi. 
Şimdi, bu iş alışkanlık edildi; ama, gensoru önergesinin de suyunu çıkardınız yani, yüzünüze 

gözünüze bulaştırıyorsunuz. 
ŞEVKET ARZ (Trabzon) - Sen de bakanlığı yüzüne gözüne bulaştırdın! 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Bakın, şimdi, bir bakan hakkında gen

soru önergesi, değerli arkadaşlar... 
RASİM ÇAKIR (Edirne) r Sorulara yanıt ver önce! 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Dur, geleceğim, acele etme. 
Bir bakan hakkında gensoru önergesi, böyle, üç defa, şimdiye kadar getirilmedi. Ne için verilir 

bu gensoru önergesi?.. 
RASİM ÇAKIR (Edirne) - Yamuğu olana verilir! 
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MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Gensoru önergesi ciddî konularda 
verilir. Öyle iddialar vardır ki, söylediğin zaman yer yerinden sarsılır arkadaş. Öyle konuya verilir 
gensoru önergesi. İkide bir, burada, papağan gibi aynı şeyleri tekrarlamakla gensoru önergesi veril
mez ki. Üç seneden beri cevaplandırdığım konuyu, geliyor, burada, bir şey duymamış gibi, dit dit 
dit, yine anlatıyor. Kardeşim, gensoru önergesi ciddî konulara verilir. Verdiğin zaman, o bakan 
yerinde duramaz. Öyle konuya verilir. (CHP sıralarından gürültüler) 

Şimdi, ben bakıyorum, iddialara bakıyorum, bu iddialar ne acaba diye bakıyorum ben; bu id
dialar, hiç de böyle ciddî konular değil. 

HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Hepsi fasa fiso, değil mi?! 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Tutarsız ve karalamaya dönük iddialar 

devamlı. 
Şimdi, bir ay önce verdiler ya bana bir gensoru, bir ay önce yazdılar, şu vardır, bu vardır; on

ları, burada tek tek cevapladım. Şimdi, arkadan, üçüncüyü verirken söyledikleri konuya bakın: Bir; 
kızının Vödafonla Telsim ilişkisi var mı, Telsime gitmiş mi? Altı ay önce gitmiş; ama, bu konuyla 
değil. Açıklayacağım... 

Efendime söyleyeyim, sen lojmanda oturuyor musun? Oturuyorum, üç senedir oturuyorum. 
Efendime söyleyeyim, KDV... 2004 yılında Bakanlar Kuruluyla KDV indirilmesi yapılmış. 
Yani, ileri sürdüğün iddialar, şu bir ay içerisinde yapılmış iddia değil. Daha önce niye ötekine 

de koymadınız, onları da açıklayayım?! 
V. HAŞİM ORAL (Denizli) - Yeni geldi evrakları da ondan. 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Niye?! Aklınız neredeydi sizin ya?! 

(AK Parti sıralarından alkışlar) 
ORHAN SÜR (Balıkesir) - Neyi nereye koyacağımızı sana mı soracağız?! 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Ama, o değil... Nedir maksat; mak

sat, arka arkaya, arka arkaya bir şeyler bulacaklar; efendime söyleyeyim, araştır kardeşim, araştır 
kardeşim, ne bulursan getir, ne bulursan getir... Yeter ki karalayalım mantığı var ya. 

MUHARREM İNCE (Yalova) - Niye lojmanda oturuyorsun?! 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Ondan dolayı, arka arkaya getiriyor, 

üç sene önce olmuş hadiseyi, şimdi, yeni olmuş gibi... Getir, birinci önergede cevaplayayım; getir, 
ikinci önergede cevaplayayım. Hep yaptığınız bu! 

ZEKERİYA AKINCI (Ankara) - Nasıl tökezlediniz Sayın Bakan! 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Şimdi, gensoru önerge verme işini de 

kötü bir alışkanlığa dönüştürdünüz. Bu memlekete yazık! Bakın, lüzumsuz yere milleti meşgul 
ediyorsunuz. Şu gördüğünüz çatı, devamlı surette boş işlerle mi uğraşacak, sizin getirdiğiniz boş 
önergelerle mi uğraşacak?! 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Seninle mi uğraşacağız yahu?! Kaç tane af çıkardın, kaç tane 
af çıkardın?! Seninle mi uğraşacağız?! 

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Buranın... Bakın, ben şimdi, gelirken 
hesabını yaptım. 

NECATİ UZDİL (Osmaniye) - Sorulara gel! 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Buranın bir günü, bu, Türkiye Büyük 

Millet Meclisinin bir günlük çalışması, bu millete 3 trilyona mal oluyor, bu millete 3 trilyona... İş
te, bugün gitti buna. (CHP sıralarından gürültüler) 
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BAŞKAN - Sayın Bakan, bir saniye... 
Sayın milletvekilleri, Sayın Kılıçdaroğlu önerge sahibi olarak 15 dakika; Sayın Şirin, Anavatan 

Partisi Grubu adına 25 dakika... 
HÜSEYİN ÖZCAN (Mersin) - 18 dakika Saym Başkanım. 
BAŞKAN - . . .Sayın Kumkumoğlu Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına 25 dakika; toplam 75 

dakika konuşmak suretiyle Sayın Bakan hakkında iddialarda bulundular. Şimdi, lütfen, sabredin, 
Sayın Bakan iddialara cevap versin. (CHP sıralarından "cevap vermiyor" sesleri, gürültüler) Lütfen 
sayın milletvekilleri... 

Buyurun Sayın Bakan. 
MALÎYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. 
Değerli arkadaşlar, şimdi ne oluyor biliyor musunuz? Bak, bütün millet bunu biliyor. Artık, ben 

de, gelince, üçüncü önergede gülmeye başladım. Millet gülüyor bunlara ya, millet! Vallahi 
gülüyorum yani, ne yapayım! 

Şimdi, diyor ki birileri: "Cumhuriyet Halk Partisi muhalefet yapamıyor, beceremiyor 
muhalefeti." Yazıyor, gazeteler yazıyor boyuna. Şimdi, arkadaşlarda bir panik, bir panik. Nasıl 
yapalım muhalefeti, nasıl yapalım muhalefeti... Haydi, Maliye Bakanına bir önerge; olmadı, bir 
daha önerge; olmadı... Sizden rica ediyorum, dördüncü önergeyi de kısa zamanda bekliyorum! Al-
lahaşkına yapın yani, dördüncü önergeyi de getirin! (CHP sıralarından "Başbakanla ilgili 
getireceğiz" sesleri) Getirin, herkesi de getirin; AK Partinin alnı açık. 

ŞEVKET ARZ (Trabzon) - Yolsuzluklara cevap ver! 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Bakın, şimdi, gensorunun süreci hak

kında da kısaca bilgi vermek istiyorum değerli arkadaşlar. 
ŞEVKET ARZ (Trabzon) - Sorulara cevap ver! 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Bilindiği üzere, 15 Şubat 2006 tarihin

de yapılan gensoru görüşmeleri sırasında sizlerin verdikleri güven ve itimatla gensoru önergesi red
dedildi; ancak, hemen ardından, şahsım üzerinden AK Parti aleyhinde yoğun bir nifak ve karalama 
kampanyası başlatıldı. Her gün yeni bir iddia gündeme getirildi. Her yeni iddia, ertesi birkaç gün 
boyunca bire bin katarak sulandırılmış, yalancının mumu misali bir iki gün sonra ortaya çıkan yalan 
haber ve iddialar yokmuş farz edilerek, körler, sağırlar, birbirini ağırlar misali, koro halinde aynı 
şarkılara devam edilmiştir. Bu yoğun medya bombardımanının ardından, gensoru müessesesinin hiç 
de özüne uymayan bir biçimde, Anamuhalefet Partisinin temsilcileri tarafından bir gensoru önergesi 
tekrar Yüce Meclisin huzuruna getirilmiştir. Süreç de böyle işliyor. Yani, o yoğun medya baskısı, 
bu karalama kampanyasından dolayı Allah bana sabır versin. 

ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Amin!.. 
ZEKERİYA AKINCI (Ankara) - Biraz da vicdan versin! 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Kimsenin de başına vermesin; ama, bu 

kadar yalan ve iftiralarla dolu karalama kampanyasına, herhalde, ender kimselerden birisiyim 
maruz kalan. 

ORHAN SÜR (Balıkesir) - Allah versin! 
MUHARREM İNCE (Yalova) - Sabır da Allah'tan, lüks de Allah'tan... 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Organize bir biçimde yürütülen bu 

karalama kampanyasını bizler bir yerlerden hatırlıyoruz. Bu tür çabalar, Türkiye'nin eski siyaset an
layışının devamı değerli arkadaşlar. Bu siyaset anlayışına sahip olanlar, sanıyorlar ki, bu tür çabalar 
prim toplar. 
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ŞEVKET ARZ (Trabzon) - Eski siyasette götürmek yoktu; ama, yenide var. 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Halbuki, son üç yıl içinde, iktidarımız 

döneminde eski Türkiye gitti, yerine yeni Türkiye geldi. 
ŞEVKET ARZ (Trabzon) - Götürme dönemi başladı değil mi?! 
CANAN ARITMAN (İzmir) - Hortum sistemi devam ediyor, hortumlama devam ediyor. 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Bu Türkiye, ekonomik olarak istikran 

yakalamış, sürekli büyüyen, demokratikleşme sürecini tamamlayan, vizyon sahibi bir Türkiye'dir. 
Birileri, bildikleri siyasî ezberine devam edecekler; ancak, biz de, bildiğimizden vazgeçmeyeceğiz, 
Türkiye'yi daha ileri götürme yarışında durmadan, hep ileri koşmaya devam edeceğiz arkadaşlar. 

ŞEVKET ARZ (Trabzon) - Ofer'le beraber!.. 
ZEKERİYA AKINCI (Ankara) - Töklezleyerek... Tökezleyerek... 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

bugün burada gündeme getirilen iddiaları ve bunlann arkasındaki niyetleri gerçek manada anlamak 
için bunların bilinmesinde fayda var. Birazdan, tek tek anlatacağım. 

ORHAN SÜR (Balıkesir) - Zaman kalmadı, zaman!.. 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Gündeme getirilen iddiaların hepsi 

yalandır, iftiradır. 
ORHAN SÜR (Balıkesir) - Belgeler?!. 
ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Trafik kazası doğru mu, yalan mı?! 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Allah'a şükürler olsun, bir bakan 

olarak, ne benim hesabını veremeyeceğim bir meselem vardır ne de AK Parti Grubu bu kadar açık 
bir kampanyaya karşı prim verecek durumda değildir. 

HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Okumadan söyle Sayın Bakan, okumadan söyle! 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Çarpışan otomobilleri anlatacaktınız, çarpışan otomobilleri. 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Bakınız, şimdi, burada, üç tane konu 

konuşuldu ya; bu üç tane konuyu, ben, tek tek açıklayacağım şimdi. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Çarpışan otomobiller... 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Ama, bu arada, öyle, burada, geliyor

lar, işte şunu da açıkla, bunu da açıkla... Niye yazmıyorsun gensoruya, niye yazmıyorsun?! Yaz da 
açıklayayım. Sizinle uğraşacak halim mi var benim?! Ama, ona rağmen yine açıklayayım. Bir defa, 
buraya gelip de çok büyük yalan söyleyen bir sözcü var; benim 2/B'deki arazimin Başbakana ait ol
duğunu söyleme cüretini gösteriyor. Bu kadar büyük yalan, ben, hayatımda görmedim. Benim al
dığım arazi Başbakana aitmiş! Bunu eğer iddia edemeyen... 

HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Hepsi senin mi Sayın Bakan?! 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Gönlünüz yetiyorsa... Söylüyorum 

şimdi; bunu iddia edip de ispat edemeyen şerefsizdir diyorum. (AK Parti sıralanndan alkışlar) Hadi 
bakalım, çıkın!.. Hadi, çıkın da söyleyin! Benim üzerimdeki 2/B arazisi, 2/B arazisi Başbakanın-
mış! Bunu iddia ediyorsan, gönlün yetiyorsa, çık, göster belgesini; iddia edip de ispat edemiyorsan 
da şerefsizsiniz! Hadi bakalım, hadi!.. Burama getirdiniz benim birader ya!.. (CHP ve Anavatan 
Partisi sıralanndan gürültüler) 

ALİ RIZA BODUR (İzmir) - İspat ederse ne olacak?! 
HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Sayın Başkan, lütfen... 
BAYRAM ALİ MERAL (Ankara) - Sayın Başkan, sapıttı!.. 
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MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - İkincisi... (CHP sıralarından sıra 
kapaklarına vurmalar) 

BAŞKAN - Sayın Bakan... Sayın Bakan... 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Efendim? 
BAŞKAN - Sayın Bakan, lütfen, sizi temiz bir dille konuşmaya davet ediyorum. Lütfen... 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Peki... 
Şimdi, bakınız, yalanların ardı arkası kesilmiyor. 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Sayın Başkan, tutanaklardan çıkması lazım bu ifadenin. 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Benim oğlum Ofer'in uçağıyla İsrail'e 

gitmişmiş. Bu iddiayı yapıp da ispat edemeyen şerefsizdir! (CHP sıralarından sıra kapaklarına vur
malar, gürültüler) 

ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Sen çok yalancısın! 
BAŞKAN - Sayın Bakan... 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Benim... 
MUHARREM KILIÇ (Malatya) - Sözünü geri alsm! 
VEZİR AKDEMİR (İzmir) - Olmaz böyle şey! 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Bakınız, Libananco'yla ilgili laf 

ediyorlar burada, Libananco'yla ilgili laf ediyorlar. Libananco davası, biliyorsunuz, bir hakeme 
gidilmiştir, yurt dışında bir yere gidilmiştir. Şimdi, burada, Libananco davasında, biz... 

ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Mahdumlar Kanada'da buluşuyor... 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Şeyleri burada, bütün evraklar burada. 

Enerji Bakanlığına yurt dışından... (CHP ve Anavatan Partisi sıralarından sıra kapaklarına vur
malar, gürültüler) 

RASİM ÇAKIR (Edirne) - Sayın Başkan, bu Parlamentonun şerefini koruma işi size düşüyor; 
lütfen, görevinizi yapın! 

BAŞKAN - Bir saniye... 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Şimdi, Libananco davasınıda Enerji 

Bakanlığı takip edecek. Bununla ilgili yazıları yazdık. Enerji Bakanlığına aittir. Bakanlığımla ilgili 
herhangi bir avukat tutma, dışarıdan hukuk hizmeti alma diye bir durum söz konusu değildir. 
Burada, bütün yazılar burada, bütün onaylar burada, istediğinize de gösteririm; ama, bu arada, o 
dışarıdaki bizi dava eden kuruluşa da bir cevap verilmesi lazım; çünkü, Enerji Bakanlığı şu anda o 
hizmet anlaşmasını yapamamış; fakat, bu arada da devletin menfaati ortada olduğu için, ben, hazine 
avukatlanna bir itiraz yazma, yani, oradaki Türkiye Cumhuriyetinin menfaatim korumak için bir 
itiraz yazma izni veriyorum. Burada gösterilen izin odur. Kime veriyorum o izni; dışarıdan herhan
gi bir avukata, hukuk bürosuna değil, bu devletin avukatlanna veriyorum, hazine avukatlanna, itiraz 
siz de yapabilirsiniz diye, onlara da, devletin, cumhuriyetin menfaatlan haleldar olmasın diye on
lara da bir şey veriyorum. Şimdi, bu yolsuzluk mu allahaşkına?! Bu şaibeli bir durum mu?! Bu kötü 
bir durum mu?! Türkiye Cumhuriyetinin haklannı, menfaatlarını korumak için hazine avukatlarına, 
yani, devletin avukatlanna onay vermişim. Bu mu şaibe allahaşkına ya?! Yani buraya getiriyorlar, 
anlamadan, dinlemeden, bilmeden... İşte, bütün avukatlanmız da burada, hukuk müşavirlerimiz de 
burada, dosyalanınız da burada. Bu kadar olmaz ki! 

HALİL AKYÜZ (İstanbul) - Ofer nerede, Ofer?! Onlara cevap ver! 
ŞEVKET ARZ (Trabzon) - Sorulann hiçbirine cevap vermedi. 
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MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - İkide bir, eşimle ilgili, araba... Allahaş-
kına, şimdi, ben İstanbul'a gittiğim zaman bana bir araba tahsis edilir. Ben Türkiye Cumhuriyetinin 
Maliye Bakanıyım. Bütün bakanlara bu yapılmış ve bütün bakanlara da araba verilmiş orada. Gezerek 
gidecek halim yok. Ben toplantıya giderken, eşimi de bir araba eve götürüyor. Bu araba yok gümrük
ten kaçmış, yok efendim şundan olmuş, benzinini bu koymuş... Araba Defterdarlığın arabasıdır, 1994 
yılından beri kullanılan araba ya! Bütün bakanlar binmiş, eşleri de kullanmış giderken ihtiyaç olduğu 
için, müsteşara da vermişler, diğer bakanlık mensubuna da vermişler. Yani, bunu burada getirip de, 
Bakanlığın, eşimi eve götürmek için, götürdüğü arabayı, Defterdarlığın arabasını... 

İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Sayın Bakan, aleyhinize delil olur bu Anayasa Mahkemesinde! 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Gümrükten kaçırılmış araba, benzinini 

Defterdarlık koymuş... Efendim, eşim çıkmış da "ben, Maliye Bakanının hanımıyım" demiş. Böy
le şeylere... Ya, bu alakası, aslı astarı olmayan şeyleri getirip de koskoca Büyük Millet Meclisini 
meşgul etmenin anlamı var mı; bu mu ciddî meseleler yani?! Söyledikleri, hepsi bu. 

ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Bu parmaklar kurtarmaz sizi Yüce Divanda! 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Ama, şimdi geliyorum, esas gensoru 

önergesinde bahsedilen Telsim Vodafon meselesine. Öncelikle şunu söylemek istiyorum: Kızımın 
Telsim ihalesinde Vodafon şirketine aracılık ettiği şeklindeki çirkin ve yalan bir iddia. Çirkin ve 
yalan bir iddia. 

ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Ne işi var Telsimde? 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Ha, ne işi var?!. 
Şimdi, öyle bir senaryo yazılıyor ki değerli arkadaşlar, bazı medya da buna şey tutuyor tabiî. 

Benim kızım, efendim, 14 Kasımda... Baştan şey o... 14 Kasımda... İşte şey de yazdı bana, bir soru 
önergesi de geldi; aynı senaryo. 14 Kasımda bir siyah BMW'yle Telsime gidiyormuş, Telsimin 
oradaki genel müdürü koşarak geliyor, karşılıyor onu, o da o sırada soruyor, Vodafoncular da geldi 
mi diye. Senaryoya bakın siz şimdi; geldi mi?.. Çıkıyorlar, efendime söyleyeyim, kızım da orada 
onlarla, efendim o işi, aracılık yapıyor; onu söylemek istiyorlar. Bir defa, bak, biraz... Daha önceki 
söylediğimi aynen söylüyorum; bunu iddia ediyor musunuz etmiyor musunuz? Bir defa çıkın. Hiç 
kıvırtmayın. İddia ediyor musunuz böyle bir şey olduğunu, etmiyor musunuz; onu söyleyin bana 
bakayım. Hiç öyle, geldi mi gitti mi, yok. (CHP sıralarından gürültüler) 

Gittiğini iddia ediyor musunuz? Bak, gene ağır konuşacağım. (CHP sıralarından gürültüler) 
NECATİ UZDİL (Osmaniye) - Yakışmıyor sana, yakışmıyor! 
HÜSEYİN BAYINDIR (Kırşehir) - Utanmaz adam! Sen ağır konuşmayacaksın! 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Ha... Şimdi... Herhalde, tahmin 

ediyorum, Vodafon 14 Kasımda gitmiş, ona bir senaryo hazırlanıyor. 
NECATİ UZDİL (Osmaniye) - Sen sorulara cevap ver. 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Yani, bu kadar çirkin, yalan bir iddia 

olamaz arkadaşlar yahu. Allahaşkına... 
NECATİ UZDİL (Osmaniye) - Gitmemiş mi?! 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Benim kızım gitmişmiş de, 

Vodafonda... 
Gene ağır şey söyleyeceğim, gene hoplayacaksınız orada. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Hadi canım sen de! 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Ee... Böyle edepsizce iddialarda kim

se bulunmasın. 
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K. KEMAL ANADOL (îzmir) - Sensin edepsiz! 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Bu iddiasını ispat edemeyen, gene adi 

bir müfteridir. İftira atan, müfteridir. 
BAŞKAN - Sayın Bakan... ^_ 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Hadi...(CHP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN - Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Gönlünüz yetiyorsa söyleyin. (CHP 

sıralarından gürültüler) 
HÜSEYİN BAYINDIR (Kırşehir) - Sayın Başkan, o adamı alın oradan. Ahlaksızı alın oradan! 
RASİM ÇAKIR (Edirne) - Sayın Başkan... 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Ha, şimdi, gitti mi gitmedi mi?! (CHP 

sıralarından "Sayın Başkan" sesleri, gürültüler) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen... Lütfen... 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Şimdi, gitti mi gitmedi mi... Değerli 

arkadaşlar... (CHP sıralarından gürültüler) 
RASİM ÇAKIR (Edirne) - Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi; yapın görevinizi! 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen... 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Evet. Burada, benim kızım... 
BAŞKAN - Sayın Bakan... 
ENVER ÖKTEM (İzmir) - Sayın Başkan, görevinizi yapınız. Hakaret ediyor milletvekillerine. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, yerlerinize oturur musunuz... 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Benim kızım 5 Eylülde gitmiştir. 
ENVER ÖKTEM (îzmir) - Sessiz kalamazsınız buradan. 
BAŞKAN - Oturur musunuz yerinize... 
Siz konuştuğunuz müddetçe müdahale edilmez. Oturur musunuz yerinize Sayın Milletvekilim. 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - 5 Eylülde niçin gitmiştir; teknik bir 

soruyu sormak için gitmiştir. Gidince de... (CHP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN -Sayın Bakanım, bir saniye... 
ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Mikrofonu kessenize... Ayıptır ya! 
BAŞKAN - Sayın Bodur, lütfen... 
ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Ama, ayıptır ya! 
BAŞKAN - Lütfen Sayın Bodur. 
ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Ayıptır! Yani, ne demektir?! 
BAŞKAN - Sayın Bodur, lütfen... 
ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Hayatımızı alnımızın teriyle kazanıyoruz. Öyle ahlaksızlık yap

mayın! 
BAŞKAN - Sayın Bodur... 
HALİL AKYÜZ (İstanbul) - Böyle bir ahlaksız bakan da yoktur. 
BAŞKAN - Sayın Bakan, Tüzüğün 67 nci maddesi "Genel Kurulda kaba ve yaralayıcı sözler 

söyleyen kimseyi Başkan derhal, temiz bir dille konuşmaya davet eder..." 
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ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Çok şükür! 
BAŞKAN - "...buna rağmen, temiz bir dil kullanmamakta ısrar ederse kürsüden ayrılmaya 

davet eder." 
Lütfen, biraz önceki kullandığınız kelimelerle ilgili, maksadını aştığını sözlerinizin ve özür 

diler misiniz. Lütfen Sayın Bakan... 
ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Özür dilesin. 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Kelimelerimi... Sayın Başkan, ben 

burada kelimelerimi seçerek söylüyorum. Ben, kimseye o lafları söylemiyorum; ama, bu iddiayı id
dia edip de ispat edemeyen diyorum ben; kimseye ben şudur demiyorum, alınmayın. (CHP 
sıralarından gürültüler) 

M. CEVDET SELVİ (Eskişehir) - Sayın Başkan, böyle bir âdet yok, buna hakkı yok; ne söy-
leyecekse söylesin; ama, terbiyeli söylesin! 

BAŞKAN - Lütfen, sayın milletvekilleri... 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Onun için... 
M. CEVDET SELVİ (Eskişehir) - Milletin önünde "şerefsiz" diye bağırmadan... Özür dile! 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - ...o kelimelerimi bu şekilde tavzih 

ediyorum Sayın Başkanım. 
ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Ne demek "şerefsiz"?! 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Şimdi, Sayın Başkan, değerli arkadaş

lar; benim kızım gitmiştir, 5 Eylülde gitmiştir; öyle, 14 Kasım falan senaryoları çizilmesin. 5 Ey
lülde gitmiştir; gittiği zaman da açık açık da oradan randevu almıştır; hem teknik bazı bilgiler elde 
etmek için gitmiştir hem de kendi ürünlerini tanıtmıştır. 

ALİ RIZA BODUR (İzmir) - İtiraf ediyor!.. Merdi kipti itiraf ediyor! 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Fakat, oraya mal satmak için de git

medi. Eğer 5 Eylülde mal satmak için gitseydi... 
UFUK ÖZKAN (Manisa) - Mal pazarlamaya gitti. 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - ...5 Eylülden, eylül, ekim, kasım, 

aralık, ocak, şubat, mart; bir tane mal satmış mı, gösterin bana! 
ŞEVKET ARZ (Trabzon) - Az önce, gitmemişti hani!.. 
MALÎYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Bir tane teklifi var mı, gösterin bana; 

bırakın mal satmayı, teklif var mı, gösterin bana. Bir tane mal satmak için bir teşebbüsü olmuş mu?! 
ŞEVKET ARZ (Trabzon) - Ne işi var orada?! 
ZEKERİYA AKINCI (Ankara) - Kahve falı bakmaya mı gitmişler?! 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Oraya 150 tane adam gitmiş görüş

meye; ne var görüşmeye gidince?! Bakan kızıysan görüşemeyeceksin, oraya gidemeyeceksin, 
buraya gidemeyeceksin, konuşamayacaksın. 

Bakınız şimdi, eğer yanlış bir şey varsa, gelin burada konuşalım, tartışalım. 
UFUK ÖZKAN (Manisa) - Konuşuyoruz, yanlışını söylüyoruz. 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Eğer burada, eğer bir suiistimal varsa, 

eğer bir ihaleye girmişlik, yanlışlıkla da olsa girmişlik varsa, eğer bir nüfuz suiistimalinden dolayı 
menfaat elde edilmiş varsa, gelin konuşalım; ama, böyle karalamayla bunlan yapmayın allahaşkına; 
bunlar, bu çatının altına yakışmıyor bunlar. 

ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Sayın Başkan, sözünü geri almadı; hâlâ devam ettiriyorsunuz! 
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M. CEVDET SELVİ (Eskişehir) - Eğer Bakan şerefliyse, özür dilesin! 
BAŞKAN - Lütfen, Sayın Selvi... 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Şimdi gelelim KDV indirimine... 

KDV indirimi... (CHP sıralarından gürültüler) 
Değerli arkadaşlar, KDV indirimini biz ne zaman yaptık... 
M. CEVDET SELVÎ (Eskişehir) - Sayın Başkan, eğer şerefliyse, özür dilesin! 
BAŞKAN - Sayın Selvi, lütfen... 
M. CEVDET SELVİ (Eskişehir) - Olayları saptırarak milletvekillerine "şerefsiz" demeye hak

kı yok. 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Bütün gıda maddelerinde biz KDV in

dirimini yaptık. Gıda maddelerinde KDV... 
M. CEVDET SELVİ (Eskişehir) - Eğer şerefsiz değilse, sözünü geri alsın! 
ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Bizim şerefimizi cümle âlem biliyor! 
BAŞKAN - Lütfen, yerlerinize oturur musunuz sayın milletvekilleri. 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Temel gıda maddelerinde KDV in

dirimi yaptık. Şimdi, ben size soruyorum: Et, süt, yumurta, bu milletin temel gıda maddesi değil mi? 
Bunların hepsinde biz indirim yaptık. 

MUSTAFA ÖZ YÜREK (Mersin) - Onlar eskiden beri... 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Neymiş; babası Maliye Bakanı yahut 

oğlu bilmem yumurta işi yapıyor diye, yumurta indirildi... 
İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Utan bunları konuşmaktan... 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Şimdi, biz, bunu, Bakanlar Kurulu 

kararıyla 2004 yılında yaptık; kimse bir şey demiyor. Şimdi, hani, Bakanın hakkında bir şey 
arayacaklar, bulacaklar ya, araştır maraştır, falan falan... Eğer, bir şey inmiş, pastörize yumurtanın 
KDV'si inmiş, Bakanın çocuğu da bununla uğraşıyor, ondan sonra, bundan dolayı... 

ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Türkiye'de başka üreten var mı?! 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Bakanın çocuğu, inen kâğıt işi de yap

saydı. .. Kâğıdı da indirdik biz, kalemi de indirdik, defteri de indirdik. 
M. CEVDET SELVİ (Eskişehir) - Bırak canım onları!.. 
ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Türkiye'de kaç tane pastörize yumurta yapan var?! 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Bakınız, şimdi, süte... 
FAHRETTİN POYRAZ (Bilecik) - Eski defterleri karıştırıp duruyorlar... 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Tabiî, eski defterleri karıştırıp 

duruyorlar yani. Neden; züğürt tüccar misali... 
İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Kuş gribinden ne kadar yumurta topladı!.. 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Şimdi, bakınız, reçel inmiş, peynir 

tozu inmiş; sütün pastörizesi de 8, kendisi de 8, yumurtanın pastörizesi 8 olmuş, kendisi de 8. Yani 
bunda yadırganacak ne var?! 

Şimdi, ne çıkardılar biliyor musun; şeyi indirdik, tekstilde KDV'yi indirdik, bazı basın men
supları, bakanın oğlu tekstil işiyle uğraşıyor demeye başladılar. (CHP sıralarından gürültüler) Yahu, 
bu kadar artık ayağa düşürüldü bu iş. 

UFUK ÖZKAN (Manisa) - Konuyu saptırma... 
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ŞEVKET ARZ (Trabzon) - Bu bakanlığı ayağa sen düşürdün Saym Bakan ... 
MALÎYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Yani, biz, tekstili indiriyormuşuz, 

benim oğlumun tekstil şirketi varmış da, onun için indiriyormuşuz! Bunu yazanlar oldu yani. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Bakan, lütfen, toparlar mısınız. 
Buyurun. 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Tamam. 
Şimdi, size soruyorum. Bakın... 
UFUK ÖZKAN (Manisa) - Özel uçakla seyahat ettin mi? Hangi firmanın uçağına biniyorsun? 

Hâlâ cevabını bekliyorum, üç hafta oldu... 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen... 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Onu burada cevaplandırdım... 
UFUK ÖZKAN (Manisa) - Hayır... 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Onu burada cevaplandırdım, tekrar 

cevaplandırırım. 
UFUK ÖZKAN (Manisa) - İkinci defa sordum... Özel uçağa binip gittin mi gitmedin mi? 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Yazılı da verdim, burada da cevaplan

dırdım; ama, sizin niyetiniz duymak değil, sizin niyetiniz öğrenmek değil. 
UFUK ÖZKAN (Manisa) - Türkiye'nin büyük firmalarını şaibe altında bırakıyorsun. Nasıl 

Maliye Bakanısın?! Yazıklar olsun!.. 
BAŞKAN - Saym Özkan, lütfen... 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Şimdi, şunu söyleyeyim... 
HÜSEYİN BAYINDIR (Kırşehir) - Sayın Bakan, utanmayı öğren biraz... 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Burada, yatıp kalkıp, şimdi -bakandan 

bir şey bulamıyorlar ya, kendisinden bir şey bulamıyorlar- çocuklarla uğraşıyorlar. 
ŞEVKET ARZ (Trabzon) - Ne becerikli çocuklarınız var!.. Allah herkese versin!.. Helal ol

sun!.. 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Şimdi öyle bir şey yapıyorlar ki, 

çocuklar... İki tane, iki kutu yumurtaya Türkiye'nin gündemini bağladınız; iki kutu yumurtaya bağ
landı. Sanki büyük işler yapıyorlarmış, çok büyük şirketlermiş!.. Yahu, bu şirketlere bir bakın 
bakayım, bu mütevazı şirketlere bakın; Türkiye'nin ilk lO'una mı giriyor, Türkiye'nin ilk lOO'üne mi 
giriyor, Türkiye'nin ilk 500'üne mi giriyor, Türkiye'nin ilk 1 OOO'ine mi giriyor?! O kadar büyüttüler 
bunu. Yumurta değil, sanki uçak satıyor adamlar! 

ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Onu da yaparlar!.. Kabiliyetli çocuklar!.. 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - İki kutu yumurta sata sata... Bir de 

reklam vermiş işte. Hata etmiş, reklam vermiş. Onu da kestirdik. Kesin dedik. 
Şimdi, geliyorum lojman işine. Bak, bunlar vardı. Gensoru önergesinde ne varsa, onları cevap

landırıyorum tekrar. 
ŞEVKET ARZ (Trabzon) - Milletvekili lojmanlarını niye sattın? 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Evet arkadaş, ben bir şey söylüyorum. 

Ben lojmanda oturuyorum. (CHP sıralarından "Helal olsun!" sesleri) Helal mi?! 
ŞEVKET ARZ (Trabzon) - Milletvekili lojmanlarını niye sattın o zaman?! 
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MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Şimdi, oturduğum lojman, benim 
Bakanlığım döneminde alınmış lojman değildir bir defa. Benden önceki bakanlar nasıl oturmuşsa 
öyle oturuyorum. Aynı şekilde Zekeriya Temizel de oturuyordu lojmanda. Saracoğlu'ndaki lojman
da oturuyordu. Niye laf etmiyorsunuz, niye konuşmuyorsunuz onu?! 

MUHARREM İNCE (Yalova) - Halkın içinde niye oturmuyorsun, halkın içinde?! AKP millet
vekilleri halktan korkmaz! 

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Ben halkın içinden gelmişim. 
Arkadaş, kanunlar çerçevesinde oturuyorum, kanunlar çerçevesinde de kiramı ödüyorum. 
MUHARREM İNCE (Yalova) - Kaç para ödüyorsun?! 
BAŞKAN - Sayın İnce, lütfen... 
ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Göster makbuzunu! 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Yasalarda, kimlerin hangi konularda 

oturabileceğine dair burada yönetmeliğimiz var işte. 
MUHARREM İNCE (Yalova) - Kaç para?! 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Yönetmelik burada. Çıkın... Yönet

meliği de getirdim size, yönetmelik de burada. Bakınız; kanuna bakın, mevzuata bakın, buna aykırı 
bir şey bulamazsınız. Kanuna, yasalara uygun şeye, etiktir-etik değildir tartışması ne zaman baş
ladı?! Ama, şimdi ben size bir şey söyleyeceğim bakın. Ben size eğer, arkadaşlar, kusura bakmayın, 
ben kendim değil de çocuğumu oturtuyorum bu lojmanda desem, ne dersiniz; olur mu Sayın Bakan 
dersiniz. 

ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Makbuzları getir! 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Sana, tamam anladık, devlet hakkını 

vermiş, kanunu vermiş; ama, oğlunu oturtuyorsun; olur mu?!. 
ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Ödediğiniz kira makbuzunu gösterin! 
BAŞKAN - Sayın Bodur... 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Şimdi bakın değerli arkadaşlar, çok 

önemli bir konudan bahsediyorum, çok önemli. Sayın Baykal, sizin oğlunuz var değil mi; doktor 
olan oğlunuz var mı yok mu; var. 

V. HAŞİM ORAL (Denizli) - Ne ilgisi var gensoruyla?! 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Evli mi değil mi; evli. Peki, siz, ken

di milletvekilliğiniz döneminde size tahsis edilen lojmanda oğlunuzu oturttunuz mu oturtmadınız 
mı; onu söyleyin bana. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

AHMET YENİ (Samsun) - Daha neler varmış be! 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Şimdi, bir bakana diyor ki: Sen niçin 

oturuyorsun diyor, kendi oğlunu senelerce oturtuyor. Evli, gelinini, oğlunu oturtuyor. 
NECATİ UZDİL (Osmaniye) - Lojman sırası gelmiyor mu senin oğlunun? 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Ha?.. Oturtuyor. Beni bir şeyle suçlar

ken, Genel Başkanınıza bakın bakalım, var mı onda bir şey? (CHP sıralarından gürültüler) Var mı, 
ona bakın. 

Bunu gazeteler yazdı mı yazmadı mı? Bak, bak, bak, yazıyor burada. 
ORHAN SÜR (Balıkesir) - Ne yazıyor, onu söyle. 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Ha... 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Ne yazıyor? 
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CANAN ARITMAN (İzmir) - Çamur atma! 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen. 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Bu, kanuna da aykırı, etiğe de aykırı, 

her bir şeye aykırı. Bunu kim yapıyor; Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkanı yapıyor. 
ORHAN SÜR (Balıkesir) - Geçen gensoruda da aynı cevabı verdin. Çapulcubaşı! 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Ve bunu da gazeteler yazmaya baş

layınca da apar topar çıkartıyor. Yaa! 
ORHAN SÜR (Balıkesir) - Geçen sefer de aynı çamuru attın sen. 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Kendinizi... Aynaya bakın, aynaya. 

Aynalar boşuna olmadı. Bakın aynaya... Bakın aynaya. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
ORHAN SÜR (Balıkesir) - Malih Gökçek nerede oturuyor, söylesene. 
BAŞKAN - Sayın Bakan, buyurun. 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Toparlıyorum. 
Şimdi burada deniyor ki... 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - 5 dakika oldu. 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - ... kooperatif tasfiye olmadan tapu 

alınmazmış. Nasıl alınmaz?! Siz avukatsınız, gidin bakın Çayyolu'ndaki kooperatiflere, kimler al
mış, kimler almamış? Kooperatif devam ederken tapu alınır; ama, siz alamazsınız. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Ferdî mülkiyete geçilecek. 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Şimdi soruyorum... 
ORHAN SÜR (Balıkesir) - Melih Gökçek aldı mı? 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Burası Angora Evleri, Angora. 
NECATİ UZDİL (Osmaniye) - Evet! 
CANAN ARITMAN (İzmir) - Böyle temize çıkamazsınız!.. 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Şimdi, o Angora Evlerinde kamuya ait 

işgal ettiğiniz yeri boşalttınız mı boşaltmadınız mı Sayın Baykal? Bana boyuna soruyorsunuz, ben 
de sorayım size yahu! 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Ferdî mülkiyete geçilecek. 
AHMET KÜÇÜK (Çanakkale) - Sen, kendi hesabını ver! 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Ben de size bir sorayım. Kamuya ait 

yeri... (CHP sıralarından gürültüler) 
İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Kendi hesabını ver sen, kendi hesabını! 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Yalan söylüyor!.. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen... 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Kamunun yerini gasbettiniz mi et

mediniz mi? Eğer, o yeri daha boşaltmadıysanız, gaspçısınız, gaspçı. 
Bakın, burada, evin şeyleri burada. 
ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Sen Bakansın, senin görevin ne?! 
ORHAN SÜR (Balıkesir) - Belgeler elinde, incele! 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Olur. 
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Ben, şahsen hicap ederim; yani, Sayın Baykal'm evine gideyim "şu kadar yeri gasbetmişsiniz 
siz kamudan, boşaltın" diyeyim. Ben, utanırım doğrusu; ama, daha hâlâ orada elektrik direkleriniz 
dikili, bahçede dikili. 

ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Sen başka şeylerden utan! 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - O, kaçak yaptığınız havuzu yıktınız mı 

yıkmadınız mı, söyleyin bana! Devam ediyor onlar daha. Önce kendinize bakınız. Bak, beni daha 
şey etmeyin, daha neler var burada; daha neler var burada. (CHP sıralarından gürültüler) 

ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Yalancıyı?!. 
HÜSEYİN BAYINDIR (Kırşehir) - Bavul dolusu mu?! Bavul dolusu mu?! Mısır hangisi, 

mısır?! 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Gazi Erçel, parasını şeyden bir gün 

önce Türk Lirasından dolara çevirdi diye başına gelmedik kalmadı; Saym Baykal, acaba çevirdi mi 
parasını çevirmedi mi Gazi Erçel gibi? 

ORHAN SÜR (Balıkesir) - Belgeler elinde, incele! Bakan sensin! 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Peki, hani bir servet beyannamesi 

çıkanldı; Olcay Hanımın acaba niye servetini açıklamıyor, bir şey var mı yok mu?! Niye olmuyor 
bu?! 

ORHAN SÜR (Balıkesir) - Bu senin yaptığın ne?! Müfterilik bu işte! 
ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Bütün belgeler elinde, açıklasana! 
BAŞKAN - Sayın Bodur... 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Ben değil, siz açıklayın; ben niye açık

layayım?! 
CANAN ARITMAN (İzmir) - Ayıp! Ayıp! 
ORHAN SÜR (Balıkesir) - Yüzsüzlük örneği, yüzsüzlük! 
UFUK ÖZKAN (Manisa) - Yazıklar olsun sana! 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Servet beyannamesi dediğin zaman, 

kendine ait, eşine ait ve onsekiz yaşından küçük çocuklann varsa onlara ait, açıklanır. Ben, bu kadar 
oldum, bu kadar... 

Şimdi, herkes soruyor kamuoyunda; yahu, Sayın Baykal bütün servetini, nerede, o yasaklı 
dönemi var ya, az bir zaman, orada elde etmiş, orada avukatlık yapmış; acaba o avukatlık gelirlerini 
ne kadar beyan etmiş diye soruyorlar; ben bilmiyorum. 

ORHAN SÜR (Balıkesir) - Bakan sensin, gereğini yap! 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Makam sende, niye bakmıyorsun?.. 
BAŞKAN - Sayın Anadol, lütfen!.. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Yalan söylüyor! Yalan söylüyor! 
BAŞKAN - Lütfen Sayın Anadol. 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Ben dinledim, dinledim. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - 4 trilyon dedi, 4 milyar çıktı. 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Hiç telaşa kapılmayın, panik yap

mayın, dinleyin. Ben dinledim, hepiniz dinleyin. Niye kızıyorsunuz canım?! Ne var bunda allahaş-
kma?! (AK Parti sıralarından alkışlar) 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - 4 trilyon dedin, 4 milyar çıktı. 

- 4 9 8 -



TBMM B:74 14 .3 .2006 O: 1 

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Ben, sizden, şimdi, sözlerime son 
verirken, dördüncü önergenizi de tez zamanda bekliyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun efendim. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. (AK Parti 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
TUNCAY ERCENK (Antalya) - Sayın Maliye Bakanı, sen, sokağa nasıl çıkıyorsun?! 
ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Yerinizden... 
ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Hayır, yerinize geçer misiniz lütfen. 
Sayın Kumkumoğlu, buyurun. 
ŞEVKET ARZ (Trabzon) - Yüce Divanda Allah sana yardımcı olsun Sayın Bakan! 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Sana da, sana da!.. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen... Sayın Kumkumoğlu'nun sözlerini anlayalım. 
ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (İstanbul) - Sayın Bakanın hakaretlerle kullandığı ifadeler 

bana ait ve çarpıtılarak kullanılmış ifadeler. Tutanakları, daha önce, getirmenizi talep etmiştim. 
BAŞKAN - Sayın Kumkumoğlu, nedir onlar? 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - "Şerefsiz" dedi, daha ne diyecek?! (Gürültüler) 
BAŞKAN - Bir saniye sayın milletvekilleri! Niye sabredemiyorsunuz?! 
ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (İstanbul) - Müsaade eder misiniz... 
BAŞKAN - Lütfen!.. Nasıl anlaşacağız?! 
ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan, Sayın Bakan "bu kürsüde bu 

ifadeleri kullanıp ispatlayamayan şerefsizdir" dedi, beni... 
BAŞKAN - Sayın Kumkumoğlu... 
ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (İstanbul) - Bu ifadeleri ben kullandım. 
BAŞKAN - ...sayın milletvekillerimiz sessizce dinlemediği müddetçe sizi anlamamız müm

kün değil. 
İçtüzük gereği ben sormak zorundayım. Bunu İçtüzük emrediyor. 
Sayın Kumkumoğlu, ne için söz istiyorsunuz? 
Buyurun. 
ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan, Sayın Bakan benim kullandığım 

birtakım ifadeleri çarpıtarak burada tekrarlayıp, ama, bu ifadeler bana aitmiş gibi beni şerefsizlikle 
suçladı. 

BAŞKAN - Sayın Kumkumoğlu, nedir o sözler? Söylediği sözler nedir? 
ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (İstanbul) - Sayın Maliye Bakanının üzerinde duran, Sayın 

Maliye Bakanının... (Gürültüler) 
Sayın Başkan... (Gürültüler) 
Müsaade eder misiniz arkadaşlar. 
Sayın Başkan, ben, size, o laflar burada kullanılırken, Sayın Başkan, lütfen, bu ifadeler benim

le ilgilidir, bu ifadelerin geçtiği tutanağı bu konuşma süresinde buraya getirin dedim. Şimdi, siz, 
bunu, hiç olmamış gibi, burada yeniden sorgulamayın lütfen! Konunun ne olduğunu biliyorsunuz. 
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Sayın Bakan, tam da kendisine yakışan bir ifadeyi, burada, durup dururken ithaf etmemiş in
sanlar için kullanmıştır. 

BAŞKAN - Sayın Kumkumoğlu, Başkanlık, burada, hiç kimseyi sorgulamıyor. İçtüzük gereği, 
söylediği sözler nedir diye soruyorum. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Söyledi işte. 
ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (İstanbul) - Söyledim Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Bunu, sorgulamak şeklinde anlamayın lütfen. 
ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan, söyledim. 
İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Özür dilemeye davet ettiğiniz sözler onlar. 
BAŞKAN - Sayın Çetin, oturur musunuz. 
ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan, burada sizin Başkanlığınızda, bir 

milletvekili bu kürsüden kullandığı ifadeler nedeniyle şerefsizlikle suçlanmıştır. Bundan daha ağır 
bir itham olamaz. Bundan daha ağır bir itham nedeniyle bir milletvekili burada söz hakkı talep et
memiştir. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Kumkumoğlu. 
V.- AÇIKLAMALAR VE SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 

1.- İstanbul Milletvekili Ali Kemal Kumkumoğlu'nun, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın, 
konuşmasında, şahsına sataşması nedeniyle konuşması 

AGÂH KAFKAS (Çorum) - Sana söylediğini nasıl anladın?! 
ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (İstanbul) - Terbiyesizlik yapma! (AK Parti sıralarından 

gürültüler) 
FAHRETTİN POYRAZ (Bilecik) - Ne terbiyesizliği?!. Lafını geri al! 
ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (Devamla) - Sayın Başkan, bakın... Sayın Başkan... 
FAHRETTİN POYRAZ (Bilecik) - "Terbiyesizlik yapma" lafını geri al! 
ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (Devamla) - Terbiyesizdir o ifadeyi kullanan! 
AGÂH KAFKAS (Çorum) - Sana iade ediyorum. 
FAHRETTİN POYRAZ (Bilecik) - Sözünü geri alsın! 
ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (Devamla) - O ifadeyi kullanan terbiyesizdir! 
AGÂH KAFKAS (Çorum) - O sözü sana iade ediyorum. 
BAŞKAN - Oturur musun Sayın Milletvekili... 
FAHRETTİN POYRAZ (Bilecik) - "Terbiyesizlik yapma" lafını geri alsın. 
AGÂH KAFKAS (Çorum) - Sana iade ediyorum. 
BAŞKAN - Lütfen Sayın Milletvekili... 
FAHRETTİN POYRAZ (Bilecik) - "Terbiyesizlik yapma" sözünü geri alsın. 
AGÂH KAFKAS (Çorum) - Sana iade ediyorum. 
ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (Devamla) - O zaman, kullandığın ifadeye bak. 
AGÂH KAFKAS (Çorum) - Sana iade ediyorum. Nasıl anladın?! 
ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (Devamla) - Kullandığın ifadeye bak. 
FAHRETTİN POYRAZ (Bilecik) - Sözünü geri alsın! 
AGÂH KAFKAS (Çorum) - Nasıl anladın dedim, sen bundan niye alınıyorsun?!. 
Sayın Başkan... 
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FAHRETTİN POYRAZ (Bilecik) - "Terbiyesizlik yapma" lafını geri alsın Başkanım. 
BAŞKAN - Sayın Milletvekili, lütfen, oturur musunuz... 
ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (Devamla) - Bu tutanaklar... 
BAŞKAN - Sayın Kumkumoğlu, niçin kullandınız? Sayın Kumkumoğlu, biraz önceki ifadeyi 

niçin kullandınız? 
AGÂH KAFKAS (Çorum) - Sen nasıl anladın?! 
BAŞKAN - Lütfen Sayın Kafkas... 
ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (Devamla) - "Sayın Bakanın, kullandığı ifadelerle sizi kastet

tiğini nasıl anladınız" dedi. 
FAHRETTİN POYRAZ (Bilecik) - Lafını geri almıyor Başkanım. 
BAŞKAN - Sayın Kumkumoğlu, lütfen, geri alır mısınız sözünüzü. Sayın Kumkumoğlu, lüt

fen, sözünüzü geri alır mısınız. 
ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (Devamla) - O, kullandığı lafı geri alırsa, ben de alırım. 
BAŞKAN - Sayın Kumkumoğlu, lütfen. 
ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (Devamla) - Ama, çok çirkin bir laf Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Kumkumoğlu, Sayın Bakan hiçbir kimseyi kastederek söylememiştir o sözü; 

lütfen, geri alır mısınız. 
ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (Devamla) - Ben, Sayın Bakan için söylemiyorum, ifadeyi 

kullanan, ama, tutanaklara geçmeyen arkadaşımızın ifadesi için kullanıyorum. Arkadaşlarımız duy
muş olabilirler. 

AGÂH KAFKAS (Çorum) - Nasıl anladınız dedim; şimdi bunda ne var?! 
BAŞKAN - Sayın Kumkumoğlu, lütfen... Hoş değil bu, İçtüzüğün kabul etmediği bir usuldür. 
Buyurun Sayın Kumkumoğlu. 
ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (Devamla) - Bu çirkinliği arkadaşıma bırakarak sözümü geri 

alıyorum; ama, bu davranışın son derece çirkin bir davranış olduğunu, arkadaşım da, bu ifadeyi 
duyanlar da, tanıktırlar, biliyorlar. 

Sayın Başkan, bu tutanak, Sayın Maliye Bakanı hakkında bundan önce verilmiş olan gensoru 
önergesiyle ilgili tutanaktır, 16 Şubat 2006. 

Şimdi, ben, burada, konuşmamın bir bölümünde şunları söyledim: Sayın Bakan, burada, daha 
önce kendisiyle ilgili kullanılmış olan soru ve iddialarla ilgili, bu tutanaklara geçmiş bir tek ifade 
kullanmamıştır. Şimdi, bunlardan birisini burada tekrarladım, 15 Şubat 2006 tarihli tutanaktan 
okuyorum... 

ALİM TUNÇ (Uşak) - Kim söylüyor?.. 
V. HAŞİM ORAL (Denizli) - Sayın Bakan söylüyor, dinle bak; tutanaktan söylüyor. 
ALİM TUNÇ (Uşak) - Sana sormadım zaten, ona sordum. 
V. HAŞİM ORAL (Denizli) - Dinle... Dinle... 
ALÎ KEMAL KUMKUMOĞLU (Devamla) - Müsaade eder misiniz... 
BAŞKAN - Sayın Kumkumoğlu, lütfen; sataşmayla ilgili... 
ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (Devamla) - "Erkan Mumcu (Devamla) - Daha bitmedi. Hiç

bir 2/B arazisi üzerinde bizim parti binamız yok. Burada parti sözcüsü geldi, diyor ki: 'Parti binaları 
var.' Bir de, burada bir senaryo anlatıldı. Maliye Bakanı 2/B arazisi alıyormuş da, onun bir arkadaşı 
Başbakan oluyormuş da... Hikâye öyle değil değerli arkadaşım, hikâye şöyle: Önce bir belediye 
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başkanı 2/B arazisini kapatıyor; ama, bunu kendi kaydına alamadığı için, izah edemediği için bir ar
kadaşından rica ediyor. O arkadaşı o sırada naylon fatura işleriyle meşgul. Daha sonra, o şahıs, baş
ka vesilelerle gelip, devletin yönetim kademelerine geliyor. Eğer, bunun hesabını..." derken mik
rofon kapatılıyor. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, ben bu ifadeyi tekrarladım. 
Sayın Bakan nereye kaçtı? 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - Kaç

madı, kimse kaçmadı. 
AHMET YENİ (Samsun) - Ne biçim ifade kullanıyorsun?!. 
ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (Devamla) - Müsaade eder misiniz... 
Şimdi, bu şerefsizlikle ilgili itham edilen iddia, bu Genel Kurulda değil, bu gensoru öner

gesinin görüşüldüğü şu salonda değil, bundan önceki gensoru önergesinin görüşüldüğü sırada bir 
muhalefet partisinin Genel Başkanı tarafından, sizinle birlikte üç yıl aynı Bakanlar Kurulunda görev 
yapmış bir eski Sayın Bakan tarafından kullanılmıştır. Şimdi, bu tutanaklarda bu Sayın eski Bakanın 
ve şimdiki Genel Başkanın ifadeleriyle ilgili olarak bir tek cevap var mıdır Sayın Bakan? Niye ver
mediniz?.. 

Eğer böyle bir şerefsizlik var idiyse, bu, bana ait midir, yoksa, birlikte yönetimde bulun
duğunuz kurumunuza, Bakanlar Kuruluna mı aittir? Bu güvensizlik bana dönük bir güvensizlik 
midir, yoksa, üç yıl birlikte görev yaptığınız, her şeyi birlikte paylaştığınız, her karan birlikte al
dığınız, Türkiye'yi hep birlikte uçurumun kenarına kadar sürüklediğiniz o Bakanlar Kuruluna mı 
aittir? (AK Parti sıralarından gürültüler) 

AHMET YENİ (Samsun) - Geç onları!.. Geç onları!.. 
ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (Devamla) - Sayın Başkan, şimdi de... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kumkumoğlu. 
ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (Devamla) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Lütfen Sayın Kumkumoğlu... 
ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (Devamla) - Sayın Başkan, bir talebim var; müsaade eder 

misiniz... 
BAŞKAN - Lütfen... Etmiyorum... 
ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (Devamla) - Sayın Başkan, bir talebim var; müsaade eder 

misiniz... 
BAŞKAN - Etmiyorum Sayın Kumkumoğlu. 
ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (Devamla) - Sayın Başkan, bir talebim var... 
BAŞKAN - Teşekkür için Sayın Kumkumoğlu... Lütfen... 
ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (Devamla) - Teşekkür için; ama, bir talebimi size ileteceğim. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Süre vermediniz Sayın Başkan... 
ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (Devamla) - Sizin, şimdi, Sayın Maliye Bakanından, bu 

konuyla ilgili olarak daha önce konuşulmuş ve yanıtlanmamış bu konuyu... 
AHMET YENİ (Samsun) - Hepsini yanıtladı... 
ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (Devamla)- ...başkasının iddiasını, burada, gensoru görüş

mesi nedeniyle cevaplandırılmamış sorular içerisine alarak sormuş bir milletvekiline yönelik bu 
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hakareti Sayın Bakanın geri almasını sizin önerinizle talep ediyorum. Sayın Bakan bunu yapmak 
zorundadır. Eğer böyle bir iddia varsa, o iddianın muhatabı ben değilim; o iddianın muhatabı, bir 
önceki gensoruda bu konuyu gündeme getirmiş olan Sayın Bakandır, üç yıl birlikte çalıştığı Sayın 
Genel Başkandır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
FARUK ANBARCIOĞLU (Bursa) - Yarası olan gocunur!.. 
BAŞKAN - Lütfen Sayın Kumkumoğlu... Teşekkür ediyorum Sayın Kumkumoğlu. 
ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (Devamla) - Hayır, bu talebim ne olacak Sayın Başkan? 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kumkumoğlu. 
ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (Devamla) - Sayın Başkan, bu talebim ne olacak? 
BAŞKAN - Lütfen... Teşekkür ediyorum. 
ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (Devamla) - Sayın Başkan, bu talebim ne olacak? 
BAŞKAN - Yerinize geçer misiniz Sayın Kumkumoğlu. 
ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (Devamla) - Sayın Başkan, sizin orada durmanız, benim bu 

haklı talebimi yok sayma hakkım size vermez. 
BAŞKAN - Sayın Kumkumoğlu, yerinize geçer misiniz. 
ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (Devamla) - Sayın Başkan, benim bu haklı talebimle ilgili ne 

yapacağınızı bilmek istiyorum. 
BAŞKAN - Yerinize geçer misiniz Sayın Kumkumoğlu. Tamam, talebinizi yaptınız, yerinize 

geçin. 
ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (Devamla) - Hayır, ne yapacaksınız?! 
BAŞKAN - Yerinize geçer misiniz... Teşekkür ediyorum... 
ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan, bu talebimle ilgili bir şey yapmayı 

düşünüyor musunuz? 
IV.- GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 

MECLİS ARAŞTIRMASI (Devam) 
A) ÖNGÖRÜŞMELER (Devam) 
I.- Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekilleri Samsun Milletvekili Haluk 

Koç, İstanbul Milletvekili Ali Topuz ve İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, çocuklarının ticarî iş 
ve ilişkilerinde nüfuzunu kullandığı, lojman giderlerini kamuya ödeterek siyasî ahlâk kurallarına 
aykırı davrandığı ve kamuyu zarara uğrattığı iddiasıyla Maliye Bakanı Kemal Unakıtan hakkında 
gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/5) (Devam) 

BAŞKAN - Maliye Bakanı Kemal Unakıtan hakkında (11/5) esas numaralı gensoru öner
gesinin gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki görüşmeler tamamlanmıştır. (CHP sıralarından 
gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar) 

ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan, burada bütün milletvekillerinin 
hakkını korumak sizin görevinizdir! 

BAŞKAN - Şimdi, gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı hususunu oylarınıza 
sunacağım... (CHP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler) 

ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (İstanbul) - Siz, burada, bir bakanı koruyup, onun, bir millet
vekiline haksız yere iftira etmesine, hakaret etmesine müsaade edemezsiniz! 
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BAŞKAN - Ancak, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan hakkındaki (11/5) esas numaralı gensoru 
önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı hususunun oylamasının açıkoylama şeklinde yapılmasına 
dair önerge vardır; önergeyi okutup, imza sahiplerini arayacağım. 

Okutuyorum... 
ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (İstanbul) - O zaman, ben de, bu iftirayı, bu iddiayı sahibine 

iade ediyorum, on misliyle! Şerefsizlik ancak bunlara yakışır! 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gensorunun gündeme alınıp alınmayacağıyla ilgili, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 
143 üncü maddesi gereğince açıkoylama talebimizi saygıyla arz ederiz. 

Kemal Anadol?.. Burada. 
Ali Topuz?.. Burada. 
Ramazan Kerim Özkan?.. Burada. 
Ali Kemal Kumkumoğlu?.. Burada. 
Erdoğan Yetenç?.. Burada. 
Hakkı Ülkü?.. Burada. 
Yakup Kepenek?.. Burada. 
Mehmet Kartal?.. Burada. 
Ali Rıza Bodur?.. Burada. 
Halil Akyüz?.. Burada. 
Mustafa Gazalcı?.. Burada. 
İsmet Atalay?.. Burada. 
Güldal Okuducu?.. Burada. 
Harun Akın?.. Burada. 
Mustafa Özyürek?.. Burada. 
Ali Oksal?.. Burada. 
Mustafa Özyurt?.. Burada. 
Uğur Aksöz?.. Burada. 
Halil Tiryaki?.. Burada. 
Erdoğan Kaplan?.. Burada. 
Hüseyin Ekmekcioğlu?.. Burada. 
Atila Emek?.. Burada. 
Osman Özcan?.. Burada. 
Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Alınan karar gereğince, açıkoylama elektronik cihazla yapılacaktır. 
Oylama için 5 dakika süre vereceğim. Bu süre içerisinde sisteme giremeyen üyelerin teknik 

personelden yardım istemelerini, bu yardıma rağmen de sisteme giremeyen üyelerin, oy 
pusulalarını, oylama için öngörülen 5 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalannı rica 
ediyorum. 
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Ayrıca, vekâleten oy kullanacak sayın bakanlar var ise, hangi bakana vekâleten oy kullandığını, 
oyunun rengini ve kendisinin ad ve soyadı ile imzasını da taşıyan oy pusulasını, yine, oylama için 
öngörülen 5 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum. 

Oylama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan hakkındaki (11/5) esas 

numaralı gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmayacağına ilişkin yapılan oylamanın açıkoy-
lama sonucu: 

Oy sayısı : 514 
Kabul : 172 
Ret : 341 
Çekimser : 1 (x) 
Böylece, gensoru önergesi reddedilmiştir. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Birleşime 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 17.41 

(x) Açıkoylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağın sonuna eklidir. 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 17.56 

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

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 74 üncü Birleşiminin ikin
ci Oturumunu açıyorum. 

Gündemin "Seçim" kısmına geçiyoruz. 
VI.- SEÇİMLER 

A) KOMİSYONLARDA AÇIK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM 
I.- Dilekçe Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 
BAŞKAN - Dilekçe Komisyonunda boş bulunan ve Adalet ve Kalkınma Partisi Grubuna düşen 

bir üyelik için, Konya Milletvekili Muharrem Candan aday gösterilmiştir. 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
B) RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULUNDA AÇIK BULUNAN ÜYELİĞE SEÇİM 
BAŞKAN - Şimdi, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda boş bulunan bir üyelik için, 3984 

sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun 6 ncı maddesi gereğince 
seçim yapacağız. 

Kanunun 6 ncı maddesi gereğince, Üst Kurulda boş bulunan ve Cumhuriyet Halk Partisi 
Grubuna düşün bir üyelik için iki aday gösterilmiştir. Adayların adları, oy pusulası şeklinde düzen
lenmek suretiyle bastırılmıştır. Toplantı ve karar yetersayısı mevcut olmak şartıyla, seçimde, aday 
listesinden en çok oyu alan aday seçilmiş olacaktır. 

Adayların adlarını, soyadı sırasına göre okuyorum: Arif Merdol, Kudret Ulusoy. 
Oylamanın ne şekilde yapılacağını arz ediyorum: 
Görevli arkadaşlar, her milletvekiline 1 oy pusulası dağıtacaklardır. Oy pusulasını alan sayın 

üye, aday listesinden bir adayın isminin karşısındaki kareyi çarpı işaretiyle işaretleyecek, adının 
okunmasını bekleyecektir. 

Herhangi bir tereddüde mahal vermemek için, komisyon ve hükümet sıralarında yer alan kâtip 
üyelerden, komisyon sırasındaki kâtip üyeler Adana'dan başlayarak Denizli'ye kadar -Denizli dahil-
ve Diyarbakır'dan başlayarak İstanbul'a kadar -İstanbul dahil- hükümet sırasındaki kâtip üyeler ise 
İzmir'den başlayarak Mardin'e kadar -Mardin dahil- ve Mersin'den başlayarak Zonguldak'a kadar 
-Zonguldak dahil- adı okunan milletvekilinin adını defterden işaretleyecek ve 1 zarf alacaktır. Adı 
işaretlenen milletvekili, daha sonra, oy pusulasını içeren zarfı, Başkanlık Divanı kürsüsünün önüne 
konulmuş olan oy kutusuna atacaktır. 

Aday listesinde birden fazla adayın işaretlendiği oy pusulaları geçersiz sayılacaktır. 
Bu hususlar, oy pusulasında, dipnot olarak da açıkça belirtilmiştir. 
Sayın kâtip üyelerin yerlerini almalarını, oy pusulaları ile zarfların da görevli personel tarafın

dan, sayın milletvekillerine dağıtılmasını rica ediyorum. 
Şimdi, oylamanın sayım ve dökümü için, ad çekmek suretiyle, 5 kişilik bir tasnif komisyonu 

tespit edeceğim. 
Sadullah Ergin, Hatay Milletvekili?.. Yok. 
Sayın milletvekilleri, lütfen yerlerinize oturur musunuz... 
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Zeynep Karahan Uslu, İstanbul Milletvekili?.. Burada. 
Bekir Bozdağ, Yozgat Milletvekili?.. Burada. 
Sayın Bozdağ, buyurun. 
Mehmet Vedat Melik, Şanlıurfa Milletvekili?.. Yok. 
Fuat Ölmeztoprak, Malatya Milletvekili?.. Yok. 
Ersin Arıoğlu, İstanbul Milletvekili?.. Burada. 
Niyazi Pakyürek, Bursa Milletvekili?.. Yok. 
Adem Baştürk, Kayseri Milletvekili?.. Burada. 
Atila Emek, Antalya Milletvekili?.. Burada. 
Tasnif komisyonuna seçilen üyeler, oylama işlemi bittikten sonra komisyon sıralarında yer

lerini alacaklardır. 
Oylamaya Adana İlinden başlıyoruz. 
(Oylar toplanıldı) 
BAŞKAN - Oyunu kullanmayan sayın milletvekili var mı?.. Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir. 
Tasnif komisyonu üyeleri lütfen yerlerini alsınlar. 
Tasnif komisyonu üyeleri İstanbul Milletvekili Zeynep Karahan Uslu, Yozgat Milletvekili 

Bekir Bozdağ, Antalya Milletvekili Atila Emek, İstanbul Milletvekili Ersin Arıoğlu, Kayseri Mil
letvekili Adem Baştürk; lütfen yerlerinizi alın. 

Sayın Adem Baştürk?.. Sayın Baştürk?.. Sayın Baştürk?.. Yok. 
Sayın Baştürk'ün yerine, yeniden, kura çekmek suretiyle, isim belirleyeceğiz. 
Kayseri Milletvekili Sayın Mustafa Elitaş?.. Burada. 
(Oyların ayırımı yapıldı) . 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda boş bulunan 1 üyelik 

için yapılan seçime ilişkin tasnif komisyonu tutanağı gelmiştir; okuyorum: 
Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda boşalan ve Cumhuriyet Halk Partisi Grubuna düşen 1 

üyelik için yapılan seçime 391 üye katılmış, kullanılan oyların dağılımı aşağıda gösterilmiştir: 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Aday Listesi 

Arif Merdol : 308 
Kudret Ulusoy : 67 
Boş : 11 
Geçersiz : 5 
Toplam : 391 
Buna göre, Arif Merdol, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeliğine seçilmiştir; kendisine 

hayırlı olmasını diliyorum. 
Birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 18.40 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 18.57 

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

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 74 üncü Birleşiminin 
Üçüncü Oturumu açıyorum. 

Gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler" kısmına 
geçiyoruz. 

Bu kısmın 199 uncu sırasında yer alan, Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin ve 30 milletvekilinin, 
Kocaeli Dilovası Beldesindeki kansere bağlı ölümlerle sanayi atık bağlantısının araştırılarak sorum
luların tespiti ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla ve 203 üncü sırasında yer alan, 
Kocaeli Milletvekili Eyüp Ayar ve 30 milletvekilinin, Kocaeli-Gebze İlçesi Dilovası Beldesindeki 
sanayi kuruluşlarının atıklarının çevreye ve insan sağlığına olumsuz etkilerinin araştırılarak alın
ması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergelerinin birleştirilerek yapılacak ön-
görüşmesine başlıyoruz. 

IV.- GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI (Devam) 

A) ÖNGÖRÜŞMELER (Devam) 
2.- Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin ve 30 milletvekilinin, Kocaeli Dilovası Beldesindeki kansere 

bağlı ölümlerle sanayi atık bağlantısının araştırılarak sorumluların tespiti ve alınması gereken ön
lemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/254) 

3.- Kocaeli Milletvekili Eyüp Ayar ve 30 milletvekilinin, Kocaeli-Gebze İlçesi Dilovası Bel
desindeki sanayi kuruluşlarının atıklarının çevreye ve insan sağlığına olumsuz etkilerinin araş
tırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/258) 

BAŞKAN - Hükümet?.. Yerinde. 
Meclis araştırması önergeleri, sırasıyla, Genel Kurulunun 22.2.2005 tarihli 61 inci ve 8.3.2005 

tarihli 67 nci birleşimlerinde okunduğundan, tekrar okutmuyorum. 
İçtüzüğümüze göre, Meclis araştırması açılıp açılmaması hususunda, sırasıyla, hükümete, 

siyasî parti gruplarına ve önergelerdeki birinci imza sahibine veya onların göstereceği bir diğer im
za sahibine söz verilecektir. 

Konuşma süreleri, hükümet ve gruplar için 20'şer dakika, önerge sahipleri için 10'ar dakikadır. 
Şimdi, söz alan sayın üyelerin isimlerini okuyorum: Gruplar adına, Cumhuriyet Halk Partisi 

Grubu adına Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin; önerge sahipleri, Kocaeli Milletvekili Muzaffer Baş-
topçu, Edirne Milletvekili Rasim Çakır. 

İlk söz, Hükümet adına, Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe'ye aittir. 
Buyurun Sayın Bakan. 
Süreniz 20 dakikadır. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANI OSMAN PEPE (Kocaeli) - Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri; Dilovası'nda yaşanan hava kirliliğiyle alakalı olarak Kocaeli Milletvekili arkadaşlarımızın ay-
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rı ayrı vermiş oldukları araştırma önergesi, elbette ki... Kendi bölgem olan, seçim bölgem olan 
Kocaeli için, ülkemizin sanayisinin önemli miktarda yükünü çeken Dilovası için... Gerçekten, hem 
hava, toprak, su kalitesinin bozulduğunu ve bugün içerisinde bulundukları olumsuz şartları, tabiî, 
bu araştırma önergesi vesilesiyle, meseleyi, teferruatlı olarak, enine boyuna tartışma ve görüşme 
imkânını bulacağız. 

Ülkemizin son yirmi yıllık sanayileşme profiline baktığımız zaman, Kocaeli, tek başına, Tür
kiye sanayiinin yüzde 20'sini bünyesinde barmdınyor. Bu yüzde 20'lik sanayi yükünün... 400 adet 
birinci sınıf, 7 000 adet ikinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhî müesseseyle, âdeta bir sanayi kenti 
konumundadır Kocaeli. 

Kocaeli, Türkiye sanayiinin tek başına yüzde 20'sini bünyesinde barındırmakla, Türkiye'nin en 
büyük ikinci sanayi metropolüdür. 

Yine, Türkiye'nin ilk 500 sanayi kuruluşundan 75 tanesi, yani, yüzde 15'i, ilk 100 büyük sanayi 
kuruluşundan 18'i Kocaeli'nde bulunmaktadır. 

Bakanlığımızca, geçtiğimiz yılların ihmali sonucu yoğunlaşan ve son üç yılda uygulamada kar
şılaşılan sorunların giderilmesi ve Avrupa Birliği müktesebatma uyum süreci de dikkate alınarak, 
sanayicilerimizi yakından ilgilendiren, su, hava, katı atıklarla alakalı, tehlikeli atıklarla alakalı ol
mak üzere 18 adet yönetmelik çıkardık. Bunlardan sanayi tesislerinin almak zorunda olduğu emis
yon izni prosedürlerini içeren Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğini 2004 
yılında yayınladık. 

Isınma amaçlı kullanılan yakıtların özelliklerini yeniden belirleyen katı yakıtların torbalı olarak 
satılmasını ve yakma sistemlerine standartlar getirdik. Bununla alakalı da, Isınmadan Kaynaklanan 
Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğini çıkardık. 

Biz, Dilovası özelinde meseleyi irdelediğimiz zaman gördüğümüz tablo şudur: Dilovası'nda 
171 tane fabrika var. Bu 171 tane fabrikadan 34 tanesi hava kirliliğine katkıda bulunan fabrikalar 
olarak tespit edilmiştir. 

Bizim Dilovası'nda fabrikalar dört şekilde sınıflandırılabilir. Bunları, demir-çelik sektöründe 
faaliyet gösteren fabrikalar, kimya ve boya sektöründe faaliyet gösteren fabrikalar, antrepo olarak 
kullanılan tesisler ve kömür depolama birimleri, tesisleri olarak, bizim, Kocaeli'nin Dilovası'ndaki 
171 tane tesisi sıralamamız mümkündür. 

Dilovası'nda bir organize sanayi bölgesi var, münferiden kurulmuş, Dilovası Organize Sanayi 
Bölgesi. İki yıl öncesinde, Bakanlık olarak, Dilovası'ndaki hava kirliliğiyle alakalı vaki şikâyetleri 
ve mahallinde tespit etmiş olduğumuz olumsuzlukları, yaptırmış olduğumuz ölçümlerle tespit etmiş 
olduğumuz tutanaklar, bize, bölgede bir araştırma yapmamızın şart olduğunu göstermiştir. Bu bağ
lamda, Dilovası'nda, Türkiye Bilimsel Teknik Araştırma Kurumunun, Marmara Araştırma Mer
kezinin (MAM) Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsünün, Kocaeli Üniversitesinin sanayi kirliliğiyle 
alakalı, hava kirliliğiyle alakalı araştırma yapmak üzere çevre mühendisliğinin ve Bakanlığımız îl 
Müdürlüğünün birlikte yapmış oldukları oldukça kapsamlı bir çalışma raporu... 

Biz, bu rapora baktığımızda, biraz önce sıralamış olduğum bu fabrikalardan demir-çelik sek
töründeki fabrikaların, ergitme sırasında, hurdaların ergimesi sırasında birtakım uçucuların, par-
tiküllerin, zehirli gazların yeterince filtre edilmeden, hatta hiç filtre edilmeden tabiata bırakıl
dığını, yine, bazı kimya ve boya sektöründeki fabrikaların solvent buharlarını yeterince filtre edip 
atmosfere bırakmadıklarını veyahut da ki, hiç filtre etmeden, tamamen kontrolsüz bir şekilde 
tabiata bıraktıklarını, yine, bu kömür depolama tesislerinden onbinlerce ton, yüzbinlerce ton 
kömürün gelip geçmiş olduğunu, Türkiye'nin önemli bir ithalat kapısı olan, liman kapısı olan 
Dilovası'ndaki bu kömür depolarından uçucuların, partiküllerin bölgede çok ciddî bir kirliliğe 
mahal verdiğini... 

- 5 0 9 -



TBMM B:74 14 .3 .2006 0 : 3 

Yine, bir başka olumsuz tablo da şudur tabiî: Dilovası'nda, Türkiye'nin İstanbul'la ulaşımını 
sağlayan bir tarafından TEM geçiyor, bir tarafından E-5 geçiyor. Bu kadar yoğun bir trafik yükünün, 
hava kalitesinin bozulmasında ve civardaki sanayi tesislerinin ulaşım yollarında meydana gelen toz
ların, partiküllerin, çevrenin hava kalitesinin bozulmasında fevkalade müessir olduklarını, bu rapor, 
bize, açık ve net bir şekilde ifade etmektedir. 

Bu rapora baktığımız zaman, biz, bu raporu... Bundan üç dört ay kadar önce, Kocaeli Ticaret 
Odasının (İzmit Ticaret Odasının) merkezinde yapmış olduğumuz bir toplantıda, bizimle birlikte, 
Kocaeli Üniversitesinin çevre bölümünden değerli bilim adamları vardı, TÜBİTAK'tan değerli 
bilim adamları vardı, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsünden değerli bilim adamları vardı; yine, 
bizim Çevre ve Orman İl Müdürlüğünden uzman arkadaşlarımız, bu raporun kamuoyuna açıklan
masında bizimle birlikteydiler. Biz, bu, kamuoyuna yapmış olduğumuz açıklamada, Kocaeli'ndeki 
hava kalitesinin, su kalitesinin bozulduğunu; ama, bununla alakalı fabrikalara bir iç termin planı 
kısa bir süre içerisinde bize önermelerini istedik. 2006 sonuna kadar, bu fabrikalardan, gerek demir-
çelik sektöründe olanlar gerekse kimya ve boya sektöründe olanların, bize gerekli filtre tesislerini 
yaparak hava kalitesinin bozulmasına mahal vermemeleri noktasında gerekli tedbirleri almalarını, 
bizim Dilovası Organize Sanayi Bölgesinin yetkililerinden istedik. Bununla alakalı, fabrikalardan, 
şu anda, bölgede, hava kalitesiyle alakalı bu menfi oluşumun önüne geçmek için çalışmaların ol
duğunu yakından takip ediyoruz. 

Ancak, burada şunu ifade etmekte fayda görüyorum: Bizim Dilovası'ndaki hava kalitesinin öl
çümüyle alakalı olarak, fabrikalardan kaynaklanan bu olumsuzluğu, bizim, mobil istasyonlarla öl-
çümleme imkânımız var; ancak, biz, solvent buharlarını... Bakın, bu çok önemli. 

SALİH GÜN (Kocaeli) - Sayın Bakanım, Kocaeli'nde yok, İstanbul'dan geliyor mobil. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANI OSMAN PEPE (Devamla) - Sayın Milletvekilim, biz, elimiz

deki mobil istasyonlarımızı, izleme istasyonlarımızı, bazen, Türkiye'nin riskli gördüğümüz böl
gelerine sevk ettiğimizi... 

Tabiî, bu konularla alakalı, biz, burada, çok önemli, çok ciddî bir meseleyi konuşuyoruz. 
Ben, 1975 senesinde, mühendislik fakültesi son sınıfında, bir tez çalışması yapmak için ilk 

olarak gittim Dilovası'na. Dilovası'na 1975 senesinde gittiğimde, Dilovası'nın manzarası şuydu: 
Birkaç tane fabrika vardı, şu anda Dilovası Merkez Camiinin yanında birkaç tane ev vardı. Bugün, 
o birkaç fabrika ve birkaç tane evin olduğu Dilovası'nda bugün yaklaşık 35 000 insan yaşıyor, 171 
tane de fabrika var. 

Şimdi, bir taraftan fabrikalar yapılmaya devam ederken, bir taraftan da insanlar oraya taşın
maya devam ediyorlardı. Yani, yıllann olumsuzluğunun, Türkiye'nin, aslında, sanayileşmedeki ve 
kentleşmedeki çarpıklığının en dehşetengiz tablosu bugün Dilovası'nda yaşanıyor. Yani, Bayındır
lık Bakanlığı, belediyeler, bu konuyla alakalı olarak, bölgedeki bu vahim tabloyu görüp, bu geliş
meleri görüp, gerekli tedbirleri -planlan zamanında yaparak, bu tedbirleri- almamışlardır. 

Dilovası'nın şöyle bir tablosu da var: Yani, Dilovası'nın hangi konumda olduğunu bilmeyenler 
için ifade etmekte fayda var; bir kuytu, bir çanağın içerisinde, denize açılan tarafta da bir tepe var. 
Yani, bazen, vadinin içerisindeki fabrikaların oluşturmuş olduğu hava kirliliğini bir sirkülasyonla 
alıp dağıtacak hava akımları olmuyor; partiküller havada asılı kalıyor, hava kirliliği Dilovası'nın 
üzerine âdeta çöküyor. 

Biz, Avrupa Birliği fonlanndan temin etmiş olduğumuz kredilerle Dilovası'ndaki atıksu tesis
lerinin yapılması... Çünkü, Dilovası Deresi, Organize Sanayi Bölgesi... Marmara Denizindeki 
deniz kirliliğinin yüzde 25'ini tek başına bu bölge oluşturuyor. Burası çok enteresan bir bölge. El
bette ki, hava kalitesinin izlenmesiyle alakalı olarak, yine, bölgede gerekli tedbirleri alıp, orada, 
Dilovası Organize Sanayi Bölgesi yetkilileri, yani, sanayicilerle birlikte hava kalitesini izleme ağını 
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da kuruyoruz. Ancak, şunu söyleyeyim: Dilovası'ndaki bu olumsuz tablo, kolay kolay insanın 
kabullenemeyeceği bu tablo bugün nasıl çözülebilir; yani, biz, oradaki bütün fabrikalara filtre tak
tıracağız, emisyonlarına, deşarjlarına; hepsine gerekli hassasiyeti göstereceğiz; ama, bir boya fab
rikasının bacasının hemen yanı başında hatta saçağının dibinde ev var, bu evlerin sayısı, bu konut
ların sayısı yüzlerle, binlerle ifade ediliyor. Aslında, ben bunu... Keşke mümkün olabilse de, bu 
söyleyecek olduğum şeyi, bunu yapabilsek. Ben, bunu, sanayicilere de teklif ettim. Dedim ki, gelin, 
Dilovası'ndaki bu nüfusu başka yere taşıyalım ve burada meydana gelecek olan sanayi arsalarını -
buralar Türkiye'nin en değerli sanayi arsaları- biz, sanayie tahsis edelim. Sanayiden, sanayiciden al
mış olduğumuz parayla da, bu insanları başka bir yere taşıyıp, orada, çok daha temiz bir havada, 
çok daha temiz bir çevrede, çok daha medenî bir şekilde yaşayabilecekleri mekanları oluşturalım. 
Ben bu teklifimi, Dilovası'nın Organize Sanayi Bölgesi yetkililerine ilettim. 

Bunu, bu projeyi gerçekleştirebilirsek, Türkiye'de, aslında, çok iyi, fevkalâde örnek iş 
yapılacağına da inanıyorum; ama, bu, kolay bir iş değildir. Bunun için, şu anda, Gebze Organize 
Sanayi Bölgesinde, sanayi arsasının metrekaresinin 100-150 dolar olduğunun, Dilovası'nda, konut
lardan boşalacak olan alanın 4 000 - 5 000 dönüm olacağını, 4 000 000 - 5 000 000 metrekare 
olacağım, bunun da rayiç bedellerle alınıp satılması halinde, sanayie tahsis edilmesi halinde, bu 
meselenin kökten çözülebileceğine inanıyorum. Ancak, şöyle bir eleştiri arkadaşlarımız getirebilir
ler. Eleştiri yapmak, herkesin en kolay yapabilecek olduğu şeydir. Şimdi, benden sonra konuşacak 
değerli milletvekili arkadaşlarımdan, muhalefet milletvekili arkadaşlarımdan birisi, o bölgenin 
hemen yanı başında belediye başkanlığı yapmış bir arkadaşımdır. Yani, o arkadaşımın söylecekleri 
de, elbette ki, ben de merakla bekliyorum, ne söyleyecek acaba... 

SALÎH GÜN (Kocaeli) - Ondört yılda bir tane ruhsat vermedim. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANI OSMAN PEPE (Devamla) - O arkadaşımızın, tabiî, daha ön

ce, partisinden Bayındırlık Bakanlığı yapan bir arkadaşımızın, uzun yıllar Bayındırlık Bakanlığı 
yapan bir arkadaşımızın, bu bölgeyle alakalı, bizim Hükümetimize kadar, Dilovası özelinden hava 
kalitesiyle, çevreyle alakalı, evet, maalesef, ileri bir adım atılamamıştır. 

Tabiî, burada, şu realiteyi kabul etmemiz lazım. Bu ülkenin başta siyasetçilerinin, bu ülkenin 
işadamlarının, bu ülkenin entelektüellerinin çevre diye fazla bir dertleri yok; çünkü, çevre, bizim 
her sabah soframıza gelen ekmek gibi, çay gibi, zeytin gibi önemsediğimiz bir şey değildir. Aslın
da, çevrenin, hava olduğunu, su olduğunu, toprak olduğunu ve bu üçlünün insan hayatının olmazsa 
olmazları olduğunu, ekmek kadar, su kadar, çay kadar, şeker kadar, peynir kadar, zeytin kadar el
zem olduğunu hep birlikte fark ettiğimiz zaman, çevre meselesi, kamuoyunda yeterince makes bul
muyorsa, çevreyle alakalı yeterli duyarlılıklar yoksa, bizim, sadece bir kurumun, bir sivil toplum 
kuruluşunun, bir meslek örgütünün, bir Bakanlığın, tek başına bu konuda bütün meseleleri çözmesi 
mümkün değil. Bu konuda, bir kere, hepimizin, iktidar, muhalefet, sivil toplum, üniversite, entelek
tüel, yazar, medya, herkesin birlikte olması lazım ve bunun, ulusal bir sorun olduğunu görmemiz 
lazım. Bu meselenin üstüne hep birlikte yürümemiz lazım. Yani, bu mesele, sadece Dilovası'nın 
meselesi olsa, Dilovası 35 000 kişiyi aşıyor. 35 000 kişiyi, oradaki arsaları, sanayicilere satarız, al
dığımız paralarla onlara başka yerde ev de yaparız, dükkân da yaparız, onları oraya taşırız; ama, bu 
mesele, Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda daha fazla başını ağrıtacak bir meseledir. Elbetteki, biz, 
Hükümet olarak, bu konuyla alakalı, Avrupa Birliği sürecindeki Türkiye'nin çevre kalitesinin, çev
re politikalarının yakından takip edilmesiyle alakalı ileri adımları atıyoruz. Tehlikeli atıklarla 
alakalı, evsel atıklarla alakalı ciddî yatırımları yapıyoruz. Bunları teşvik ediyoruz. Belediyelere, hiç 
de üzerimize vazife olmamasına rağmen, Bakanlığımızın, hükümetimizin fonlarından çok ciddî 
destekler veriyoruz. Tabiî, biz, Türkiye'deki su kalitesinin bozulmasıyla, atık suların hiç arıtılmadan 
nehirlere, denizlere boşaltılmasının nasıl büyük riskler oluşturduğunu ve bunu da, bu meseleyi de 
bizim, belli bir plan dahilinde, önümüzdeki yedi ile dokuz yıl arasında çözmekle alakalı hem finans
man hem de mühendislik fizibilitelerini hazırladığımızı çok rahatlıkla ifade edeyim ki, Türkiye 
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olarak, bu meselede, bir tarafında yerel yönetimler, bir tarafında sanayi, bir tarafında da merkezî 
hükümet olmak kaydüşartıyla bu devasa sorunları çözebileceğimize inanıyorum. Türkiye'nin gayri 
safî hâsılasından sadece yüzde 0,8 bir pay ayırmamız halinde, yerel yönetimler ve sanayicinin bu 
aymazlığından kurtulması halinde Türkiye'nin çevre sorunlarının üstesinden gelmek mümkündür... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakan. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANI OSMAN PEPE (Devamla) - Dünyanın çevreyle alakalı sorun

larını çözmüş gelişmiş ülkelerinin gerek medyasının, gerek genel kamuoyunun, gerek üniver
sitelerinin ve gerekse siyaset erbabının bu konuda bizden çok daha ileri olduğunu, bu meselenin bir 
eğitim sorunu olduğunu, bu meselenin bir bilinç meselesi olduğunu, Türkiye, bu konuda, eğer, 
kolektif bir bilinci geliştirebilirse bütün meselelerini aşmak için kullanacağı en büyük enstrüman or
tak aklı harekete geçirmek, ortak bilinci oluşturmaktan geçmektedir. Sorunların esas çözüm nok
tasının bamteli burasıdır. 

Bu konuyla alakalı yapmış olduğumuz çalışmalardan birkaç küçük hususu siz değerli millet
vekili arkadaşlarımla ve kamuoyuyla paylaşma imkânı bulduğum için, bu araştırma önergesini 
veren, iktidar ve muhalefetten değerli arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ümit ediyorum ki, bugün 
burada, bu araştırma önergesinin görüşülmesinden sonra kabul edilecek, araştırma komisyonunun 
kurulması kabul edilip, bizim, bölgede yapmış olduğumuz bu çok kapsamlı çalışmaya, değerli mil-
letvekillerimizin ve Meclisimizin taraf olmasıyla bu ciddî meselede bizim işimiz daha kolaylaşacak, 
bizim elimiz daha rahatlayacaktır. 

Bu duygu ve düşüncelerle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Kocaeli Milletvekili Sayın İzzet Çetin; buyurun. (CHP 

sıralarından alkışlar) 
Sayın Çetin, süreniz 20 dakikadır. 
CHP GRUBU ADINA İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaş

larım; Kocaeli İli Gebze İlçemiz Dilovası Beldesinde son yıllarda, özellikle son on yılda gerçek
leşen ölümlerin büyük bir bölümünün kansere dayalı ölümler olması nedeniyle, bu bölgenin sanayi 
kuruluşlanmn, biraz evvel Sayın Bakanımızın da söylediği şekilde, çevreye, havaya, suya, toprağa 
etkilerini yerinde incelemek amacıyla vermiş olduğumuz Meclis araştırma önergesi hakkında söz 
almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, her şeyden önce amaç üzüm yemek. Gerçekten, biraz evvel Sayın Bakan da 
işaret etti, Sayın Bakanımızın, Dilovası konusunda söyledikleri rakamlar ve alınması gereken ön
lemlere aynen iştirak ettiğimi belirtmek istiyorum. 

Tabiî, bu ele aldığımız önergede bahsedilen konu, aslında, kalkınma süreçlerinde pek çok ül
kenin karşı karşıya kalmış bulunduğu sorunlardan birisi. Hızlı sanayileşme ve çarpık kentleşmenin 
doğal sonucu olarak, en belirgin, en çarpıcı bir biçimde Dilovası'nda, insanlarla sanayi kuruluşlan iç 
içe olduğu için çok ciddî sorunlar var. Çevre kirliliği, salt kirliliğin kaynağındaki yerleşim birimlerini 
değil, kirliliğin şekline bağlı olarak, Çernobil olayında olduğu gibi, bir bölgeyi, hatta çok geniş alan
ları etkileyerek tüm insanlığı tehdit edebiliyor. O nedenle, çevre konusunda, iktidar ya da muhalefet 
ayırımı ya da şu bu siyasî görüş farklılığını gündeme getirmenin doğru olmadığını düşünüyorum. 

Gerçekten, çevreyi, yani, tüm insanlığın üzerinde ortak hareket etmesini gerektiren sorunlara 
baktığımız zaman, öncelikle, küresel ısınma, sera etkisi ve iklim değişmeleri sorununu, atmosfer
deki ozon tabakasının incelmesi sorunu, genel olarak kirlenme ve hava kirlenmesi sorunu, içmesuyu 
kaynakları ve denizlerle ilgili sorunlar, tüm insanlığın ortak sorunlan. Bu sorunlara ortak çözüm 
bulmak zorundayız. 
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Değerli arkadaşlarım, îkinci Dünya Savaşı sonrasında yaşanan hızlı kentleşme ve sanayileş
meyle birlikte, doğa üzerinde baskının artması, kalkınma anlayışına 1970'li yıllarla birlikte yeni bir 
boyut eklemiş. Eklenen bu yeni boyut çevre boyutu. Bu da, 1972 yılından bu yana, Birleşmiş Mil
letler düzeyinde ele alınmakta ve konferanslar düzenlenerek, deklarasyonlar, raporlar yayınlanarak, 
politikalar geliştirilmektedir. Bir insan hakkı olarak çevre hakkını, ilk kez, 1972'de, Birleşmiş Mil
letler ve Çevre Konferansı sonucunda yayınlanan Stockholm Bildirisinde yer aldığını görüyoruz. 
Bu tarihten sonra, konuyla ilgili olarak geliştirilen birçok uluslararası belge, çevre hakkını, insan 
haklan içerisinde değerlendirmiş. Bizim de Anayasamızın 17 nci maddesi "Herkes, yaşama, maddî 
ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir" derken, 56 ncı maddemiz Anayasada 
"Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir." Çevreyi geliştirmek ve çevre kir
lenmesini önlemek devletin ve yurttaşların görevidir diyor. 

Yine, 43 üncü madde kıyılardan yararlanmayı, 44 ve 45 inci maddeler toprağın korunmasını, 
169 uncu maddeyse ormanların korunması ve geliştirilmesine ilişkin konuları düzenliyor. Yani, in
sanlarımızın sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı hem uluslararası belgelerde hem de Anayasamızda 
güvence altına alınmış. 

Değerli arkadaşlarım, çevre sorunlarının insanlar ve diğer canlılar üzerindeki ciddî tehditleri 
her geçen gün artmakta. Çevre kirliliğinin canlılar üzerinde meydana getirdiği hastalıkların tek tek 
sıralanmasına hiç gerek yok. Bunlar, kalp ve damar hastalıklarından böbrek hastalıklarına, astım ve 
kronik bronşitten kolera gibi çeşitli salgın hastalıklara kadar insanlığı tehdit eden hastalıklar. 

Yani, ilimiz Kocaeli'ne geldiğimiz zaman, gerçekten Kocaeli'nin sanayileşmede ulaştığı nokta 
itibariyle çevre sorunlarıyla uğraşan illerimizin başında geldiğini görmezlikten gelemeyiz. Biraz ev
vel, Sayın Bakan da verdi rakamları, bir kez de ben buradan belirtmek istiyorum. 

Gerçekten, Kocaeli, sahip olduğu yaklaşık 400 adet birinci sınıf ve 7 000'den fazla ikinci ve 
üçüncü sınıf sanayi kuruluşuyla bir sanayi kenti konumunda. Bu özelliğiyle, Türk imalat sanayiine 
yaptığı yüzde 20'lik üretim katkısıyla, İstanbul'dan sonra en büyük katkıyı veren küçücük bir coğ
rafyaya sahip il. Hemen hemen bu oran yirmi yıldan bu yana değişmedi. 

Kocaeli'ne ait gayri safi yurtiçi hâsılanın yüzde 70'ini sanayi sektörü, yüzde 27'sini de hizmet
ler sektörü, yüzde 3'ünü de tarım sektörü gerçekleştiriyor. 

Değerli arkadaşlarım, biraz evvel yine belirtildi. 500 sanayi kuruluşundan 75'i, ilk 100 büyük 
sanayi kuruluşundan da 18'ine Kocaeli evsahipliği yapıyor; ama, bu, 75 sanayi kuruluşu ya da 
Kocaeli'ndeki en büyük 100 sanayi kuruluşunun sadece 13'ü Kocaeli'ndeki vergi daireleriyle iliş-
kilendirilmiş; bunların dışındakilerden 84'ü İstanbul, diğerleri de başka illerle ilişkilendirildiği için, 
Kocaeli'ni ve Kocaeli'ndeki çevreyi kirletmelerine rağmen, Kocaeli'ne bir katkılarından, ne vergi 
olarak ne de başka biçimde katkılarından söz edebilmek mümkün değil. 

Yine, tüm Türkiye'de tüketilen elektriğin yaklaşık yüzde 10'unu Kocaeli tüketiyor; bu da, 
Kocaeli'ndeki sanayiin boyutlarını göstermesi açısından önemli. Kocaeli, 90 civarında da yabancı 
sermayeli kuruluşu, 20 civarında organize sanayi bölgesini de bağrında taşıyor. 

Değerli arkadaşlarım, araştırma önergemizde de belirtildi; Dilovası'nda, biraz evvel Sayın 
Bakanımız 171 olarak verdi rakamı, o bölgede uzun yıllar belediye başkanlığı yapan Salih Gün ar
kadaşım, yeni rakam aldı, 186 diyor, ben de 170 civarında sanayi kuruluşunun olduğunu biliyorum. 
Bu 180 ya da 170 sanayi kuruluşu ne kadarlık bir alanda derseniz; hemen hemen çoğunuz İstanbul'a 
giderken Tavşancıl'ı geçtiğinizde bir dereye iner, Tavşanlı'ya doğru bir yokuşa tırmanırsınız arabay
la; bir iniş ve bir yokuşun o vadisinde, Dilderesi'nin sağında ve solunda 175-180 sanayi kuruluşu. 
Tabiî, bunların önemli bir bölümü uzun yıllardan bu yana orada faaliyetini sürdürüyor. Örneğin, 
Çolakoğlu Demir-Çelik Sanayii 1966 yılında kurulmuş; Diler Demir-Çelik Sanayii, 1950'li yıllarda 
Karabük'te haddehane olarak başlamış, 1970'li yıllarla o bölgeye gelmiş. Daha sonra, hızlı bir şekil
de çarpık sanayileşme ve özellikle çarpık kentleşmeye neden olan göç olayları nedeniyle, zamanın
da önlem alınmadığı için, bugün küçücük bir alanda hem 50 000'e yaklaşan nüfus hem de 170 
büyük sanayi kuruluşu iç içe yaşıyor. 
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Değerli arkadaşlarım, Sayın Bakanımız da belirtti; hava, gürültü ve su kirliliği o bölgede 
inanılmaz boyutlarda. Burada faaliyetlerini sürdüren fabrikaların, atıklarını Dilderesi'ne bıraktıkları 
hem çevre halkı tarafından biliniyor hem de Sayın Çevre ve Orman Bakanımız tarafından, bir 
konuşmasında açıkça teyit ediliyor. 

Marmara Denizindeki kirliliğin yüzde 25'ini, tek başına Dilovası'ndaki kuruluşlar gerçekleş
tiriyor. Körfez kirliliğinin de yüzde 42'den fazlasını, yine Dilovası'ndaki sanayi kuruluşları gerçek
leştiriyor. Bu biliniyor, Çevre ve Orman Bakanımız tarafından da biliniyor, yöre halkı tarafından da 
biliniyor, artık Kocaeli Büyükşehir -yani, geçtiğimiz yıl yapılan düzenlemeyle, İstanbul'la birlikte, 
belediye sınırlarımız il sınırları olarak kabul edildi- belediye başkanları da biliyor; ama, her ne hik
metse, konuşmalardan öteye bir önlem alınamıyor. 

Değerli arkadaşlar, son yıllarda Dilovası'nda meydana gelen ölüm olaylarında kanser neden
lerinin anormal derecede artmış olması, ister istemez, bölgedeki sanayi kuruluşlarının faaliyetleri ve 
bunların atıklarının insan sağlığı üzerindeki etkisini dikkatle incelememizi gerektiriyor. Kocaeli 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sayın Onur Hamzaoğlu 
tarafından, Dilovası'nda yaşanan kanser nedenli ölümlere ilişkin bir araştırma ve bu konuda bir ön 
rapor hazırlanmış. Sayın Hamzaoğlu ile dün yaptığım görüşmede, nihaî raporunu bir hafta-on gün 
içerisinde tamamlayacağını söyledi. Bu raporda yer alan bilgilere göre, Dilovası'nda, son sekiz yıl
da gerçekleşen ölümlerin yüzde 32,3'ü kanser nedeniyle. Kanser nedenli bu ölümlerin yüzde 44'ü 
akciğer, yüzde 19,5'i de mide kanseri. Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre, dünyadaki ölüm
lerin yüzde 12'si kanser nedeniyle. Türkiye'deki ölüm olaylarının da yüzde 12 civarında kansere 
dayalı ölüm olduğu biliniyor. Yani, Dilovası'ndaki ölümlerin, dünya ve Türkiye ortalamalarının 2,5 
katından daha fazlası kansere dayalı ölümler. Görüldüğü gibi, Dilovası'nda yaşanan kansere bağlı 
ölümler, hem dünyadaki rakamların hem de ülkemizdeki rakamların çok çok üzerinde. 

İlimizde, bu konuda görevli kamu kurumları ve yerel yönetimlerin gerekli hassasiyeti göster
dikleri kanaatinde değilim. Üstelik, Çevre ve Orman Bakanının da, bölge milletvekili olmasına rağ
men, bölgenin bu konudaki kötü talihini yenecek ciddî çalışmalarını, maalesef görebilmiş değiliz. 
Biraz evvelki konuşmasında, Sayın Bakanımız da, bizim gibi o bölgenin sorunlarını dile getirmek
ten öteye, çok fazla önlem ya da çok fazla tedbir alındığını ortaya koymuş değil. 

Gerçekten en köklü çözüm, o bölgede sanayi kuruluşları ile insanları birbirinden ayırmak bel
ki; ama, bu, bugünkü Türkiye koşullarında fıziken imkânsız gibi gözüken tabloyu önümüze 
koyuyor. 

Gerçekçi olursak, bizim Kocaeli'nde, 1970'li yıllarda, doğusundan şehre girenler, kokudan, 
otobüslerde bile burunlarını kapatırdı. 1990'lı yılların başında ilimize vali olarak atanan bugünkü 
Sayın Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterinin önderliğinde, yine -o zaman büyükşehir değildi- İzmit 
Belediye Başkanı Sayın Sirmen'in ortak çabalarıyla, Kocaeli'ndeki o koku bir yıl içerisinde temiz
lenebildi. 

Kocaeli Körfez'deki balık çeşidi yok olmuştu; evsel atıklarının ve sanayi kuruluşlarının filtre 
ve doğrudan atıklarını denize göndermesinin önü kesilince görüldü ki, denizdeki canlılar; yani, 
balık çeşidi artmaya başladı; hatta, bazı bölgelerde yeniden denize girilmeye başlandı. 

Şimdi, gerçekten Kocaeli'nde olduğu gibi Dilovası'nda da eğer fabrikaların, sanayi kuruluş
larının, boya fabrikalarının ve o bölgeyi kirleten diğer kuruluşların alması gereken önlemler hatır
latılır ve yapması gerekenler yapılırsa, yapmadıktan takdirde yaptırım uygulanırsa, bugünkü değer
lerin çok altına inebilir. 

Değerli arkadaşlar, o bölgede halkın rahatsız olduğu bir başka ana sorun da, gürültü kirliliği; 
yani, Çolakoğlu ve Diler Demir-Çelik Fabrikalarının, o demir eritme ve döküm sırasında yapmış ol
duğu gürültüden, o yöredeki halk, gece yatağından fırlayıp uyanabiliyor. Eğer arabayla geçerseniz 
oradan, gürültüyü, E-5'ten de, TEM Otoyolundan da duyabilirsiniz. 

- 5 1 4 -



TBMM B:74 14 .3 .2006 0 : 3 

Şimdi, değerli arkadaşlar, tabiî, ülkemiz ne yazık ki, bazı fabrikaların üzerine gittiğinde, fab
rika sahipleri, alması gereken önlemler yerine, diyebilirler ki, biz istihdam yaratıyoruz, adam çalış
tırıyoruz, vergi veriyoruz, ülke ekonomisine katkı yapıyoruz; eğer üzerimize gelirseniz, Çek Cum
huriyetine gideriz, Bulgaristan'a gideriz, Türkî cumhuriyetlere gideriz ya da şuraya gideriz, buraya 
gideriz diye tehditkâr yaklaşabilirler. Şunu çok açıkça söylüyorum ki, özellikle Dilovası'ndaki 
sanayi kuruluşları gibi kuruluşlar, ancak Türkiye'de faaliyet sürdürebilir. Dünyanın hiçbir ülkesi, o 
tarz çalışma metoduyla, o tip, kendini yenilememiş, kırk yıldır, elli yıldır yenilememiş kuruluşlara 
çalışma izni vermez; bu, ancak Türkiye'de rastlanabilecek bir durum. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Bakanımız çevreyle ilgili olarak basında yer alan bir demecinde, 
Türkiye'nin Avrupa Birliğinin çöplüğü olmaktan çıktığını, çevre konseptine uymayan fabrikaların 
faaliyetlerine son verileceğini, 2005'ten sonra bütün fabrikaların çevreye duyarlı bir şekilde üretim 
yapmak zorunda kalacaklarını, aksi takdirde, 500 000 dolardan 1 000 000 dolara kadar para 
cezasına çarptırılacaklarını açıkladı. 

Bu demecinin üzerinden ondört ay geçti; şimdi, buradan, Sayın Bakanıma sormak istiyorum: 
Dilovası'nda kaç fabrikayı çevreye duyarlı üretim yapar hale getirdiniz? Çevreye uygun üretim yap
mayan fabrikalar, bugüne kadar kaç milyon dolar cezaya çarptırıldı? Örneğin, ses kirliliği, hava kir
liliği, görüntü kirliliği, deniz kirliliği ve termik kirlilik yaratan ve bölge halkının en çok şikâyet et
tiği Çolakoğlu ve Diler Demir-Çelik Fabrikalarına ne kadar ceza yazdınız? Bunların çevreye duyar
lı üretim yapmalarını sağlamak için neler yaptınız? Polisan hakkında, o, solventleri en çok filtre kur
madan havaya yayan o büyük fabrika konusunda ne yaptınız? 

Değerli arkadaşlarım, hepiniz biliyorsunuz, bu tip kuruluşlar, zaman zaman çevreye yönelik 
ağaçlandırma yaparlar; zaman zaman -üzerine gittiğiniz zaman- bir okul ya da kamuya hibe 
niteliğinde bir şeyler yaparlar ya da çevre düzenlemesi adı altında birkaç çiçek dikerler; arkasından 
ödül alırlar. Çok kolaydır onlar için o ilişkileri kurmak, geliştirmek; ama, hem çalışanları açısından 
hem yörede yaşayanlar açısından hem insanlık açısından, çevre açısından alması gereken önlemleri 
almaktan her zaman kaçınırlar. 

Gerçekten, o bölgede, Dilderesi 1970'li yıllarda -en iyi Salih Gün Başkan bilir. Sayın Bakan da, 
ben de 1970'li yılların başında Kocaeli'ne geldik- benim en çok gittiğim köy Gebze'nin Tavşanlı 
Köyü idi. Tavşanlı Köyünde o bölgenin en güzel meyvesi; şeftalisi, kirazı birbirinden güzel mey
velerdi. Bugün, o Dilderesi dediğimiz dereye, kış aylarında yağan karın erimesiyle birlikte Gebze 
çöplüğü de iniyor, normal yağmur sularıyla birlikte -Sayın Bakan da belirtti- kömür atıkları da, toz
ları da olduğu gibi iniyor. 70'li yıllarda balık avlanılan dere bugün insan sağlığını tam anlamıyla teh
dit eder bir konuma gelmiş, ölmüş vaziyettedir. 

Değerli arkadaşlarım, gerçekten, Kocaeli'ndeki sorunlar bitecek gibi değil. Bakınız, bundan 
dört ay önce, Sayın Bakanımıza, cevaplandırması istemiyle yazılı bir soru önergesi vermiştim. Buna 
bugüne kadar cevap alamadım; yani, 9 Kasım 2005 tarihinde verdiğim önerge... Derince'de uzun 
yıllardan beri 3 000 ton "benzen heksa klorür" adı verilen atık madde son derece elverişsiz koşul
larda depolanmış, Kocaeli için atom bombası niteliği taşıyan bir depolama Kocaeli'nin merkezin
de... Sayın Bakanımız da, bu konuda, bunun, mutlaka tasfiye edileceğini, kaldırılacağını vaat etmiş 
olmasına rağmen, bırakınız, o benzen heksaklorür tanklarını, varillerini oradan attırmayı, benim 
yazılı soruma bile cevap verme zahmetinde bulunmadı. 

Yine, değerli arkadaşlar, geçtiğimiz ay, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin bir Çevre Komisyonu 
var. Bu Çevre Komisyonu inceleme yapıyor Kocaeli'nde; Pakmayanın, Depa ilaç fabrikasının, Pirel
imin, Goodyearın, Berksanın, Brissanın, Hyundainin, Yıldız Suntanın çevreyi kirlettiğini; bunun 
yanında, bazı fabrikaların, örneğin, Kartonsan, Güncallar Piliç, Kordsa, Sakosa, Enerjisa, Çelik Halat 
gibi fabrikaların da çevreye duyarlı olduklarının tespitini yapmış. Şimdi, İzmit'in doğusundaki bu 
fabrikalar konusunda Çevre Sağlığı Komisyonunun raporu, Büyükşehir Belediyesince ya da Çevre 
ve Orman Bakanlığımızca incelenecek mi, takip edilecek mi, bunu bilmiyorum. 
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Yine, Kocaeli'nde -Sayın Bakanımız ikide bir söylüyor- serbest bölge var, Gölcük'te kuruldu, 
Gölcük'ün girişinde Yazlık Köyü sınırlan içerisinde. Depremden sonra denizde bir çökme olmuştu. 
Ben merak ettim, geçtiğimiz ekim ayında o serbest bölgeye girdim, İzmit'e doğru o daracık körfez 
tam 950 metre dolduruldu; bu da bir çevre tahribatı. Nereden dolduruldu; Kocaeli'nin en güzel bel
delerinden birisi olan Hahdere sırtlarında koskoca bir alan, şimdi uzaktan gördüğünüzde bir toz 
duman yığını oralarda... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
İZZET ÇETİN (Devamla) - Toparlıyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Çetin, buyurun. 
İZZET ÇETİN (Devamla) - Eskiden, yani halen de, meyve bahçeleri ve diğer, köylünün ufak 

tefek bahçeleri toz bulutlan altında ağustos ayında kurudu. Hahdere Belediyesi de bu konuda gerek
li duyarlılığı göstermedi, oradan gelir elde etme yoluna gitti. 

Şunu belirtmek istiyorum değerli arkadaşlar: Çevre sorunu, gerçekten hepimizin sorunu, 
sadece o bölgede yaşayan insanlann sorunu değil, hepimizin ortak sorunu; ama, Dilovası, çok özel 
bir konumu var, Türkiye'de değil, belki, dünyada Dilovası kadar çevrenin tahrip edildiği, doğanın 
tahrip edildiği, suyun ve havanın kirlendiği bir başka yere rastlamak mümkün değil. O nedenle, 
kurulacak bir araştırma komisyonunun, önergemizde olduğu gibi, yerinde inceleyerek, alınması 
gereken önlemleri Meclise taşıması, başta Dilovası'nda yaşayan yurttaşlarımız olmak üzere, sanayi 
bölgemiz Kocaeli ve diğer sanayi bölgeleri için bundan böyle çok daha iyi sonuçlar doğuracağını 
umuyor, bu düşüncelerle hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Çetin. 
AK Parti Grubu adına söz isteyen Kocaeli Milletvekili Eyüp Ayar. 
Buyurun Sayın Ayar. (AK Parti sıralanndan alkışlar) 
AK PARTİ GRUBU ADINA EYÜP AYAR (Kocaeli) - Sayın Başkan, değerli milletvekili ar

kadaşlarım; Kocaeli'nin Gebze İlçesine bağlı Dilovası Beldesinde, kanser hastalığı nedeniyle ölüm
lerin arttığı, hava kirliliğinin arttığı, çevre ve halk sağlığı yönünden gerekli tedbirlerin alınması için 
verilmiş olan önergeler hakkında Grubumuz adına söz almış bulunmaktayım; bu vesileyle, hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. 

Kocaeli Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu imzasıy
la, 11 Kasım 2004 tarihinde yapmış olduklan çalışmanın ön raporunda, Dilovası'ndaki belediyeden 
defin ruhsatlanm almış incelememişler. 1 Ocak 1995 ve 10 Ekim 2004 tarihleri arasında, toplam 
494 ölüm gerçekleşmiş, bu ölümlerin yüzde 32,3'ü kanser nedeniyle gerçekleşmiş. Bu, tabiî, çok 
ciddî bir durum; çünkü, dünyadaki ölümlerin de yüzde 12,5'i, Türkiye'deki ölümlerin de yüzde 
12,5'i kanser nedeniyle. Dilovası'ndaki durum, Türkiye ortalamasının da 2,5 katı fazla. Tabiî, bunun 
üzerine, medya, sivil toplum örgütleri ve Dilovası halkı bu konuyu Türkiye'nin gündemine taşıdı. 
Eğer, Yüce Meclis karar verir, araştırma komisyonunu kurarsak, bölgenin sorunlarının çözümünde 
neler yapılması gerekiyorsa bunları tespit edip, tedbir alacağımıza inanıyorum. 

Değerli arkadaşlar, ben, Kocaeli Milletvekiliyim; ama, Gebze'de oturuyorum, Dilovası da Geb
ze'nin bir beldesi. Dilovası'm, bir ova olduğunu da, bugünkü durumunu da biliyorum. Burayla ilgili 
tabiî çalışmalanmız da var. 

Ben de, 1987 yılından 2005 yılının sonuna kadar Dilovası'ndaki bütün ölümlerin defin ruhsat
larını aldım. Belediyeden aldım bunları. Şimdi, burada ilginç durumlar var. 1987'den 1995'e kadar 
189 ölüm olmuş, bunlardan sadece 4'ü kanser nedeniyle. Tabiî, bunu yüzdeye vurduğumuz zaman 
yüzde 2,1 civannda, ki bu gerçekten düşük bir rakam; ama, ondan sonraki kesite de baktığımız 
zaman; yani, 1995 yılından 2005 yılının sonuna kadar 559 ölüm olmuş, bunlann 151'i kanser. Oran-
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ladığımız zaman, bu da yüzde 27 ve toplamına bakarsak, toplam 748 ölümden 155'i kanser. Bunun 
yüzde 20,72'si kanser nedeniyle, ölümler içerisindeki oran bu. Yani, benim yapmış olduğum çalış
malarda bu yüzde 32,5'luk oranı hiçbir şekilde bulamadık; ama, neticesinde, burada, kanser 
nedeniyle ölümler ortalamanın üzerinde. 

Hiç kanser nedeniyle ölümler olmasa dahi, Dilovası'nın bilinen bir gerçeği var ki, burada 
yoğun hava kirliliği ve çarpık kentleşmeden dolayı birçok sıkıntılar beraberinde yaşanmaktadır. 

Değerli arkadaşlar, Dilovası'nın şöyle kısaca tarihçesini ve konumunu belirtmek istersem, Tav
şancıl ile Gebze arasında. 1970 yılında Çerkeşli Köyünün nüfusu 1 226 ve Aşağı Çerkeşli dediğimiz 
kısımda da 400 kişi yaşıyor. Sene 1970. Bundan önce de, tabiî İstanbul ile Hereke arasında bulun
ması, içinden yolların geçmesi, demiryolunun geçmesi, denize kıyısının olması, limanlarının ol
ması, burayı, sanayi için de bir cazibe haline getirmiştir. 

1980'de, buranın nüfusu 2 600'dür. 1987 yılında, belediye olması için, Çerkeşli ve Muallim 
Köyleriyle birleşmişti. 1990 yılında nüfusu 18 500; bugün, gündüz nüfusu 50 000'in üzerinde; böy
le, âdeta, bir kanserli hücre gibi büyüyen bir şehir oluştu. 

Şimdi -Bakanımız da belirtti- topografık konumuna baktığımız zaman, bir çukurda, üç tarafı 
tepelerle kaplı, deniz tarafı açık bir çukur ve 1 700 hektar alan üzerine kurulmuş Dilovası. Bunun 
yaklaşık 500 hektarı orman, 215 hektarı 2/B, kalan 990 hektarının da bir kısmı hazine, kalan kısmı 
da tapulu yerler. 

Burada, yine, bir sorun daha bizim karşımıza çıkıyor. 2/B arazilerinin üzerinde 2 000'in üzerin
de konut var. Yani, diğer sorunları çözsek bile, burada 2/B sorunu yine karşımıza çıkıyor. Gebze'nin 
birçok yerinde 2/B sorunu var. Bu 2/B'lerin üzerinde, dediğim gibi, konutlar var, devletin okulu var, 
yolu var, elektriği var, suyu var... 

Tabiî, sanayileşmeyle beraber göç olayı da arttı. Dilovası'na gelen göçlere baktığımız zaman, 
yüzde 60'ı Doğu Anadolu'dan, yüzde 20'si Karadeniz Bölgesinden, yüzde 15'i de Marmara Böl
gesinden geliyor. 

Şimdi, ben, burada bir konuya dikkat çekmek istiyorum. Göç eden insan, fakir insan, yoksul 
insan ve Dilovası'na, sanayisinden, fabrikalarından dolayı gelmiş; ideali, bir iş bulmak ve başını 
sokacak da bir gecekondu yapmak. Bunu yapmış; ama, ne altyapı var ne imar var ne ruhsat var... 
Bu şekliyle bir şehir meydana geliyor. 

Tabiî, fabrikalar da aynı şekilde gelmiş, fabrikalar da, kurallara pek fazla uyarak, oraya gelmiş, 
yerleşmiş değiller. 

Şimdi, buradan, ben, herkese şunu söylemek istiyorum: Bakınız, Türkiye'nin, eğer, üç önemli 
problemi varsa, bunların biri işsizliktir, biri fakirliktir, biri de bölgelerarası farklılıklardır; işte, 
göçün nedeni de budur. Bizim, burada, AK Parti olarak, iktidara geldiğimiz günden beri yapmak is
tediğimiz, Türkiye'deki rant ekonomisini reel ekonomiye çevirmek. Yani, epey bir mesafe aldık; ar
tık faiz para etmiyor, dövize, ne bileyim, işte, altına para yatırmakla çok fazla gelir elde edilmiyor; 
artık, Türkiye'de üretim yapmak... Biz hep şunu söylüyoruz: Sanayiin önündeki engelleri kal
dıralım, yatırım, üretim, ihracat üçgenini kuralım. Bunlar olacak ki, istihdam olsun, Türkiye 
büyüsün ve insanlarımız zenginleşsin, problemleri çözülsün. 

Biz, bunu Türkiye genelinde de uygulamak için 49 vilayete teşvik getirdik; yetmedi, Tür
kiye'nin her tarafını duble yollarla bir dantel gibi örüyoruz. Enerji yatınmları yapıyoruz. İstiyoruz 
ki, Türkiye'nin her yeri yatırımlar için bir cazibe merkezi olsun. Oradaki insanlarımız doğup 
büyüdükleri topraklar üzerinde geçimlerini temin edebilsinler ve bu yoğun göç olayı da olmasın; 
çünkü, Türkiye'nin doğusu kalkmış, batıya doğru göç ediyor. 

Organize sanayi bölgelerinden kısaca bahsedecek olursam... Bakın, Gebze'de, Dilovası dahil, 
13 tane organize sanayi bölgesi var, Tuzla'dan Tavşancıl'a kadar. Gebze'nin kuzeyi organize sanayi 
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bölgeleriyle kaplı ve bunların üç tanesi faaliyette, 10 tanesinin de altyapısı yapılıyor; işte, kimi bit
miş, kimi bitmek üzere. Yapılan hesaplara göre, buradaki organize sanayi bölgelerinin tamamı 
faaliyete geçtiği zaman, buralarda 100 000 insan çalışacak. Aileleriyle 4'er kişi hesap edersen, etti 
sana 400 000. Şu an, zaten, Gebze'nin nüfusu 600 000'in üzerinde. 1 000 000'un üzerinde bir ilçe; 
ama, coğrafyasına baktığımız zaman, bu kadar yükü, bu kadar sanayii, acaba, bu bölge, çevre 
yönünden taşıyabilecek mi? Onun için, buralarla ilgili bugünden tedbir alınması lazım. 

Şimdi, Dilovası Organize Sanayi Bölgesine gelirsek... Aslında, organize sanayi bölgeleri ön
ceden kurulur ve organize sanayi bölgesi kurulması için, işte, birtakım önlemler var; yani, o 
kurulacak olan yerden akarsu geçmeyecek, demiryolu, karayolu geçmeyecek, orada akaryakıt tank
ları olmayacak, yerleşim bölgesine 15 kilometre uzakta olacak, SİT alanı olmayacak, termik san
tralı olmayacak... 

Dilovası'na baktığımız zaman bunların hepsi var; çünkü, Dilovası, zaten, önceden sanayileş
mişti, sonradan organize şekline döndü; ama, iyi de oldu. Niye iyi oldu; bakınız, ancak bu şekliyle, 
Dilovası Organize Sanayi Bölgesi, şimdi, hem finansman yönünden hem yetki yönünden güçlendi 
ve biraz sonra anlatacak olduğum çok önemli yatırımları da, artık, Dilovası Organize Sanayi Böl
gesi yapabilmektedir. 

Dilovası Organize Sanayi Bölgesi içerisinde -demin muhtelif rakamlar söylendi, ben onların da 
son bilgilerini almıştım- 168 tane fabrika bulunmaktadır. Bu fabrikalarda, yan sanayi hariç, 15 000 
insan çalışmaktadır. Buranın ülke ekonomisine 1,5 milyar dolar katmadeğeri var ve buradan 600 
000 000 dolar da ihracat yapılmaktadır, buranın ürünlerinden. 

Şimdi "bir tedbir alınmadı" dedi İzzet Bey; ama, gerçekten, birçok tedbir var, onları şimdi size 
anlatacağım. 

Bir defa, Dilovası, DOSB, kendi içerisindeki bütün fabrikalarının, o söylemiş olduğunuz Diler 
Demir-Çelik olsun -isimlerini de söylüyorum siz söylediğiniz için- diğer demir-çelik fabrikası ol
sun, bunlar çatılarını yeniliyorlar, oradaki bütün fabrikalar, bacasını, filtresini, arıtma tesisini, nesi 
varsa, bunları, yeniden, günün şartlarına göre yerine getiriyorlar ve bunlara verilen süre 2006'nm 
sonudur. 2006'nın sonundan itibaren, çevreyle ilgili, buradaki sanayiden dolayı bir kirlilik ol
mayacak ve çok önemli bir proje burası için. Çevre ve Orman Bakanlığının Avrupa Yatırım Ban
kasından getirtmiş olduğu bir proje ve bu projeye uygun 8 000 000 dolarlık bir arıtma tesisi 
yapılıyor. Dilovası'ndaki bütün konutların ve bütün sanayiin ne kadar atıkları varsa burada toplanıp, 
bunlar, arıtıldıktan sonra deşarj edilecekler. 

Değerli arkadaşlar, Körfez'in kirliliğini konuştuk. Körfez'in Karamürsel'den Hereke'ye kadar, 
daha önce, bir kolektör sistemiyle beraber, orada Körfez'in kirliliğiyle ilgili birtakım tedbirler alın
mıştı; ama, maalesef, bakın, Hereke'de, Dilovası'nda, Gebze'de hiçbir arıtma tesisi yok. Oradaki 
bütün sanayiin, bütün konutların atıkları derelerle beraber denize deşarj edilmekte. 

Meşhur Dilderesi; konuşuldu, ben de söyleyeyim; Dilderesi Pelitli Köyünden başlıyor ve Plas-
tikçiler Organize Sanayi Bölgesi, Gebze'nin Yenikent, Sultan Orhan, Arapçeşme, İnönü Mahal
lesinin atıklarını alıyor, en önemlisi, Gebze çöplüğünün sızıntılarım alıyor, daha sonra, taşocakların-
dan gelen kirlilikleri de topluyor ve en nihayet, Dilovası'nın sanayiden ve konutlardan gelen atık
larını da alarak denize dökülüyor ve koskoca denizin, Körfezin yüzde 25 kirliliğini sağlıyor. 

Şimdi ne yapılıyor; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi -artık, biliyorsunuz, Kocaeli'nin tümü 
Büyükşehir- Kocaeli Büyükşehrin eli, artık, Kandıra'ya da uzanıyor, Karamürsel'e de uzanıyor, 
Dilovası'na, Gebze'ye de uzanıyor. Gebze'nin merkez mahallerinin altyapısı ihale edildi. 
Dilovası'nın 50 kilometre, altyapı, kanalizasyon ve su şebeke ihalesi yapıldı. Şimdi, Gebze'ye de bir 
arıtma tesisi yapılıyor, Dilovası'na da yapılıyor, Hereke'ye de yapılıyor. Bunlar bittiği zaman, artık, 
Dilderesi'nin de bu kirliliği bitmiş olacak. 
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En önemlisi, buralardaki katı atık sorunları, çöp sorunu ve bu, Türkiye'nin sorunu... Türkiye'de 
yaklaşık 2 000 civarında vahşi çöp alanı dediğimiz; yani, çöpü alıp doğaya olduğu gibi bırakıyor
sun; bu, Dilovası'nda da böyle, Gebze'de de böyle. 

Çiçektepe mevkiinde -ÇED Raporu alındı- burada çöp deponi alanı yapılıyor, entegre bir tesis 
oluyor. Oradaki çöpler, sızıntıları arıtılacak, metangazları yakılacak, üzerleri kapatılıp orası yeşil
lendirilecek ve o bölgenin, 2028 yılına kadar, katı atık sorunu da çözülmüş olacak. 

Değerli arkadaşlar, şimdi, Dilovası'nm kirleticilerine bakacak olursak kısaca; Dilderesi'ni söy
ledik, katı atıklarından dolayı kirleticileri var; ama, buradan geçen TEM ve D-100 yolu var. D-100 
yolundan günde 13 500 araç geçiyor, TEM yolundan yaklaşık, yılda, 36 200 000 araç geçiyor. Tabiî, 
bunların, toz olarak, egzoz gazları, gürültü kirliliği oluşturuyor. 

Yine, maalesef, Dilovası'nm sahile hiçbir cephesi yok, tamamı limanlarla kaplı, 8 tane liman 
iskele, 1 tane daha yapılıyor. Bu limanlara, yılda yaklaşık 12 500 gemi geliyor. Bunlardan, yine, 12 
500 000 ton yükleme, 32 500 000 ton da boşaltma oluyor. Gelen malların çoğu hurda, kömür ve 
kimyasal maddeler ve bundan dolayı da, limanlardan gelen kirlilikler var. 

İzzet Beyin de söylediği gibi, insanların temiz bir çevrede yaşaması anayasal hak. Çevreye 
baktığımız zaman, değerli arkadaşlar, doğanın üç ana unsuru var; toprak, su ve hava. Bunların, 
bırakın hiçbirini, bir tanesi olmasa yaşayamaz. Şimdi, toprak erozyonla ve diğer kirliliklerle beraber 
azalıyor. Atmosferin kalınlığı 150 kilometre, bunun sadece 5 000 kilometresinde canlılar 
yaşayabiliyor. Dünyanın yüzde 70'i sularla kaplı; ama, bu yüzde 70'in yüzde 2,5'i tatlısu, bunun da 
yüzde 87'si buzullarda ve yeraltında. Yani, bizim, havayı korumamız lazım, suyu korumamız lazım, 
toprağı korumamız lazım. 

Türkiye'nin her tarafından Kocaeli'ne, Gebze'ye, Dilovası'na göç geliyor. Burada konutlar ar
tıyor, burada fabrikalar artıyor, burada insanlar artıyor; ama, buranın havası artmıyor, buranın suyu 
artmıyor, buranın toprağı artmıyor; bilakis, azalıyor. Onun için, Türkiye'nin en önemli sorunların
dan bir tanesi de çevre konusudur. 

Değerli arkadaşlar, Çevre Bakanlığımız, Türkiye'de ilk defa Dilovası'nda bir kirlilik haritası 
çıkardı. Bakanımız da bahsetti, bunun finansmanını Organize Sanayi Bölgesi sağlıyor; ama, projeyi 
TÜBİTAK, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Kocaeli Üniversitesi ortak olarak yürütüyorlar. 
Yine, burada 24 saat ölçümler yapılıyor. Bu ölçümlere baktığımız zaman, buradaki gerek kükürt-
dioksit olsun gerek partikül maddeler olsun Kocaeli ortalamasının üzerinde; ama, henüz tehlike 
sınırlarında değil. Avrupa mevzuatına göre de, sürdürülebilir değil; bunu, burada, açıklıkla söy
leyeyim. 

Dilovası'nm en önemli sorunlarından bir tanesi de, organize sanayi bölgesi olmuş; ama, bunun 
içerisinde iki tane adacık gibi mahallemiz var; Fatih Mahallesi ve Yeniyıldız Mahallesi. Buranın 
halkının, orada yaşayanların, muhtarlar vasıtasıyla müracaatı var. Bunlar da, başka bölgelere, hak
larını alarak, buradan taşınmak istiyorlar ve bu mahallelerinin de organize sanayi bölgesine dahil 
edilmesini istiyorlar. Bu konuda da, valiliğimizin güzel çalışmaları var. 

Son olarak şunu söyleyebilirim. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Ayar, lütfen toparlar mısınız. 
Buyurun. 
EYÜP AYAR (Devamla) - Bitiriyorum. 
Son olarak şunu söylüyorum: Tabiî ki, bütün Türkiye'nin sorunları önümüzde, dert bir değil. 

Eldeki imkânlarla beraber her meselemizi çözmeye gayret ediyoruz. 
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Aslında, Dilovası, daha önce de olduğu gibi, bir gülovası da olabilir, bu mümkündür. 
Dilovası'nın çok önemli bir kirliliği de; kışın, bilhassa, yakıttan kaynaklanmakta, ısınmadan dolayı, 
kalitesiz yakıttan kaynaklanmakta. Buraya, 2007 yılında Dilovası'na doğalgaz gelecek; ama, 2006 
yılında da gelebilir; çünkü, belediye yetkililerinin de bu konuda bir çalışması var. 

Söylemiş olduğum, Dilderesi'nin ıslahı, arıtma tesislerinin yapılması, Dilovası'nın altyapısının 
yapılması, katı atıklarla ilgili çöp deponi alanlarının yapılması, bunlar hepsi beraber, birlikte yapıl
dığı zaman; ki, bunların -yapılacak demiyorum- birçoğu başladı, devam ediyor. Bunlar, kısa süre 
içerisinde bittiği zaman, Dilovası, gülovası da olabilir. Onun için, burada, sanayi de olacak, konut
lar da olacak, herkes kurallara riayet edecek, hep birlikte, huzur içerisinde Dilovası'nı yaşanabilir 
bir şehir yapacağız. 

Bu duygularla, Yüce Meclisi, tekrar, saygıyla selamlıyor, sizlere teşekkür ediyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Ayar. 
Şimdi, önerge sahibi olarak, Kocaeli Milletvekili Sayın Salih Gün... 
Buyurun Sayın Gün. (CHP sıralarından alkışlar) 
SALİH GÜN (Kocaeli) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; bir seyahat 

dolayısıyla saat 21.00'de uçağım kalkacağı için, bana özveride bulunan ANAP Grubu adına konuş
ma yapacak İbrahim Özdoğan'a ve sırasını veren Sayın Kocaeli Milletvekilimiz Muzaffer Baştop-
çu'ya ve bu öneriyi kabul eden Divan Başkanımıza, Büyük Millet Meclisi Başkanımıza çok teşek
kür ediyorum. 

Değerli arkadaşlar, dünyada, maliyeden daha önde tutulan çevre konusudur. Hal böyle iken, bu 
hükümet, Çevre Bakanlığını Orman Bakanlığıyla birleştirdi, Orman Bakanlığının sorunları dağları 
aşmış, bir de en önemli sorun olan çevre sorunu olduğu halde. 

Değerli arkadaşlar, bugün yapılan konuşmalardan... Çok değerli Sayın Bakanımızın pek suçu 
yoktur, konuyu kucağında bulmuştur. Konuşmalanmda bahsettiğim bazı konularda, yalnız biraz geç 
kalmıştır. Dilovası'nda, yalnız atmosfer kirliliği yok; deniz kirliliği var, gürültü kirliliği var, çevre, 
her şeyiyle bütün kirliliği üzerinde taşıyor. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Dilovası, nüfusu 3 500 iken, 1987 yılında belediye oldu. 
800 hane civarında ev vardı. Belediye olması da, biraz önce arkadaşımın söylediği gibi, yeterli ol
madığından üç tane köyü birleştirip de belediye yaptılar. O gün, kaç tane sanayi kuruluşu vardı 
biliyor musunuz 1987 yılında; 14 tane sanayi kuruluşu vardı. Sene 2006; onyedi, onsekiz yıl sonra, 
168 sanayi kuruluşu ruhsatlı olarak, belediyeden ruhsat almış, faaliyet göstermekte. 

Şimdi Dilovası'nın nüfusu 45-50 bin civarında. Tezada bakın, fabrika ruhsatı talep ediliyor, al; 
konut ruhsatı talep ediliyor, al; konut ile fabrika arası 30 metre olan mahaller var. Burada kim suç
lu; ruhsatı verenler ve buna müsaade edenler. Yeni seçilen belediye başkanı benim siyasî partimden 
değil; ama, kendisini kutluyorum, insanlık adına da buradan teşekkür ediyorum. Seçildiği günden 
beri 1 tane sanayi ruhsatı vermemiştir. 

Devlet, hükümet ne yapmıştır; vatandaşa bir adım gitmeden -sanayicilerin hepsini kastet
miyorum- çevre, insanlığımız için hiçbir tedbir almadan bölgeyi organize sanayi bölgesi ilan etmiş
tir. Yahu, otuzbeş yıldır faaliyette olan fabrikalara kıyak yapacağız diye, neden organize sanayi böl
gesi yapıyorsunuz?! Otuzbeş yıldır bu memleketi zehirlemişler. Bu memlekete, Kocaeli'nde bir 
kuruş vergisi nasip olmamış, sanayi ile konut alanı iç içe, buraya organize sanayi bölgesi yapıyor
sunuz ve arkadaşım biraz önce söylüyor, diyor ki: "Gebze'de 13 tane organize sanayi bölgesi... 
Bunların 3-4 tanesi faaliyette." 13 tane olduğunda Gebze... Bugün Dilovası konusu geldi, yarın 
Gebze konusu gelecek. Buradan ticaret odasını da, buna ruhsat veren Sanayi Bakanını da, eğer, 
müsaade ettiyse Çevre Bakanını da kınıyorum. 13 tane organize sanayi bölgesi, burayı çöplük 
haline getirecektir, çöplük! 
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Sanayici sizi dinlemez. Arıtma tesisi yapar, periyodik bakımını yapmadığı sürece, o çevreyi 
kirletmeye devam eder. Bakanlıktan, bölgenin bakanlık temsilcisi olan memurlar gider, burada arıt
ma tesisi var; periyodik bakımı yapılmadığı sürece, baca filtresi çalışmadığı sürece çevreyi kirlet
meye devam eder. Siz bu sanayiciyi, elektrik ucuz, su ucuz, havayı kirletmeye devam edin diye de 
organize sanayi bölgesine alıyorsunuz. Yok böyle bir şey. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Dilovası'ndaki durum Çernobil faciasından daha kötüdür. 
Rüzgâr akışları, Dilderesi'nin taşıdığı kirlilik, filtresiz arıtma tesisleri, fabrikaların yol açtığı kirlilik
ten dolayı ölüm raporları, biraz önce arkadaşlarım da söyledi, belirli bir oranda... 748 kişinin 
ölümünün içerisinde 341 kişisi kalp krizinden, 150'si kanser, 257'si de diğer nedenlerden; fakat, 150 
kişinin 126 kişisi son altı yılda kanserden ölmüştür; yalnız Dilovası Belediyesinden alınan raporlar 
budur. Bu fabrikalarda da en az 10 000 kişi çalışmaktadır. Bunlara Allah uzun ömür versin, bunlar 
ölüyorsa da, İstanbul'da oturuyorsa İstanbul'da ölüyor, İzmit'te oturuyorsa İzmit'te ölüyor. 

V. HAŞİM ORAL (Denizli) - Uçak kaçıyor! 
BAŞKAN - Sayın Oral, lütfen... 
SALİH GÜN (Devamla) - Toparlıyorum efendim. 
Sayın Başkan, daha 3 dakikam var. ("Uçak gidiyor" sesleri, gülüşmeler) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Gün, siz devam edin. 
SALİH GÜN (Devamla) - Uçak gidebilir efendim, önemli değil. 
Şimdi, Türkiye'de, Dilovası'ndaki kanser oranı yüzde 34. Biraz önce arkadaşlarım da bahsetti, 

dünyada bu yüzde 12 civarında. Buna acil tedbir... Sayın Bakanım söyledi, toplantı yaptık 
Kocaeli'nde. 

Sayın Bakanım, ben size burada 3 sefer, Kocaeli milletvekilleri olarak bir toplantı yapalım, her
kes, bu bölgenin sorunları hakkında bir tartışalım... Ben kasıt olduğunu zannetmiyorum, zamanınız 
olmadığı için belki bu toplantıyı gerçekleştiremediniz; ama, Kocaeli'nde çevreyle ilgili bir toplantı 
yaparken, ben Çevre Komisyonundayım, beni niye davet etmediniz, Kocaeli milletvekillerini niye 
çağırmadınız? Üniversiteyle konuşuyorsunuz, devletin memuru valiyle konuşuyorsunuz, gayet nor
mal. Ben, Kocaeli'nin, ondört yıl belediye başkanlığı yapmışım, bir beldede, bu işi en iyi bilenim. 
Siz dahil, Kocaeli'ndeki, Dilovası'ndaki, ne dereyi bilirsiniz, ne tepeyi, ancak gözlemlemeniz 
üzerine gidersiniz. Ben, yedi yıl önce, Atabay Fabrikasını, Taray Çiftliğini, çevreyi kirletiyor diye 
mahkemeye verdim ve üç yıl tazminat aldım. Sizin böyle bir şeyiniz var mı Bakanlık olarak? Siz
den öncekileri de kastediyorum. Onun için, buradaki sorunu bizden saklamayın; bu güzel girişimi 
hep beraber yürütelim. 

Şimdi, Dilovası'nın, artık, ismini de "kanserovası" koymak lazım ve buraya girerken ve çıkar
ken "bu beldeye giren yüzde 45 kanser riskiyle karşı karşıyadır" demek lazım; halkı uyarmak zorun
dayız. Buradan, Ankara'dan çıkıyorum, Tavşancıl sınırına kadar, bir tane, bu, sis basmış gibi çevre 
kirliliği olan hiçbir yerden geçmiyorum. Saym Bakanım da, aynı şeyi, biraz önce söylüyor; bunu da 
inkâr etmiyor. Ama, bu kadar sanayiin olduğu yerde, bir tane mobil ölçüm cihazı yok. Bereket ver
sin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı sayesinde ölçüm yapılıyor ve İzmit ve İstanbul Ticaret 
Odası, çevrenin -ne kadar kirlendiği- durumunu ve fabrikalardaki çevreyi kirletme oranını "biz yet
kili değiliz" diye vermiyorlar. 

Değerli arkadaşlar, insanlığa saygımız varsa, burada, çözüm, sadece Dilovası değil, dünyada -
biraz önce söyledim- Maliye Bakanlığının önündedir Çevre Bakanlığı. Bu Meclis, bu hükümet, 
Çevre Bakanlığını birleştirdi Orman Bakanlığıyla. Apayrı, yepyeni bir Çevre Bakanlığı kurulmalı. 
Bu Türkiye, yol geçen hanı gibi, denizleriyle, karasıyla, çöplük değildir. 
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Bunun, en kısa sürede halledileceğini umut ediyorum. Dilovası'nda ve çevrede yaşayanlara, her
kese de, kanserden uzak, hastalıksız, uzun ömürler diliyorum; hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Gün. 
Şimdi, önerge sahipleri adına Muzaffer Baştopçu, Kocaeli Milletvekili... 
Buyurun Sayın Baştopçu. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
MUZAFFER BAŞTOPÇU (Kocaeli) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; 

Kocaeli-Gebze İlçesi Dilovası Beldesindeki sanayi kuruluşlarının atıklarının çevre ve insan sağ
lığına etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırma 
komisyonu kurulmasını istiyoruz. Ben, önerge sahipleri adına bu konuda söz almış bulunuyorum; 
hepinizi en içten sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. 

Bugün Dilovası'nda yaklaşık 50 000 nüfus yaşıyor. Gerçi, gündüz nüfusu 50 000'i aşıyor; ama, 
bu güzel beldemizde 1954'te ilk kurulan boya fabrikasıyla sanayi gelip yerleşiyor. 60'lı yıllardan 
itibaren de hızla yoğun bir sanayileşme süreci yaşıyor ve bu sanayileşme süreci yaşanırken, gayet 
tabiî ki, bütün Türkiye'nin bu bölgelerinde olduğu gibi, çarpık yapılaşma, plansız kentleşmeyle bir
likte çevre sorunları da bugünlere geliyor ve devasa boyutlara ulaşıyor. Başta hava, su, toprak kir
liliği olmak üzere, bütün kirlilikleri bu bölgede, maalesef, insanımızla birlikte, aynı fotoğraf karesi 
içerisinde görüyoruz. 

Bölgenin topografik yapısından da kaynaklanan; ki, bir çukur alan, bir çanak şeklinde alan... 
Hemen üst tarafında TEM-6 var, alt tarafta D-100. Yoğun bir trafik iki tarafta, yoğun bir sanayileş
me ve bu sanayileşmenin, maalesef, zamanında alınmayan çevresel önlemleriyle birlikte, o bölgede 
çok önemli çevre sorunları ve o sorunların yarattığı öncelikli sağlık sorunları. 

Tabiî, bu çevre sorunları sadece Dilovası'nda değil; ama, Dilovası'nın ayrı bir karakteristiği or
taya çıktı. Dilovası'ndaki bu önemli konu, biraz önceki konuşmacı arkadaşlarımın da belirttiği gibi, 
Kocaeli Üniversitemizin Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalının yaptığı bir araştırma ve 
Dilovası'ndaki ölüm nedenlerinin, maalesef, büyük bir bölümünün kanserden kaynaklandığı 
konusundaki tespitleri. Araştırmacılar öyle tahmin ediyorum ki önümüzdeki günlerde ayrıntılı 
raporlannı da yazacaklar; ama, kayıtlara göre, 1 Ocak 1995-10 Ekim 2004 tarihleri arasında 494 
ölüm olmuş ve yaklaşık sekiz yılı kapsayan bu zaman zarfı içerisindeki ölümlerin yüzde 32,3'ü kan
ser nedeniyle gerçekleşmiş. Tabiî, Türkiye ortalaması ile dünya ortalaması kanserde hemen hemen 
aynı; ama, burada, Dilovası'ndaki ortalamanın yüzde 32,3 olması çok önemli bir sayısal değer. 
Bunun da yüzde 44'ü akciğer kanseri, yüzde 19,5'i de mide kanseri nedeniyle gerçekleşmiş. Kimya, 
demir-çelik, enerji sektörünün de ağırlıklı olarak bulunduğu bu bölgemizde, aynı zamanda 
depolama ve transfer alanları da bulunuyor; ki, bunlar da bu konuya ilave bir yük getiriyor. 

Bütün bu sorunları etraflıca konuşmak, görüşmek ve kapsamlı bir rapor hazırlamak için, biz, 
bu araştırma komisyonunun kurulmasını istedik. İnanıyorum ki, tasviplerinizle, bu komisyon 
kurulacak, çalışacak; öncelikli olarak Dilovası'ndaki insanımıza ve dolayısıyla, Türkiye'deki çevre 
sorunlarına, hepimizin önüne ışık olacak. 

Son yıllarda hızla gelişen teknoloji ve sanayi, birçok imkânı insanlığın hizmetine sunarken, 
gayet tabiî ki, birlikte getirdiği çevre sorunları da hepimizi bir yerlerde köşeye sıkıştırmaktadır; 
ama, burada önemli olan, bu çevre sorunlarını zamanında tespit ederek gerekli önlemleri almak ve 
alman bu önlemlerle de insanımıza sağlıklı ortamlar oluşturmaktır. Dilovası, bu kapsamda, çevre 
sorunlarının her çeşidinin olduğu yer demiştik; ama, biliyoruz ki, başta Kocaeli Üniversitemiz ol
mak üzere, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitümüz, TÜBİTAK-MAM, yerel yönetimlerimiz, il ve il 
özel idaremiz ve gayet tabiî ki İl Çevre Müdürlüğümüz bu kapsamda ve Çevre ve Orman Bakan
lığımız, ortaklaşa çalışarak, bu bölgelerdeki çevre sorunlarının en aza indirgenerek gerekli önlem
lerin alınmasında büyük çabalar sarf etmektedir. 
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Çevre kirliliğiyle ilgili olarak beldede her türlü çalışma yapılmaktadır. Bu çalışmaların en 
önemlilerinden bir tanesini de Büyükşehir Belediyemiz yapmıştır. 2005'te gerçekleşen bu çalış
malarda, bölgede azotdioksit değeri 1 212 miligram/metreküp; ki, bu maddenin uzun vadeli sınır 
değeri 100 miligram/metreküp ve kısa vadeli sınır değeri 300 miligram/metreküptür, çok yüksek bir 
değer ve ikincil olarak da hidrokarbon değeri 2 534 miligram/metreküp, bu maddenin de kısa vadeli 
sınır değeri 140 miligram/metreküp olduğundan, bu sonuçlar, hem AB mevzuatına göre, hava 
kalitesinin Dilovası'nda çok kötü olduğunu, özellikle hidrokarbon kirliliğinin ulusal ve uluslararası 
sınır değerlerinin çok üzerinde olduğunu göstermiştir. 

Tabiî, bunlar ne diyorlar; diyorlar ki: Değerleriniz budur, buna karşı, muhakkak, önlemlerinizi 
üretin. 

Kocaeli îl Çevre Müdürlüğünün yaptığı çalışmalar da, Dilovası'nda kükürtdioksit ve partiküler 
madde oranının Kocaeli ortalamasının 2 katı üzerinde olduğunu göstermiştir. 

Bir yandan Dilovası'nda çevre kirliliğiyle ilgili bütün ölçümler yapılırken, diğer yandan, çok 
önemli önlemler de alınmıştır. Bir kere, Dilovası'ndaki 171 adet sanayi tesisinin her birinin çevreyle 
ilgili hangi önlemleri alması gerektiği, hem ulusal standartlar bazında hem de uluslararası standartlar 
bazında hangi önlemleri alması gerektiği kendilerine anlatılmıştır, hem de tekrar tekrar anlatılmıştır. 

Alo Çevre 181 hattıyla insanımıza, halkımıza bu konulardaki ihbarları yapmaları öğütlenmiş-
tir, hassas olmaları öğütlenmiştir. 

Dilova'sında, özellikle emisyonlarla ilgili olarak, filtresi olmayan sanayi kuruluşlarına bunlar 
bilimsel olarak anlatılmış ve birçoğunun filtrasyonlarmın yapılması sağlanmıştır. 

Kömür işletmeleri ve eleme depoları, 31 Aralık 2006 yılı sonuna kadar, Çerkeşli Köyüne, kent
ten uzaklaştırılarak taşınacaktır. 

Büyükşehir tarafından yirmi yıl ömürlü, çok büyük kapasiteli, evsel nitelikli katı atık deponi 
alanları ve projeleri hazırlanmış, izinleri çıkarılmış, işletmeye hazır hale getirilmiştir. 

En önemli olarak da, 7 Haziran 2004 tarihinde Kocaeli Çevre Düzeni Planı yapılmıştır. Çevre 
düzeni planı yapılması, bizim Kocaeli'nde bu sorunların kökten çözümüyle direkt bağlantılı olacaktır. 

Evlerden kaynaklanan atık suların arıtım tesisi 2007 yılı içerisinde bitirilmiş ve işletmeye alın
mış olacaktır. 

11 Mart 2005 tarihinde -ben de bir eski belediyeci olarak; ki, biz, bunları takip ediyorduk- Kör-
fez'deki gemilerin, şileplerin, tankerlerin sintine sularını ve atıklarını atmaları konusunda, burada, 
Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun çıkarıldığından, yönet
meliğiyle birlikte, 6 limana, gemilerden atık alma lisansı verilmiştir. 

Taşocaklan, 30 Haziran 2007'ye kadar kırma, eleme tesislerini kapalı alan içerisine alacaklardır. 
Bölgenin ağaçlandırılmasına ilgili kurumlarca devam edilmektedir. 
Bölgedeki gürültü kirliliğiyle ilgili de çalışmalar yapılmış ve kesinlikle mücadele edilecektir. 
2/B bölgeye geçtiğinde, yasalaştığında, kalıcı çözümler de üretmiş olacaktır, çevresel etki 

değerlendirmesi ve çevre kirliliği açısından. 
Bölgeye doğalgaz getirilmesi çalışmaları 2006 yılında gerçekleştirilecek -ki, bu yoğun çalış

malar yapılıyor- ve kalitesiz kömürlerin bölgede kullanılması... Dolayısıyla, hava kirliliği, atmos
fer kirliliğinin önüne de geçilecektir. 

Bölgedeki dere ıslah çalışmalarının nasıl yapılacağı projelendirilmiş, başta Dilderesi olmak 
üzere, DSİ tarafından, bu yaz, bu çalışmalar başlatılacak ve tamamlanacaktır. Dilovası'ndaki eksik 
olan 50 kilometrelik kanalizasyon şebekesinin projesi hazırlanmış, hemen yapımına geçilecektir. 
Bütün sanayi kuruluşları, artık, çok sıkı bir denetim altında olacaklardır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN - Sayın Baştopçu, lütfen, toparlayabilir misiniz. 
Buyurun. 
MUZAFFER BAŞTOPÇU (Devamla) - Toparlıyorum Sayın Başkanım. 
Gayet tabiî ki, burada, Dilovası'ndaki insanımızın sağlığı, bizim için her şeyden çok daha 

önemli. Çevre sorunlarını da en kısa sürede çözmeye, bütün ilgili kurumlarımızla çalışıyoruz. 
Tasviplerinizle kurulacak araştırma komisyonu ise, bu konularda çok önemli bir görevi ifa 

edecektir. 
Bu konudan olarak, ben, tekrar, komisyonumuzun, şimdiden, başarılı çalışmalar yapması 

dileğimle, hepinize en içten saygılanmı sunuyorum. Sağ olun, var olun. (AK Parti sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Baştopçu. 
Meclis araştırması önergeleri üzerindeki öngörüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi, Meclis araştırması açılıp açılmaması hususunu oylanmza sunacağım: Meclis araştır

ması açılmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Meclis araştırmasını yapacak komisyonun 12 üyeden kurulmasını oylanmza sunuyorum: 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Komisyonun çalışma süresinin, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üyenin seçimi tarihinden 

başlamak üzere üç ay olmasını oylanmza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Komisyonun gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilmesi hususunu oylanmza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Alınan karar gereğince, kanun tasan ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 15 Mart 2006 Çar
şamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 20.27 
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VII.- SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, zamanaşımına uğrayan ceza davalarına ilişkin sorusu 

ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/11889) 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Cemil ÇİÇEK 
tarafından yazılı olarak yanıt lanmasını talep ederim. 

Saygılarımla, 

X A h m ot PR Ahmet ERSİN 
İzmir Milletvekili 

Mahkemelerde görülmekte olan davaların zamanaşımına 
uğraması ve bu nedenle davaların düşürülmesi tartışılmaktadır. 
Özell ikle, kamuoyunun ilgi odağı olan bazı ceza davalarının 
zamanaşımı nedeniyle düşürülmeleri , hem şaşkınlık yaratmış ve 
hem de yargıya zarar vermiştir. 

Bazı davalarda., savcıların hazırlık soruşturmasını uzatarak, 
zamanaşımı süresinin dolmasına kısa bir süre kala dava açtıkları ve 
bazen de mahkemeler in ihmali nedeniyle, davaların zamanaşımına 
uğratıldığı iddiaları vardır. 

1 - Kamuoyunda ilgi ile izlenen ceza davalarının, zamanaşımı 
nedeniyle düşürülmüş olmalarının nedenini araştırıyor 
musunuz?Görülmekte olan ceza davaları neden v e nasıl 
zamanaşımına uğruyor? 

2- Zamanaşımına uğrayan ceza davalarının, hazırlık 
soruşturmasını yürüten Savcılar ve bu davalara bakan Yargıçlar 
hakkında soruşturma açıldı mı? Açılmışsa sonuç nedir? 

3- Son beş yılda kaç ceza davası zamanaşımı nedeniyle 
düşürüldü? 

T C . 
ADALET BAKANLIĞI «0./M/2006 

Bakan 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 02/02/2006 tarihli ve A.01 0.GNS. 
0.10.00.02-18047 sayılı yazınız, 

b) 09/02/2006 tarihli ve 168 sayılı yazımız. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan ve İzmir Milletvekili Ahmet Ersin tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/11889 Esas No.lu soru 
önergesiyle ilgili cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. maddesinin beşinci fıkrası uyarınca bir aylık 
ek süre verilmesi istenilmiştir. 

Söz konusu soru önergesine verilen cevap örneği iki nüsha hâlinde ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

OSnilÇİÇEKJ 
t l K - Bakan 
Soru önergesi cevabı ' 
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Sayın Ahmet ERSİN 
İzmir Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/11889 Esas No.lu 
soru Önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

I - Anayasanın "Hak arama hürriyeti" kenar başlıklı 36. maddesinde, herkesin, meşru 
vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak 
iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahip olduğu; 141. maddesinin dördüncü 
fıkrasında, davaların en az giderle ve mümkün olan süratle sonuçlandırılmasının, yargının 
görevi olduğu; 142. maddesinde, mahkemelerin kuruluşu, görev ve yetkileri, işleyişi ve 
yargılama usullerinin kanunla düzenleneceği; 

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda, ceza muhakemesinin nasıl yapılacağı 
hususundaki kurallar ile bu sürece katılan kişilerin hak, yetki ve yükümlülüklerinin 
ayrıntılarıyla düzenlendiği; Kanunun 160. maddesinde, Cumhuriyet savcısının, ihbar veya 
başka bir suretle bir suçun işlendiği izlenimini veren bir hâli öğrenir öğrenmez kamu davası 
açmaya yer olup olmadığına karar vermek üzere işin gerçeğini araştırmaya başlamasının bir 
görev olarak düzenlendiği; 190. maddesinin birinci fıkrasında, duruşmaya, ara verilmeksizin 
devam edilerek hüküm verileceği; ancak, zorunlu hâllerde davanın makul sürede 
sonuçlandırılmasını olanaklı kılacak surette duruşmaya ara verilebileceği; 332. maddesinin 
birinci fıkrasında,suçların soruşturma ve kovuşturması sırasında Cumhuriyet savcısı, hâkim 
veya mahkeme tararından yazılı olarak istenilen bilgilere on gün içinde cevap verilmesinin 
zorunlu olduğu; eğer bu süre içinde istenen bilgilerin verilmesi imkânsız ise, sebebi ve en geç 
hangi tarihte cevap verilebileceğinin aynı süre içinde bildirilmesi gerektiği; ikinci fıkrasında, 
bilgi istenen yazıda birinci fıkra hükmü ile buna aykırı hareket etmenin Türk Ceza 
Kanununun 257. maddesine aykırılık oluşturabileceğinin yazılacağı; bu durumda haklarında 
kamu davasının açılması, izin veya karar alınmasına bağlı bulunan kişiler hakkmda, yasama 
dokunulmazlığı saklı kalmak üzere, doğrudan soruşturma yapılacağına ilişkin hükümlerin yer 
aldığı; 

Ayrıca; Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesinin "Adil yargılanma hakkı" kenar başlıklı 6. 
maddesinin birinci fıkrasında, herkesin, gerek medenî hak ve yükümlülükleriyle ilgili nizalar, 
gerek cezaî alanda kendisine yöneltilen suçlamalar konusunda karar verecek olan, yasayla 
kurulmuş bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından davasının makul bir süre içinde, 
hakkaniyete uygun ve açık olarak görülmesini istemek hakkına sahip olduğu düzenlemesine 
yer verildiği, 

Malûmlarıdır. 
II - A) Yukarıda belirtilen hükümler çerçevesinde, Bakanlığımızca, Anayasa'nın 9. 

maddesindeki yargı yetkisinin Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılacağı 
hükmü ile 138. maddesindeki hâkimlerin görevlerinde bağımsız oldukları, Anayasaya, kanuna 
ve hukuka uygun olarak vicdanî kanaatlerine göre hüküm verecekleri, hiçbir organ, makam, 
merci veya kişinin, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve 
talimat veremeyeceği, genelge gönderemeyeceği, tavsiye ve telkinde bulunamayacağı 
yönündeki amir hükümleri de göz önünde bulundurularak, mevcut genelgelerin yürürlükten 
kaldırılması ve güncellenmesi çalışmaları sonunda hazırlanıp yayımlanan, 01/01/2006 tarihli 
ve B.03.0.CİG. 0.00.00. 05/010.06.02/1 sayılı "Soruşturmaların yürütülmesi, soruşturma 
evrakının düzenlenmesinde ve tamamlanmasında dikkat edilecek hususlar" konulu 2 No.lu 
Genelge ile; 
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5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununa göre duruşmanın ara verilmeksizin yapılıp 
bitirilmesi ilkesi benimsenmiş olmasına rağmen, yapılan eksik soruşturmaların, yargılamanın 
uzamasına sebebiyet verebileceği gibi, adil yargılanma hakkının ihlâl edildiği ileri sürülerek, 
Ülkemiz aleyhine Avrupa İnsan Haklan Mahkemesinde çeşitli davaların açılmasına ve 
uluslararası alanda haksız eleştirilere maruz kalmasına ve tazminat ödenmesi sonucunu 
doğurabileceği; ayrıca, kanunlarımıza göre suç teşkil eden olaylar sebebiyle adlî merciler 
tarafından soruşturmaların sür'atle ve etkili bir şekilde yapılması, tespit olunan şüphelilerin 
delilleriyle birlikte bağımsız mahkemeler önüne çıkarılması ve yapılacak kovuşturmalar 
sonunda ceza adaletinin sür'atle ve isabetle gerçekleştirilmesinin, suç işleme eğiliminde 
bulunanlar üzerinde meydana getireceği caydırıcılık etkisi sebebiyle büyük önem taşıdığına 
vurgu yapılarak; 

Soruşturmaların yürütülmesi, soruşturma evrakının düzenlenmesi ve tamamlanması 
aşamalarında uygulamada; 

a) Bazen şikâyet dilekçelerinin, ilgili derlere kaydedilmeksizin kolluğa gönderilmesi, 
bazen de kaydedilmekle birlikte zamanında kanunî gereğine başvurulmaması; 

b) Asıl yetki ve görevin Cumhuriyet savcılarında olmasına ve bir kısım kanunlarda da 
soruşturmaların bizzat Cumhuriyet savcıları tarafından yapılması öngörülmesine rağmen, 
Cumhuriyet savcıları tarafından yapılmayıp, kolluğa bırakılması sonucu, gecikmelere, 
gereksiz emek ve zaman israfına; delillerin zamanında ve usulüne göre toplanamaması 
sebebiyle bazı işlemlerin yeniden yapılması zorunda kalınması; 

c) Kolluğa tevdi edilen bazı evrakta açıklayıcı ve yol gösterici talimat verilmemesi; 
evrakın akıbetlerinin sorulmaması; 

d) Evrakın eksiklikleri tamamlanmadan dava açıldığından, bir çok iddianamenin 
mahkemeler tarafından iade edilmesi; 

e) Evrakın eksiklikleri tamamlanmadan kovuşturmaya yer olmadığı kararları 
verildiğinden, itiraz üzerine bu kararların kaldırılmasına sebebiyet verilmesi; 

f) Şüpheli ve sanığın lehine ve aleyhine olan tüm delillerin toplanmasına özen 
gösterilmemesi; 

g) Soruşturma gereğince yazılan yazılara verilen cevap ve kâğıtların da asıl evrakına 
takılmasında gecikilmesi, küçük bir gayretle tamamlanacak konularda işi uzatıcı yazışmalara 
girişilmesi; 

h) Derdest evrakın ilgili Cumhuriyet savcısı tarafından sık sık kontrol edilmemesi ve 
bütün işlemlerin aynı zamanda yapılmaması sonucu neticelendirilmesinin gecikmesi; 

ı) Adlî tatil, izin, rapor gibi sebeplerle ilgili Cumhuriyet savcısının görevde 
bulunmaması durumunda soruşturma evrakının bekletilmesi; 

j) Bir kısım iddianame ve kovuşturmaya yer olmadığına dair kararların yazılmasının 
zabıt kâtiplerine bırakılması; 

k) Soruşturma evrakının düzenli bir şekilde tutulmayıp, kâğıtların belli bir sıraya 
uyulmaksızın gelişigüzel birbirine iğnelenmesi nedeniyle kopmalar ve parçalanmalar 
meydana gelmesi ve bir evraka ait parçaların başka bir evrakın içine girmesi sebebiyle bazı 
evrakın istenildiğinde bulunamaması, 

gibi hususlarda eksikliklere rastlanıldığının tespit edildiğine dikkat çekilerek; 
Soruşturma evresinde ve soruşturmaların yürütülmesinde; 
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1- Cumhuriyet başsavcıları tarafından, kanunlarla Cumhuriyet savcılarına verilmiş 
olan görevlerin aksatılmadan yürütülebilmesini sağlayacak şekilde iş bölümünün yapılması, 
bu iş bölümünde; nöbet hizmetlerinin ayrıntılı olarak düzenlenmesi ile nöbetçi Cumhuriyet 
savcısının görevlerinin belirlenmesi, görevlendirilen nöbetçi Cumhuriyet savcısına herhangi 
bir şekilde ulaşılamaması durumunda da hizmetin yürütülmesinde bir aksaklık olmaması 
bakımından, nöbetçi Cumhuriyet savcısının görevlerini yürütmek üzere başka bir Cumhuriyet 
savcısının belirlenmesi ve iş bölümü cetvelinin mahsus kartonunda muhafaza edilmesi, 
yapılan iş bölümüne göre, hangi tarihlerde hangi Cumhuriyet savcısı, zabıt kâtibi veya diğer 
görevlilerin vazifelendirildiği, nöbetçi Cumhuriyet savcılarının ad, soyadları, ev adresleri, ev, 
iş ve cep telefonlarının kolluk birimlerine zamanında bildirilmesi hususları ve diğer konularda 
adlî kolluk amir ve memurlarıyla gerekli koordinasyonun kurulması; soruşturmalann hukuka 
uygun bir şekilde yürütülebilmesinin sağlanması, adlî kolluk amir ve memurlannm 
Cumhuriyet savcısına zamanında ulaşabilmesi için gerekli tedbirlerin alınarak bu konuda 
hiçbir yakınmaya sebebiyet verilmemesi, 

2- Cumhuriyet Başsavcılıktan ile Adlî Yargı İlk Derece Ceza Mahkemeleri Kalem 
Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik hükümleri dikkate alınmak suretiyle, defter ve 
kartonlann usulüne uygun şekilde tutulması ve kayıtlann zamanında ve doğru olarak 
kapatılması, kalem hizmetlerinin sıhhatli bir biçimde yürütülmesi, soruşturmalann başından 
itibaren titizlikle ele alınması, Cumhuriyet savcılarının kalem görevlileri üzerindeki denetim 
yetkilerini özenle kullanması, 

3- Herhangi bir şekilde intikal eden suç ihbar veya şikâyetlerinin zaman 
geçirilmeksizin soruşturma defterine kaydedilerek, hemen gereğine başvurulması, bu konuda 
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 160. maddesinde yer alan hükümlerin göz ardı 
edilmemesi, kolluğa kayıtsız evrak gönderilmemesi, şikâyet dilekçelerinin havale veya üst 
yazı ile elden kolluğa gönderilmesi hâlinde bir suretinin mutlaka alınıp, ileride muhtemel bir 
kaybolmaya karşı dairede saklanması ve soruşturmanın dairede kalan nüshası üzerinden takip 
edilmesi, 

4- Kolluk tarafından yapılması istenilen soruşturmalann sonuçlanmn uygun zaman 
aralıklanyla sorulması, özellikle geçmiş yıllara ait soruşturma evrakının kollukta 
bırakılmaması, tamamlanarak gelen evrakta herhangi bir eksiklik tespit edilmesi durumunda, 
soruşturma evrakının bütünü ile kolluğa geri gönderilmeyip, yapılan inceleme sonunda 
görülen eksikliklerin ilgili Cumhuriyet savcısı tarafından bizzat giderilmesi ya da evrakın 
ilgisi de belirtilmek suretiyle (lüzum görülmesi hâlinde soruşturma evrakının ilgili kısmının 
fotokopisinin de eklenerek) hangi konuda eksikliklerin bulunduğu ve nasıl ikmal edileceği 
hususunda yazılacak bir müzekkere ile tamamlattınlması, 

5- Soruşturma evrakının; yıllara göre dökümü yapılıp, kayıtlarla sık sık 
karşılaştınlarak, herhangi bir kayıp veya eksikliğe ve işlemsiz bırakılmasına sebebiyet 
verilmemesi, 

6- Özellikle, yıllanmış ve çıkmaza girmiş eski soruşturma evrakının henüz 
zamanaşımına uğramadan mutlaka bir muktezaya bağlanarak sonuçlandırılmasına özel gayret 
sarf edilmesi ve zamanaşımı sürelerinin hesaplanmasında hatadan kaçınılması, bütün 
gayretlere rağmen zamanaşımına uğrayan evrakın elde tutulmayıp sonuca bağlanması, 

7- Takip edilen soruşturma evrakının, ilgili Cumhuriyet savcısı tarafindan sık sık 
elden ve gözden geçirilip, sadece üstündeki müzekkereye cevap gelmiş olup olmadığı ile 
yetinilmeyerek, içeriği itibariyle eksik kalmış hususlann tespit edilmesi suretiyle bu 
eksikliklerin tamamlanması, gerekli ise ikmali için kolluğa yazı yazılması, yazılan 
müzekkereler üzerinden belli süreler geçtiğinde tekit edilmesi, evrak olgunlaşmış ve bazı 
müzekkere cevaplarının beklenmesine gerek kalmamış ise, bunlardan sarfınazar edilerek 
muktezaya bağlanması, böylece her Cumhuriyet savcısının elindeki soruşturmalan 
tamamlamaya ve azaltmaya çalışması, 

- 5 2 8 -



TBMM B: 74 14 .3 . 2006 O: 3 

8- 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 332. maddesi hükmü gereğince; 
suçların soruşturma ve kovuşturması sırasında Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkeme 
tarafından ilgili yerlerden istenilen bilgilere on gün içinde cevap verilmesinin zorunlu olduğu, 
bu süre içinde istenen bilgilerin verilmesinin imkânsız olması durumunda ise, sebebi ve en 
geç hangi tarihte cevap verilebileceğinin on günlük süre içinde bildirilmesinin, aksi takdirde 
bunun 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 257. maddesine aykırılık oluşturabileceği ve bu 
durumda ilgililer hakkında yasama dokunulmazlığı saklı kalmak üzere, izin ve karar 
alınmasına gerek dahi olmaksızın soruşturma yapılarak kamu davası açılacağının yazı 
içeriğinde bildirilmesi, 

9- Adliye içinde elden takip edilebilecek konularda uzun yazışmalara gidilmemesi, 
10-Kolluğun görevini yerine getirdiği sırada tereddüt ettiği hususlarda ne şekilde 

hareket edileceğine dair sürekli öğretici, açıklayıcı ve yol gösterici olunması, hatta bu 
hususların yazılı olarak ilgililere gönderilmesi, 

11-İnsan haklarına saygılı olarak maddî gerçeğin araştırılması ile adil bir 
yargılamanın yapılmasının sağlanabilmesi için, şüphelinin aleyhine olduğu kadar lehine olan 
delillerin de dikkatle toplanması, bu cümleden olarak; hukuken önem ifade eden konuların 
araştırılması ve İspatlayıcı belgelerin ya da onaylı sın-etlerinin evraka eklenmesi, hasar ve 
değer tespitlerinin ve işin özelliğine göre diğer tespit ve araştırmaların yapılması, evrakın 
mahkeme önüne tam bir şekilde gitmesi için bütün gayretin sarf edilmesi, 

12-Davanın özüne ilişkin olan tüm raporların zamanında temini ve gecikilmesi 
hâlinde kaybolacak bulguların titizlikle tespiti yoluna gidilmesi, yaralamalı olaylarda 
yaralanan kişilerin geçici raporlan ile yetinilmeyip, ön ödeme, kovuşturma yapılmasına yer 
olmadığına dair karar verilmesinden veya iddianame düzenlenmesi işlemlerinden önce kat'î 
raporlarının usul ve kanun hükümleri dairesinde temin edilmesi, bu raporların; tam ve 
gerekçeli olmasına, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 86, 87 ve 89. maddelerinde belirtilen 
hususlara yer verilip verilmediğine dikkat edilmesi, 

13-5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 75. maddesinin tatbiki gereken hâllerde, 
öncelikle eylemin bu kapsamda olup olmadığımn, daha sonra fiilin gerektirdiği ceza 
miktarının suç cinsi ve suç tarihi nazara alınarak belirlenmesi, hesaplama sırasında azamî 
özenin gösterilerek fazlalık ya da eksikliklere yol açılmaması, belirlenen usule riayet 
konusunda titizlik gösterilmesi, eylemin, bu maddenin uygulanmasını gerektirdiği, soruşturma 
evresinde belhienmişse, bu aşamada çözümlenmesi, 

14-özel kanunlarda yer alan ve özel yargılama usullerine tâbi olan suç ve suçlarla 
ilgili (5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunun 3. maddesi, 2802 sayılı 
Hâkimler ve Savcılar Kanununun 82 ve 93. maddesi, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 58. 
maddesi, 1512 sayılı Noterlik Kanununun 154. maddesi, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi 
Kanununun 161. maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası ile 251. maddesinin birinci fıkrası, 5395 
sayılı Çocuk Koruma Kanununun 15. maddesi, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, 
Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 19. maddesi ile 2559 sayılı Polis Vazife ve 
Salâhiyet Kanununun Ek 9/B maddesi, 2803 sayılı Jandarma Teşkilât, Görev ve Yetkileri 
Hakkında Kanunun 15. maddesinin (e) bendi, Sermaye Piyasası Kanununun 49. maddesi ile 
2547 sayılı Yüksek öğretim Kanununun 53. maddesinin (c) bendinin (7) numaralı alt bendi 
gibi) olarak kanunlarında gösterilen prosedüre uyulmasına azamî dikkat gösterilmesi, kamu 
davalarının temelini oluşturan soruşturmaların usulüne uygun bir şekilde, etkili, verimli ve 
eksiksiz yapılmasının sağlanması, ülkemizin uluslararası alanda haksız eleştirilere maruz 
kalmasının önlenebilmesi için, başta ağır cezalık suçlar olmak üzere, özel kanunlarda 
soruşturmanın bizzat Cumhuriyet savcıları tarafından yapılmasını öngören suçlar ile 
zorunluluk bulunmadığı takdirde önemli olaylara ilişkin diğer soruşturmaların da kolluk 
görevlilerine bırakılmayarak bizzat Cumhuriyet savcıları tarafından yapılması, 
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15-Kamuoyunda yanlış yorumlamalara ve yakınmalara sebebiyet verilmesinin önüne 
geçilmesi bakımından, Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkam, Başbakan, 
Yüksek Yargı Organı Başkanları ve Başsavcıları, Genelkurmay Başkam, Bakanlar, 
Milletvekilleri, Kuvvet Komutanlan gibi Devletm üst düzey görevlerinde hizmette bulunmuş 
veya hâlen hizmette bulunan kişiler hakkındaki soruşturmaların kolluğa bırakılmaksızın bizzat 
Cumhuriyet başsavcıları veya görevlendirecekleri Cumhuriyet başsavcıvekilleri tarafından 
yürütülmesi, 

16-Cumhuriyet başsavcılarının, merkez ve mülhakatındaki olayları ve soruşturmaları 
titizlikle takip etmeleri, mevzuat ya da teamül gereği bizzat yürütmeleri gereken 
soruşturmaları diğer Cumhuriyet savcılarına bırakmamaları, Bakanlığa bildirilmesi gereken 
hususları takip ederek, gereğini zamanında yerine getirmeleri, 

17-Hâkimler ve Cumhuriyet savcıları, en üst dereceli kolluk amirleri ve avukatlar 
hakkında Bakanlığın iznine tâbi suçlarla ilgili soruşturmalarda, izin işleminden önce evrakın 
soruşturma defterine kaydedilmeden Bakanlık Muhabere Defteri kayıtlarından yürütülmesi, 
ancak prosedürün tamamlanmasından sonra soruşturma defteri kaydına alınması, bu şekilde 
izin verilmemesi durumunda kayıtlarının açık kalması suretiyle karışıklıklar doğmasının ve 
gereksiz yazışmalara girilmesinin önlenmesi, 

18-Yargıya hız kazandırmak amacıyla soruşturma evrakının birleştirilmesi ve 
ayrılması işlemlerinde gerekli hassasiyetin gösterilerek, ayırma ve birleştirme kararlarında 
yapılan işlemin hukukî gerekliliğinin ortaya konulması, bu yolla evrakın sürüncemede 
bırakılmaması, 

19-Soruşturma evrakmdaki kâğıt ve belgelerin derli toplu, belli bir sıra dahilinde 
dizilip, muhafaza edilmesi, dağınık şekilde bırakılmasından kaçınılması, evrakın kolaylıkla 
incelenebilmesi için kâğıtların tarih ve tür (dilekçeler, ifadeler, raporlar, zabıtlar, belgeler, 
fezlekeler, vs. şeklinde) sırasına göre dosyalanması, bir soruşturma evrakında esasa müessir 
olmayan basit yazışma kâğıtları ile fazla nüshalar çok sayıda ise, bunların bir zarfa 
doldurulup, esasa müessir kâğıtların altına bağlanması ya da takılması, 

20- Soruşturma evrakı arasında yer alan kıymetli evrak ya da suç konusu teşkil eden 
belgelerin evrak arasında bırakılmayıp, Suç Eşyası Yönetmeliği hükümleri uyarınca derhal 
makbuz düzenlenmesi suretiyle emanet memurluğuna tevdii gereğine uyulması, böylece 
kaybolma ya da tahrifat gibi iddiaların önüne geçilmesi; aynı Yönetmelikteki suç eşyası 
tammı nazara alınarak bu kapsamda yer alanlann mutlaka emanette muhafazasma özen 
gösterilmesi, aynca buna ilişkin davalann takibi ile sonucuna göre bu nev'i eşyanın tasfiyesi 
hükümlerinin yerine getirilmesi, tanıma göre suç eşyasından sayılmayanlann emanete 
alınmaması, 

21-Derdest soruşturmalara gelen cevabî yazıların sağda solda bırakılmayıp, evrakına 
güzelce eklenmesi, bunlann yanlış evrakın içine girmemesi ya da evrakın parçalanmamasına 
özen gösterilmesi, 

22-Kovuşturmaya yer olmadığına dair kararla sonuçlanan evrakla ilgili itiraz 
işlemlerinin ve sonuçlarının muhakkak evrakına eklenerek, itiraz sonucu yeniden ele alınması 
gerekenlerin işlemsiz kalmamasına dikkat edilmesi, 

23- Soruşturma evrakında yer alan dilekçe kapsamından uyuşmazlığın hukukî nitelik 
arz ettiği açıkça belli olan hususlarda gereksiz soruşturmaya girilmeden, belirlenen duruma 
göre evrakın muktezaya bağlanması, emek ve zaman kaybına sebep olunmaması, 

24-İddianame ve kovuşturmaya yer olmadığına dair kararlann yazılmasının zabıt 
kâtiplerine bırakılmayıp, bizzat yazdmlması ya da taslağının hazırlanarak kaleme 
gönderilmesi, ceza davalannda mahkeme, Ceza Muhakemesi Kanununun 225. maddesi 
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gereğince önüne getirilen konu ve kişi ile sınırlı olarak yargılama yapabileceğinden, 
iddianamelerde Ceza Muhakemesi Kanununun 170. maddesinde öngörüldüğü şekilde; 
şüphelinin kimliği, müdafii, maktul, mağdur veya suçtan zarar görenin kimliği, mağdurun 
veya suçtan zarar görenin vekili veya kanunî temsilcisi, açıklanmasında sakınca bulunmaması 
hâlinde ihbarda bulunan kişinin kimliği, şikâyette bulunan kişinin kimliği, şikâyetin yapıldığı 
tarih, yüklenen suç ve uygulanması gereken kanun maddeleri, yüklenen suçun işlendiği yer, 
tarih ve zaman dilimi, suçun delilleri, şüphelinin tutuklu olup olmadığı, tutuklanmış ise, 
gözaltına alma ve tutuklama tarihleri ile bunların sürelerinin gösterilmesi ve yüklenen suçu 
oluşturan olayların, mevcut delillerle ilişkilendirilerek açıklaması ve iddianamenin sonuç 
kısmında da; şüphelinin aleyhindeki hususların yanında lehine olan hususlara yer verilmesi, 
işlenen suç dolayısıyla ilgili kanunda öngörülen ceza ve güvenlik tedbirlerinden hangilerine 
hükmedilmesinin istendiği; suçun tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde ilgili 
tüzel kişi hakkında uygulanabilecek güvenlik tedbirlerinin açıkça belirtilmesi ve 
iddianamenin, Ceza Muhakemesi Kanununun 170. maddesinde belirtilen hususları 
içermemesi sebebiyle iadesine sebebiyet verilmemesi, 

25-Kovuşturmaya yer olmadığına dair kararlarda, olayın ve isnadın anlatılması ve 
hangi sebeple bu sonuca ulaşıldığının gerekçeleriyle belirtilmesi, kararın kimlere tebliğ 
edileceği, hangi dairelere gönderileceği ile Anayasa'nm 40. maddesinin ikinci fıkrası hükmü 
gereğince de bu işlemle ilgili olarak hangi kanun yollan ve mercilere başvuracağı ile süresinin 
karar metninin sonunda mutlaka gösterilmesi, suçtan zarar gören ile önceden ifadesi alınmış 
veya sorguya çekilmiş şüpheliye kovuşturmaya yer olmadığına dair karann mutlaka tebliğ 
edilmesi ve tebligat sonucunun takip olunması; isnat edilen suçla ilgili eksiklikler 
giderilmeksizin ve ileri sürülen iddiaların tamamı karşılanmadan kovuşturmaya yer 
olmadığına dair karar verilmemesi, 

26-Kovuşturmaya yer olmadığı şeklindeki kararların ilgili mercilerce istenmesi 
hâlinde, karara itiraz edilip edilmediği, edilmişse sonucunun kararın altma şerh edilmesi, Ceza 
Muhakemesi Kanununun 173. maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen hâl dışında her zaman 
yeniden ele alınabilecek nitelikteki bu kararlar için kesinleşme ifadesinin kullanılmasından 
kaçınılması, 

27-Memurlar hakkında yazılan iddianame ve kovuşturmaya yer olmadığına dair 
kararların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 131. maddesinin üçüncü fıkrası gereğince 
bu personelin bağlı olduğu Bakanlık veya kurum veya kuruluşa gönderilmesi, 

28- Birden çok kişi hakkındaki şikâyeti kapsayan soruşturmalarda sadece asıl fail ya 
da adı en önde bulunan kişi hakkında iddianame veya kovuşturmaya yer olmadığına dair karar 
düzenlemekle yetinilmeyip, evrak arasında adı geçen ve kendilerine herhangi bir suç veya 
suça iştirak isnat edilen her şahıs hakkında kanunî gereğinin yapılması ve gerektiğinde 
müştekiye tebliğ olunması, bu gibi durumlarda iddianameyle birlikte ek kovuşturmaya yer 
olmadığına dair karar verilmesi hâlinde bunun iddianamenin altında ekler bölümünde açıkça 
belirtilerek evrakına eklenmesi, 

29-Suçun nitelendirilmesine özen gösterilerek, yetkili ve görevli olmayan 
mahkemelere dava açılması yönünde iddianame düzenlenmesinden kaçınılması, evrakın 
lüzumsuz gidiş gelişinin önlenmesi için yetki ve görev hususuna azamî dikkatin gösterilmesi, 

30-İddianame ve kovuşturmaya yer olmadığına dair kararlarda karar numaralarının 
sırasının atlamayıp kartonundan teselsül ettirilmesi ve Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Adlî 
Yargı İlk Derece Ceza Mahkemeleri Kalem Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelikte 
belirtildiği gibi imzalı ve mühürlü olarak muhafazalanna özen gösterilmesi ve bu hususun 
zaman zaman kontrol edilmesi ya da ettirilmesi, 
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31-Soruşturma evresi sonunda bir kısım şüpheliler hakkında iddianame ya da 
kovuşturmaya yer olmadığına dair kararla muktezaya bağlamp da bir kısım suç faillerinin 
tespit edilemediği hâllerde, defter kayıtlannm kapatılmasından önce faili meçhul kalan 
hususların eski kayıt üzerinden takip edilmeyip, Yönetmeliğin 26. maddesine uygun şekilde 
ayrılarak takibi, yine mahkemelerce asıl failin araştırılması için evrakın iade edilmesi hâlinde 
de evrakın soruşturma defterine yeniden kaydının yapılması suretiyle işlemlerin sürdürülmesi, 
böylece evrakın işlemsiz kalmamasının sağlanması, 

32- Resmî daireler ya da memurlar tarafından bildirilen ve kamu adına soruşturma 
yapılması gereken suçlara ilişkin ihbarlarda, suç ve suça konu olay aynntıh bir şekilde 
bildirilmiş olmasına rağmen aynca suçu ihbar eden sıfatıyla ihban yapanların ifadelerine 
müracaat edilmemesi, ancak kamu davasımn açılmasına yer olup olmadığının tespiti 
bakımından aydınlatılması gereken önemli hususların bulunması durumunda ifadelerine 
başvurulması, 

33- Cumhuriyet başsavcılıklarının yargı çevresi dışında yapılması gereken soruşturma 
işlemlerinde; istinabe konusu olayın yeterince açıklanmasından sonra, yapılması istenilen 
hususların aynntıh ve açık bir şekilde yazılması, gerekli görülen evrakın bir suretinin 
eklenmesi ile yetinilerek aslının tümüyle gönderilmesi yoluna gidilmemesi, şüphelinin tutuklu 
bulunması durumunda bu hususun aynca belirtilmesi ile ihtiyaç olduğunda başvurulmak 
üzere, Cumhuriyet başsavcılığının telefon ve faks numarasının belirtilmesi, 

Konulannda gereken dikkat ve özenin gösterilmesinin istendiği; 

B) Anayasa'nın "Hâkim ve savcıların denetimi" kenar başlıklı 144. maddesi hükmü 
çerçevesinde adalet müfettişleri tarafından yapılan teftişler şuasında, zamanaşımı nedeniyle 
düşme karan verilen dosya sayılarının ve zamanaşımına uğrama sebeplerinin tek tek ve 
özenle araştınldığı; kusuru bulunanlar hakkında derhal soruşturma başlatıldığı; 2004 ve 2005 
yıllannda Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca 1 hâkim hakkında uyarma, 2 hâkim ve 1 
Cumhuriyet savcısı hakkında kınama cezası verildiği; 

C) Ceza mahkemelerinde sonuçlanan davalarda zamanaşımına ilişkin verilen kararlar 
hakkında net bir istatistik! bilgi bulunmamakla birlikte, zamanaşımı nedeniyle düşme kararlan 
da dahil olmak üzere, 2000 yılında toplam 420205; 2001 yılında toplam 621613; 2002 yılında 
toplam 649018; 2003 yılında toplam 513901; 2004 yılında toplam 409026 sanık hakkında 
düşme karan verildiği; 

Yargıtay Ceza Genel Kurulunca, zamanaşımı nedeniyle, 2000 yılında 7; 2001 yılında 
10; 2002 yılında 17; 2003 yılında 9; 2004 yılında 4 düşme karan verildiği; 

Yargıtay Ceza Dairelerince, zamanaşımı nedeniyle, 2000 yılında 10728; 2001 yılında 
6852; 2002 yılında 3556; 2003 yılında 4808; 2004 yılında 7772 düşme karan verildiği; 

Bakanlığımız kayıtlannın incelenmesinden anlaşılmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Cemil ÇÎÇJ 
Bakan' 
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2.- Bursa Milletvekili Mehmet KÜÇÜKAŞIK'ın, adlî yardımla görevlendirilen avukatların üc
retlerinin ödenmemesine ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/11890) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Cemil Çiçek tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.03.01.2006 

MEHMET KÜÇÜKAŞIK 
BURSA MİLLETVEKİLİ 

Ceza Muhakemeleri Kanunu çerçevesinde, mahkemenin ataması yada zanlı 
yada şikayetçi-mağdur tarafların isteğiyle ücretsiz hizmet verme durumunda olan 
avukatlara son üç aydan bu yana ödeme yapılmadığı, bu durumun yoğun çalışma 
tempoları içinde görevlendirmelerini aksatmadan yerine getiren avukatlar ve onlann 
mesleki örgütleri olan baro birliklerini de rahatsız ettiği tarafımca tespit edilmiştir. 

SORULAR: 

Bu çerçevede; 

1 - Yasal uygulamalar çerçevesinde bugün ülkemizde kaç avukat ücretsiz hizmet 
vermektedir ? 

2- Bu avukatlara yapılması gereken ödemeler neden yapılmamaktadır ? 

3- Şu ana kadar yapılmayan ödemelerin rakamsal büyüklüğü ne kadardır ? 

4- Bu ödemeleri yapmayı düşünüyor musunuz ? Eğer düşünüyorsanız ne zaman 
ödemeyi planlıyorsunuz? 

T.C. 
ADALET BAKANLIĞI lO./W/2006 

Bakan 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

îlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 02/02/2006 tarihli ve A.01.0.GNS. 
0.10.00.02-18047 sayılı yazınız, 

b) 09/02/2006 tarihli ve 169 sayılı yazımız. 

İlgi (a) yazınız ekinde alman ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/11890 Esas No.lu soru 
önergesiyle ilgili cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. maddesinin beşinci fıkrası uyarınca bir aylık 
ek süre verilmesi istenilmiştir. 

Söz konusu soru önergesine verilen cevap örneği iki nüsha hâlinde ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK: CeıÖfTçîÇEKj 
Soru önergesi cevabı Bakan 
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Sayın Mehmet KÜÇÜKAŞIK 
Bursa Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/11890 Esas No.lu 
soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

I- A) 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun; 
a) 150. maddesinin birinci fıkrasında, şüpheli veya samğın, müdafi seçebilecek 

durumda olmadığım beyan etmesi ve İstemi hâlinde bir müdafi görevlendirileceği; ikinci 
fikrasmda, şüpheli veya samğın onsekiz yaşını doldurmamış ya da sağır veya dilsiz veya 
kendisini savunamayacak derecede malûl olması ve bir müdafimin de bulunmaması halinde, 
istemi aranmaksızın bir müdafi görevlendirileceği; üçüncü fıkrasında, üst sının en az beş yıl 
hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı yapılan soruşturma ve kovuşturmada ikinci fıkra 
hükmünün uygulanacağı; 

b) 156. maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında, 150. maddede yazılı olan hâllerde, 
soruşturma evresinde, ifadeyi alan merciin veya sorguyu yapan hâkimin istemi üzerine; 
kovuşturma evresinde, mahkemenin istemi üzerine, soruşturmanın veya kovuşturmanın 
yapıldığı yer barosunca müdafi görevlendirileceği; üçüncü fıkrasında, şüpheli veya sanığın 
kendisinin sonradan müdafi seçmesi halinde, baro tarafından görevlendirilen avukatın 
görevinin sona ereceği; 

c) 234. maddesinin birinci fıkrasında, mağdur ve şikâyetçinin, soruşturma evresinde, 
vekili yoksa, baro tarafından kendisine bir avukat görevlendirilmesini isteme; kovuşturma 
evresinde, vekili yoksa, baro tarafından kendisine avukat atanmasını isteme hakkının 
bulunduğu; ikinci fıkrasında, mağdurun, onsekiz yaşım doldurmamış, sağır veya dilsiz ya da 
meramını ifade edemeyecek derecede malûl olması ve bir vekilinin de bulunmaması halinde, 
istemi aranmaksızın bir vekil görevlendirileceği; 

d) 239. maddesinin birinci fikrasmda, mağdurun veya suçtan zarar görenin, davaya 
katıldığında, mahkemeden istemesi halinde baro tarafından bir avukat görevlendirileceği; 
ikinci fıkrasında, mağdur veya suçtan zarar görenin çocuk, sağu* ve dilsiz veya kendisini 
savunamayacak derecede akıl hastası olması halinde avukat görevlendirilmesi için istem 
aranmayacağı; 

B) 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında 
Kanunun 13. maddesinin birinci fıkrasında, Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince, soruşturma 
ve kovuşturma makamlarının istemi üzerine baro tarafından görevlendirilen müdafi ve vekile, 
görevin ifasından doğan masraflar hariç avukatlık ücret tarifesinden ayrık olarak bu tarifenin 
hazırlanış usulüne göre tespit edilecek ücret ödeneceği; ileride yargılama giderleri ile mahkûm 
olan sanıklardan müdafi ve vekile ödenen ücreti ödeyebilecek durumda olanlara Türkiye 
Barolar Birliğinin rücu hakkının saklı olduğu; ikinci fıkrasında, 492 sayılı Harçlar Kanununa 
bağlı (1) ve (3) sayılı tarifelere göre alman yargı harçlarının %15'i ve idarî nitelikteki para 
cezaları hariç olmak üzere adlî para cezalarının %15'inİn, bir önceki yıl kesin hesabına göre 
tespit edilen toplam miktar esas alınarak, yılı içinde Maliye Bakanlığınca Türkiye Barolar 
Birliği hesabına aktarılacağı; birinci fıkraya göre ödenecek ücretlerin bu hesaptan 
karşılanacağı; üçüncü fikrasmda, Türkiye Barolar Birliği tarafından barolar arasında yapılacak 
dağıtımın esas ve usûllerinin Türkiye Barolar Birliğince çıkarılacak yönetmelikte 
gösterileceği; dördüncü fıkrasında, Ceza Muhakemesi Kanununun 253. maddesinin sekizinci 
fıkrası uyarınca uzlaştırma işlemi giderlerinden olup uzlaştırıcıya ödenecek ücretin de, birinci 
fıkra uyarınca tespit edilecek ücret tarifesinde ayrıca gösterileceği; 
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C) 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 4667 sayılı Kanunla değişik 180. maddesinin 
birinci fıkrasının (a) bendinde, iki yıl öncesine ait kesin hesap sonuçlarına göre tespit edilen 
toplam miktarlar esas alınarak 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (1), (2) ve (3) sayılı 
tarifelere göre alınan harçlann yüzde üçü ile idarî nitelikteki para cezalan hariç olmak üzere 
para cezalanmn yüzde üçünün adlî yardım bürosunun gelirleri arasında sayıldığı; dördüncü 
fıkrasında, birinci fıkranın (a) bendine göre hesaplanacak ödeneğin, Maliye Bakanlığınca her 
yıl mart ayının sonuna kadar Türkiye Barolar Birliği hesabına aktarılacağı; bu paralann, 
münhasıran adlî yardım için kullanılacağı ve yılı içinde harcanmayan paralann, ertesi yıla 
aynen aktanlacağı; bu paraların barolar arasındaki dağıtımı ve kullanılmasına ilişkin 
hususların, Türkiye Barolar Birliği tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenleneceği; 

D) 30/03/2004 tarihli ve 25418 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan, Türkiye Barolar 
Birliği Adlî Yardım Yönetmeliğinin 10. maddesinin birinci fıkrasında, Türkiye Barolar 
Birliğinin, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 180. maddesi uyarınca tahsil edilen parayı 
bütçesinin adlî yardım faslına aktararak, bankada açacağı ayn bir hesapta toplayacağı; bu 
hesapta toplanan paranın yüzde onunun Türkiye Barolar Birliğinin adlî yardım giderleri ve 
adlî yardım dengeleme fonu için aynlacağı; kalanının barolara gönderileceği; altıncı 
fıkrasında, baroların, kendi paylanna düşen adlî yardım ödeneğinin yıl içinde bitmesi halinde, 
adlî yardım bürosunun gerçekleşen harcamalarını, ödeneğin gerekçesini ve bekleyen işleri 
içeren raporla Türkiye Barolar Birliği adlî yardım dengeleme fonundan ek Ödenek 
isteyebilecekleri; Türkiye Barolar Birliği yönetim kurulu tarafından, istemin uygun bulunması 
halinde ek ödenek gönderileceği; barolara gönderilen ödeneğin yıl içinde kullanılmaması 
halinde ise bir sonraki yıla aktanlacağı; sekizinci fıkrasında, barolara tahsis edilen ödeneğin, 
dört taksit halinde ödeneceği; baroların kendilerine tahsis edilen İlk ödemeden sonra üçer 
aylık rapor düzenleyecekleri ve Türkiye Barolar Birliğine gönderecekleri; dokuzuncu 
fıkrasında, raporların Yönetmeliğe uygunluğu tespit edildikten sonra bir sonraki ödemenin 
yapılacağı; takip eden diğer ödemelerde de aynı usulün uygulanacağı; 

Hükümlerinin düzenlendiği malûmlarıdır. 
II- Türkiye Barolar Birliğinin 22/02/2006 tarihli yazısıyla; Ceza Muhakemesi Kanunu 

kapsamında görev yapan avukatlara asgarî ücret tarifesi çerçevesinde ücret ödemesinin 
yapılmakta olduğu ve avukatlann ücretsiz hizmet vermesinin söz konusu olmadığı; her 
baronun, Ceza Muhakemesi Kanunu eğitimi alan avukatlan listeye kaydederek 
görevlendirmeler yaptığı; bu Kanun gereği hizmet veren avukat sayısı yıllara göre değişiklik 
göstermekle birlikte, Birlik kayrtlanna göre toplam 55176 avukattan 16640'mm Ceza 
Muhakemesi Kanunu hükümleri gereği hizmet verdiği; 2005 yılında bütçeden aynlan payın 
yeterli gelmediği ve 2004 yılından devreden tutarlar da eklenmesine rağmen görülen hizmet 
bedellerinin karşılanamadığı; 31/12/2005 tarihi itibanyla avukatlara ödenmeyen hizmet 
bedelinin 40.000.000-YTL civannda olduğu bildirilmiştir. 

III- Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün 15/02/2006 tarihli ve 02202 
sayılı yazısıyla; 

a) Türkiye Barolar Birliğine, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyannca 2005 yılı Mart 
ayında, 2003 yılı kesin hesabına göre 10.63 7.926-YTL; 5320 sayılı Ceza Muhakemesi 
Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun uyannca 2005 yılı Aralık ayında, 
2004 yılı kesin hesabına göre 48.377.647-YTL olmak üzere toplam 59.015.573-YTL 
aktarıldığı; 

b) 1136 sayılı Kanun uyannca 2004 yılı kesin hesabına göre hesaplanan 14.094.157-
YTL'nin ise 2006 yılı Mart ayı içinde aktanlacağı; 

c) Gerek 1136 sayılı Kanun gerekse 5320 sayılı Kanun uyannca hesaplanan tutarların 
Türkiye Barolar Birliği hesabına zamanında aktanlması konusunda gerekli özenin gösterildiği 

bildirilmiştir. 
Bilgilerinize arz ederim. 
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3.- Ankara Milletvekili Ersönmez YARBAY'ın, bir karakol amirliğinin bir tahkik talebiyle ilgili 
beyanına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/11891) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Saym Cemil ÇİÇEK tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 

Müşteki Pınar Durukan kızı Sabiha Ceylan Durukan'ın kendisine teslim edilmesi 
amacıyla vermiş olduğu şikayet dilekçesi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 17.2.2005 
tarih ve'•2ÖÖ5/12571sayılı yazı ile Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden Savcılıkça konunun 
tahkik edilmesi istenmiştir. 

Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü Seymenler Karakol Amirliği 19 Ekim 2005 tarihli 
cevabi yazısında Pınar Durukan'ın kızı Sabiha Ceylan Durukan'ın annesinin yanında 
olduğunu beyan etmiştir. Bu beyanda imzası olan Baş Komiser Kaşif Güleç veya 
görevlendirdiği memurlar bizzat bu çocuğu annesinin yanında görmüşler midir? Bu çocuğun 
hayatta olduğuna şahitlik ederler mi? Çocuk annesinin yanında ise müşteki Pınar Durukan 
hakkında ne gibi bir işlem yapmışlardır? Annesi halen bu çocuğu, aradığını söylemektedir. 
Çocuğun Savcılıkça hayatta olup olmadığı konusunda tespit çalışması ne zaman bitecektir? 

TC. 
ADALET BAKANLIĞI (fi/ol/2006 

Bakan 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 02/02/2006 tarihli ve A.01 0.GNS. 
0.10.00.02-18047 sayılı yazınız, 

b) 09/02/2006 tarihli ve 167 sayılı yazımız. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan ve Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/11891 Esas No.lu soru 
önergesiyle ilgili cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. maddesinin beşinci fıkrası uyannca bir aylık 
ek süre verilmesi istenilmiştir. 

Söz konusu soru önergesine verilen cevap örneği iki nüsha hâlinde ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK: 
Soru önergesi cevabı 
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Sayın Ersönmez YARBAY 
Ankara Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/11891 Esas No.lu 
soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Soru önergesinde adı geçen müşteki Pınar'm 02/02/2005 havale tarihli şikayet 
dilekçesiyle, 2001 doğumlu kızı Sabiha'nın yaşayıp yaşamadığının tespit edilmesini, 
yaşıyorsa bulunup teslim edilmesini, yaşamıyorsa sorumluların cezalandırılmasını talep ettiği; 

Dilekçenin 2005/12571 hazırlık sırasına kaydedilerek soruşturmaya başlandığı; 
soruşturma sırasında dilekçede şüpheli olarak gösterilen kişilerin dinlendiği; bu kişilerin 
küçük Sabiha'nın annesinin yanında olması gerektiğini ve başkaca bir bilgilerinin olmadığını 
beyan ettikleri; 

Soru önergesinde adı geçen Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü Seymenler Karakol 
Amirinin Cumhuriyet savcısı huzurunda verdiği ifadesinde, kayıp çocuğu görmediğini, 
yaptığı soruşturma sırasmda verilen ifadelere dayanarak çocuğun, annesi Pınar'm yamnda 
olduğuna dair yazı hazırladığım beyan ettiği; 

Soruşturmanın halen derdest olup, Sabiha'nın henüz bulunamadığı ve aranmasına 
devam olunduğu; 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 14/02/2006 tarihli ve 3/2535 sayılı yazısıyla 
bildirilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Cenffl ÇİÇEK 

Bakan 
4.- Muğla Milletvekili Gürol ERGÎN'in, tarımdaki istihdam azalışına ilişkin sorusu ve Devlet 

Bakanı Beşir ATALAY'ın cevabı (7/11909) 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

06.01.2006 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Beşir Atalay tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 

Prof. Dr. Gür<^ Ergin 

Türkiye İstatistik Kurumu'nun bildirdiğine göre, 2004 yılının üçüncü çeyreğinde 
8 milyon 222 bin olan tarımda çalışanların sayısı, 2005 yılı Eylül ayında 6 milyon 
661 bine gerilemiştir. Bu rakamlara göre tarımda çalışan sayısı bir yılda 1 milyon 
561 bin kişi azalmıştır. 

S:l- Bu verileri gerçekçi buluyor musunuz? Tarım çalışanlarında bir yıl içinde 
bu denli azalış, veri toplama ya da değerlendirmede yeni bir yöntem kullanılmış 
olmasından mı ileri gelmektedir, yoksa, gerçekten bir buçuk milyon insan bir yıl 
içinde tarımdan kopmuş mudur? 
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S:2- Toplum yaşamında sosyal - siyasal ve ekonomik olarak olağanüstü bir 
değişim - dönüşüm olmadığına göre bu insanlar şimdi ne yapmakta, neyle 
geçinmektedir? 

S:3- Tarımda çalışanların sayısının jet hızıyla düşüyor olmasında acaba AB 
görüşmelerinin tarıma ilişkin tarama sürecinde ve AB'ye uyum çalışmalarında 
daha rahat olma düşüncesi etkili olmakta mıdır? 

T.C. 
D E V L E T B A K A N L I Ğ I 

Sayı :B.02.0.005/û3»/i^ (pj 03/2006 

Konu : Soru Önergesi 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 02.02.2006 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00 

02-18047 sayılı yazısı. 

Muğla Milletvekili Sayın Gürol ERGİN tarafından tevcih edilen 7/11909 esas sayılı 
yazılı soru önergesi ile ilgili olarak, Bakanlığım bağlı kuruluşu Türkiye İstatistik Kurumu 
Başkanlığmdan alınan 09.02.2006 tarihli ve B.02.1TÜİ.0.20.01.00/906-153 sayılı cevabi yazı 
ekte gönderilmektedir. 

"V 
Bilgilerinize arz ederim. „ . A _._ . _, 

° Beşır ATALAY 
EKLER : 

Devlet Bakanı 
1-Cevabi yazı 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı 
Sayı :B.O2.1.TÜİ.0.2O.Ol.00/906-45\? <£#02/2006 
Konu : 7/11909 Esas Sayılı 

Soru Önergesi 
DEVLET BAKANLIĞINA 

(Sayın Beşir ATALAY) 

İlgi : 07/02/2006 tarih ve B.02.0.005/031-144 sayılı yazı. 

İlgi yazı ekinde yer alan Muğla Milletvekili Sayın Gürol ERGİN'in 7/11909 esas 
sayılı soru önergesine ilişkin bilgiler ekte sunulmuştur. 

Arz ederim. 

EK: 
Soru Önergesi Cevabı 

Doç. Dr. Ömer DEMİR 
Başkan 
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Muğla Milletvekili Sayın Gürol ERGİN'in soru önergesine verilen cevaplar 

Türkiye istatistik Kurumu'nun bildirdiğine göre, 2004 yılının üçüncü çeyreğinde 8 milyon 
222 bin olan tarımda çalışanların sayısı, 2005 yılı Eylül ayında 6 milyon 661 bine 
gerilemiştir. Bu rakamlara göre tarımda çalışan sayısı bir yılda 1 milyon 561 bin kişi 
azalmıştır. 

Sİ- Bu verileri gerçekçi buluyor musunuz? Tarım çalışanlarında bir yıl içinde bu denli 
azalış, veri toplama yada değerlendirmede yeni bir yöntem kullanılmış olmasından mı ileri 
gelmektedir, yoksa gerçekten bir buçuk milyon insan bir yıl içinde tarımdan kopmuş 
mudur? 

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 1988 yılından beri uygulanan Uluslararası Çalışma Örgütü 
tanımlarının esas alındığı hanehalkı işgücü anketlerinde zaman içerisinde uygulama sıklığı, soru 
kağıdı, tahmin boyutu, örnek hacmi gibi konularda bazı değişiklikler yapılmış, ancak sonuçların 
zaman içerisinde karşılaştınlabilirliğini olumsuz yönde etkileyecek bir düzenleme hiçbir şekilde 
söz konusu olmamıştır. Hanehalkı işgücü anketi soru kağıdı ise en son 2004 yılı başında revize 
edilmiş, bu kapsamda Avrupa Birliği İstatistik Ofisi tarafından derlenmesi öngörülen tüm 
değişkenleri sağlayacak şekilde soru kağıdındaki soru sayısı 47'den 98'e yükseltilmiştir. 
Dolayısıyla, 2005 yılı Eylül döneminde tanm sektöründe yaşanan ani istihdam azalışını, 
yöntemsel bir değişiklikle açıklamak mümkün değildir. 

2005 yılı Eylül ayı hanehalkı işgücü anketi sonuçları, 2004 yılı üçüncü dönem sonuçlan ile 
karşılaştırdığında, tanm dışı istihdam 1 milyon 253 bin kişi artarken, tanm istihdamı 1 milyon 
561 bin kişi azalmıştır. Ancak, tanm sektörü istihdammdaki bu azalma 2005 yılı Eylül dönemine 
özgü bir durum olmayıp, 2003 yılı II. Döneminden itibaren, tanm dışı sektörde istihdam artarken, 
tanm sektörü istihdamı azalmaktadır. 

Dönemsel sonuçlar esas alındığında ve sonuçlar önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırdığında, 
2005 yılı I. Döneminde tanm istihdamı 182 bin kişi, II. Döneminde 554 bin kişi, III. Döneminde 
ise 1 232 bin kişi azalmıştır. Dolayısıyla, bir süredir devam eden tanm istihdammdaki azalış 
konusunda kümülatif bir birikmeden de söz etmek mümkündür. 

52- Toplum yaşamında sosyal, siyasal ve ekonomik olarak olağanüstü bir değişim-dönüşüm 
olmadığına göre bu insanlar şimdi ne yapmakta, neyle geçinmektedir? 

Hanehalkı işgücü anketinde yer alan çakışan fertler esas alınarak yapılan analizlerde, geçen yıl 
aynı dönemde tanm sektöründe çalışıp, bu yıl istihdamda olmayan erkeklerin önemli bir bölümü 
cari dönemde işsizlere kayarken, aynı durumda olan kadınların büyük çoğunluğu, cari dönemde 
"ev kadınları" alt başlığı altında yer almıştır, önceden işgücüne katılmama nedeni "ev kadını" 
olanların, son dönemlerde "iş aramayıp, işbaşı yapmaya hazır olanlar" kategorisine kaydığı 
görülmektedir. Ayrıca, daha önce tanm sektöründe "ücretsiz aile işçisi" olarak çalışanların son 
dönemlerde ücretli bir iş aramaya başladıklan veya ücretli çalışanlara kaydıklan da 
gözlemlenmektedir. 

53- Tarımda çalışanların sayısının jet hızıyla düşüyor olmasında acaba AB 
görüşmelerinin tarıma ilişkin tarama sürecinde ve AB'ye uyum çalışmalarında daha rahat 
olma düşüncesi etkili olmakta mıdır? 

Hanehalkı işgücü anketlerinde, uygulanmaya başladığı tarihten itibaren, araştırmanın sonuçlannı 
etkileyecek yöntemsel bir değişiklik söz konusu olmamıştır. 
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5.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU'nun, terörle mücadele çalışmalarına ilişkin 
sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/11921) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıda yer alan soruların, İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı 

olarak yanıtlanmasını Anayasanın 98. ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince arz ve talep 
ederim. 

Mehmet S. KESÎMOGLTJ 
Kırklareli Milletvekili 

İçişleri Komisyonu Üyesi 

Ülkemiz, yaklaşık 20 senedir çeşitli terör olaylarıyla karşı karşıya kalmaktadır. 

Ülkemiz terör belası yüzünden 30000'den fazla vatandaşını kaybetmiş ve ekonomik açıdan da 

büyük zarara uğramıştır . 

1-) Hükümetinizin, ülkemizin karşı karşıya olduğu terör tehlikesine karşı nasıl bir 

çözüm önerisi vardır? B u konuyla ilgili çalışmalarınız, projeleriniz, stratejileriniz 

nelerdir? 

2-) Basına yansıdığı kadarıyla zaman zaman, Terörle Mücadele Yasası konusu 

gündeme gelmektedir. Bu yasa tasarısı ne zaman Genel Kurul 'a getirilecektir? 

T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Emniyet Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.05.1.EGM.0.12.04.06 - < X M / ^ l ^ ^ /0../3/2006 
Konu:Yazılı Soru Önergesi 

TBMM BAŞKANLIĞINA 
İlgi :02.02.2006 tarih ve A.O1.0.GNS.0.10.00.02-18047(7/11929) sayılı yazı. 

Kırklareli Milletvekili Sayın Mehmet S.KESİMOĞLU tarafından TBMM Başkanlığına 
sunulan ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılması istenilen (7/11921) nolu soru önergesinin 
cevabı aşağıya çıkartılmıştır. 

Güvenlik kuvvetlerimizin terör örgütlerine yönelik gerçekleştirdiği çalışmalar ve 
operasyonlar sonucunda, çok ciddi başarılar elde edilmiştir. Bu bağlamda, 2003 tarihinden 
günümüze; ölü, yaralı ve teslim olan şeklinde toplam 1350 terörist ele geçirilmiştir. Ayrıca, 
Ülkemizin de yer aldığı uluslararası güvenlik ve işbirliği anlaşmaları gereği İran, Irak, Suriye, 
Yunanistan, Azerbaycan ve Ukrayna ülkelerinde 2003 yılında 52, 2004 yılında 41 ve 2005 yılında 
ise 23 olmak üzere toplam 116 örgüt mensubu yakalanarak Ülkemize teslim edilmiştir. Yine, 
2004-2005 yıllan arasında güvenlik güçlerimizin gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar neticesi 
özel eğitim almış 60 terörist bol miktarda patlayıcı madde ile birlikte ele geçirilmiş, bu sayede 
toplumda infial uyandıracak çok sayıda terörist eylem ve faaliyetlerin önüne geçilmiştir. Ayrıca 
yurt içinde terörist eylemlere katılan ve daha önceki tarihlerde işlemiş oldukları terör suçlarından 
dolayı arandığı tespit edilen 5750 terör örgütü mensubu yakalanarak adalete teslim edilmiştir. 
Görüldüğü üzere, güvenlik kuvvetlerimiz terör örgütlerine yönelik çalışmalarını büyük bir 
özveriyle ve kesintisiz bir şekilde sürdürmektedir. 

Soru önergesine konu edilen yasa çalışmaları, Adalet Bakanlığınca terörle mücadele 
mevzuatı bağlamında Avrupa Birliği ülkeleri ile diğer ülkelerin mevzuatı da incelenmek suretiyle 
takip edilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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6.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, bir şairin ölüm yıldönümünün güvenlik açısından riskli 
gün kapsamına alındığı iddiasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/11924) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın AbdülkadJr^AKSU tarafından 

yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. (^~ \ U 
~~ NaiÎKAMACI 

Antalya Milletvekili 

30 Aralık 2005 tarihli Hürriyet Gazetesi'nde yayınlanan bir habere göre; Terörle 
Mücadele Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan, '2006 Hassas Günler Takvimi' 
Emniyet teşkilatına dağıtılmış durumdadır ve bu takvimde Yahudilerin Hamursuz 
Bayramı kutlamalarından, Nazım Hikmet'in ölüm yıldönümü ile teröristbaşı Öcalan'ın 
doğum gününe kadar 250 'hassas' gün bulunmaktadır. Yani, bir yılın 250 gününde 
güvenlik önlemlerinin artırılması söz konusudur. Ancak, 3 Haziran gününün, dünyaca 
ünlü şair ve eski Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Nazım Hikmet Ran'ın Ölüm tarihi 
olması nedeniyle riskli gün ilan edilmesi düşündürücü bir durumdur. Bu bağlamda, 

1. Bu haberde anıldığı biçimde, 3 Haziran gününün emniyet birimleri tarafından 
riskli gün ilan edilmiş olduğu doğru mudur? 

2. Eğer doğru ise, Nazım Hikmet Ran'ın ölüm yıldönümünün güvenlik açısından 
riskli gün ilan edilmesi, hangi güvenlik kriterlerine dayandırılmıştır? 

3. Dünya çapmda bir üne sahip olan bir şairin ölüm yıldönümünün ülke 
güvenliğimiz açısından taşıdığı güvenlik riski nedir? 

4. Bu karar ile ülkemizin içinde bulunduğu ifade edilen AB'ye entegrasyon ve 
demokratikleşme süreci arasında çelişkiye ilişkin bir izah nasıl mümkün olabilir? 

T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Emniyet Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.05.1.EGM.0.12.04.06 -42.+1 /t(hL\ "i 
Konu: Yazılı Soru Önergesi 

TBMM BAŞKANLIĞINA 

İlgi :02.02.2006 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-18047(7/11924) 

Antalya Milletvekili Sayın Nail KAMACI tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve 
tarafımdan cevaplandırılması istenilen (7/11924) nolu soru önergesinin cevabı aşağıya 
çıkartılmıştır. 

Emniyet Genel Müdürlüğümüzün terörle mücadele eden birimlerinde görevli personelin, 
terör örgütlerinin eylem yapabilecekleri muhtemel yerler ile tarihler hakkmda bilgi sahibi olmaları 
amacıyla, hizmete özel mahiyette takvimler hazırlanmış ve ilgili birimlere gönderilmiştir. 

Söz konusu takvimlerde; terör örgütlerince gerçekleştirilen eylemlerin yerleri ile tarihlerinin 
yanında, terör örgütlerinin propaganda yapabilecekleri konular, bazı Emniyet Teşkilatı 
mensuplarımızın şehit olma yıldönümleri, ulusal ve uluslararası bayram ve kutlama günleri, 
kamuoyu tarafından tanınan bir kısım şahısların ölüm yıldönümleri gibi bilgilere de yer verilmiştir. 

sayılı yazı 

/o ../J/2006 
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Soru önergesine konu edilen şahsın ölüm yıldönümü olarak belirtilen 3 Haziran tarihi, 
personelimizi, kamuoyunun tanıdığı bazı şahısların ölüm yıldönümleri hakkında genel olarak 
bilgilendirme amacıyla takvim bilgilerine dahil edilmiştir. Söz konusu şahsm takvimdeki bilgilere 
dahil edilmesindeki amaç ise Ölüm yıldönümü dolayısıyla anma toplantılannda gerekli güvenlik 
önlemlerinin alınması yönünde personelin duyarlı hale gelmesini sağlamaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

7.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, emniyet güçlerinin İstanbul'daki bir gösteriye yönelik 
tutumuna ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/11929) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sn.Abdülkadir Aksu tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasa'nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri 
gereğince saygıyla talep ederim. 

Atilla Kart 
CHP Konya Milletvekili 

Bilindiği gibi Eylül 2005 tarihinde İstanbul Fatih Camiinde, doğrudan lâikliği 
ve Atatürk İlkelerini hedef atan irticai örgüt gösterisi sergilenmiştir. 1 saat civarında bu eylem 
devam etmiş, eylem esnasında emniyet mensuptan örgüt elemanlarına ve eylemlere müdahale 
etmedikleri gibi, eylemden sonra da bir sohbet ortamı içinde örgüt mensuplarının olay mahallini 
terk etmelerini seyretmişlerdir. 

Olayın kamuoyuna yansıması ve toplumda oluşan tepki sebebiyledir ki; aradan 
birkaç gün geçtikten sonra eylemcilere yönelik operasyon başlatılmış ve haklarında ceza davası 
açılmıştır. 

Bu olayda, eylemin niteliği kadar, daha da düşündürücü ve üzücü olanı, emniyet 
mensuplarının, eylemcilere gösterdikleri yaklaşımdır. İl Emniyet Müdürünün, "Biz yakalıyoruz, 
Adliye serbest bırakıyor....büyük suç yoksa müdahale etmiyoruz..." anlamında açıklamalar 
yapması; Üzerinde ibretle durulması gereken niteliktedir. Böylesine bir yönetim anlayışına sahip 
olan Emniyet kadrolarının; İstanbul asayişini kontrol altına alması ve terörle mücadelede 
başarılı olmasını beklemek, hayalcilikten öteye bir anlam taşımaz. Bu gerçeklerin artık görülmesi 
gerekir. Bu gelişmeler, Emniyet Jkadrolarmdaki, tarikat kadrolaşmasının varlığını ve bu 
kadrolaşmanın Hükümet tarafından da himaye edildiği anlamını taşımaktadır. 

Bu konuda İstanbul C.Başsavcılığına 13.09.2005 tarihinde; "adli görevi suistimal 
eden" Emniyet mensuplarına yönelik olarak suç duyurusu yapılmış ise de, bu duyuru hakkında 
nasıl bir işlem yapıldığına dair bugüne kadar kamuoyuna herhangi bir bilgi yansımamıştır. 

Bu değerlendirmeler ışığında aşağıdaki soruların cevaplandırılmasını talep 
etmek gereği doğmuştur; 

Görevlerini ihmal etmekten öte kötüye kullanan ve yapılan yasa dışı gösteriye 
müdahale etmeyen emniyet görevlileri hakkında; açıldığı ifade edilen idari soruşturmanın içeriği 
ve sonucu nedir? Bu görevliler hakkında adli aşamaya ulaşan bir gelişme var mıdır? 

Emniyet kadrolarının, böylesine müessif bir olaya müdahale etmemeleri hangi 
gerekçeyle açıklanabilir? 

İstanbul C.Başsavcıhğına 13.9.2005 tarihinde bu yolda yapılan suç duyurusu 
hakkında ne gibi bir işlem yapılmıştır? Bu suç duyurusuyla ilgili gelişmeler nedir? 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Emniyet Genel Müdürlüğü 

Sayı -.B.05.1.EGM.0.12.04.06 - 4 2-V2_ /u%l-\ ( /O../J/2006 
Konu: Yazılı Soru Önergesi 

TBMM BAŞKANLIĞINA ^ 

İlgi :02.02.2006 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-18047(7/11929) sayılı yazı. 

Konya Milletvekili Sayın Atilla KART tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve 
taralımdan yazılı olarak cevaplandırılması istenilen (7/11929) nolu soru önergesinin cevabı 
aşağıya çıkartılmıştır. 

02 Eylül 2005 tarihinde İstanbul Fatih Camiinde kılman Cuma namazı hitamı yasadışı Hizb-
ut Tahrir Örgütü mensuplarının ve yandaşlarının katılımıyla gerçekleşen provakatif nitelikli 
protesto ve basın açıklaması olayında kolluk kuvvetlerimiz topluluğu dağıtma şeklinde 
müdahaleye zorlanmıştır. Ancak, kolluk kuvvetlerimiz olaya sağ duyulu bir şekilde yaklaşmış, 
tahriklere kapılmadan ve kamu düzeninin bozulmasına fırsat vermeden topluluğun dağılmasını 
temin etmiştir. 

Olayla ilgili elde edilen bilgilerin incelenmesi neticesinde; basın açıklamasına 51 şahsın 
katıldığı tespit edilmiş, bunlardan 12'si yakalanmış, yakalanan şahıslardan basın bildirisini okuyan 
ve kendisini Hizb-ut Tahrir Türkiye Sözcüsü olarak tanıtan Yılmaz ÇELİK isimli şahsın da 
aralarında bulunduğu 5 şahıs çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanmış, diğerleri ise serbest 
bırakılmıştır. Diğer illerimizde de toplam 14 şahıs yakalanarak adalete teslim edilmiştir. 

Konuyla ilgili Bakanlığımızca yapılan idari inceleme neticesinde; kolluk kuvvetlerimizin, 
Ceza Muhakemesi Kanununu ile Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanunu'na uygun hareket ettikleri, 
olaya müdahale etmemelerinin; koordinasyon, personel sayısı, teknik araç, gereç ve ekipman gibi 
hususlarda herhangi bir eksiklikten, ihmal ve kusurdan kaynaklanmadığı tespitinde bulunulmuştur. 

Fatih Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusu ile başlatılan tahkikat neticesinde ise; 
kolluk kuvvetleri hakkında 5271 sayılı CMK'nın 172 nci maddesi hükümlerince kovuşturma 
yapılmasına yer olmadığına karar verildiği anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

'AbdülkadirAKSU 
İçişleri Bakanı 
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8.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Adana İlindeki bazı suç verilerine, 
Ankara İlindeki bazı suç verilerine, 
Antalya İlindeki bazı suç verilerine, 
Bursa İlindeki bazı suç verilerine, 
Diyarbakır İlindeki bazı suç verilerine, 
Erzurum İlindeki bazı suç verilerine, 
Eskişehir İlindeki bazı suç verilerine, 
Gaziantep ilindeki bazı suç verilerine, 
İstanbul İlindeki bazı suç verilerine, 
İzmir İlindeki bazı suç verilerine, 
Kocaeli İlindeki bazı suç verilerine, 
Kayseri İlindeki bazı suç verilerine, 
Konya İlindeki bazı suç verilerine, 
Mersin İlindeki bazı suç verilerine, 
Sakarya İlindeki bazı suç verilerine, 
Samsun İlindeki bazı suç verilerine, 
İlişkin soruları ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/11935, 11937, 11938, 11939, 

11940, 11941, 11942, 11943, 11944, 11945, 11946, 11947, 11948, 11949, 11950, 11951) 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sn. Abdülkadir AKSU tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. /~~^\ 

M a n a „ . „ H ö Kemal DEMİREL 
Adana ilinde, B u r s a M i l l e t v e k ! l j 

1. 2003, yılı verilerine göre; kapkaç, gasp, hırsızlık, silahlı yaralama ve adam 
öldürme suçlarıyla ilgili olarak meydana gelen olay sayısı ne kadardır? 

2. Bu olaylar için yapılmış olan işlemler nelerdir? 
3. 2004, yılı verilerine göre; kapkaç, gasp, hırsızlık, silahlı yaralama ve adam 

öldürme suçlarıyla ilgili olarak meydana gelen olay sayısı ne kadardır? 
4. Bu olaylar için yapılmış olan işlemler nelerdir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sn. Abdülkadir AKSU tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. / " \ s- ^ 

Kemal DEMİREL 
Ankara ilinde, Bursa Milletvekili 
1. 2003, yılı verilerine göre; kapkaç, gasp, hırsızlık, silahlı yaralama ve adam 

öldürme suçlarıyla ilgili olarak meydana gelen olay sayısı ne kadardır? 
2. Bu olaylar için yapılmış olan işlemler nelerdir? 
3. 2004, yılı verilerine göre; kapkaç, gasp, hırsızlık, silahlı yaralama ve adam 

öldürme suçlarıyla ilgili olarak meydana gelen olay sayısı ne kadardır? 
4. Bu olaylar için yapılmış olan işlemler nelerdir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sn. Abdülkadir AKSU tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. /~~"\ 

Kemal DEMİREL 
Antalya ilinde, Bursa Milletvekili 

1. 2003, yılı verilerine göre; kapkaç, gasp, hırsızlık, silahlı yaralama ve adam 
öldürme suçlarıyla ilgili olarak meydana gelen olay sayısı ne kadardır? 

2. Bu olaylar için yapılmış olan işlemler nelerdir? 
3. 2004, yılı verilerine göre; kapkaç, gasp, hırsızlık, silahlı yaralama ve adam 

öldürme suçlarıyla ilgili olarak meydana gelen olay sayısı ne kadardır? 
4. Bu olaylar için yapılmış olan işlemler nelerdir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sn. Abdülkadir AKSU tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. Z"""""^ 

Kemal DEMİREL 
Bursa ilinde, B<Jrsa Milletvekili -""" 

1. 2003, yılı verilerine göre; kapkaç, gasp, hırsızlık, silahlı yaralama ve adam 
öldürme suçlarıyla ilgili olarak meydana gelen olay sayısı ne kadardır? 

2. Bu olaylar için yapılmış olan işlemler nelerdir? 
3. 2004, yılı verilerine göre; kapkaç, gasp, hırsızlık, silahlı yaralama ve adam 

öldürme suçlarıyla ilgili olarak meydana gelen olay sayısı ne kadardır? 
4. Bu olaylar için yapılmış olan işlemler nelerdir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sn. Abdülkadir AKSU tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. / *x 

rJJ4! 
Kemal DEMİREL 

Diyarbakır ilinde, B u r s a Milletvekili 
1. 2003, yılı verilerine göre; kapkaç, gasp, hırsızlık, silahlı yaralama ve adam 

öldürme suçlarıyla ilgili olarak meydana gelen olay sayısı ne kadardır? 
2. Bu olaylar için yapılmış olan işlemler nelerdir? 
3. 2004, yılı verilerine göre; kapkaç, gasp, hırsızlık, silahlı yaralama ve adam 

öldürme suçlarıyla ilgili olarak meydana gelen olay sayısı ne kadardır? 
4. Bu olaylar için yapılmış olan işlemler nelerdir? 

\ 

\ 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sn. Abdülkadir AKSU tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını arz ederim. / ^ ^ . 

Kemal DEMİREL 
,_ ... . Bursa Milletvekili 
Erzurum ilinde, 

1. 2003, yılı verilerine göre; kapkaç, gasp, hırsızlık, silahlı yaralama ve adam 

öldürme suçlarıyla ilgili olarak meydana gelen olay sayısı ne kadardır? 

2. Bu olaylar için yapılmış olan işlemler nelerdir? 

3. 2004, yılı verilerine göre; kapkaç, gasp, hırsızlık, silahlı yaralama ve adam 

öldürme suçlarıyla ilgili olarak meydana gelen olay sayısı ne kadardır? 

4. Bu olaylar için yapılmış olan işlemler nelerdir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sn. Abdülkadir AKSU tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını arz ederim. f~~~^\ /""""" s 

Kemal DEMİREL I 
Eskişehir ilinde, Bursa Milletvekili ^ 

1. 2003, yılı verilerine göre; kapkaç, gasp, hırsızlık, silahlı yaralama ve adam 

öldürme suçlarıyla ilgili olarak meydana gelen olay sayısı ne kadardır? 

2. Bu olaylar için yapılmış olan işlemler nelerdir? 

3. 2004, yılı verilerine göre; kapkaç, gasp, hırsızlık, silahlı yaralama ve adam 

öldürme suçlarıyla ilgili olarak meydana gelen olay sayısı ne kadardır? 

4. Bu olaylar için yapılmış olan işlemler nelerdir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sn. Abdülkadir AKSU tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını arz ederim. / '"N 

Kemal DEMİREL 
_ . . . . . . Bursa Milletvekili 
Gaziantep ilinde, 

1. 2003, yılı verilerine göre; kapkaç, gasp, hırsızlık, silahlı yaralama ve adam 

öldürme suçlarıyla ilgili olarak meydana gelen olay sayısı ne kadardır? 

2. Bu olaylar için yapılmış olan işlemler nelerdir? 

3. 2004, yılı verilerine göre; kapkaç, gasp, hırsızlık, silahlı yaralama ve adam 

öldürme suçlarıyla ilgili olarak meydana gelen olay sayısı ne kadardır? 

4. Bu olaylar için yapılmış olan işlemler nelerdir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sn. Abdülkadir AKSU tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını arz ederim. / " \ 

Kemal DEMİREL 
İstanbul ilinde B u r s a Milletvekili 

1. 2003, yılı verilerine göre; kapkaç, gasp, hırsızlık, silahlı yaralama ve adam 

öldürme suçlarıyla ilgili olarak meydana gelen olay sayısı ne kadardır? 

2. Bu olaylar için yapılmış olan işlemler nelerdir? 

3. 2004, yılı verilerine göre; kapkaç, gasp, hırsızlık, silahiı yaralama ve adam 

öldürme suçlarıyla ilgili olarak meydana gelen olay sayısı ne kadardır? 

4. Bu olaylar için yapılmış olan işlemler nelerdir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sn. Abdülkadir AKSU tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını arz ederim. / " N ^ •. 

Kemal DEMİREL I 
İzmir ilinde, Bursa Milletvekili - ^ 

1 . 2003, yılı verilerine göre; kapkaç, gasp, hırsızlık, silahlı yaralama ve adam 

öldürme suçlarıyla ilgili olarak meydana gelen olay sayısı ne kadardır? 

2. Bu olaylar için yapılmış olan işlemler nelerdir? 

3. 2004, yılı verilerine göre; kapkaç, gasp, hırsızlık, silahlı yaralama ve adam 

öldürme suçlarıyla ilgili olarak meydana gelen olay sayısı ne kadardır? 

4 . Bu olaylar için yapılmış olan işlemler nelerdir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sn. Abdülkadir AKSU tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Kocaeli il inde, B u r s a Milletvekili 

1. 2003, yılı verilerine göre; kapkaç, gasp, hırsızlık, silahlı yaralama ve adam 

öldürme suçlarıyla ilgili olarak meydana gelen olay sayısı ne kadardır? 

2. Bu olaylar için yapılmış olan işlemler nelerdir? 

3. 2004, yılı verilerine göre; kapkaç, gasp, hırsızlık, silahlı yaralama ve adam 

öldürme suçlarıyla ilgili olarak meydana gelen olay sayısı ne kadardır? 

4. Bu olaylar için yapılmış olan işlemler nelerdir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sn. Abdülkadir AKSU tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını arz ederim. / ~"\ 

Kemal DEMIREL 
., . ... . Bursa Milletvekili 
Kayseri ilinde, 

1 . 2003, yılı verilerine göre; kapkaç, gasp, hırsızlık, silahlı yaralama ve adam 

öldürme suçlarıyla ilgili olarak meydana gelen olay sayısı ne kadardır? 

2. Bu olaylar için yapılmış olan işlemler nelerdir? 

3. 2004, yılı verilerine göre; kapkaç, gasp, hırsızlık, silahlı yaralama ve adam 

öldürme suçlarıyla ilgili olarak meydana gelen olay sayısı ne kadardır? 

4. Bu olaylar için yapılmış olan işlemler nelerdir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sn. Abdülkadir AKSU tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını arz ederim. / " N 

Kemal DEMİREL 
Konya ilinde, B u r s a Milletvekili 

1. 2003, yılı verilerine göre; kapkaç, gasp, hırsızlık, silahlı yaralama ve adam 

öldürme suçlarıyla ilgili olarak meydana gelen olay sayısı ne kadardır? 

2. Bu olaylar için yapılmış olan işlemler nelerdir? 

3. 2004, yılı verilerine göre; kapkaç, gasp, hırsızlık, silahlı yaralama ve adam 

öldürme suçlarıyla ilgili olarak meydana gelen olay sayısı ne kadardır? 

4. Bu olaylar için yapılmış olan işlemler nelerdir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sn. Abdülkadir AKSU tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını arz ederim. / "X / ^ \ 

Kemal DEMIREL 
... . Bursa Milletvekili 

Mersin ilinde, 

1. 2003, yılı verilerine göre; kapkaç, gasp, hırsizlık, silahlı yaralama ve adam 

öldürme suçlarıyla ilgili olarak meydana gelen olay sayısı ne kadardır? 

2. Bu olaylar için yapılmış olan işlemler nelerdir? 

3. 2004, yılı verilerine göre; kapkaç, gasp, hırsızlık, silahlı yaralama ve adam 

öldürme suçlarıyla ilgili olarak meydana gelen olay sayısı ne kadardır? 

4. Bu olaylar için yapılmış olan işlemler nelerdir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sn. Abdülkadir AKSU tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. / , r . 

Kemal DEMIREL 
Sakarya Hinde, B u r s a Milletvekili 
1. 2003, yılı verilerine göre; kapkaç, gasp, hırsızlık, silahlı yaralama ve adam 

öldürme suçlarıyla ilgili olarak meydana gelen olay sayısı ne kadardır? 
2. Bu olaylar için yapılmış olan işlemler nelerdir? 
3. 2004, yılı verilerine göre; kapkaç, gasp, hırsızlık, silahlı yaralama ve adam 

öldürme suçlarıyla İlgili olarak meydana gelen olay sayısı ne kadardır? 
4. Bu olaylar için yapılmış olan işlemler nelerdir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sn. Abdülkadir AKSU tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. / - \ /"" \ 

Kemal DEMİREL 
c.^.-..~ Î I : „ , I ~ Bursa Milletvekili 
Samsun ilinde, 
1. 2003, yılı verilerine göre; kapkaç, gasp, hırsızlık, silahlı yaralama ve adam 

öldürme suçlarıyla ilgili olarak meydana gelen olay sayısı ne kadardır? 
2. Bu olaylar için yapılmış olan işlemler nelerdir? 
3. 2004, yılı verilerine göre; kapkaç, gasp, hırsızlık, silahlı yaralama ve adam 

öldürme suçlarıyla ilgili olarak meydana gelen olay sayısı ne kadardır? 
4. Bu olaylar için yapılmış olan işlemler nelerdir? 
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İÇİŞLERİ B A K A N C I G Y 
Emniyet Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.05.1.EGM.0.12.(W.06~V2_H</t<8:Ulf 101/3/2006 
Konu: Yazılı Soru Önergesi 

TBMM BAŞKANLIĞINA ~ q 

İlgi :02.02.2006 tarihli ve A.01.O.GNS.0.10.00.02-18047 sayılı yazı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve 
tarafımdan cevaplandırılması istenilen (7/11935,7/11937,7/11938,7/11939,7/11940,7/11941, 
7/11942,7/11943,7/11944,7/11945,7/11946,7/11947,7/11948,7/11949,7/11950 ve 7/11951) nolu 
soru önergelerinin cevabı aşağıya çıkartılmıştır. 

Ülkemizde meydana gelen uyuşturucu, fuhuş ve kadın ticareti, evlenmek vaadi ile kızlık 
bozma, yankesicilik, kapkaç, evden hırsızlık suçlannda ve intihar olaylannda önceki yıllara göre 
düşüş olduğu tespit edilmiştir. Aynca, bilişim ve kumar suçlarının yamnda, rüşvet, irtikap, ihtilas 
ve insan ticareti suçlannda da azalma olmuştur. 

Soru önergelerinde belirtilen illerimizde; 2004 yılında meydana gelen asayiş olaylannın 
aydınlatılarak suçlulanmn adalete teslim edilmesinde, 2003 yılına oranla büyük bir artışın olduğu 
tespit edilmiştir. 

Halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla terör ve diğer suç örgütleriyle olduğu 
gibi asayişe müessir tüm suçlarla da mücadele eden güvenlik kuvvetlerimiz, bundan sonra da bu 
kutsal görevini teknolojinin en ileri imkanlarını kullanmak suretiyle etkin, verimli ve kesintisiz bir 
şekilde sürdürecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

AbdülkadirAKSU 
İçişleri Bakanı 
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9.- Ankara Milletvekili Ersönmez YARBAY'ın, bir karakol amirliğinin bir tahkik talebiyle ilgili 
beyanına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/11954) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Ersönmez 
Saygılarımla. ANKA^ 

Müşteki Pınar Durukan kızı Sabiha Ceylan Durukan'm kendisine teslim edilmesi 
amacıyla vermiş olduğu şikayet dilekçesi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 17.2.2005 
tarih ve 2005/12571sayılı yazı ile Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden Savcılıkça konunun 
tahkik edilmesi İstenmiştir. 

Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü Seymenler Karakol Amirliği 19 Ekim 2005 tarihli 
cevabi yazısında Pınar Durukan'm kızı Sabiha Ceylan Durukan'm annesinin yanında 
olduğunu beyan etmiştir. Bu beyanda imzası olan Baş Komiser Kaşif Güleç veya 
görevlendirdiği memurlar bizzat bu çocuğu annesinin yanında görmüşler midir? Bu çocuğun 
hayatta olduğuna şahitlik ederler mi? Şahitlik etmez ise nasıl böyle bir beyana imza atar? 
Çocuk annesinin yanında ise müşteki Pınar Durukan hakkında ne gibi bir işlem yapmışlardır? 
Annesi halen bu çocuğu aradığını söylemektedir. 

T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Emniyet Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.05.1.EGM.0.12.04.06 -U-^/uZLı • } - /0.703/2006 
Komr.Yazıh Soru Önergesi 

TBMM BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 08.02.2006 tarih ve B.03.0.KGM.0.00.00.03-188 (7/11891) sayılı yazınız. 

Ankara Milletvekili Sayın Ersönmez YARBAY tarafından TBMM Başkanlığına sunulan v< 
tarafımdan cevaplandırılması istenilen (7/11954) nolu soru önergesinin cevabı aşağıya çıkartılmıştır. 

Soru önergesinde belirtilen konu ile ilgili olarak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınır 
17.02.2005 tarih ve 2005/12571 sayılı yazısına istinaden Ankara Emniyet Müdürlüğünce gerekl 
tahkikatın yapıldığı ve alman ifadeler doğrultusunda elde eldilen bilgi ve belgelerin Ankan 
Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirildiği anlaşılmıştır. 

Konuyla ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen yazıda; Sabiha Ceylar 
DURUKAN'ın, annesi Pınar DURUKAN'ın yanında olduğu ifade edilmiştir. Bu ifade, Pmaı 
DURUKAN'ın eski eşi olan Hakan CİDAMAL'ın annesi, babası ve kız kardeşinin beyanlarında 
mevcuttur. Çocuğun anne tarafından akrabalarına ulaşılamadığından bu şekilde bir cevap yazılmıştır 
Ancak, 31.12.2005 tarihinde Pınar DURUKAN'ın anneannesi Melahat ATAKAN'a ulaşılmış olup 
alınan beyanında, kendisine ve torununa çocuğun teslim edilmediği belirtilmiş, bu beyan da Ankan 
C.Başsavcılığına ayrıca intikal ettirilmiştir. 

Sabiha Ceylan DURUKAN'ın aranmasıyla ilgili olarak, kolluk görevlilerimiz gerekl 
çalışmalarını aralıksız olarak sürdürmektedir. 

„ . , . , ..bdulkadirAKSU 
Bilgilerinize arz ederim. / / içişleri Bakam 
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10.- Gaziantep Milletvekili Ahmet YILMAZKAYA'nın, Gaziantep'teki bir Devlet Hastanesi in
şaatına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAG'ın cevabı (7/11973) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Prof.Dr. Recep A K D A Ğ 

tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğinin yapılmasını arz ederim. 

20.12.2005 Ahmet YILMAZKAYA 

—£-. 
1-) Seçim Bölgem Gaziantep'te; temeli 1992 yılında atılan, eski adı Gaziantep 

Acil Trafik Hastanesi, yeni adı Şehitkamil Devlet Hastanesi olan hastane 

inşaatının son durumu nedir? 

2-) Bu tür inşaatların 6-7 yıl içinde tamamlanması gerekirken, bu hastanemiz 

aradan 13 yıl geçmesine rağmen hâlâ neden tamamlanmamıştır? 

3-) Bu hastanemizin başlangıç yatırım ödeneği ve bitim tarihi nedir? Bugüne 

kadar kaç kez keşif artışı yapılmıştır? 

4-) Sağlık alanındaki acil yatırım ihtiyaçları ülkemizin en önemli sorunudur? Bu 

hastanemizin ne zaman açılacaktır? 

5-) İşçinin, köylünün, esnafın göz nuru, alın teri, vergileriyle yapılan bu tip 

yatırımların çürüyüp gitmesinin nedeni nedir? 

6-) Sağlık Bakanı olarak bu hastanemizin ne zaman hizmete gireceğini ifade 

edebilirsiniz? 
T.C. 

SAĞLIK BAKANLIĞI 
Strateji Geliştirme Başkanlığına 

Sayı :B.lO.O.SGB.O.OO.O0.00/ / 5 / £ 
Konu : Yazılı Soru Önergesi ' 10 MART 2006 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: (X2.G22(X)6tarMveKAKKARJvC>A^ 

Gaziantep Milletvekili Sayın Ahmet YILMAZKAYA tarafından verilen 
"Gaziantep'teki bir Devlet Hastanesi inşaatına" ilişkin 7/11973 Esas numaralı yazılı soru 
önergesinin cevabı ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. P r o f . L ^/ A K D I Ğ 
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Gaziantep Milletvekili Sayın Ahmet YILMAZKAYA tarafından verilen 
"Gaziantep'teki bir Devlet Hastanesi İnşaatına" ilişkin yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

SORULAR: 

1) Seçim Bölgem Gaziantep'te; temeli 1992 yılında atılan, eski adı Gaziantep Acil 
Trafik Hastanesi, yeni adı Şehitkamil Devlet Hastanesi olan hastane inşaatının son durumu 
nedir? 

2) Bu tür inşaatların 6-7 yıl içinde tamamlanması gerekirken, bu hastanemiz aradan 13 
yıl geçmesine rağmen hala neden tamamlanmamıştır? 

3) Bu hastanemizin başlangıç yatırım ödeneği ve bitim tarihi nedir? Bugüne kadar kaç 
kez keşif artışı yapılmıştır? 

4) Sağlık alanındaki acil yatırım ihtiyaçları ülkemizin en önemli sorunudur? Bu 
hastanemizin ne zaman açılacaktır? 

5) İşçinin, köylünün, esnafın göz nuru, alın teri, vergileriyle yapılan bu tip yatırımların 
çürüyüp gitmesinin nedeni nedir? 

6) Sağlık Bakanı olarak bu hastanemizin ne zaman hizmete gireceğini ifade 
edebilirsiniz? 

CEVAPLAR: 

1993 Yılında Gaziantep Sağlık Hizmetleri Vakfı tarafından (Hayırsever Abdülkadir 
Hamamcıoğlu'nun desteği ile) 6 yıl içinde bitirilmek üzere 50 Yataklı Acil Yardım ve Trafik 
Hastanesi olarak inşaatına başlanılmıştır. Ancak söz konusu vakıf tarafından A ve B 
bloklarının ilk iki katının beton örmesi yapılmış ve iş bu haliyle ödenek yetersizliği nedeniyle 
tasfiye edilerek 08.08.1995 tarihinde Sağlık Bakanlığına devredilmiştir. 

50 yataklı olarak projelendirilen hastane.devir işlemlerinden sonra karakteristik olarak 
uygun olmamasına rağmen mevcut şartlar zorlanarak önce 200 Yataklı olarak 1998 Yılı 
Yatırım Programına alınmış 11.09.1998 tarihinde de 790.920 YTL. bedel üzerinden ihalesi 
yapılmıştır. Sözleşmeye göre işin bitiş tarihi 30.11.2001 iken bir kez daha, proje tadilatı ve 
yatak artırımı yapılmış 200 yataktan 300 yatağa çıkarılmıştır. Dolayısıyla keşfinde %256'lik 
bir artış olmuştur. Keşif artışının %50'lik kısmı 25.10.2002 tarihinde onaylanmıştır. 

Yeterli inceleme ve araştırma yapılmadan, bölgenin geleceğe dönük ihtiyaçları tespit 
edilmeden başlatılan ancak proje değişiklikleriyle kesintiye uğrayan yatırımları bir an önce 
bitirip hizmete açmaktayız. Nitekim Şehit Kamil Devlet Hastanesine Bakanlığımız 
bütçesinden %50 keşif artışı ile birlikte bugüne kadar (2006 birim fiyatları ile) 15.455.697 
YTL. ödenek harcanmıştır. Fiziki gerçekleşmesi %38 seviyesinde olan işin, 02.01.2006 
tarihinde ikmal ihalesi yapılmıştır. 2006 yılı ödenek planlaması; genel bütçeden 4.000.000.-
YTL. ve döner sermaye işletmesi gelirlerinden 2.500.000-YTL.'dir Yükleniciye yer teslimi 
tarihinden itibaren 570 gün süre verilmiş ve 2007 yılı içinde tamamlanması planlanmıştır. 

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz. 
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//.- İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR 'in, diğer kurumlara geçiş yapan Diyanet İşleri Baş

kanlığı personeline ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'ın cevabı (7/11993) 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın, Devlet Bakanı sayın Mehmet AYDIN tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını 
arz ederim. 

J^ ^ 
* Erdal KARADEMİR 

• İzmir Milletvekili, 

13 Ağustos 2005 tarihli ulusal basımızda Diyanet İşleri Başkanı sn. Ali BARDAKOĞLU' nun 
"camilerde kadrolu din görevlisi sıkıntısı yaşadıkları "na ilişkin açıklamaları yer almıştır. Bardakoğlu 
açıklamasında "camilere kadrolu din görevlisi sağlayarak, uygun bir din eğitimi verilmesine 
çalıştıklarım... bu konuda da başarılı olduklarını söyleyemeyeceklerini, çünkü mevcut kadrolarının 
^Türkiye 'nin ihtiyacına yetmediğim, birçok camide kadrolu din görevlisi bulunmadığını, bu şekilde 
yaklaşık 12 bin cami bulunduğunu" ifade etmiştir. 
TBMM'ne verilen soru önergelerine verilen yanıtlardan ve 2005 yılı Haziran ayında Bakanlar 
kuruluna sunulan raporlardan, son 3 yıl içinde çeşitli kurumlardan 20 bin personelin kurum 
değiştirdiği, kurumlar arası geçişte, Diyanet İşleri Başkanlığının yaklaşık 1000 kişi ile başı 
çektiği öğrenilmiştir. 
Yine, Milli Eğitim Bakanlığı "Kurumlar Arası Naklen Atama" yoluyla alacağı 160 adet Din Kültürü 
ve Ahlak Bilgisi öğretmenini Diyanet İşleri Başkanlığından karşılayacağım açıklamıştır. 
Bununla birlikte, geçtiğimiz aylarda bir grup AKP Milletvekilinin, Diyanet İşleri Başkanlığına, 17 bin 
500 din hizmetleri sınıfından olmak üzere 19 bin 124 yeni kadro tahsisini öngören bir yasa teklifi 
verilmesi de dikkati çeken konulardan biri olarak kamu oyunda tartışılmaya başlanmıştır. 
AKP iktidannca, TBMM'ne gönderilen 2005 yılı bütçe tasansmda, Diyanet İşleri Başkanlığının 
bütçesi 1.1 Katrilyon lira olarak görülürken, bunun yanında ülkenin inşası ve gelişiminin temel 
direklerinden olan yatınmcı bakanlıklardan, Bayındırlık Bakanlığının bütçesi 677 trilyon lira, 
Ulaştırma Bakanlığının bütçesi 687 Trilyon lira ve Enerji Bakanlığının bütçesi 249 trilyon lira olarak 
öngörülmüştü. Yatırımlann durma noktasına geldiği, yanm kalmış yatınmlann ödeneksizlikten 
çürümeye terk edildiği, gerçek işsiz sayısının ölçülemediği buna karşın resmi işsiz sayısının ise 2 
milyon 500 bini aştığı bir ülkede, Diyanet İşleri Bakanlığına dev bir bütçe aynlması kamuoyunda 
büyük tepkilere neden olmuş ve yadırganmıştı 

Bu bağlamda; 

1- 12 bin din görevlisi açığı olduğu iddia edilen bir kurumda, bir başka kuruma geçişine izin 
verilmesi sizce doğrumudur? 

2- Başka kamu kurum ve kuruluşlanna "aktarılan" yaklaşık 1000 kişiden İmam Hatip Lisesi, 
Yüksek İslam Enstitüsü yada İlahiyat Mezunu çıkışlı olmayan personelin sayısı nedir? 

3- AKP İktidannın diğer kamu kurum ve kuruluşlanndaki personel ihtiyacını, Devlet 
Memurları Seçme Sınavı sonuçlanna göre karşılamak yerine din eğitimi almış Diyanet 
İşleri Başkanlığı personeli ile karşılamasının "devlet kadrolarının İslamileştirilmesi" 
iddialan ile bir ilgisi var mıdır? 
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4- Diyanet İşleri Başkanlığının 2003 mali yılı bütçesi hakkında, İktidar partisi, AKP Grubunun 
görüşlerini açıklayan bir sayın Milletvekilinin, "Türkiye'nin 3 haneli köyünde bile, kadrolu 
kadrosuz temsilcisi bulunduğunu (TBMM, Tutanak Dergisi, Ciit:10)" ifade etmesi, Diyanet 
işleri Başkanlığının o tarihte din görevlisi açığının bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bu 
durumda, Din görevlisi açığının 2003 yılından bu yana bu kadar artış göstermesinin 
nedenleri nedir? 

5- 13 Ağustos 2005 tarihli ulusal basımızda yer alan açıklamalarınızda "12 bin camide kadrolu 
eleman bulunmadığı" ifadesi yer alırken, bu defa 30 Ağustos 2005 tarihli Milliyet 
gazetesinde, sayın Melih AŞIK' in köşesinde yer alan açıklamanızda "80 bin caminin 16 
bininde din görevlisinin olmadığı" ifade edilmiştir. 17 gün gibi bir süre içerisinde yapılan her 
iki açıklamada farklı rakamlar verilmesi sizce de bir çelişki ifade etmekte midir? Değilse, bu 
kadar kısa bir sürede din görevlisi ihtiyacının 12 binden 16 bine çıkmasını neye 
bağlıyorsunuz? 

6- Devlet kadrolanna, imam hatiplerden yetişme, kişilerin hızla yerleştirilmelerinin, Son 
zamanlarda, ABD'li yetkilerin Türkiye'ye atfen söylemiş oldukları "Ilımlı İslam 
Cumhuriyeti" iddiaları ile bir ilişkisi var mıdır? 

7- Son zamanlarda basınımıza da yansıyan, Fatih 'te ve Güneydoğu başta olmak üzere bir çok 
yerdeki camileri karargah haline getirdikleri tespit edilen tarikat ve cemaatlerin, Atatürk 
ilkeleri ve laik Türkiye Cumhuriyeti hakkındaki art niyetleri, yaptıkları açıklamalarla 
görülmüştür. Diyanet İşleri Başkanının, "Bütün görevlilerim laik ve Atatürkçü" 
açıklamasını yaptığı, Başkanlık personelinden, söz konusu tarikat ve cematlarla ilişki içinde 
olan görevliler var mıdır? Varsa, bu görevliler hakkında bir işlem yapılmış mıdır? 

8- Diyanet İşleri Başkanının, "Bütün görevlilerim laik ve Atatürkçü" açıklaması, 
yayımladıktan bazı yayınlarla, irticaî faaliyetlere destek olduklan ve Atatürk ilke ve 
devrimleriyle örtüşmeyen yayın politikası izledikleri iddia edilen "Türk Diyanet 
Vakfı"görevlileri için de geçerli midir? 

9- AKP İktidannın, devlet kadrolanm ele geçirmek için, imam hatiplileri arka bahçesi olarak 
gördüğü iddiaları kamuoyunda yoğun bir şekilde konuşulmaktadır. Bu anlamda, AKP 
iktidarının, hedefine ulaşmak için "Diyanet İşleri Başkanlığını kadro aktarma istasyonu 
olarak kullandığı" iddiaları doğrumudur? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

SAYI : B.02.0.004/öo<£3D A N K A R A 
K O N U : -t° / ^ J / 2 0 0 6 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : a) 02.02.2006 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/11993-17967/46212 sayılı yazı. 
b) 20.02.2006 tarih ve B.02.0.004/00432 sayılı yazı. 

İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR' in Bakanlığıma tevcih ettiği 7/11993 esas nolu yazılı 
soru önergesine ilişkin hazırlanan cevap ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Prof.Dr.Mehmet AYDIN 
EK: Devlet Bakanı 
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İzmir Milletvekili Erdal K A R A D E M İ R ' i n 7/11993 esas nolu soru 
önergesine verilen cevaplar: 

1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Memurların bir kurumdan 
diğerine nakilleri" başlıklı 74. maddesinde; "Memurların bu kanuna tabi kurumlar 
arasında, kurumların muvafakati ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68. 
maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan 
veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri 
mümkündür ", aynı kanunun "Uygulamayı isteme hakkı" başlıklı 17. maddesi ile 
de "Devlet memurları, bu kanun ve bu kanuna dayanılarak yayınlanan tüzük ve 
yönetmeliklere göre tayin ve tespit olunup, yürürlükte bulunan hükümlerin kendileri 
hakkında aynen uygulanmasını istemek hakkında sahiptirler." denilmektedir. Söz 
konusu kanun ve diğer meri mevzuat kamu çalışanlarına kurumlar arası nakil talebinde 
bulunma hakkını vermektedir. Diyanet İşleri Başkanlığında çalışan personelin 
muvafakat talepleri diğer kurumlarda olduğu gibi kurum ihtiyaçları ile personelin 
eğitim, sağlık, kariyer, ailevi vb. sebepler birlikte dikkate alınarak 
değerlendirilmektedir. Dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığı bu çerçevede hem hizmet 
gereklerini göz önünde bulundurarak hem de muvafakat talebinde bulunan personelin 
mağduriyetine yol açmadan aşağıda belirtilen çerçevede muvafakat işlemlerini 
gerçekleştirmiştir. 

10.08.2005 tarihine kadar, Diyanet İşleri Başkanlığında çalışan personelden 
Yüksek öğrenim mezunu olup, üst görevlere veya bir meslek öğrenim mezunu olup 
mesleği ile ilgili bir göreve veya kuruma nakil talebinde bulunanlara; sağlık nedeniyle 
din hizmetleri sınıfında görev yapmasının uygun olmadığını sağlık kurulu raporu ile 
belgelendiren ve Başkanlığımız merkez ve taşra teşkilatında diğer hizmet sınıflarından 
bir kadroya nakli mümkün olamayanlardan diğer kurumlara nakil talebinde 
bulunanlara; eşi diğer kurumlarda görevli olup, Başkanlıkta eşinin çalıştığı yere nakli 
gerçekleştirilemeyenlerden başka kuruma nakil talebinde bulunanlara muvafakatları 
verilmiştir. 

10.08.2005 tarihinden itibaren de, Diyanet İşleri Başkanlığından diğer 
kurumlara; üniversitelere öğretim elamanı olarak, Milli Eğitim Bakanlığına öğretmen 
olarak, kamu kurum ve kuruluşların kariyer uzmanlıklarına (Müfettiş yardımcısı, ziraat 
mühendisi, mimar vb. unvanlar), yada müdür, daire başkanı ve üstü unvanlara 
atanacakları bildirilenler ile bulundukları görevden hastalık nedeniyle ayrılmak 
isteyenlerin kurum içinde durumuna uygun bir göreve atamaları yapılamayanlardan 
heyet raporu ile birlikte hizmet gerekleri açısından kurumdan ayrılması valiliklerce 
uygun görülenlere muvafakat verilmektedir. 

Ayrıca, muvafakat talepleri reddedilenler tarafından idari mahkemelerde açılan 
bir kısım davada işlemin iptaline kararlar verilmekte, idare olarak da yargı kararlan 
doğrultusunda işlem tesis edilmektedir. 

2- 05/11/2002-30/06/2005 tarihleri arasında, Diyanet İşleri Başkanlığında 
çalışan Yüksek İslam Enstitüsü veya İlahiyat Fakültesi dışında diğer yükseköğrenim 
mezunu 749 personele, İmam-Hatip Liseleri dışında diğer ortaöğretim mezunu 21 
personele muvafakat verilmiştir. 

3- Diyanet İşleri Başkanlığından diğer kurumlara nakil işlemi yukarıda da 
belirtildiği üzere 657 sayılı Kanunun ilgili hükümleri ile diğer meri mevzuat 
çerçevesinde yapılmaktadır. 

Ayrıca, muvafakat talepleri reddedilenler tarafından idari mahkemelerde açılan 
bir kısım davada işlemin iptaline kararlar verilmekte, idare olarak da yargı kararları 
doğrultusunda işlem tesis edilmektedir. 

Bugüne kadar İdare Mahkemelerinde, muvafakat verilmemesi işleminin iptali 
talebi ile Diyanet İşleri Başkanlığına karşı 114 dava açılmıştır. Bu davalardan 48'i 
iptal, 66 dava da red ile sonuçlanmıştır. 
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4- 01/12/2003 tarihi itibariyle, Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında 11.427 
imam-hatip, 853 adet müezzin-kayyım kadrosunun münhal olduğu kayıtların 
tetkikinden anlaşılmıştır. Buna rağmen 2003 yılında açıktan atama amacıyla 
kullanılmak üzere Kuruma atama izni verilmemiştir. 

Din görevlisi açığı, personelin emeklilik, vefat, istifa vb. nedenlerle boşalan 
kadrolara her yıl yetecek sayıda atama izni verilmemesinden kaynaklanmaktadır. 

5- Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında 1/7/2005 tarihi itibariyle kadrosu 
bulunduğu halde görevlisi olmayan yaklaşık 12.000 cami bulunmaktadır. 13 Ağustos 
2005 tarihinde yapılan açıklamada, bu sayıya kadrosu ve görevlisi olmayan camiler 
dahil edilmemiştir. 30 Ağustos 2005 tarihli açıklamada ise, taşra teşkilatında kadrosu 
bulunduğu halde görevlisi olmayan camiler ile hiç kadrosu bulunmayan camilerin 
toplam personel ihtiyacı belirtilmiştir. 

6- Devlet kadrolarına kamu görevlilerinin atamaları, KPSS sınav sonuçlarına 
göre ÖSYM tarafından yerleştirmek suretiyle yapılmaktadır. Bu çerçevede tesis edilen 
işlemler objektif ve genel nitelikte olup, kişiler arasında herhangi bir ayırım yapılması 
mümkün değildir. 

7- Diyanet İşleri Başkanlığı Anayasanın 136 ncı maddesine dayanılarak 
kurulmuş, genel idare içerisinde yer alan, laiklik ilkesi doğrultusunda, bütün siyasi 
görüş ve düşünüşlerin dışında kalarak ve milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç 
edinerek, özel kanununda gösterilen görevleri yerine getiren bir kurumdur. 
Başkanlığın her seviyedeki görevlileri de bu amaç ve ilkeler doğrultusunda görev 
yapmaktadırlar. Bununla birlikte mevzuata aykırı davranışları tespit edilenler hakkında 
gerekli yasal işlemler yapılmaktadır. 

8- Bir özel hukuk tüzel kişisi olan Türkiye Diyanet Vakfı, dini, milli ve kültürel 
konularda ihtiyaç duyulan basılı, sesli ve görüntülü yayınların uygun fiyatlarla 
vatandaşlarımızın hizmetine sunmak amacıyla yayın faaliyeti gerçekleştirmektedir. 
Vakıf tarafından neşredilecek yayınlar, sahasında uzman kişiler ile üniversite öğretim 
elemanlarından teşekkül eden "Yayın Kurulu" tarafından incelenmektedir. Türkiye 
Diyanet Vakfının neşredeceği yayınların basılabilmesi için öncelikle, 

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve meri kanunlarımıza, milli 
menfaatlerimize, milli birlik ve bütünlüğümüze aykırı unsurlar taşımaması, 

b) İslâm dininin gerçek hüviyeti ile tanıtılmasına, toplumun din konusunda 
aydınlatılmasına, milli birlik ve bütünlüğümüzün, milli şuurumuzun, maneviyat ve 
mukaddesatımızın güçlendirilmesine katkıda bulunacak özellikte olması, 

c) Eserin türüne, maksadına, hitap ettiği seviyeye uygun bir üslupla ve yaşayan 
Türkçe ile hazırlanmış olması, 

d) İlmi ve edebi eserlerin ait olduğu dalın genel kurallarına, metodolojisine ve 
şekil şartlarına uygun olması, 

f) Siyasi ve ideolojik bir görüş aksettirmemesi, 
gibi özellikleri taşıması gerekmektedir. 

Dolayısıyla soru önergesindeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. 

9- Diğer soruların cevabında da belirtildiği gibi kamu görevlilerinin işe 
alınmaları, atanmaları ve kurumlar arası nakilleri mevzuatta belirtilen usule uygun 
olarak yapılmaktadır. 

- 5 5 7 -



TBMM B:74 14 .3 .2006 0 : 3 

12.- Çanakkale Milletvekili Ahmet KÜÇÜK'ün, Çanakkale'nin Biga İlçesinde imamlara 
yönelik bir bilgilendirme çalışmasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet AY-
DIN'ın cevabı (7/11997) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması arz ederim. 

Ahmet Kfitfik r 

ÇanakkatttMiIletvekili 

Çanakkale-Biga Müftülüğünün talebi üzerine Biga Kurşunlu Camiinde 21.12.2005 
tarihinde tarımsal faaliyetlerin ve desteklemelerin köylülere aktanlması amacıyla Köy 
İmamlarının bilgilendirilme çalışması yapılmıştır. 

Bu doğrultuda; 
1-Hükümetinizin politikaları arasında Diyanet İşlerine bağlı imamların Tarımsal faaliyetlerle 
ilgili olarak bilgilendirilerek üreticilerimizin sorunlarına çözüm bulmayı mı düşünüyorsunuz, 
yoksa Tarım Bakanlığının yeteri kadar etkili olduğunu düşünmüyor musunuz? 

2-Hükümetinizin icraatları ile ilgili olarak yaptığınız çalışmaları; ekonomik,dış politika,sağhk 
ve nüfus planlaması ve doğum kontrolü vs. sorunların çözümü ve halka ulaştırılması 
konusunda da İmamları kullanmayı düşünüyor musunuz? Bu konuda ilgili bakanlıkların 
yetişmiş uzman personeli bulunurken, bilgilendirme neden imamlar aracılığıyla 
yapılmaktadır,yoksa imamların konusunda yetişmiş uzmanlardan daha fazla mı bilgili 
olduğuna inanıyorsunuz? 

3-Hükümet faaliyetlerinin, imamlar tarafından halka anlatılması, laik devlet anlayışınızla nasıl 
bağdaşmaktadır.? 

4-Bu ve buna benzer hükümet çalışmalarınızla ilgili olarak imamlara ek bir bilgi, beceri ve 
özel bir eğitim ve formasyon eğitimi vererek çalışmalarında daha fazla verim almayı 
düşünüyor musunuz, bu çalışmalarla ile ilgili olarak imamlara ek bir ödenek veya ekonomik 
yardım adı altmda bir ödeme yapmayı düşünüyor musunuz? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

SAYI : B.02.0.004/OO63Z A N K A R A 
KONU : İO /0Ş/2OO6 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi : a) 02.02.2006 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/1197-18009/46291 sayılı yazı. 

b) 09.02.2006 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-500-140/540 sayılı yazı. 
c) 20.02.2006 tarih ve B.02.0.004/00433 sayılı yazı. 
d) 28.02.2006 tarih ve B.12.O.SGB.03-212/729 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazı gereği Çanakkale Milletvekili Ahmet KÜÇÜK' ün Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 
Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım koordinatörlüğünde cevaplandırılmasını 
istediği 7/11997 esas numaralı soru önergesinde yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. 
Konu ile ilgili Tarım ve Köyişleri Bakanlığının ilgi (d) yazısı ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Prof.Dr.Mehmet AYDIN 
Devlet Bakanı 

EK : İlgi (d) yazı 
T.C. 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 
Strateji Geliştirme Başkanlığı 

SAYI : B.12.0.SGB.0.03-212/^2-3 .,702/2006 
KONU: Yazılı Soru Önergesi 

DEVLET BAKANLIĞINA 
( Sayın Prof. Dr. Mehmet AYDIN ) 

İLGİ: 13.02.2006 tarih ve B.02.004/003 54 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde gönderilen, Çanakkale Milletvekili Ahmet KÜÇÜK' e ait 
7/11997 esas numaralı yazılı soru önergesinde yer alan Bakanlığımız ile ilgili hususlara ilişkin 
görüşümüz aşağıda belirtilmiştir. 

Muhtelif zamanlarda ortaya çıkan ve ülkemiz ekonomisine büyük zarar vermesi 
muhtemel, ulusal önem ve aciliyet arz eden bulaşıcı hayvan hastalıkları ve buna etken olan 
hayvan hareketleri konusunda alınacak tedbirler ve halkımızın uyması gereken hususlarla ilgili 
olarak, ülke genelinde başlatılan bilgilendirme çalışmalarında, halkla yakın ilişkide bulunan 
kamu görevlileri de bilgilendirilmektedir. Söz konusu bilgilendirme çalışmaları kapsamında, 
21.12.2005 tarihinde Biga Müftülüğünce mutat toplantı yeri olarak kullanılan Kurşunlu 
Camiinde Müftülüğün merkez ve köy imamlarıyla yaptığı mutat toplantıdan istifade edilerek, 
Biga Kaymakamlığının bilgisi dahilinde Tarım İlçe Müdürü tarafından yaklaşan Kurban 
Bayramı dolayısıyla ulusal önem arz eden hayvan hareketleri ile kuş gribi hastalığı gibi güncel 
tarımsal konulara ilişkin bilgilendirme yapılmıştır. Nitekim, sözü edilen bu toplantılara zaman, 
zaman diğer Bakanlıkların İlçe birim amirleri de katılmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Mehdi EKER 
Bakan 
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13.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU'nun, Türk Telekomun özelleştirilmesiyle ilgili 
bazı iddialara ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/12001) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımı, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ' ın yazılı olarak yanıtlamasını 
bilgilerinize sunarım. 

<k mtoıA 
Kemal KILIÇDAROĞLU 
İstanbul Milletvekili 

1. Türk Telekom'un özelleştirilmesi öncesinde, Kuveyt Türk Yatırım Bankası Yönetim 
Kurulu Başkan Vekili Abdullah Tivnikli'nin, Türk Telekom'un, Saudi Oger 'e 
verilmesi konusunda, Hükümet ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı nezdinde lobi 
çalışması yaptığı doğru mudur? 

2. Türk Telekom'un özelleştirilmesi öncesinde, Abdullah Tivnikli'nin, Başbakan 
Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Abdullah Gül ile birlikte Lübnan'a Hariri Ailesi ile 
görüşmeye gittiği ve bu görüşmelerde Türk Telekom ihalesinin konuşulduğu doğru 
mudur?, 

3. Türk Telekom'un devri nedeniyle Oger' in 14 Kasım'da Ankara Sheraton Oteli'inde 
verdiği kutlama yemeğine katılan Abdullah Tivnikli'nin yemek sonrası Başbakan 
Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Abdullah Gül ile Türk Telekom'daki ihale sonrası 
yapılanmayı ele aldıkları iddiası doğru mudur? 

4. Türk Telekom Yönetim Kurulu'nda yer alan Metin Ercan ve Emin Başer ile Türk 
Telekom'da ' insan kaynaklarından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Celalettin 
Dinçer'in Personel atamaları konusunda Abdullah Tivnikli 'den talimat aldıkları doğru 
mudur? 

5. Türk Telekom'da mal ve hizmet alımlarının Emin Başer ile Metin Ercan'ın, Abdullah 
Tivnikli adına yürüttüğü iddiaları doğru mudur? 

6. Abdullah Tivnikli 'nin Telekom İtalya ile ağırlıklı olarak Avea'daki yüzde 40 hissenin 
el değiştirmesine dayanan bir ortaklığı olduğu iddiası doğru mudur? 

7. Türk Telekom'a bağımsız üye olarak Oger tarafından atanan Metin Ercan'ın daha 
önce Kuveyt Türk 'e danışmanlık yaptığı doğru mudur? 

8. Türk Telekom'un yüzde 55'inin 6,550 milyar dolara Oger Telecom'a satışı ile birlikte, 
imzalanan sözleşmelerde, alıcılar tarafından konulmuş bir şerh var mıdır? Bu şerh 

. hangi gerekçeyle konulmuştur 

T.C. 
BAŞBAKANLIK ____ 

Özelleştirme tdaresi Başkanlığı 1 3 Mart fcUVO 

SAYI :B.02.1.ÖÎB. 0.65.00.00/ 2 6 6 3 
KONU : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İstanbul Milletvekili Sayın Kemal KILIÇDAROĞLU tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına tevcih edilen 7/1İ2001 esas sayılı yazılı soru önergesinde yer alan sorulara verilen 
cevaplar aşağıda sunulmuştur: 

SORU 1- Türk Telekom'un özelleştirilmesi öncesinde, Kuveyt Türk Yatırım Bankası Yönetim 
Kurulu Başkan Vekili Abdullah Tivnikli'nin Türk Telekom'un Saudi Oger'e verilmesi 
konusunda, Hükümet ve özelleştirme İdaresi Başkanlığı nezdinde lobi çalışması yaptığı doğru 
mudur? 
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CEVAP 1- Türk Telekom'un blok satışına ilişkin ihale süreci kamuoyu ve basın yayın organları 
huzurunda açık ve şeffaf olarak hiçbir kuşkuya ve tereddüde yer vermeyecek şekilde 
gerçekleştirilmiştir. 

SORU 2- Türk Telekom'un özelleştirilmesi öncesinde, Abdullah Tivnikli'nin, Başbakan 
Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Abdullah Gül ile birlikte Lübnan 'a Hariri Ailesi ile görüşmeye 
gittiği ve bu görüşmelerde Türk Telekom ihalesinin konuşulduğu doğru mudur? 

SORU 3- Türk Telekom'un devri nedeniyle Oger'in 14 Kasım'da Ankara Sheraton Oteli'nde 
verdiği kutlama yemeğine katılan Abdullah Tivnikli'nin yemek sonrası Başbakan Yardımcısı 
ve Dışişleri Bakanı Abdullah Gül ile Türk Telekom'daki ihale sonrası yapılanmayı ele 
aldıkları iddiası doğru mudur? 

SORU 4- Türk Telekom Yönetim Kurulu'nda yer atan Metin Ercan ve Emin Başer ile Türk 
Telekom'da insan kaynaklarından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Celalettin Dinçer'in 
Personel atamaları konusunda Abdullah Tivnikli'den talimat aldıktan doğru mudur? 

SORU 5- Türk Telekom'da mal ve hizmet alımlarını Emin Başer ile Metin Ercan 'in, Abdullah 
Tivnikli adına yürüttüğü iddiaları doğru mudur? 

SORU 6- Abdullah Tivnikli'nin Telekom halta ile ağırlıklı olarak Avea'daki yüzde 40 
hissenin el değiştirmesine dayanan bir ortaklığı olduğu iddiası doğru mudur? 

SORU 7- Türk Telekom'a bağımsız üye olarak Oger tarafından atanan Metin Ercan'ın daha 
önce Kuveyt Türk 'e danışmanlık yaptığı doğru mudur? 

CEVAP 2, 3 , 4, 5, 6, 7- Sorularda yer alan hususlara ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığında 
bilgi bulunmamaktadır. 

SORU 8- Türk Telekom'un yüzde 55'inin 6,550 milyar dolara Oger Telecom'a satışı ile 
birlikte, imzalanan sözleşmelerde, alıcılar tarafından konulmuş bir şerh var mıdır? Bu şerh 
hangi gerekçeyle konulmuştur? 

CEVAP 8- Türk Telekom'un satışına ilişkin olarak sözleşmelere konulmuş herhangi bir şerh 
bulunmamaktadır. 

Bilgilerinizi ve gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim. 

I UNAKITAN 
Maliye Bakanı 
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1.4.- Mersin Milletvekili Mustafa ÖZYÜREK'in, koruma görevlilerine ve Başbakanlık binek 
araçlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali 
ŞAHİN'in cevabı (7/12005) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını takdirlerinize sunarım. 

r ~ 
/ 

Mustafa Ö Z Y Ü R E K 
M e r s i n Milletvekil i 

1) Başbakanlıkta kaç koruma bulunmaktadır? 

2) Korumalardan kaçı "kapı koruması" kaçı "yakın koruma" olarak görev 
yapıyor? Yakın korumalar kimleri korumakla görevlendirilmiştir? 

3) Eski Başbakan ve Bakanı korumak için kaç koruma görevlendirilmiştir? 
Eski Bakan ve Başbakanlardan kimlere kaç koruma tahsis edilmiştir^ 

4) Başbakanlıkta kaç adet binek otomobili bulunmaktadır? B u taşıtlar 
kimlere tahsis edilmiştir? Bu taşıtların 2005 yılı akaryakıt, lastik, yedek 
parça ve bakım onarım giderleri ne kadardır? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B .02 .0 .002 / /£££_ 
Konu : . ~ 

/J.UJ2006 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) TBMM Başlının, 15.02.2006 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/12005-18287/46962 saydı yazısı. 

b) Başbakanlığın 23.02.2006 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-501-10/779 
saydı yazısı. 

c) Başbakanlığın, 02.03.2006 tarih ve B.02.0.İMİ-0-01-610-438 saydı yazısı. 
d) İçişleri Bakanlığının, 10.03.2006 tarih ve B.05.1.EGM.0.90.71/782 saydı yazısı. 

Mersin Milletvekili Sayın Mustafa ÖZYÜREK'in, Sayın Başbakanımıza tevcih 
ettiği Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanhğun koordinatörlüğünde 
cevaplandırılmasını istediği, 7/12005 esas no'lu yazdı soru önergesi cevabı hazırlanarak 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. S*~\ 

Mehmet Ali ŞAHİN 
Devlet Bakanı ve 

Ek:İlgi(c)ve(d)yaznar Başbakan Yardımcısı 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Emniyet Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.05.1.EGM.0.90.71/%2L yfOÜ3/2006 
Konu : Soru önergesi 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sayın Mehmet Ali ŞAHİN) 

İlgi : 27.02.2006 tarih ve B.02.0.002/1258 sayılı yazı. 
Mersin Milletvekili Sn. Mustafa ÖZYÜREK Mn vermiş olduğu soru önergesinde yöneltilen 

sorulara verilecek cevaba esas olacak bilgiler aşağıda sunulmuştur. 
1. Başbakanlıkta bina koruma ve yakın koruma hizmetinde 287 personel görev yapmaktadır. 
2. Görevli personelden; bina korumasında 42 kişi, bina girişlerinin kontrolünde 24 kişi, yakın 

koruma hizmetlerinde 221 kişi görevlendirilmiştir. 
Yakın koruma personeli; Sn.Başbakan ve aile fertleri, Sn.Bakanlar, Sn.Müsteşann korumasında 

görevlendirilmektedir. 
3. Eski Başbakan ve Bakanların koruma hizmeti Müdürlüğümüzce yürütülmemekte olup, 

İl Emniyet Müdürlüklerince ifa edilmektedir. 
4. Başbakanlık kuvvesinde bulunan binek otolan ile ilgili soruya Başbakanlık İdari ve Mali İşler 

Dairesi BaşkanhğVmn 02.03.2006 gün ve B.02.0.İMİ-0-01-438 sayılı yazısı ile cevap verilmiştir. 
Bilgilerinize arz ederim. 

I I 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 
TARİH: 10.3.2006 

SAYI: 1634 

Sayı : B.02.0.ÎMİ-0-01- 61Ö'- 43# 

Konu 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
( Sayın Mehmet Ali ŞAHİN) 

İlgi: 27.02.2006 tarih ve 1258 sayılı yazınız. 

Mersin Milletvekili Sn. Mustafa ÖZYÜREK "in vermiş olduğu soru önergesinde yöneltilen 
4 üncü soruya verilecek cevaba esas olacak bilgiler aşağıdadır. 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı 

Aiiu; 
Başbakanlık K< 

l/Sınıf Emniyet Müdfrrü 
üdürü 

02,m6m 
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- Başbakanlık idari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı demirbaşına kayıtlı 164 adet binek araç 
bulunmaktadır. 

- Başbakan makam ve makam hizmetleri için Başbakanlık özel Kalem Müdürlüğüne 38 adet 
araç, Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcılıklarına makam ve makam hizmetleri için İS adet 
araç, Devlet Bakanlıklarına, makam ve makam hizmetleri için 20 adet araç, Başbakanlık 
Müsteşarı makam ve makam hizmetleri için 4 adet, Başbakanlık Hizmetleri için oluşturulan 
taşıt havuzuna 40 adet araç, İstanbul Osmanlı Arşivleri Daire Başkanlığına 5 adet araç, 
Başbakanlık Koruma Emniyet Müdürlüğüne 22 adet araç, Koruma Hizmetleri Yönetmeliği 
gereği koruma altına alınanlara 20 adet araç tahsis edilmiştir. 

- Bu araçlara ait 2005 yılı akaryakıt giderleri 757.215.86 YTL. 'dır. 

- Bakım onarım giderleri ise 539.481.54 YTL. 'dir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Ruhi ÖZBtLGIÇ 
Müsteşar Yardımcısı 

15.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, hastalık riski taşıyan kanatlı hayvanların itlafına 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER'in cevabı (7/12010) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayip ERDOĞAN tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.16.01.2006 

Kuş gribi hastalığının ciddi boyutlara ulaştığı son günlerde bu gün itibari ile ne yazık ki 
4 çocuğumuz hayatını kaybetmiştir. Kuş gribi hastalığı özellikle Doğu Anadolu Bölgesinde 
görülmesine rağmen halen hastalığın teşhisini koyabilmek için donanımlı bir laboratuar 
bulunmamaktadır. Hastalık görülmeye başladığından bu yana yaklaşık 7640 kanatlı hayvan 
ilkel koşullarda itlaf edilmiştir. 

1-Kuş gribi tespit laboratuarı İzmir ilimizde bulunmaktadır. Ancak Kuş gribi ise Doğu 
Anadolu illerimizde görülmüş ve ölümler de Doğu Anadolu illerimizde olmuştur. Doğu 
Anadolu illerimize kuş gribini tespit edecek laboratuarları ne zaman kuracaksınız? 

2-Hastalık riski taşıması nedeniyle ilkel koşullarda itlaf edilen hayvanların daha bilimsel bir 
şekilde itlaf edilmesi konusunda bir çalışmanız var mı? 

3-İtlaf edilen kanatlı hayvanlar, hangi usul ve sisteme göre yok ediliyor? Birçok yerde itlaf 
edilerek toprağa gömülen hayvanların kalıntıları su kaynaklarına geçerek hastalığı salgın 
hale getirme riski taşımaktadır. Bu hayvanları özel fırınlarda yakarak yok etmeyi 
düşünüyor musunuz? 

4-Itlaf edilen hayvanların gömülme veya yok etme işlemleri ile ilgili kamuoyuna bilimsel bir 
açıklama yapmayı düşünüyor musunuz? 

5-Itlaf edilen kanatlı hayvanların bedelini vatandaşlarımıza ne zaman ödemeyi düşünüyor 
sunuz? Bununla ilgili programınızı kamuoyuna açıklayacak mısınız? 
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T.C. 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 
Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.12.0.SGB.0.03-212/3 ^ 1 4 M A R T 2006 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : a) Başbakanlığa göndermiş olduğunuz 15.02.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0. 
GNS.0.10.00.02-7/12010-18297/46973 sayılı yazınız. . 

b) Başbakanlığın 27.02.2006 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-501-15/889 sayılı yazısı. 

İlgi (a) da kayıtlı Başbakanlığa göndermiş olduğunuz yazınız ile Başbakanlığın ilgi (b) 
de kayıtlı yazısı ekinde alman, Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'e ait 7/12010 esas no'lu 
yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımız görüşü ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EKLER : 
1-Görüş 7/12010 

YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi : Ensar ÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

Esas No : 7/12010 

Kuş gribi hastalığının ciddi boyutlara ulaştığı son günlerde bu gün itibari ile ne yazık ki 4 
çocuğumuz hayatını kaybetmiştir. Kuş gribi hastalığı özellikle Doğu Anadolu Bölgesinde 
görülmesine rağmen halen hastalığın teşhisini koyabilmek için donanımlı bir laboratuar 
bulunmamaktadır. Hastalık görülmeye başladığından bu yana yaklaşık 7.640 kanatlı hayvan 
ilkel koşullarda itlaf edilmiştir. 

SORU 1) Kuş gribi tespit laboratuarı İzmir ilimizde bulunmaktadır. Ancak Kuş gribi ise 
Doğu Anadolu illerimizde görülmüş ve ölümler de Doğu Anadolu illerimizde olmuştur. Doğu 
Anadolu illerimize kuş gribini tespit edecek laboratuarları ne zaman kuracaksınız? 

CEVAP 1) Ülkemizin değişik bölgelerinde hayvan hastalıklarının teşhisini yapan 
Bakanlığımıza ait 9 adet Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bulunmakta 
olup, Ankara'da bulunan Şap Enstitüsü sadece şap hastalığına yönelik çalışmaları 
yürütmektedir. Diğer 8 Enstitü ise tüm hayvan hastalıklarının teşhisine yönelik çalışmalarda 
bulunmaktadır. Bu Enstitülerden ikisi Doğu Anadolu Bölgesindeki Elazığ ve Erzurum 
illerimizde bulunmaktadır. 

Kuş Gribi hastalık teşhisini yapan Bölgesel Veteriner Laboratuarları ile Ulusal Referans 
Laboratuannm (Bornova Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü) teşhis altyapıları 
güçlendirilerek, duyarlılık nedeniyle yoğunlaşan numunelerin etkin ve hızlı bir şekilde 
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sonuçlandırılması ve enfeksiyon görülen bölgelerde gecikmeye meydan verilmemesi 
amaçlanmıştır. Bu kapsamda Bölge Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitülerimizin tamamı, 
kuş gribi virüsü tespit (izolasyon) edilebilecek duruma getirilmiştir. Ayrıca "Ulusal Referans 
LaboratuarTna ilave olarak; Etlik ve Pendik Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitülerinde de 
"H" ve "N" düzeyinde virüslerin tiplendirilmesi yapılabilmektedir. 

Bu Enstitülerimizin hepsi, uluslararası standartlara sahiptir ve teşhis metodlan olarak da 
Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatının (OIE) test metodlarını kullanmaktadırlar. 

SORU 2) Hastalık riski taşıması nedeniyle ilkel koşullarda itlaf edilen hayvanların daha 
bilimsel bir şekilde itlaf edilmesi konusunda bir çalışmanız var mı? 

CEVAP 2) Kuş Gribi hastalığıyla mücadele mevzuatında ve "Tavuk Vebası Acil Eylem 
Planı"nda hastalıkla mücadelede yapılacak itlaf işleminde prensip olarak Dünya Hayvan 
Sağlığı Teşkilatının (OIE) "Hastalık kontrolünde insancıl yolla hayvan öldürme kılavuzu" na 
bağlı kalınmaktadır. 

Ancak, bu konudaki uygulamada nadirde olsa yeterli hassasiyeti göstermeyen yerler 
belirlenmiş ve ilgililer Bakanlığımızca derhal uyarılmıştır. 

SORU 3) İtlaf edilen kanatlı hayvanlar, hangi usul ve sisteme göre yok ediliyor? Birçok yerde 
itlaf edilerek toprağa gömülen hayvanların kalıntıları su kaynaklarına geçerek hastalığı salgın 
hale getirme riski taşımaktadır. Bu hayvanları özel finnlarda yakarak yok etmeyi düşünüyor 
musunuz? 

CEVAP 3) Hastalıkla mücadelede itlaf edilen veya ölü bulunan tüm kanatlı hayvanlar ile 
hastalık tespit edilen işletmedeki hayvanların bulaşık yemi, yumurtası, altlık ve yumurta 
viyolleri imha edilmektedir. 

Yapılan imha uygulamalarında imha çukurlarının tercihen yerleşim yerlerinden uzakta ancak 
hastalık çıkan bölge çevresinde, hayvanların uğrağı olmayan, akarsulardan uzak, yer altı 
sularını kirletmeyecek yerlerde, en az 2 metre genişliğinde ve yine en az 2 metre derinliğinde 
olması, üzeri kapatılmadan önce sönmemiş kireç dökülmesi, en az 1 metre kalınlıkta toprakla 
kapatılması, çukurlar kapatıldıktan sonra ayrışma nedeni ile oluşacak metan gazının çıkışını 
sağlamak için fazla bastınlmaması hususlarına dikkat edilmektedir. Çevreye zarar 
verilmemesine de özen gösterilmektedir. 

Kuş Gribi hastalığı nedeniyle ülkemizde uygulanacak bir proje kapsamında, mobil yakma 
ünitelerinin ülkemizde de kullanılması söz konusudur. Mobil yakma ünitelerinin kullanımı ile 
çukura gömme uygulaması da mümkün mertebede azalacaktır. 

SORU 4) itlaf edilen hayvanların gömülme veya yok etme işlemleri ile ilgili kamuoyuna 
bilimsel bir açıklama yapmayı düşünüyor musunuz? 

CEVAP 4) İtlaf edilen hayvanlara gömülme veya yok etme işlemleri ile ilgili eğitim 
çalışmaları yapılmakta olup, bu konuda kamuoyunun bilgilendirilmesi çalışmaları da 
yapılmaktadır. 

SORU 5) İtlaf edilen kanatlı hayvanların bedelini vatandaşlarımıza ne zaman ödemeyi 
düşünüyorsunuz? Bununla ilgili programınızı kamuoyuna açıklayacak mısınız? 

CEVAP 5) Bugüne kadar itlaf edilen toplam 2.280.000 hayvan için 12,5 milyon YTL kanatlı 
hayvan bedeli yetiştiricilere hastalığın ortaya çıkmasından itibaren ödenmiş ve ödenmesine de 
devam edilmektedir. Tazminatların ödenmesiyle ilgili bir sıkıntı bulunmamaktadır. 
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16.- Denizli Milletvekili Mehmet U. NEŞŞAR'ın, Tekelin 2006yılındaki tütün alımlarına ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/12016) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Recep Tayip Erdoğan tarafından yazılı olarak 

yanıtlanmasını istiyorum. Gereğini arz ederim. ı 

Prof.Dr.Mchmet NEŞŞAR 
Cumhuriyet Halk Partisi 

Denizli Milletvekili 
18OGAK2006 

1. Tekel bu yıl tütün ektirip, alım yapacak mıdır? 

2. Yapacaksa hangi bölgelerde, hangi tür ve ne miktarda yapacaktır? 
3. Hükümetin kararı ne zaman çiftçiye açıklanacaktır? 

4. Türk tütünü ve tütüncülüğünün geleceği için ne yapmayı düşünüyorsunuz? 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 
* 3 Mart 2006 

SAYI :B.02.1.ÖİB.0.65.00.00/ 2 O O 0 
KONU 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Denizli Milletvekili Prof. Dr. Mehmet NEŞŞAR tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına tevcih edilen 7/12016 esas sayılı yazılı soru önergesinde yer alan hususlara 
ilişkin olarak verilen cevaplar aşağıda sunulmuştur: 

SORU 1- TEKEL bu yıl tütün ektirip, alım yapacak mıdır? 

SORU 2- Yapacaksa hangi bölgelerde, hangi tür ve ne miktarda yapacaktır? 

CEVAP 1,2- TEKEL A.Ş., 4733 sayılı Kanun çerçevesinde, depolarındaki stok miktarı ve 
sigara fabrikalarının harman ihtiyaçları dikkate alınarak rasyonellik, verimlilik ilkeleri ve 
üretim planlaması doğrultusunda, tütün üreticileri ile 2006 ürün yılı için üretim planlama 
çalışmalarına devam edecektir. 

SORU3- Hükümetin kararı ne zaman çiftçiye açıklanacaktır? 

CEVAP 3- Yaprak Tütün İşletme Müdürlükleri vasıtası ile tütün üreticilerine en kısa zamanda 
gerekli bilgiler verilecektir. 

SORU 4- Türk tütünü ve tütüncülüğünün geleceği için ne yapmayı düşünüyorsunuz? 

CEVAP 4- TEKEL tarafından serbest piyasa koşulları ve tüketici talepleri çerçevesinde Türk 
tütününün yoğun olarak kullanıldığı değişik markalarda sigara üretimine ağırlık verilmektedir. 

Bilgilerinizi ve gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim. 

I U N A K I T A N 
Maliye Bakanı 
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17.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, kredi kartı borçlularına ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in cevabı (7/12019) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

îetERASLAN 
DYP Hatay Milletvekili 

1-2002 yılı sonu itibariyle Kredi kartı borcunu ödemeyen kişi sayısı ne 
kadardır? 

2- 2005 yılı sonunda kredi kartı borcunu ödemeyen kişi sayısı ne olmuştur? 
Kredi kartından doğan toplam borç miktarı ne kadardır? 

3 - Son üç yılda kredi kartı borcundan dolayı haklarında icra takibi 
başlatılmış kişi sayısı yıllar itibariyle ne kadardır? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı : B.02.0.001/Oİ--H3S" J.O/03/2006 

Konu : 7/12019-18355 esas sayılı 
yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :a)15.02.2006 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/12019-18355/47124 
sayılı yazınız. 

b)Başbakanlığm 23.02.2006 tarih ve B.02.KKG.0.12/106-501-24/775 sayılı yazısı. 

Hatay Milletvekili Sayın Mehmet ERASLAN tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığı'na sunulan 7/12019-18355 sayılı yazılı soru önergesinin cevabına ilişkin olarak Bankacılık 
Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 09.03.2006 tarih ve BDDK.2006.01.DHD.KİK-2262 sayılı 
yazısı ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. a> 
Doç.Dr.Abdüllatif ŞENER / 

EKLER : Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
1-BDDK'nun 09.03.2006 tarih ve 2262 sayılı yazısı. 
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BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 
(Destek Hizmetleri Dairesi) 

Sayı :BDDK.2006.0l.DHD.KİK-?262 ~ 09.03.2006 
Konu : Soru önergesi 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sayın Doç.Dr. Abdüllatif ŞENER) 

İlgi: 24.02.2006 tarih ve B.02.0.001/01-366 sayılı evrak akış ve talimat formu. 

İlgide kayıtlı evrak akış ve talimat formu ekinde gönderilen Hatay Milletvekili 
Mehmet ERASLAN'm Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 7/12019 sayılı soru önergesinde yer 
alan hususlara ilişkin cevaplarımız aşağıda sunulmaktadır. 

Kurumumuz veri tabanında kredi kartı kullanan gerçek kişi sayısı yerine banka 
bazında risk yaratma unsurunu temsil eden "müşteri sayısı" bilgisi yer almaktadır. Bu 
nedenle, söz konusu soru önergesinin 1 ve 2 nci soruları kişi sayısı yerine müşteri sayısı 
verilerek cevaplandırılmıştır. Müşteri sayısı bilgisi her bir bankanın kredi kartı verdiği 
kişilerin toplamından oluşmaktadır. Birden fazla banka tarafından kredi kartı verilen kişi 
toplamda her bir banka için ayn bir müşteri olarak görünmekte iken, bir banka tarafından bir 
kişiye birden fazla kart verilmesi durumunda o kişi toplama bir müşteri olarak yansımaktadır. 
Ayrıca, Kurumumuz veri tabanındaki güncellenen uygulamalar,çerçevesinde 2002 yıl sonu 
yerine 2004 yıl sonu bilgileri sunulmuştur. 

Soru önergesine verilen cevaplar değerlendirilirken yukarıda değinilen hususların göz 
önünde bulundurulmasının faydalı olacağı düşünülmektedir. 

1) 2004 yıl sonu itibariyle takibe alınan kredi kartı müşteri sayısı 412.485'dir. 

2) a) 2005 yıl sonu itibariyle takibe alınan kredi kartı müşteri sayısı 735.161'dir. 

b) Takibe alınanlar da dahil olmak üzere 2005 yıl sonu itibariyle kredi kartlarından 
doğan toplam borç miktarı 18.383.562 bin YTL'dir. 

3) Kurumumuz veri tabanında takibe alınan kredi kartı müşterilerinden ne kadarı 
hakkında icra takibi başlatıldığına dair bir bilgi bulunmadığından, söz konusu soru 
cevaplandırılamamıştır. 

Bilgilerini arz ederim. 
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18.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, özelleştirme gelir ve giderlerine ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/12021) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Recep TAYYİP ERDOĞAN 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Ümmet KANDOĞAN \ 
DYP Denizli Milletvekili 

1- 2000-2005 yılları arasında her yıl için ayrı ayı belirtilmek üzere 
Özelleştirme geliri ne olmuştur? 

2- 2000-2005 yılları arasında her yıl için ayrı ayı belirtilmek üzere 
Özelleştirme giderleri ne olmuştur? 

3- 2000-2005 yılları arasında her yıl için ayrı ayı belirtilmek üzere 
özelleştirme gelirleri ne amaçlar için kullanılmıştır? 

4- Özelleştirme Gelirlerinin altyapı yatırımlarında kullanılacağı yönünde 
ilgili bakanların beyanları olmuştur. Bu çerçevede 2000-2005 yılları arasında 
her yıl için ayrı ayı belirtilmek üzere özelleştirme gelirlerinin yüzde kaçı 
yatırımların finansmanı için kullanılmıştır? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

SAYI : B.02.1.ÖİB.0.65.00.00/ * « 1 " 
KONU 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına tevcih edilen 7/12021 esas sayılı yazılı soru önergesinde yer alan sorulara verilen 
cevaplar aşağıda sunulmuştur. 

SORU 1- 2000-2005 yuları arasında her yıl için ayn ayrı belirtilmek üzere özelleştirme geliri 
ne olmuştur? 

SORU 2- 2000-2005 yıllan arasında her yıl için ayn ayrı belirtilmek üzere özelleştirme gideri 
ne olmuştur? 

SORU 3- 2000-2005 yıllan arasında her yıl için ayrı ayrı belirtilmek üzere özelleştirme 
gelirleri ne amaçlar için kullanümıştır? 

CEVAP 1,2,3- 2000-2005 yılları arasındaki özelleştirme geliri, gideri ve gelirin ne amaçlar için 
kullanıldığı Ek:l'deki tabloda gösterilmiştir. 

SORU 4- Özelleştirme gelirlerinin altyapı yatirımlannda kullanılacağı yönünde ilgili 
Bakanların beyanları olmuştur. Bu çerçevede, 2000-2005 yıllan arasında her yıl için ayrı ayrı 
belirtilmek üzere özelleştirme gelirlerinin yüzde kaçı yatırımların finansmanı için 
kullanümıştır? 

CEVAP 4- Ek l 'de yer alan tabloda, Hazine'ye transfer olarak aktarılan miktarın nasıl 
kullanıldığı yönünde Özelleştirme İdaresi Başkanlığında bilgi bulunmamaktadır. .*. ., 

Bilgilerinizi ve gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim. /^s /^r 

J&MtiA UNAKITAN 
/ / Maliye Bakanı 

Ek:l- özelleştirme Fonu Nakit Hareketleri Tablosu 

O: 3 

1 h Mart 2006 
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Ek:1 

ÖZELLEŞTİRME FONU NAKİT HAREKETLERİ 

ÖZELLEŞTİRME GELİRLERİ 

ÖZELLEŞTİRME GİDERLERİ 

idari Bütçe 
İlan Reklam 
Danışmanlık 
istihdama İlişkin Ödemeler 

m 
3.025.147.031 

2000 

36.693.800 

5.746.609 
7.802.818 
1.307.447 

21.836.926 

2991 

209.513.204 

2001 

20.970.524 

5.041.793 
616.055 
859.674 

14.453.002 

200? 

424.721.745 

20fi2 

23.745.513 

5.509.392 
3.511.675 
1.432.234 

13.292.212 

2003 

380.354.026 

2003 

22.781.957 

4.998.528 
1.837J63 
2.944.097 

12.982.069 

1.49 

6 

6 

54 

Özelleştirme Prog. Kuruluşlara Transferler 

Hazine'ye Transfer 

Emekli Sand. Transfer 

im 

580.885.627 

1.871.029.663 

2001 

423.207.878 430.267.95f 

2003 

S4.675.6f3 

-

2 

410 

http://430.267.95f
http://S4.675.6f3
http://410
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19.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Türkiye 2005 İlerleme Raporundaki "Şirketler 
Hukuku" bölümüne ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/12075) 

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 A d a l e t B a k a n ı S a y ı n C e m i l Ç İ Ç E K t a r a f ı n d a n 
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 edern»«--r87f>-l . 2 0 0 6 

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 

A v r u p a KLomisyonunun 0 9 . 1 1 . 2 0 0 5 t a r i h i n d e y a y ı n l a d ı ğ ı , " T ü r k i y e 2 0 0 5 
İ l e r l e m e R a p o r u " n u n " Ş i r k e t l e r H u k u k u " baş l ık l ı b ö l ü m ü n d e , a ş a ğ ı d a k i i f ade l e r 
y e r a l m a k t a d ı r . 

G e r e k ş i rke t l e r h u k u k u g e r e k s e a n o n i m m u h a s e b e v e d e n e t l e m e 
a l a n l a r ı n d a , T ü r k H u k u k u n u n A v r u p a Bi r l iğ i m ü k t e s e b a t ı i le g e n e l 
a n l a m d a u y u m u n u n s a ğ l a n m a s ı s ınır l ı ka lmış t ı r . 
M u h a s e b e S t anda r t l a r ı K u r u l u n u n idar i kapas i t e s i g e l i ş t i r i l m e l i d i r . B u n u n 
i ç in , M u h a s e b e S t anda r t l a r ı K u r u l u n u n m e v c u t y a p ı s ı d e ğ i ş t i r i l m e l i d i r . 

S o r u l a r : 

1 - B a k a n l ı ğ ı n ı z ı n b u i fade le r h a k k ı n d a g ö r ü ş ü ned i r ? 
2 - Ş i rke t l e r H u k u k u n d a A B m ü k t e s e b a t ı n a u y u m k o n u s u n d a n e t ü r 

d e ğ i ş i k l i k l e r y a p ı l a c a k t ı r ? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI (<?/gJ/2006 

BAKAN 
294 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 15/02/2006 tarihli ve A01.0.GNS. 
0.10.00.02-18268 sayılı yazınız, 

b) 24/02/2006 tarihli ve 239 sayılı yazımız. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan ve İstanbul Milletvekili Emin Şirin tarafindan 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/12075 Esas No.lu soru 
önergesiyle ilgili cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. maddesinin beşinci fıkrası uyannca bir aylık 
ek süre verilmesi istenilmiştir. 

Söz konusu soru önergesine verilen cevap örneği iki nüsha hâlinde ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. ** 

CemîTÇIÇEK 
Bakan 

EK: 
Soru önergesi cevabı 
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Sayın Emin ŞÎRÎN 
İstanbul Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/12075 Esas No.lu 
soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

I - Dünyada ve Ülkemizde, ekonomik ve ticarî hayatta meydana gelen gelişim ve 
değişimlere paralel olarak 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununda değişiklikler yapmak ve yeni 
bir "Türk Ticaret Kanunu Tasarısı" hazırlamak üzere Bakanlığımızca, 2992 sayılı Adalet 
Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunun 34. maddesi hükmü uyarınca, 
08/12/1999 tarihli Bakan "01ur"uyla, yüksek mahkeme üyeleri, üniversite öğretim üyeleri, 
kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, ilgili kurul temsilcileri, meslek kuruluşları temsilcileri ve 
Bakanlığımız temsilcilerinden oluşturulan Komisyon tarafından hazırlanan "Türk Ticaret 
Kanunu Tasansı" 22/06/2005 tarihinde Başbakanlığa sunulmuş, Başbakanlıkça da 
kanunlaşması sağlanmak üzere 09/11/2005 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına gönderilmiştir. Tasan halen Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet 
Komisyonunda görüşülmektedir. 

II - A) Ülkemiz, 1960'lı yıllardan beri Avrupa Ekonomik Topluluğu/Avrupa 
Topluluğunun ortak üyesidir; 14/04/1987 tarihinde üyelik için başvurmuş, 11/12/1995 
tarihinde Ortaklık Konseyi Gümrük Birliği aşamasına geçilmesini kararlaştırmış ve 
10-11/12/1999 tarihlerinde yapılan Helsinki Zirvesinde tam üye adayı konumunu almıştır. 
Türkiye ile Avrupa Birliği, 2001 yılında, Türkiye'nin katılma sürecine hazırlanmasına hizmet 
edecek olan katılma ortaklığı anlaşmasını imzalamışlardır. 

Ortak üyelik ile başlayan hukukî uyumun sağlanması yükümü, Gümrük Birliğiyle 
birlikte somutlaşmış ve Türkiye, rekabet ve fikrî mülkiyet hukukuna ilişkin düzenlemeler 

/ başta olmak üzere çeşitli Avrupa Topluluğu düzenlemelerim ulusal hukukun bir parçası haline 
getirmiştir. Üye adaylığı ise, Türkçe'ye "Avrupa Birliği müktesebatı" diye çevrilen "acquis 
communautaire"nin Türk hukukuna aktanlması zorunluluğunu getirmiştir. Bu amaçla 
Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilen, 2001/2129 sayılı "Avrupa Müktesabatının 
Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı" ile "Avrupa Birliği Müktesabatının 
Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve 
İzlenmesine Dair Karar" 24/03/2001 tarihli ve 24352 mükerrer sayılı Resmî Gazetede 
yayımlanmıştır. Bunlann yerini 24/07/2003 tarihli ve 25178 mükerrer sayılı Resmî Gazetede 
yayımlanan, 23/06/2003 tarihli ve 2003/5930 sayılı "Avrupa Müktesebatının Üstlenilmesine 
İlişkin Ulusal Program" ve "Avrupa Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal 
Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar" almıştır. Anılan 
düzenlemeler, Avrupa Birliğine tam üyelik süreci içinde, Türkiye'de kısa ve orta vadede 
gerçekleştirilmesi öngörülen çalışmalan kapsamakta, bu çalışmalann genel çerçevesini çizen 
yönlendirici bir nitelik taşımaktadır. Avrupa Birliğinin, üye ülkelerin ulusal hukuklannda 
çeşitli dallarda gerçekleştirdiği uyumlaştırma ile ortaya çıkan ortak hukuka ve dolayısıyla 
geleceğin hukukunun biçimlendirilmesine ilişkin çalışmalara ve reformlara uzak kalmış olan 
6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun, adaylık ve müzakere sürecinde, Avrupa Ekonomik 
Topluluğu/Avrupa Topluluğunun ticaret, şirketler, sermaye piyasası, taşıma ve sigorta 
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hukukuna ilişkin yönergeleri ile tüzüklerine göre değiştirilmesi kaçınılmaz bir gereklilik 
haline gelmiştir. 

Avrupa Birliği Komisyonu, Türkiye ile müzakerelere başlanmasını Avrupa Birliği 
üyelerinin devlet ve hükümet başkanlarından oluşan Konseye önermiş ve Konsey 17/12/2004 
tarihinde bu tavsiyeye uymuştur. Konsey öneriyi benimsemiş ve 03/10/2005 tarihinde üyelik 
Müzakere Çerçeve Belgesini kabul ederek, müzakereleri başlatmıştır. Türkiye'nin yeni 
hukukî konumu, Türk Ticaret Kanunu Tasarısının sadece Avrupa Birliği müktesabatı ile 
uyumlaştırılması zorunluluğunu ortaya çıkarmakla kalmamakta, aynı zamanda, Türkiye'ye, 
ileride yayınlanacak yönergelere de uyum sağlamak, Avrupa Birliği Komisyonunun kurduğu 
yüksek düzeyli uzmanlardan oluşan komisyonların Avrupa Birliği hukukunun 
şekillendirilmesine ilişkin raporlarında yer alan önerileri değerlendirmek, Avrupa Birliğinin 
ticaret hukuku alanındaki eylem plânını izlemek ve gelecekteki Kanunda gerekli değişiklikleri 
yapmak görevini de yüklemektedir. Türk Ticaret Kanunu Tasansı, Avrupa Birliğine üye diğer 
ülkelerin, ticaret, şirketler, taşıma, deniz ticareti ve sigorta kanunlarında olduğu gibi, dinamik 
bir konuma geçmeyi hedeflemiştir. 

B) Ticaret hukuku teknolojik gelişmelerden etkilenmiş, özellikle internetin günlük 
hayata sıradışı bir hızla girip her alanda kullanılır hâle gelmesi, hukuku da etkilemiştir. 
Sözleşmelerin kurulmalarından başlayarak, belgelerin, özellikle faturaların, teyit 
mektuplarının, ihtar ve ihbarların, her çeşit konişmentonun, taşıma senedinin, sigorta 
poliçesinin elektronik ortamda oluşturulması ve bu belgelerin bir kısmının elektronik ortamda 
saklanmaya başlanması; şeffaflığın bu yoldan en üst düzeyde sağlanabilmesi; şirketlerde 
yönetim kurulu, genel kurul, müdürler kurulu, yöneticiler kurulu gibi organların toplantılarına 
ilişkin çağrılarının e-posta ile yapılması, toplantıya katılmanın, öneri sunmanın, oy 
kullanmanın fizikî olarak değil sanal yolla gerçekleştirilmesi, kararların aynı yolla alınıp 
güvenli elektronik imza ile imzalanması kanun koyucuları yeni kanunlar çıkarmaya veya 
mevcut kanunlarda değişiklik yapmaya yöneltmiştir. Almanya, Fransa ve İskandinav ülkeleri 
başta olmak üzere birçok ülke, 2000 yılından beri e-postayı, e-ticareti ve yönlendirilmiş e-
mesajı ticaretin bir parçası haline getirmişlerdir. Tasanda söz konusu gelişmeye ilişkin 
kurallar öngörülmüştür. 

C) Türkiye bir taraftan Avrupa Birliği üyeliğine hazırlanırken, diğer taraftan da 
uluslararası ticaret, endüstri, hizmet, finans ve sermaye piyasalannın bir parçası olmak; Türk 
işletmeleri de bu piyasalann rekabet gücünü haiz, etkin ve güvenilir aktörleri olmak 
zorundadırlar. Bunun için başta gelen şart, işletmelerimizin Uluslararası Finansal Raporlama 
Standartlanna (IFRS) göre düzenlenmiş ve uluslararası denetim standartlan (IAAS) uyannca 
denetlenmiş finansal tablolan ile iddialannı ortaya koyabilmeleridir. Sözü edilen standartlar, 
Türkiye'ye uluslararası itibar sağlayabileceği gibi, gücümüzü karşılaştırabilir ölçeklere göre 
hesaplamamıza, buna göre stratejik derinlik taşıyan ve sürdürülebilir politikalan 
belirlememize de imkân verecektir. Türk Ticaret Kanununun bu amaçlann 
gerçekleştirilmesinde etkili ve vazgeçilmez belki de tek araç olduğu düşüncesiyle Tasan 
hazırlanmıştır. 

III - A) Türk Ticaret Kanunu Tasansınm hazırlanmasında temel olarak; 

a) Yeni Türk Ticaret Kanununun Türk işletmelerinin ticarî ve ekonomik yönden 
uluslararası rekabet piyasalarında güçlü aktörler olarak çahşmalanm sağlayacak kurum ve 
sistemlere sahip olmasının sağlanması; 
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b) Avrupa Birliği Müktesebatımn yeni Türk Ticaret Kanununun ticarî işletme, 
şirketler, sermaye piyasası, taşıma, deniz ticareti ve sigorta hukuku kitaplarına tam olarak 
yansıtılması; 

c) Yeni kanunun Türkiye'nin güncel, orta ve uzun vadeli gereksinimlerine cevap 
verecek, mekanizmaları ve hükümleri içermesi; 

d) Kanunun modern ticaret hukuku ile örtüşmesi; 

e) Mevcut bilimsel birikimin korunması, yargı kararlarıyla sağlanan hukukî gelişimin 
sürdürülmesi; 

f) Ticaret dünyasının tüm aktörlerinin gereksinimlerine, ilgili çevrelerin beklentilerine 
cevap verecek yeni kurallara yer verilmesi; 

g) Teknik gelişmelerin yansıtılması, özellikle internetten her konuda, özellikle 
şeffaflığı sağlamak için yararlanılması; 

h) Uluslararası finansal raporlama standartları ile özdeş Türk Muhasebe 
Standartlarının, genel ve mutlak uygulanma olanağına kavuşturulması; 

ı) Halka açık olan ve olmayan şirketler arasındaki farkların en az düzeye indirilmesi; 

j) Kurumsal yönetim ilkelerine uygun ve gelişmelere açık düzenlemelerin yapılması; 
k) Yeni finansman olanaklarının sağlanması; 
1) Borsada işlem görecek menkul değerler listesinin zenginleştirilmesi; 
m) Şirketlerin birleşmesi, bölünmesi ve tür değiştirmesinin yeni esaslara göre 

düzenlenmesi; 
n) Finansal tabloların hem şirketler hem de şirketler topluluğu yönünden çağdaş 

anlayışa uygun kurallara bağlanması, anonim ve limited şirketlerin etkin, bağımsız ve 
uluslararası standartlarla uyumlu denetiminin sağlanması, 

Hedeflenmiştir. 

IV - A) Türk Ticaret Kanunu Tasarısında yer alan Ticarî İşletme Kitabında, Avrupa 
Topluluğunun şirketlere ilişkin birinci yönergesine ve eklerine uygun, gelişmelerin ve 
gereksinimlerin gerekli kıldığı değişiklikler yapılmıştır. 

a) Tescil ve ilâna tâbi konuların düzenli olarak depolandığı ve elektronik ortamda 
kullanıcılara sunulabildiği bir bilgi bankasının Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdinde 
kurulması hedeflenmiş; bu yeniliğin elektronik ortamda çalışan, önce yerel daha sonra da 
merkezî, ticaret siciline geçişi kolaylaştırması öngörülmüştür. 

b) 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun haksız rekabete ilişkin hükümleri geniş çapta 
değiştirilmiştir. Haksız rekabete ilişkin kuralların amacı, bütün katılanların menfaatine, dürüst 
(hukuka uygun) ve bozulmamış rekabetin sağlanması olarak benimsenmiş; yanıltıcı, incitici, 
kötüleyici beyanlar, aşın reklamlar, rekabeti bozucu satış yöntemleri, bir kimseyi başkasıyla 
yapmış olduğu sözleşmeyi ihlâle ve feshe yöneltici eylemler, başkalarının iş ürünlerinden 
yetkisiz yararlanma, iş şartlarına uymama, hukuka aykın işlem şartlan, dürüstlük kuralına 
aykın davramş ve ticarî uygulamalar olarak kabul edilmiştir. Haksız rekabetten kaynaklanan 
sorumluluk ve ihtiyatî tedbirler fikrî mülkiyet hukuku düzenlemelerine uydurulmuştur. 
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V- Türk Ticaret Kanunu Tasarısında yer alan Ticaret Şirketleri Kitabında; 

A) Genel olarak, 
a) 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun, ticaret şirketlerine ilişkin genel hükümleri 

arasında yer alan, sermaye koyma borcu hakkındaki düzenlemelerde, modern açıklamalar ve 
teknik gelişmeler göz önünde tutularak ve 6762 sayılı Kanunun uygulamasından elde edilen 
deneyimler de değerlendirilerek bazı değişiklikler yapılmıştır. 

İlk olarak, elektronik ortamların, alanların, adların ve işaretlerin ticaret şirketlerine 
sermaye olarak konulmaları kabul edilmiştir. 

İkinci olarak, 6762 sayılı Kanun döneminde, şirkete sermaye olarak konulan 
taşınmazların, şirket adına tescillerinin ihmâl sebebiyle veya kasten yapılmayıp, eski malikleri 
üzerinde kalması aksaklığına oldukça sık rastlanmıştır. Bu durum çözümü güç birçok soruna 
neden olmuştur. Onun için taşınmazların ve sair aynî hakların, tapu kütüğünde; markalar, 
patentler, tasarımlar gibi hakların da kendilerine özgü sicillerde, şirket adına tescil edilmeleri 
için, buna ilişkin bildirimin bu sicil müdürlüklerine veya sorumlularına ticaret sicili 
müdürlüğünce resen yapılması zorunluluğu hükme bağlanmıştır. Böylece sermayenin 
korunması ve güvenliği ilkesine uygun bu düzenleme ile uygulamada çok sık görülen 
aksaklıklar giderilmeye çalışılmıştır. 

b) Şirketlerin birleşmeleri, bölünmeleri ve tür değiştirmeleri ayrıntılı bir şekilde ve 
Avrupa Topluluğu yönergelerine uygun olarak düzenlenmiştir. 

Getirilen yeni hükümlerle sadece söz konusu yapısal değişikliklerin güvenli, şeffaf ve 
basit bir işlemler zinciri içinde gerçekleşmeleri sağlanmakla kalınmamış, aynı zamanda, 
alacaklılar ve diğer hak ve menfaat sahipleri de korunmuştur. 

Aynca işçilerin devralan şirkete geçişleri, haklan ve sorumlulukları da ayrıntılı olarak 
düzenlenmiştir. 

* 
c) "Şirketler topluluğu" terimi altında bağlı işletmeler hukukunun düzenlenmesiyle, 

ana ve yavru ortaklıklar arasındaki ilişkiler, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve menfaat dengesi 
temelinde kurallara bağlanmıştır. Bu hükümlerle, yeni paysahipliği, özellikle dava haklan 
getirilmiş ve yeni sorumluluk halleri öngörülmüştür. 

B) Kollektif ve Komandit Şirketlerle ilgili olarak; 
a) Kollektif ve komandit şirketlerde, birikim esas itibanyla korunmuş ve değişiklikler, 

yanlışlann düzeltilmesine, boşluklann doldurulmasına ve belirsiz noktalann açıklığa 
kavuşturulmasına özgülenmiştir. 

b) Her iki şirkette de, oy hakkı ve şirket kararlan konusunda, şirket hesaplannın 
denetimi ve kârın belirlenmesi hususunda modern kurallar getirilmiş, denetim yeminli malî 
müşavir ile serbest muhasebeci malî müşavirlere bırakılmıştır. 

C) Anonim Şirketlerle ilgili olarak; 

a) Anonim şirketler alanında Avrupa Ekonomik Topluluğu/Avrupa Topluluğunun 
şirketlere ilişkin yönergeleri ile uyum sağlanmıştır. 

b) Bazı istisnalar dışında, pay senetleri borsada işlem gören anonim şirket esas 
alınmıştır. 
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c) Kuruluşta kurucu işlem sistemi açıkça düzenlenmiş, bu aşamada, halka açılmak 
işleyebilir bir rejime bağlanmış, şeffaflık ve etkin denetim gerçekleştirilmiştir. 

d) Avrupa Ekonomik Topluluğunun 89/667 sayılı, şirketlere ilişkin 12. Yönergesinin 
tanıdığı imkândan yararlanılarak, tek paysahibi bulunan anonim şirketin kurulmasına ve 
çalışmasına imkân tanınmıştır. Böylece Avrupa Birliği üyesi devletlerin hukukları ile tam 
uyum sağlanmıştır. 

e) Evrensel nitelikteki, paysahiplerinin eşit işleme tâbi tutulması ilkesi ile 
paysahiplerinin şirkete borçlanmalarının yasaklanması ilkesi getirilmiştir. 

f) Şirketin kendi hisse senetlerini iktisap edebilmesi, Avrupa Ekonomik Topluluğunun 
şirketlere ilişkin 2. yönergesiyle uyum içinde bulunan bir düzenlemeye bağlanmıştır. 

g) Yönetim kurulunun, hem yapısal hem de işlevsel yönden kurumsal yönetim 
kuralları da gözetilerek, yeni hükümlerle düzenlenmiş; profesyonel yönetim ve tam şeffaflık 
özenle dikkate alınmıştır. Aynca, özellikle yabancı sermayeli şirketlerde, yönetim kurulu 
toplantılarının yapılabilmesini kolaylaştırmak amacıyla, toplantıların elektronik ortamda 
yapılabilmesi imkânı getirilmiştir. 

h) Kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak, risklerin erken teşhisi ve yönetimi 
komitesinin kurulması, paylan borsada işlem gören şirketlerde zorunlu hâle getirilmiştir. 

ı) Genel kurula ilişkin hükümlerinde sisteme yönelik önemli bir değişiklik 
yapılmamış, bu organ, paysahipliğı haklanmn kullamldığı, yılsonu fînansal tablolarmın ve 
yıllık raporun incelenip hakkında karar verildiği yönetim organının seçildiği, kârın kullanılış 
şeklinin belirlendiği ve esas sözleşme üzerinde değişikliklerin yapıldığı organ niteliklerini 
korumuştur. 

j) Denetçiler anonim şirketin organı olmaktan çıkanlmış; her ölçekteki şirketlerin 
denetimi, bağımsız denetim kuruluşlanna veya küçük anonim şirketlerde en az iki serbest 
yeminli müşavire veya yeminli serbest muhasebeciye bırakılmıştır. Denetlemenin konusu, 
şirketin ve şirketler topluluğunun yılsonu fînansal tablolan ile yıllık raporlann ve envanter de 
dahil olmak üzere, tüm muhasebenin denetimidir. Söz konusu olan, kanuna, Türkiye 
muhasebe standartlarına ve esas sözleşme hükümlerine uygunluk denetimidir. Raporun 
denetimi ise, şirketin veya şirketler topluluğunun genel durumunun paysahiplerine doğru 
olarak sunulup sunulmadığının denetimidir. Denetim, şirketin varlığını ve geleceğini tehdit 
eden yalan tehlikeleri teşhis sistemlerinin şirkette bulunup bulunmadıklarım ve gerekli 
önlemlerin alınıp alınmadığım da kapsar. Denetlemenin, mesleğin gereklerine ve etiğine 
uygun olarak ve gelecekteki risklerin tespitini de kapsayacak şekilde yapılması 
öngörülmüştür. 

Denetçinin yanısıra, işlem denetçileri de düzenlenmiştir. İşlem denetçileri, kurulma, 
sermaye artınmı, azaltılması, birleşme, bölünme, tür değiştirme, menkul değer ihracı gibi 
işlemleri denetleyen uzmanlardır. İşlem denetçilerinde de denetçide aranan nitelikler 
aranacaktır. 

k) Denetim gibi radikal bir şekilde değişikliğe uğrayan ikinci kurum, fmansal 
raporlamadır. Kavram hem muhasebeyi hem de yılsonu fînansal tablolarım aşıp, ara fînansal 
tablolan da kapsayan bir genişliktedir. İşletmelerin muhasebelerine Türkiye Muhasebe 
Standartlan uygulanacaktır. Standartlar sürekli değişim süreci içindedir ve uygulama birliğim 
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sağlamak amacıyla kavramsal çerçeve Uluslararası Finansal Raporlama Yorum Komitesi 
tarafından belirlenmekte ve yorumlanmaktadır. Tüm sanayileşmiş ülkelerle birlikte aynı 
finansal raporlama standartlarını uygulamak ve aynı yorum kurallarına bağlı olmak Türk 
işletmelerine uluslararası ve yabancı piyasalarda rekabet gücü sağlayacak ve Türk piyasasına 
uluslararası nitelik kazandıracaktır. Bu konuda Tasan sistemini taşıyan kolonlar, etkenlik, 
bütünlük ve değişkenliktir. Standartlar eskiden "Uluslararası Muhasebe Standartlan" diye 
adlandırılmıştı. Bu standartlara artık "Uluslararası Finansal Raporlama Standartlan" 
denilmektedir. 

Yeni terimde vurgu "raporlama" kelimesindedir. Anılan kelime, standartlann bilgi 
verme, aydmlatma, şeffaf olma yönlerinden "aktif, yani etken olmalarmı, edilgen konumda 
bulunmamalanm, ifade etmektedir. "Bütünlük" ile söz konusu standartlann, kural olarak, tüm 
işletmelere ve şirketlere uygulanacağına gönderme yapılmıştır. Ancak, Tasanda bunun bir 
geçici istisnası vardır: üç yıl süre ile ticarî işletmelere, şahıs şirketlerine ve küçük sermaye 
şirketlerine, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlanm (IFRS) basitleştirilmiş şekilleri 
uygulanacaktır. Basit IFRS'ler Türkiye Muhasebe Standartlan Kurulu tarafından 
hazırlanacaktır. Bu uygulama hem Uluslararası Finansal Raporlama Yorum Komitesi (IFRIC) 
hem de Dünya Bankası yaklaşımına uygundur. Standartlar durağan değil devamlı gelişme 
halindedir. 

1) Modern şirketler hukukuna uygun olarak paysahibinin konumu Tasanda 
güçlendirilmiştir. Güçlenme aşağıdaki araç, yöntem ve sistemlerle sağlanmıştır. 

1. Paysahipliği haklannm listesi zenginleştirilmiştir. Tasarı, 6762 sayılı Kanunun 
paysahibine tanıdığı tüm malvarlığına, yönetime, denetlemeye ve incelemeye ilişkin haklan 
vermekte, ayrıca bu listeyi yeni haklarla zenginleştirmektedir. Bunlar, 

- Birleşmede ve hakimiyetin kötüye kullanılmasında şirketten çıkma hakkı; 

- Özel denetim isteme hakkı; 

- Şarta bağlı sermaye artırımında önerilme hakkı; 

- Eşit işlemi isteme hakkıdır. 

2. Paysahibine; 

- Birleşme, bölünme ve tür değiştirmede ortaklık payının ve haklarının veya aynlma 
karşılığının uygun olmaması halinde denkleştirme talebi davası; 

- Birleşme, bölünme ve tür değiştirmenin iptali davası; 

- Birleşme, bölünme ve tür değiştirmede sorumluluk davası; 

- Hakimiyetin kötüye kullanılması halinde yönetim kuruluna sorumluluk davası ve 
alacaklılann davasma müdahale; 

- Tam hakimiyette uyulmaması gereken talimatlara uyan paysahibine sorumluluk 
davası; 

- Denetçi atanması davası; 

- Genel kurul kararlannm hükümsüzlüğünün tespiti davası; 
- Kanuni şartlara uygun tasfiye memuru seçimi talebini içeren dava 
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gibi yeni dava haklan tanınmıştır. 

3. Bazı hakların kullanılması daha etkili ve kolay hale gelmiştir: 

- Kurumsal temsilci sistemi. 

- Temsilcinin genel kuruldan önce talimat alma zorunluluğu. 

- Bilgi alma hakkı. 

- İnceleme hakkı. 

4. Web sitesi zorunluluğu getirilerek şeffaflığı sağlayan araçlar artmıştır. 

5. Oyda imtiyaz sınırlandırılmıştır. 

6. Bağlam sistemi keyfîlikten ve ucu açık düzenlemelerden kurtarılmıştır 

7. Bir paysahibinin şirkette belirli pay yüzdelerine ulaşması; hakimiyet sözleşmesi 
kurulması; birleşme sözleşmesinin imzalanmasından sonra, birleşmeye katılan ortaklıklarm 
malvarlıklarında değişiklik olması gibi hallerde bildirim yükümü öngörülmüştür. 

8. - Bağlı ortaklık yönetim kurulunun toplulukla ilişkiler raporu; 

- Hakim ortaklık paysahibinin topluluk ilişkileri raporu; 

- Kurumsal yönetim ilkeleri değerleme açıklaması; 

- Kuruluş ve sermaye artırımı beyannamesi 

konularında yönetim kurulunun beyanda bulunması veya rapor vermesi yükümü 
getirilmiştir. 

m) Tasarı anonim şirketler hukukunda paysahibinin değerini ve oyun etkisini 
artırmayı, genel kurullara ilgiyi artınp, katılma isteksizliğinden doğan "güç boşluğu"nu 
ortadan kaldırmayı amaçlayan "paysahipleri demokrasisi" öğretisinden izler taşımaktadır. 
Ticarî hayatta hisse senetleri borsada işlem gören anonim şirketlerde halk paysahibi genel 
kurullara en düşük düzeyde katılmakta, genel kurul bazen on-oniki paysahibi ile 
toplanmaktadır. Tasan, Toplumsal etkileri olan ve halka açık şirketlerin işlevlerini 
görmelerini engelleyen güç boşluğu sorununu, on-line oy kullanımıyla, zorunlu web sitesine 
de işlev yükleyen talimata ilişkin hükümlerle ve özellikle bağımsız temsilcilerle çözmeyi 
amaçlamaktadır. 

n) Tasan, kurumsal yönetim ile ilgili olarak bir taraftan ilkesel ve genel hükümler 
öngörmüş diğer taraftan da, çeşitli konularda anılan ilkelere uygun düzenlemeler yapmıştır. 

Birinci grupta; Sermaye Piyasası Kuruluna tanınan, kurumsal yönetim ilkelerini 
derecelendirme kural ve sonuçlarım belirleme yetkisi; yönetim kurulunun şirketi bu açıdan 
değerlendiren açıklaması; tehlikelerin erken teşhisi komitesi; aynı konuda denetçiye verilen 
ikaz görevi; yönetimin, yönetim kurulu tarafından bir teşkilat yönetmeliği ile devri; 
murahhaslar; bağımsız ve ulusal standartlara göre yapılması gereken denetim anılabilir. 

İkinci grupta bazı somut düzenlemeler örnek olarak gösterilebilir. Bunlar, şöyle 
sıralanabilir. 

1. Kuruluş ve temel ilkelerde: Kurucu menfaatleri, kurucular beyanı, kuruluş denetçisi 
raporu, eşit işlem ilkesi, paysahiplerinin şirkete borçlanmalannın yasaklanması. 
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2. Yönetim kurulu düzeyinde: Profesyonel yönetimi sağlamak amacıyla, yönetim 
kurulu üyelerinin paysahibi olmalan zorunluğunun kaldmlması; azlığa yönetim kurulunda 
temsil hakkı; yönetim kurulu üyelerinin görevleri sırasında şirkete kusurlarıyla verecekleri 
zararın sigorta ettirilmesi; borca batıklıkta nesnellik ve önlemler. 

3. Denetleme konusunda: Bağımsızlık, tarafsızlık, uluslararası standartta denetim, 
denetçinin müşterisine denetimden başka hizmet verememesi, danışmanlık yapamaması; aynı 
müşteriye aynı denetçi takımı ile denetim hizmeti sunulmaması, yönetim kurulunun yıllık 
raporunun denetim kapsamında olması, riskin teşhisi ve iç denetim düzeninin standartlara 
uyup uymadığının denetimi. 

4. Genel kurul düzeyinde: Devredilemez yetkilerin belirlenmesi; genel kurul iç 
yönetmeliği; organ temsilcisi, bağımsız temsilci, kurumsal temsilci; oyda imtiyazın 
sınırlandırılması. 

5. Farklılaştınlmış teselsül 

6. Şeffaflık: web sitesi 

o) 6762 sayılı Kanunun bağlı nama yazılı pay senetleriyle ilgili düzenlemesi, sınırsız 
bağlam anlayışına dayanıyordu. Sınırsızlık, şirkete geniş ve biraz da keyfî red olanaklan 
sağlıyor, bu da bir taraftan, bölünme kuramına egemenlik tanıyor, diğer taraftan da red edilen 
pay sahibini ve devredeni, "malik fakat şirkete karşı paysahibi değil/şirkete karşı paysahibi 
fakat malik değil" konumuna yerleştiriyordu. Tasanda benimsenen sistemde düzenin esası; 

1. Bağlam sebeplerinin sınırlandınlması yoluyla şirketin red hakkına kısıtlama 
getirilmesi, 

2. Red sebebi borsaya kote olmayan nama yazılı paylarda haklı sebep tanınır iken, red 
hakkının borsaya kote edilmiş nama yazılı paylarda daha da kısıtlanması ve iktisap edenin 
paysahibi olarak tanınacağı yüzdesel sınırın aşılması gibi nesnel bir sebebe bağlanması ve 

3. Esas sözleşmenin değiştirilmesi yolu ile bağlam getirilmesinin ağırlaştınlmış 
nisaplara tâbi tutulmasıdır. Borsaya kote olmayan paylarda haklı sebebin sınırlandınlmış 
olması yeni anlayışın özelliğidir. 

Bölünme kuramını sistemden çıkarmak amacıyla borsaya kote edilmemiş nama yazılı 
hisse senetlerinde, şirket onay vermediği sürece hisse senetlerinin mülkiyetinin (istisnalar 
dışında) devredende kalması kuralı getirilmiştir. Yine aym amaçla, yani bölünmeye olanak 
tanımamak için, borsaya kote nama yazık hisse senetlerinde, borsada iktisap halinde hakların 
devir ile devralana geçtiği kabul edilerek borsaya dost bir çözüme gidilmiştir. 

p) Tasanmn bir yeniliği de şarta bağlı sermaye artırımıdır. Bu suretle değiştirme ve 
alım haklanna dayalı, artırımın gerçekleşme düzeyinin ve zamanının üçüncü kişinin 
davranışına bağlı olduğu, şarta bağlı sermaye artırımı kurumunun getirilmesiyle, hem yeni 
menkul değerler yaratılmış, hem şirketin finansmanında etkili yeni bir araca yer verilmiş, hem 
de işçilerin şirkete ortak olmalan için bir imkân yaratılmıştır. 

r) Tasan, kurul sorumluluğunda önemli bir yenilik yapmıştır. 6762 sayılı Kanun 
anonim ortaklığa hakim olan müteselsil sorumluluktan sorumluların zararın tümünden 
müteselsilen sorumlu olmalanm anlıyor, rûcu ile de ilgilenmez iken, Tasarı farklılaştınlmış 
teselsül ilkesini kabul etmiştir. 
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D) Limited Şirketler ile ilgili olarak; 

a) Limited şirketin de en az anonim şirket kadar ticaret ve sanayi hayatında işlev sahibi 
olması ve özellikle son yıllarda yabancı yatırımların bu türü tercih etmeleri de limited şirkete 
İlişkin hükümlerin geniş çapta değiştirilmesinde rol oynamıştır. 

b) Limited şirketin kuruluşuna ilişkin hükümlerde büyük değişiklik yapılmamıştır. 

Belirtilmesi gereken ilk yenilik şirket sözleşmesinin zorunlu içerik ve bağlayıcı olması 
için şirket sözleşmesinde yer alması gereken kayıtlar olmak üzere iki kısma ayrılmış 
olmasıdır. Sistem, şirket sözleşmelerinin bilinçle hazırlanması gereğini ortaya çıkarmaktadır. 
Bilinçle hazırlanan bir şirket sözleşmesi de ihtilafları azaltacaktır. 

îkinci yenilik ise tek ortaklı limited şirkettir. Tek ortağa düşen limited şirketlere ilişkin 
tescil de bir yeniliktir. 

Üçüncü yenilik ise esas sermaye payının taksitle ödenmesinin kaldırılmış olmasıdır. 
Peşin ödeme birçok hükmü gereksiz hâle getirmiştir. 

c) Tasannın önemli yeniliği esas sermaye payında gerçekleşmiştir. İlk olarak "ortağın 
sermayesi" ile "sermaye payı" terimlerinin yarattığı karmaşaya son verilmiştir. îkinci olarak 
hiçbir yaran olmayan, aksine güçlüklere yol açan "bir ortak, bir pay" ilkesi terk edilmiş, bir 
ortağın birden çok payı olabileceği kabul edilmiştir. Üçüncüsü esas sermaye paymm nama 
yazılı senede bağlanmasıdır. 

d) Çıkma, özellikle çıkarılma, Tasanda şirketin varlığını sürdürebilmesi ilkesi 
bağlamında düzenlenmiştir. Yeni yaklaşım kendisini özellikle aynlma akçesinde 
göstermektedir. Akçenin muacceliyeti şirket düşünülerek hükme bağlanmıştır. Aynca, 
hesaplamada işlem denetçisine görev verilmiştir. Bu da hesaplamanın keyfiliğini engelleyecek 
bir önlem olması yanında hiçbir esasa dayanmayan öznel hesaplamalarla şirketin zarara 
uğratılması tehlikesini ortadan kaldırmaktadır. 

e) Tasanda genel kurul ile yönetim arasındaki işlev aynlığı belirginleştirilmiş ve 
özden yönetim ilkesi yerine, seçilmiş yönetim düzeni kabul olunmuştur. 

f) Avrupa ülkelerinde limited şirketin doğal araçlan kabul edilen ek ödeme 
yükümlülükleri ile yan edim yükümlülükleri Tasanyla Türk hukukuna getirilmiştir. 

g) Finansal tablolarda, anonim şirkete ait hükümlerin limited şirkete de aynen 
uygulanmasıyla, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlan (IFRS) limited şirkette de 
uygulanmış olacaktır. 

h) Anonim şirketlerin denetlenmesine ilişkin hükümler limited şirketlere de 
uygulanacaktır. 

E) Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket ile ilgili olarak; herhangi bir 
değişiklik yapılmamıştır. 

VI - Gerek uluslararası düzeyde gerek Avrupa Topluluğunda, Türkiye'de "KOBİ" 
kısaltması ile anılan "küçük ve orta ölçekte" işletmeler çeşitli alanlarda özel düzenlemelerin 
konusunu oluşturmaktadır. Uluslararası Finansal Raporlama Standartlan Kurulu (IRSB) 
KOBİ'ler için, finansal raporlama standartlannın hazırlığı içindedir. Yakın gelecekte söz 
konusu standartlann uygulamaya konulması beklenmektedir. KOBİ'lere özgü aynk 
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düzenlemelere, şirketlerin birleşmesi, bölünmesi, tür değiştirmesi bağlamında kredilerde, 
teşviklerde, Avrupa Birliğinde bölgesel kalkınma programlannda rastlanmakta veya 
bunlardan bağımsız ve özel olarak KOBİ'ler için düzenlemeler yapılmaktadır. Aynı şekilde 
küçük ve orta ölçekli sermaye şirketlerine de, denetçilerin seçiminde, fınansal raporlama ve 
denetleme standartlarında., finansal tabloların ilanında, bölünmenin ve birleşmenin 
denetlenmesinde gene söz konusu yapı değişikliklerinin ortaklar tarafından incelenmesinde, 
büyük ölçekli sermaye şirketlerine nazaran, daha basit usul ve yöntemler uygulanmaktadır. Bu 
gelişmeler ile uygulanan "kolaylık sağlayıcı" hükümler dikkate alınarak, işletmelerin ve 
sermaye şirketlerinin büyüklüklerini belirleyen ölçütler konulmuştur. Sermaye şirketleri 
hakkında, Avrupa Birliğinde uygulananlar esas alınmış, ölçüt oluşturulmuştur. KOBİ'ler için 
ölçütlerin belirlenmesi Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bırakılmıştır. 

VII - Elektronik işlemler, güvenli elektronik imza, elektronik işlemlerin bir bölümünü 
oluşturan e-ticaret, şirketlerde organların sanal ortamlarda toplantı yapabilmeleri, on-line oy 
kullanma ve toplantı nakli ticarî işletme, şirketler, kıymetli evrak, taşıma, deniz ve sigorta 
hukukunu derinden etkilemiştir; etkilemeye ve önemli kurumları yeniden şekillendirmeye 
devam edecektir. 5070 sayılı Elektronik îmza Kanunu ve bunun Borçlar Kanununa yansıması 
söz konusu etkinin kanıtıdır. Tasanda şeffaflık bağlamında elektronik işlemlere ve nakillere 
önemli yer ayrılmış; bu amaçla düzenlemeler yapılmış, bu bağlamda her sermaye şirketinin 
bir web sitesi açması, bu sitenin bir bölümünü paysahiplerinİ, alacaklılan, sermaye piyasası 
aktörlerini ilgilendiren bilgilerin yayınlanmasına tahsis etmesi, yönlendirilmiş mesajlan bu 
siteye koyması, bu hususu (siteyi değil) tescil ettirmesi ve ilan etmesi, web sitesinin adresini 
unvanının altına yazması zorunluğu getirilmiştir. Web sitesine konulması gereken bir bilgi, 
rapor, açıklama, yönlendirilmiş mesaj vs., siteye konulmamışsa bu, hukuka aykm bir eylem 
olarak kabul edilmiştir. Sermaye şirketlerinde on-line oy kullammlan fizikî katılımlara ve oy 
kullammlanna eşit tutulmuş, ancak bunun uygulaması, ilgili tüzüğün çıkarılmasına 
bırakılmıştır. 

VIII - Türk Ticaret Kanunu Tasansımn hazırlanmasında esas alman Avrupa Ekonomik 
Topluluğu/Avrupa Topluluğu ikinci hukuku kapsamındaki düzenlemeler şu şekilde 
sıralanabilir; 

A) Haksız rekabet yönünden; 

a) 10/09/1984 tarihli ve 84/450/AET sayılı, üye ülkelerin yanıltıcı reklamlanna ilişkin 
kanun, tüzük ve idarî tasarruflarına ilişkin hükümlerinin uyumlaştınlmasına ilişkin Konsey 
Yönergesi [ATRG, 19/09/1984, L. 259]; 

b) 06/10/1997 tarihli ve 97/55/AET sayılı yamîtıcı reklamlar ile karşılaştırmalı 
reklamlara ilişkin Avrupa Parlamentosu ve Konsey Yönergesi [ATRG, 23/04/1997, L. 290]; 

c) 18/06/2003 tarihli Haksız İşletme Uygulamalanna İlişkin Bir Yönerge Önerisi 
[KOM (2003), 356]; 

d) Avrupa Parlamentosu ve Konsey tarafından kararlaştınlmış AT/2005/29 sayılı 
11/05/2005 tarihli Haksız İş Uygulamalanna İlişkin Yönerge (GRuR Int. 2005,569). 
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B) Şirketler hukuku yönünden; 

1-Yönergeler 

a) 68/151 sayılı ve 09/03/1968 tarihli, şekil kamuyu aydınlatma, tescil/ilân, organlann 
işlemlerinin ortaklığı bağlamasına ilişkin, Konseyin birinci yönergesi (ATRG, 14/03/1968, L. 
65/8.); 

b) 77/91 sayılı 13/12/1976 tarihli, kuruluşa ve sermayenin korunmasına ilişkin 
Konseyin ikinci yönergesi (ATRG, 31/01/1977, L. 026/1); 

c) 78/855 sayılı ve 09/10/1978 tarihli anonim şirketlerin birleşmelerine ilişkin 
Konseyin üçüncü yönergesi (ATRG, 20/10/1978, L. 295/36.); 

d) 78/660 sayılı ve 25/07/1978 tarihli, bazı tür şirketlerin yıllık hesaplarına ilişkin 
Konseyin dördüncü yönergesi (ATRG, 14/08/1978, L. 222/11.); 

e) 82/891 sayılı ve 17/12/1982 tarihli, halka açık anonim şirketlerin bölünmelerine 
ilişkin Konseyin altıncı yönergesi (ATRG, 31/12/1984, L. 378/147); 

f) 83/349 sayılı ve 13/06/1983 tarihli, konsolide hesaplara ilişkin Konseyin yedinci 
yönergesi (ATRG, 18/07/1983, L. 193/1 vd.); 

g) 84/253 sayılı ve 10/04/1984 tarihli, kanuni denetleme sorumluluğu taşıyan 
kimselerin hesaplara ilişkin belgeleri (hesaplan) onaylamasına ilişkin Konseyin sekizinci 
yönergesi (ATRG, 12/05/1984, L. 126/20.); 

h) 89/666 sayılı ve 21/12/1989 tarihli, başka bir ülkenin hukukuna tâbi bazı tür 
şirketlerin üye ülkelerden birinde şube açmasına ilişkin Konseyin onbirinci yönergesi (ATRG, 
31/12/1989, L. 395/36.); 

ı) 89/667 sayılı tek ortaklı sınırlı sorumlu (kapalı) şirketlere ilişkin Konseyin onikinci 
yönergesi (ATRG, 30/12/1989, L. 395/40.) 

j) 2001/86 sayılı ve 08/10/2001 tarihli, Avrupa Ortaklığına işçilerin katılmasına ilişkin 
Konsey yönergesi (ATRG, 10/11/2001, L. 294/22). 

2- Tüzükler 
a) 2185/85 sayılı ekonomik çıkar birliğine ilişkin AT tüzüğü (ATRG, 31/07/1985, L. 

199/1); 

b) 2157/2001 sayılı ve 08/10/2001 tarihli, Avrupa Şirketinin (SE) esas sözleşmesine 
ilişkin AT tüzüğü (ATRG, 10/11/2001, L. 294/1). 

c) 1606/2002 sayılı ve 19/07/2002 tarihli Avrupa Parlamentosu ile Konseyin 
(ortaklaşa) uluslararası muhasebe standartlannın uygulanmasına ilişkin AT tüzüğü (ATRG 
11/09/2002, L. 243/1); 

3- öneri halindeki yönergeler 

a) Anonim şirketin yapısına ve işçilerin yönetime katılmasına ilişkin Konseyin beşinci 
yönergesi (ATRG, 1989, C. 240/2); 
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b) Konzern (şirketler topluluğu) hakkında dokuzuncu ön yönerge (Komisyonca 
çekilmiştir); 

c) Sınıraşan birleşmelere ilişkin onuncu yönerge (ATRG, 1985, C. 23/11); 
d) Şirketin bütünü ile devralınmasına ilişkin yönerge [COM (2002), 534, ATRG, 

25.02.2003, 45E], Ayrıca COM/97/0565. Final COD 95/0341 ve COM/2002/0534-COD 
2002/0240]. 

4- Tavsiyeler 
a) Avrupa Birliğinde Yasal Denetimin Kalitesinin Güvencesi Hakkında 15/11/2000 

tarihli Komisyon Tavsiyesi (2001/256/EC): Asgarî gereklilikler (2001), ATRG, L 91/91; 
b) Çevresel Konuların Şirketlerin Yıllık Hesap ve Yıllık Raporlarında Kabulü, 

Ölçümü ve Açıklaması Hakkında 30/05/2001 tarihli Komisyon Tavsiyesi (2001/453/EC), 
(2001), ATRG, L 156/33; 

c) Avrupa Birliğinde Kanunî Denetçinin Bağımsızlığı Hakkında 16/05/2002 tarihli 
Komisyon Tavsiyesi (2002/590/EC): Bir Dizi Temel İlke, (2002), ATRG, L 191/22. 

5- Açıklamalar 
a) Komisyon Açıklaması "Muhasebe Uyumu: Uluslararası Uyuma İlişkin Yeni Bir 

Strateji", Kasım 1995, COM (1995) 508; 
b) 11/05/1999 tarihli Komisyon Açıklaması "Finansal Hizmetler: Finansal Piyasaların 

Çerçevesinin Değiştirilmesi: Hareket Planı" COM (1999) 232; 
c) Komisyon Açıklaması (98/C143/03), "Avrupa Birliğinde Kanunî Denetim, Gelişim 

Yönü", (1998), ATRG, C 143/3; 
d) 13/06/2000 tarihli Komisyon Açıklaması, "AB Finansal Raporlama Stratejisi: 

Gelişim Yönü", COM (2000) 359; 
e) AB'de Kanunî Denetçilerin Güçlendirilmesi, 21/05/2003, EP/03/715; 
6-Raporlar 
a) Şirketler Hukuku Üzerine Danışma Raporu (Mart 1997) 
b) Şirketler Hukuku Alanında Yüksek Düzeyli Uzmanlar Grubunun Devralma 

Tekliflerine İlişkin Raporu, (2002); 
c) Şirketler Hukukunun Modernleştirilmesi ve Avrupa Birliğinde Kurumsal Yönetimin 

Güçlendirilmesi-îleri Doğan Hareket Etmek İçin Bir Plan, COM (2003), 284,21/05/2003. 
7- Yeşil Kitap 
Avrupa Birliğinde Kanunî Denetçinin Rolü, Konumu ve Sorumluluğu (1996), ATRG, 

C 321/1. 
DC - Yukarıda belirtilen Avrupa Birliği şirketler hukuku mevzuatının uyumlaştırılması 

bakımından bir değerlendirme yapıldığında; Kanun Tasansmın genel olarak söz konusu 
mevzuatta yer alan önemli birçok ilkeyi kapsadığı görülmektedir. Ancak belirtmek gerekir ki, 
söz konusu mevzuatta tam üyelik gerektiren hükümler de bulunmakta olup, bu hükümler 
bakımmdan uyum, ancak Türkiye'nin Avrupa Birliğine tam üyeliği ile gerçekleşebilecektir. 

Bunun yanında şirketler muhasebesine ilişkin mevzuat bakımından Avrupa Birliği 
mevzuatındaki temel ilkelere yer verilmiş olmakla birlikte, birçok husus bakımından Türkiye 
Muhasebe Standartları Kurulunca belirlenecek ilkelere atıf yapılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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20. - Hatay Milletvekili Fuat ÇAY'tn, İskenderun Körfezinde batan bir gemideki zehirli atıkların 

çıkarılmasına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/12093) 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sayın Osman PEPE tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması için gerekli işlemlerin yapılmasını saygılarımla arz 
ederim.23.01.2006 

Hatay Milletvekili 

1-İskenderun Körfezi'nde 6 Eylül 2004 tarihinde batan 'M/V Ulla' gemisindeki 2.200 
ton zehirli yükün ne kadarı çıkarılmıştır? 

2-Çıkarılamayan atık varsa ne kadardır ve akıbeti ne olacaktır? 

3-Zehirli atık çıkarma çalışmaları yapılırken atığın tekrar suya karışmaması için ne 
gibi önlemler alınmıştır? 

4-Çıkarılan atığın sadece 1.400 ton olduğunu ve bu atığın çekilmesi sırasında gelen 
suyla birlikte tekrar denize bırakıldığı ve bunun sonucunda zehrin tekrar suya karıştığı 
iddiaları doğru mudur? 

5-Zehirli atığı çıkarmak üzere gelen Liberya bandıralı 'Amorito' adlı gemi 21 Ekim 
2005 tarihinde İskenderun'dan ayrılmıştır. Üzerinden 2 ay geçmesine rağmen kalan zehirli 
atığı almak için ikinci bir gemi gelmemiştir. Bu konuda İspanya yetkilileriyle görüşülmüş 
müdür? 

6'Görüşülmüş ise kalan zehirli atık ne zaman çıkarılacaktır? 

7-1,5 yıldır çıkarılamayan zehirli atık nedeniyle vatandaşın ve bu olaydan doğrudan 
doğruya etkilenen turizmci, balıkçı ve yöre esnafının uğradığı zararı karşılamayı 
düşünüyorsunuz? 

8-Bu konuda ne gibi çalışmalar yapılmıştır? 
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T.C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.18.0.SGB.0.03-02-610.01- £$% - J . 5 " 3 

Konu: Sayın Fuat ÇAY'm 
Yazılı Soru Önergesi 12265 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi : TBMM'nin 15/02/2006 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-18268 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan Hatay Milletvekili Sayın Fuat ÇAY'm "İskenderun Körfezinde 
batan bir gemideki zehirli atıklann çıkanlmasma ilişkin" 7/12093 esas sayılı yazılı soru önergesi 
Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

EK: 
1- Cevabi yazı 

O: 3 

5 IS /2006 
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HATAY MİLLETVEKİLİ SAYIN FUAT ÇAY'IN 
«İSKENDERUN KÖRFEZİNDE BATAN BİR GEMİDEKİ ZEHİRLİ ATIKLARIN" 
ÇIKARILMASINA İLİŞKİN" 7/12093 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ 

HAKKINDA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞININ CEVABI 

1,2- İhaleyi kazanan firma 01.06.2005 tarihinde operasyona başlamıştır. Batık gemi 
içinde bulunan uçucu kül taşlaşmış durumdadır. Ulla gemisinden çıkarılan atık yükün yoğunluğu 
2.2 kg/İt alındığında yaklaşık 1520 mton olarak hesaplanmıştır. 42 metre derinlikte bulunan 
geminin ambarında bulunan taşlaşmış atığın ambarların konumundan dolayı kenarlarda ve 
köşelerde kalan kısımları şimdiye kadar kullanılan yöntemlerle alınamamıştır. Konu ile ilgili 
olarak, ilgili kurumların katılımı bir toplantı düzenlenmiş olup, toplantıda alınan kararlar 
gereğince, Orta Doğu Teknik Üniversite Mühendislik Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği 
Bölümü, İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Müdürlüğü Türkiye 
Kimya Sanayicileri Derneği, Çağan Dalgıçlık Sualtı Hizmetleri Ltd. Şti.'nden uzmanlar bilirkişi 
olarak görevlendirilmiş ve "Batık Ulla gemisi ambarlarının konumundan dolayı kenarlarda ve 
köşelerde kalan katılaşmış formdaki atık yükün gevşetilerek alınması/ alınamaması ve ihalenin 
sonuçlandırılmasına ilişkin verilecek son karara mesnet teşkil etmek üzere bilimsel bir raporun 
hazırlanması sağlanmıştır. Söz konusu bilirkişi raporunda atığın önemli bir kısmının hala 
çıkartılamadığı, ancak, derinliğin 40-42 m den fazla, görüşün oldukça düşük olduğu, yükün 
sertleşmiş bir yapıda olması göz önünde bulundurulduğunda, yapılabilecek operasyonel 
işlemlerin yeterince yapılmış olduğu görüşüne yer verilmiştir. Raporun değerlendirilmesi 
amacıyla yapılan toplantı sonucunda, söz konusu gemide bulunan atıktan numune alınması ve 
TÜBİTAK'ta analizinin yaptırılarak, tehlikeli özellik taşıyıp taşımadığının ve atığın gemi ile 
çıkarılması durumunda malzeme özelliği dikkate alınarak alınması gerekli tedbirlerin tespit 
ettirilmesi kararlan alınmıştır. 

3- 42 metre derinlikte bulunan geminin ambarındaki atık yük ambar kapaklarından 
girilmek suretiyle parçalanarak ve pompalar vasıtasıyla alınmıştır. Dolayısı ile su ile birlikte 
çekilen atık, atığı götürecek olan Amorito Gemisinin ambarlarına basılmıştır. Gemi yükünün 
çıkartılmasına ilişkin hazırlanan ihale şartnamesinde de alınacak önlemlerle ilgili detaylar 
verilmektedir. Batık M/V Ulla gemisinin batmasını takip eden günlerde ve batık gemideki yükün 
tahliyesi sürecinde alman deniz suyu numunelerinin yetkili laboratuarlarda yapılan analiz 
sonuçlan, yürürlükteki mevzuattaki deniz suyu kalite kriterleri açısından, deniz suyu kalitesinin 
olumsuz olarak etkilenmediğini göstermektedir. 

4- Atığın tahliyesi esnasında hem üniversite hem de Hatay İl Çevre ve Orman Müdürlüğü 
tarafından deniz suyundan alman numulerin sürekli analizi yaptınlmış ve tahliye süresince İl 
Müdürlüğü teknik elemanlannın da bulunduğu bir komisyon tarafından kontrol altında 
tutulmuştur. Batık gemideki yükün tahliyesi sürecinde alman deniz suyu numunelerinin anılan 
yetkili laboratuarlarda yapılan analizlerine istinaden, yürürlükteki mevzuattaki deniz suyu kalite 
kriterleri açısından, deniz suyu kalitesinin olumsuz olarak etkilenmediği anlaşılmaktadır. 

5,6- Söz konusu geminin ambannda bulunan taşlaşmış atığın ambarların konumundan 
dolayı kenarlarda ve köşelerde kalan malzemenin gevşetilerek alınabilmesi için yeni bir 
yöntemin uygulanarak atık yükün gemiye hasar vermeden çıkarılmasına ilişkin operasyunun 
yapılabilirliği konusunda araştırmaya ihtiyaç duyulmuştur. Bu sırada, atık yükü almak üzere 
gelmiş olan OBO tipi Amorito Gemisinin Türkiye'de bulunduğu sürenin uzaması nedeniyle 
periyodik olarak yapılması gereken gemi bakım çalışmalarmı yaptırmak üzere ülkemizden 
aynlmışür. Ancak, atık çıkanlmasma devam edilmesi durumunda Lafarge tarafından yeni bir 
gemi tahsis edilecektir. 

7,8- Batan gemide bulunan atık içerisinde bulunan krom (+6)'mn tamamen suda 
çözünmesi durumunda yaklaşık olarak 308.000 ton suyu etkileyebileceği hesaplanmjgyr^ 
Dolayısıyla Batık geminin bulunduğu alanın balıkçılık yönünden avlanma sahası dışında ve 
münhasıran liman sahasında olmasma rağmen, ihtiyata binaen batık noktası etrafındaki 65 metre 
yançaph alan RİSK BÖLGESİ olarak, 200 metre yançaplı alan ise KORUMA GÜVENLİK 
BÖLGESİ olarak ilan edilmiştir. Durum Başbakanlık Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel 
Müdürlüğüne bildirilerek kamu oyuna ve ilgili kurumlara duyurulması sağlanmıştır. 
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21.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU'nun, kamu bankalarının eski personeline 
göreve dönme imkânı verilip verilmeyeceğine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/12098) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumu Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı saym 
Mehmet Ali Şahin'in yazılı olarak yanıtlamasını bilgilerine 
sunarım. 

Kemal KILIÇDAROĞLU 
İstanbul Milletvekili 

Kamu bankalarının, doğan personel açığını gidermek amacıyla 
yeniden eleman almak için KPSS'ye başvurdukları, gazetelerde 
haber olarak yer almaktadır. Bu bağlamda: 

Geçmişte ihtiyaç fazlası personel olarak adlandırıp, banka ile 
ilişiği kesilerek başka kamu kurumlarında çalıştırılanlardan, 
Bankaca uygun görülenlerin, tekrar geri dönmelerine olanak 
sağlamayı düşünüyor musunuz? 

- 5 8 9 -



TBMM B: 74 14 . 3 . 2006 O: 3 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

ELiB-Oİ0002/ IU\ Konu : 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ:a) TBMM Bask.nm, 15.02.2006 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-18268 sayılı yazısı. 
b) Devlet Bakanlığının (Sn.AJİ BABACAN) 24.02.2006 tarih ve B.02.0.006-16/702 

sayılı yazısı. 
c) Devlet Personel Başkanlığının, 24.02.2006 tarih ve B.02.1.DPB.0.16-180-630-

3046 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Kemal KDUÇDAROĞLU'nun, Bakanlığıma tevcih 
ettiği, 7/12098 esas no'hı yazdı soru önergesi cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bflguerinizi ve gereğini arz ederim. 

FKJ FR : Mehmet A i ŞAHİN 
1) ilgi (b) yazı ve ekleri Devlet Bakanı ve 
2) İlgi (c) yazı ve eki Başbakan Yardımcısı 

T.C. 
D E V L E T B A K A N L I Ğ I 

Sayı : B.02.0.006- l ^ / ^ O İ .2L/.3..-/2006 

Konu : 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sayın Mehmet Ali ŞAHİN) 

İlgi : a) 20/02/2006 tarihli ve B.02.0.002/1040 sayılı yazınız. 
b) 06/03/2006 tarihli ve 72/27528, 
c) 02/01/2006 tarihli ve 132/12389 sayılı yazılar. 

istanbul Milletvekili Kemal KJLIÇDAROĞLU'nun 7/12098 esas numaralı soru 
önergesi hakkındaki ilgi (a) yazınız üzerine, Bakanlığım ilgili kuruluşları Türkiye Halk 
Bankası ve T.CZiraat Bankası Genel Müdürlükleri'nden alınan ilgi (b) ve (c)'deki kayıtlı 
yazılar ilişikte gönderilmektedir. 

Bilgilerine arz ederim. 
T.C. 

DEVLET BAKANLIĞI VE 
BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

EKLER : TARİH: 09.3.2006 A V B A S A C A N 
îlgi (b) Ve (C) yazılar SAYI: 1617 Devlet Bakanı 
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T.C. 
Z İ R A A T B A N K A S I A. Ş. 

G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü 
SERMAYE: 2.500.000.000 YENİ TÜRK LİRASI 

Finansal Tablolar Dış Raporlama Daire Başkanlığı 

No : 03-52*—^2-
Konu : Kemal KILIÇDAROĞLU'nun 

7/12098 sayılı soru önergesi 

Ankara,01/03tt006 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI'NA 

(Sn. Ali BABACAN) 
(Özel Kalem Müdürlüğü) 

ANKARA 

İlgi: 20.02.2006 tarih ve 549 sayılı yazınız. 

İlgide kayıtlı yazınız ekinde alman İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU'nun 

7/12098 sayılı soru önergesine Bankamız ilgili Birimince verilen cevap aşağıda sunulmuştur. 

4603 sayılı Kanunla Özel hukuk hükümlerine tâbi kılınan bankalarda, anılan Kanun'da 

31.12.2002 tarihinden sonra özel hukuk hükümlerine tâbi olmayan personel çalıştırılmayacağının 

hükme bağlanmasına rağmen, uygulamada karşılaşılan hukuki ihtilaflann ve İdare Mahkemelerinin 

vermiş olduğu kararlarla geri dönen personelle ilgili sorunların giderilmesini teminen 5230 sayılı 

Kanun ile Bankamızın yeniden yapılandırılması hakkındaki 4603 sayılı Kanun'a, Geçici 6'ncı 

Madde'nin son fıkrası olarak; "399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tâbi olmakla 

birlikte halen bankalarda çalışmakta olup başka kurumlara nakli sağlanamayan personel, bu 

Kanun'un Geçici 1 'inci maddesinin 3 numaralı fıkrası uyannca işlem tesis edilmek üzere Devlet 

Personel Başkanlığına bildirilir" hükmü eklenmiştir. Bu hükümden anlaşılacağı üzere, kanun 

koyucunun iradesi de, bu bankalarda 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabi 

personel çalıştınlmaması, norm kadrolannın ve personelin niteliğinin mahkeme kararlan yerine, 

Bankaların kendileri tararından, çağdaş bankacılık ve uluslararası rekabetin gereklerine göre 

çalışılmasını sağlayacak şekilde belirlenmesi yönündedir. 

Yukanda açıklanan yasal düzenlemeler çerçevesinde 31.12.2002 tarihinden itibaren 

Bankamızda özel hukuk hükümlerine tabi olmayan personelin çalıştınlmasının mümkün olmaması 

nedeniyle, Devlet Personel Başkanlığı aracılığıyla atamaları yapılan ve halen 657 sayılı Kanun veya 

233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye tabi olarak kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan eski 
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Banka personelinin "nakli" mümkün olmadığından, Bankaya geri dönme taleplerinin "açıktan 
atama" olarak değerlendirilmesi zorunludur. Ayrıca, Bankaya geri dönme talebinde bulunan bu 
kapsamdaki personelin taleplerinin kabul edilmemesine ilişkin işlemler, İdari Yargılama Usul 
Kanunu'nun 2/2. maddesi çerçevesinde idari yargının denetimi dışındadır. 

Nitekim, daha önce başka kamu kurum ve kuruluşlarına ataması yapılan personelin geri 
dönme taleplerinin reddine ilişkin işlemlerin iptali istemiyle açılan davalarda, bu personelin açıktan 
atama prosedürüne tabi olduğu şeklinde hüküm tesis edilmiştir. 

Konuya ilişkin yasal düzenlemeler ve aynı yöndeki yargı kararlan birlikte 
değerlendirildiğinde; Bankamız ile ilişiği kesilerek başka kamu kurum ve kuruluşlannda çalışmaya 
devam eden personelin, Bankamızın yeni personel istihdamına karar verdiği durumlarda, Bankamız 
Mevzuatı ve Yönetim Kurulu kararlanyla belirlenen şartlan taşımalan halinde "açıktan atama" 
prosedürüne tabi olmak üzere başvuruda bulunabilecekleri tabii olmakla birlikte, doğrudan naklen 
atanmalan imkanı bulunmamaktadır. 

Diğer taraftan, yeniden yapılandırmaya hazırlık dönemi içerisinde 1999 yılından beri banko 
elemanı statüsünde açıktan personel ataması yapılmamıştır. Halen Bankamızda emekliliğe hak 
kazanmış 5270 personel bulunmaktadır. Her yıl itibanyla da bu personelin büyük bir kısmının 
Bankamızdan aynlacağı düşünüldüğünde Bankamızın sağlıklı bir şekilde ekonomik faaliyetlerini 
sürdürebilmesini teminen emeklilik, vefat, iş akdi feshi gibi nedenlerle Bankamızdan aynlan 
personelin yerine, her yıl sektör ile rekabet edebilecek ve artan iş hacmi paralelinde Bankamız 
kadrosunun genç, teknolojiyi etkin kullanabilen, yüksek okul mezunu, yabancı dil bilen personel ile 
takviyesi zorunlu bulunmaktadır. Bunun yanı sıra bu personelin yetişmesini müteakip, ileride 
doğacak yönetici ihtiyacının giderilmesi de amaçlanmaktadır. 

Bügilerinize arz ederiz. _ t 0 j O ü ^ OMHÜRİYEIİ 
* Z İ R A A T B A N K A S I A. Ş.t 

DEVLET BAKANLIĞI VE Î.Erdal MAZLUM\ Jf&m GüıAy ÇELÎK 
SAYI: 703 Daire Başkanı y Genel Müdür Yardımcısı 

BİRİM : Bilanço Konsolidasyon ve Dış Raporlama Tarih :o2.<>3 •/2.â&6 
KONU : Soru Önergesi Sayı : 132 

İşaretimiz: YDO/NE 
T.C.DEVLET BAKANLIĞI J 2 ^ * 7 
(ALt BABACAN) 

llgi:20.02.2006 tarih, B.02.0.006V (16) 549 sayılı yazınız. 

istanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROGLU'nun 7/12098 evrak kayıt no'lu soru önergesine 
ait Bankamız cevabı ekte sunulmuştur. 
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Bilgilerinize arz ederiz. 

jç ^ Saygılarımızla 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

SAYI: 1634 ı x*v • 
TARİH: 2.3.2006 ( _. L j£. _. r ü , r h , p r t v 

Yusufl Duran OCAK. Erö »1 BRSOY D/ire Başkanı Gerçel fv/üdür Yrd. 

Ek: l 

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN 
7/12098 ESAS NO.LU YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN 

TÜRKİYE HALK BANKASI CEVABI 

SORU ; Kamu Bankalarının, doğan personel açığını gidermek amacıyla yeniden eleman 
almak için KPSS'ye başvurdukları, gazetelerde haber olarak yer almaktadır.Bu bağlamda: 

Geçmişte ihtiyaç fazlası personel olarak adlandırılıp, banka ile ilişiği kesilerek başka kamu 
kurumlarında çalıştırılanlardan, Bankaca uygun görülenlerin, tekrar geri dönmelerine olanak 
sağlamayı.düşünüy.Qr.musunuz? 

CEVAP : Kamu bankalarının yeniden yapılandırma çalışmaları doğrultusunda, özel hukuk 
hükümlerine göre sözleşme imzalamayarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirilen 
personelden, açmış oldukları davaları kazanarak Bankamıza dönmelerine karar verilenler, 
durumlarına uygun unvan ve pozisyonlara atanmak suretiyle, Bankamızda yeniden istihdam 
edilmektedirler. 

Bankamız şubelerinin banko hizmetlerindeki personel açığını gidermek için. Banko Görevlisi 
sınavı açılmıştır. Alınacak elemanlarda aranan temel şartların başında, 01.01.1979 ve sonrası 
doğumlu olmak koşulu bulunmaktadır. Böylece banko hizmetlerimizdeki personelin yaş 
ortalamasının düşürülmesi ile müşterilere verdiğimiz hizmetlerin daha kaliteli hale getirilmesi 
planlanmaktadır. 

Bankamızın yeniden yapılandırma çalışmaları sürecinde özel hukuk hükümlerine göre 
sözleşme imzalamayarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanan personelin yaş ve hizmet 
süreleri, banko hizmetlerine alacağımız personelde aradığımız temel kriter olan yaş kriterinin 
oldukça üzerinde bulunduğundan, böyle bir imkan bulunmamaktadır. 

Ayrıca, açılmış olan bu sınava, başvuru şartlarını taşıyan bu durumdaki kişilerin başvurmasına 
yönelik bir engel bulunmamaktadır. 

- 5 9 3 -



TBMM B:74 14.3.2006 0 :3 
T.C. 

BAŞBAKANLIK 
Devlet Personel Başkanlığı 

Sayı :B.02 .1 .DPB.0 .16-180-63O — 
Konu :Soru Önergesi 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sayın Mehmet Ali ŞAHİN) 

tlgi: a) TBMM Başkanlığının 15/02/2006 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-18268 sayılı 
yazısı. 

b) Makamlarınızın 20/02/2006 tarihli ve B.02.0.002/1040 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Kemal KILIÇDAROĞLU'nun Makamlarınıza tevcih 
ettiği 7/12098 esas no'lu yazılı soru önergesi hakkındaki ilgi (b) yazı ve eki incelenmiş olup, 
söz konusu soru önergesi cevabı ek'te sunulmuştur. 

Bilgi ve takdirlerinize arz ederim. jç 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

E K . BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI j 
Soru önergesi cevabı TARÎH: 24.3.2006 Devlet 

SAYI: 1260 
SORU ÖNERGESİNDE YER ALAN SORU VE CEVABI 

SORU: Kamu bankalarının, doğan personel açığını gidermek amacıyla yeniden 
eleman almak için KPSS'ye başvurdukları, gazetelerde haber olarak yer almaktadır.Bu 
bağlamda: 

Geçmişte ihtiyaç fazlası personel olarak adlandırılıp, banka ile ilişiği kesilerek 
başka kamu kurumlarında çalıştırılanlardan, Bankaca uygun görülenlerin, tekrar geri 
dönmelerine olanak sağlamayı düşünüyor musunuz? 

CEVAP: 25/11/2000 tarihli ve 24241 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 4603 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye 
Emlak Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun ile söz konusu kamu bankaları 
özelleştirmeye hazırlanmak suretiyle yeniden yapılandınlmakta olup, mezkur Kanunun 4743 
sayılı Kanunla değişik geçici 1 inci maddesinin (3) numaralı fıkrasında "... Bankalarda 
31.12.2002 tarihinden sonra özel hukuk hükümlerine tabi olmayan personel 
çalıştırılamaz. Yeni den yapılandırma sürecinde bankaların yönetim kurullarınca gerek özel 
hukuk hükümlerine göre çalıştırılmak üzere kendisine sözleşme teklif edilen ancak özel hukuk 
hükümlerine göre çalışmayı kabul etmeyen gerekse özel hukuk hükümlerine göre çalışması 
uygun görülmeyip sözleşme imzalanmayan personel, bankaların yönetim kurullarınca Devlet 
Personel Başkanlığına bildirilir. 

Devlet Personel Başkanlığı kendisine bildirilen personel listelerini en geç kırkbeş gün 
içerisinde (özelleştirme kapsam ve/veya programındaki kuruluşlar hariç) tespit edeceği kamu 
kurum ve kuruluşlarındaki boş kadro ve pozisyonlara atanmalarını sağlamak üzere ilgili 
kurum veya kuruluşa gönderir. ..." hükmü getirilmiş olup, 31/12/2002 tarihinden itibaren adı 
geçen bankalarda özel hukuk hükümlerine tabi olmayan personel çalıştırılmamaktadır. 

Diğer taraftan, kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet gereği olarak ihtiyaç duydukları 
öğretmen, mühendis, tekniker ve sağlık personeli çoğunlukta olmak üzere muhtelif 
unvanlardaki personeli KPSS sınavı sonucuna göre ilk defa atama yapmak suretiyle 
karşılamaktadırlar. 

özelleştirme programında bulunan kuruluşlardan diğer kurumlara nakledilmek üzere 
Devlet Personel Başkanlığına gönderilen personelin nitelikleri ile kamu kurumlannm ihtiyaç 
duydukları personele ilişkin nitelikler farklılık arz ettiğinden bu ihtiyaca binaen yeni sınav 
yapılması zarureti hasıl olmaktadır. 

• Yukarıda da izah edildiği veçhile sınav yapılması ve yeni personel alınması kamu 
ihtiyaçları ve kamu yararı dikkate alınarak gerçekleştiğinden, yeni personel almadan eski 
Banka personelinin tekrar Bankalara alınması hususunda Devlet Personel Başkanlığında her 
hangi bir çalışma yürütülmemektedir. 

İVEDİ 
2 H ' 2/2006 
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22.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, BOTAŞ Genel Müdür Vekiliyle ilgili bazı iddialara 
ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı (7/12124) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Enerji Bakanı Hilmi G Ü L E R taraf ından yazıl ı olarak 

yanıt lanmasını arz eder im. 

Nail K A M A C I 
italya Milletvekili 

jOsV^*— 

1 . B O T A Ş Gene l Müdürvekili R ıza Ç İFTÇİ 23 — 26 May ıs 20O3 tarihleri aras ında 
The Ritz Calton Otel inde konaklamış mıdır? Sözü edilen otelde konaklamış ise otel 
faturası kim tarafından ödenmiştir? 

2 . B O T A Ş G e n e l Müdürvekili R ıza Ç İFTÇİ otelde konakladığı 3 günlük süre 
içinde ne kadar kahvaltı ve y e m e k faturası ödenmiştir? Bu faturalar B O T A Ş ' a mı 
kesilmiştir? 

3 . 2 4 Mayıs 2 0 0 3 günü otelin S P A merkezinde Rıza Ç l F T Ç l masaj yaptırmış 
mıdır? Masa j yapı lmış ise faturayı kim ödemiştir? 

4 . 2 4 Milyon T L karşıl ığında otelden "nazar boncuğu" al ınmış mıdır? Nazar 
boncuğunun faturası da B O T A Ş ' a mı kesilmiştir? 

5. Enerji Bakanı olarak kendinize bağlı bürokratınız ile ilgili bugüne kadar 
herhangi bir soruşturma başlattınız mı? Başlatmadıysanız başlatmayı düşünüyor 
musunuz? Bu bürokratı vekillik görevinden almayı düşünüyor musunuz? 

T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 
Ankara 

Sayı :B.15.0.SGB.610-'JL1^ 
Konu : Yazılı Soru Önergesi " 3 MAr\ i 2006 

3 2 4 0 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : TBMM Başkanlığı'mn 15.02.2006 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02 -18268 
sayılı yazısı 

Antalya Milletvekili Sayın Nail KAMACI'nın tarafıma tevcih ettiği, 7/12124- 18341/47067 
esas no'lu yazılı soru önergesi, T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99. maddesi gereği Bakanlığıma bağlı 
BOTAŞ Genel Müdürlüğünden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak ekte 
gönderilmektedir. ^ 

Bilgilerinize arz ederim. 

AA/-* v 
EKLER : Dr. Mehmet Hilmi GCJLER 
1. Önerge cevabı Bakan 
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ANTALYA MİLLETVEKİLİ SAYIN NAİL KAMACI'NIN 

7/12124-18341147067 ESAS NOLU YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

SORULAR: 

1. BOTAŞ Genel Müdürvekili Rıza ÇİFTÇİ 23 - 26 Mayıs 2003 tarihleri arasında The 

Ritz Calton Otelinde konaklamış mıdır? Sözü edilen otelde konaklamış ise otel faturası kim 

tarafından ödenmiştir? 

2. BOTAŞ Genel Müdürvekili Rıza ÇİFTÇİ otelde konakladığı 3 günlük süre içinde ne 

kadar kahvaltı ve yemek faturası ödenmiştir? Bu faturalar BOTAŞ'a mı kesilmiştir? 

3. 24 Mayıs 2003 günü otelin SPA merkezinde Rıza ÇİFTÇİ masaj yaptırmış mıdır? 

Masaj yapılmış ise faturayı kim ödemiştir? 

4.24 Milyon TL karşılığında otelden "nazar boncuğu" alınmış mıdır? Nazar 

boncuğunun faturası da BOTAŞ'a mı kesilmiştir? 

5. Enerji Bakanı olarak kendinize bağlı bürokratınız ile ilgili bugüne kadar herhangi bir 

soruşturma başlattınız mı? Başlatmadıysanız başlatmayı düşünüyor musunuz? Bu bürokratı 

vekillik görevinden almayı düşünüyor musunuz? 

CEVAP 1-2-34: 

23-26 Mayıs 2003 tarihlerinde gerçekleştirilen bir uluslararası toplantı sebebiyle 

BOTAŞ Genel Müdür Yardımcısı Sayın Rıza ÇİFTÇİ The Ritz Carlton otelinde konaklamıştır. 

Seyahat sonrası söz konusu otelin tanzim ettiği faturanın BOTAŞ'a ulaşmasının 

ardından, konaklama faturası'nda yer alan seyahate ilişkin giderler hakkında, BOTAŞ Yolluk 

Yönetmeliği hükümleri uygulanmıştır. 

Buna göre; 

Otel faturasında yer alan konaklama ve kahvaltı giderleri BOTAŞ tarafından 

ödenmiştir. Söz konusu fatura'da şahsi harcama olarak görünen ve ekstra diye tabir edilen 

harcama kalemleri, Sn Rıza ÇIFTÇİ'nin 15 Temmuz 2003 tarihli maaşından kesilmek 

suretiyle tahsil edilmiştir. Adı geçen personelin özel harcamalarının BOTAŞ'ca ödenmesi 

söz konusu olmadığından soruşturmayı gerektirecek bir husus bulunmamaktadır. 
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23.- Yalova Milletvekili Muharrem ÎNCE'nin, Yalova Çiftlikköy'deki Eti Maden İşleri sosyal tesis
lerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı (7/12125) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanı Hilmi Güler tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması için gereğinin yapılmasını arz ederim. 

MuharxeWÎNCE 
-•-Yalova Milletvekili 

Yalova Hi Çiftlikköy İlçesi sınırlarında bulunan 17 Ağustos 1999 depremi sonrasında 
kullanılmayan, atıl halde bulunan, Etibank'ın tüzel kişiliğinin sönlandırılmasıyla Eti Maden 
İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı "Sosyal Tesisleri" hakkında; 

1. Adı geçen tesisler Eti Holding A.Ş. adıyla Özelleştirme İdaresi Başkanlığına 
bağlandığı 20.12.2000 tarihinden itibaren kaç defa özelleştirmek ve satılmak amacıyla 
ihaleye çıkarılmıştır? Çıkılan bu ihalelerde bugüne kadar, bu tesisler için verilen 
teklifler ne kadardır? 

2. 2005 yılı içerisinde çıkılan ihalelerde tesisler için belirlenen fiyat ne kadardır? 
Belirlenen fiyat üzerinden verilen ne kadarlık bir teklif alınmıştır? 

3. Yedi yıldır atıl tutulan bu tesislerin depremden dolayı gördüğü hasarın giderilebilmesi 
için tahminen ne kadar YTL'li bir maliyet öngörülmektedir? 

4. Çiftlikköy Belediyesi ile Yalova İl öze l İdaresi'nin satış, kiralama veya devir yoluyla 
bu tesisleri işler hale getirmek, Yalova ekonomisine kazandırma girişimleri ilgili 
müdürlükle yürütülmektedir. Yedi yıldır gerek ÖİB'na bağlı dönemde gerek ise Eti 
Maden İşleri Genel Müdürlüğü döneminde istenilen sonuç alınmadığına göre bu 
tesislerin, atıl halden çıkarılması İçin neden Çiftlikköy Belediyesi'ne devri 
yapılmamaktadır? 

5. Kamu kaynaklarının en verimli şekilde kullanılması amacıyla eğer satışı 
yapılmayacaksa Bakanlığınız ile Çiftlikköy Belediyesi arasında yapılacak bir protokol 
çerçevesinde hiç değilse işletme haklarının Belediyemize devri neden 
düşünülmemektedir? 

T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.15.0.SGB.610- V^ 13 MART 2006 
Konu : Yazılı Soru önergesi "Z O /l Q 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İLGİ: T.B.M.M Başkanlığı'nın 15.02.2006 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-18268 

sayılı yazısı. 

Yalova Milletvekili Sayın Muharrem İNCE'nin tarafıma tevcih ettiği, 7/12125-18344 esas 
numaralı yazılı soru önergesi T.B.M.M. İç Ttizüğü'nün 99 uncu maddesi gereği, ETİ Maden 
İşletmeleri Genel Müdürlüğünden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak ekte 
gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. Av/^—^V^ 
EKLER : D r - Mehmet Hilmi GÜLER 
EK-1 Önerge Cevabı Bakan 
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YALOVA MİLLETVEKİLİ SAYIN MUHARREM İNCE'NİN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI 

(7/12125-18344) 

Soru 1 ; 

Yalova İli Çiftlikköy İlçesi sınırlarında bulunan 17 Ağustos 1999 depremi sonrasında 

kullanılmayan, ati halde bulunan, Etibank'm tüzel kişiliğinin sonlandırılmasıyla Eti Maden İşleri 

Genel Müdürlüğüne bağlı "Sosyal Tesisleri" hakkında; 

-Adı geçen tesisler Eti Holding A.Ş. adıyla Özelleştirme İdaresi Başkanlığına bağlandığı 

20.12.2000 tarihinden itibaren kaç defa özelleştirmek ve satılmak amacıyla ihaleye çıkanlmıştır? 

Çıkılan bu ihalelerde bugüne kadar, bu tesisler için verilen teklifler ne kadardır? 

Cevap 1 ; 

Yalova İli Çiftlikköy İlçesi sınırlan içerisinde bulunan sosyal tesisler için 20.12.2000 

tarihinden bugüne kadar 5 defa ihaleye çıkılmış olup teklif veren olmamıştır. 

Soru 2 : 

2005 yılı içerisinde çıkılan ihalelerde tesisler için belirlenen fiyat ne kadardır? Belirlenen 

fiyat üzerinden verilen ne kadarlık bir teklif alınmıştır? 

Cevap 2 : 

Söz konusu tesislerin 2005 yılı emlak vergisi rayici 12.133.970,20 YTL olmasına rağmen 

2005 yılında 6.744.772 YTL muhammen bedel üzerinden ihaleye çıkılmış, ancak teklif 

alınmamıştir. 

Soru 3 : 

Yedi yıldır atıl tutulan bu tesislerin depremden dolayı gördüğü hasamı giderilebilmesi için 

tahminen ne kadar YTL'li bir maliyet öngörülmektedir? 
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Cevap 3 : 

1999 yılındaki depremden dolayı söz konusu tesislerde meydana gelen hasarların 
giderilebilmesi için tahminen 5.000.000 YTL gerekmektedir. 

Soru 4 ; 

Çiftlikköy Belediyesi ile Yalova İl Özel tdaresi'nin satış, kiralama veya devir yoluyla bu 
tesisleri işler hale getirmek, Yalova ekonomisine kazandırma girişimleri ilgili müdürlükle 
yürütülmektedir. Yedi yıldır gerek ÖİB'na bağlı dönemde gerek ise Eti Maden İşleri Genel 
Müdürlüğü döneminde istenilen sonuç alınmadığına göre bu tesislerin, atıl halden çıkarılması için 
neden Çiftlikköy Belediyesi'ne devri yapılmamaktadır? 

Cevap 4 : 

ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü hiçbir dönemde özelleştirme İdaresi Başkanlığına 
bağlanmamıştır. Söz konusu tesislerin bedelsiz olarak devri Ana Statü gereği mümkün değildir. 

Soru 5 : 

Kamu kaynaklarının en verimli şekilde kullanılması amacıyla eğer satışı yapılmayacaksa 
Bakanlığınız ile Çiftlikköy Belediyesi arasında yapılacak bir protokol çerçevesinde hiç değilse 
işletme haklarının Belediyemize devri neden düşünülmemektedir? 

Cevap 5 : 

Çiftlikköy'de bulunan 69.323,67 m2'lik taşınmaz ve üzerindeki sosyal tesislerin muhammen 
bedel belirtilmeksizin 6 ay süreyle ihale suretiyle satışı için Yönetim Kurulu karan alınmıştır. Bu 
ihalelerde satış işlemi gerçekleşmez ise Çiftlikköy Belediye Başkanlığı veya diğer Kamu 
Kuruluşlannın talebi değerlendirilecektir. 
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24.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Antalya-Ilıca Köyü çevre düzenleme 
projesine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/12139) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda sunulan sorularımın, Anayasa'nın 98. ve T.BM.M İçtüzüğü'nün 96. vd. 
maddelerine göre İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
23.01.2006 

Feridun F. BALOĞLU 
Antalya Milletvekili 

1- Antalya Merkez ILICA Köyü için hazırlanan köy meydanı ve çevre 
düzenlemesi projesi neden uygulanmamaktadır? 

2- Projenin yaklaşık 1 yıl önce ilgili kamu kuruluşu tarafından hazırlandığı 
ve ödenek ayrıldığı açıklandığına göre, uygulamanın 2006 yılı içinde 
tamamlanması mümkün olacak mıdır? 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 

SAYI :B050MAH065000/ < L-£^ ( ^~ , : £ C , ^ > * 43 /^ /2006 
KONU: 7/12139 Yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM Başkanlığının 22.11.2005 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02. 
18268 7/12139 18463/47265 sayılı yazısı. 

Antalya Milletvekili Sayın Feridun BALOĞLU 'nun "Antalya Merkez Ilıca Köyü 
Meydan ve Çevre Düzenleme Projesine ilişkin" 7/12139 esas numaralı yazılı soru önergesi 
hakkında yapılan araştırma neticesinde elde edilen bilgilerden; 

Antalya ili merkez Ilıca Köyü meydan ve çevre düzenleme projesinin 2005 yılı yatırım 
programına alındığı yeterli ödenek temin edilemediği için meydan düzenlemesinin yapılamadığı, 
projenin 2006 yılı programında da bulunmadığı, ancak ileriki yıllarda yatırım programına 
alınmasının düşünüldüğü, 

anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

jdülkadir AKSU 
Bakan 
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25.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Antalya'daki bazı köy yollarının 
onarım ihtiyacına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/12140) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıda sunulan sorularımın, Anayasa'nın 98. ve T.BM.M İçtüzüğü'nün 96. vd. 

maddelerine göre İçişleri Bakanı Abdülkadîr Aksu tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
23.01.2006 

Feridun F. BALOĞLU 
Antalya Milletvekili 

1 - a) Antalya Merkez ILICA Köyü ile anayol ayırımı arasındaki 8 
kilometrelik bölümde, 

b) ILICA Köyü ile KİLLİK Köyü arasındaki yaklaşık 8 kilometrelik 
bölümde, 

c) Killîk Köyü ile Ahırtaş Köyü arasındaki 8 kilometrelik bölümde, 
yolun yıpranması nedeniyle ulaşımda zorluklar yaşandığı gözlemlenmiştir. Bu 
yollarda güvenli ulaşımın sağlanması için bir çalışma yapılmakta mıdır? " 

2- Bölgenin kamyon nakliyeciliği açısından taşıdığı önem göz önüne 
alınarak; 

a) Belirtilen yolların genişletilmesi, 
b) Asfaltının yenilenmesi 

doğrultusunda 2006 yılında bir çalışma yapılacak mıdır? 

T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 

SAYI :B050MAH065000/2-^»SS-^2o :fâ^ -t3./.J"./2006 
KONU: 7/12140 Yazılı soru önergesi 

TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSI BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM Başkanlığının 22.11.2005 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02. 
18268 7/12140- 18468/47270 sayılı yazısı. 

Antalya Milletvekili Sayın Feridun BALOĞLU' nun 7/12140 sayılı yazılı soru 
önergesine ilişkin yapılan araştırma neticesinde elde edilen bilgilerden; 

Antalya ili merkez Ilıca Köyü ve anayol ayırımı arasındaki 8 km. lik yol ile, Ilıca Köyü 
ve Killik Köyü arasındaki 8 km. lik yolda alt yapı çalışmalarının yapıldığı, 

Söz konusu yolların standartlarının yükseltilebilmesi için gerekli çalışmaların 2006 
yılında yapılacağı, yolların asfalt programına alındığı ve 2006 yılında asfalt kaplama işlerinin 
tamamlanacağı, 

Anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. ^ ^ 

^Ddülkadir AKSU 
/ / Bakan 
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26.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, Adana'nın Seyhan İlçesindeki tarihî bir konağa 
ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/12148) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan soruların, Kültür Bakanı Bakanı Sayın Atilla Koç tarafından yazılı 
olarak yanıtlanmasını Anayasanın 98. ve İçtüzüğün 96. Maddeleri gereğince arz ve talep 
ederim. 

Prof. Dr. N. Gaye'ERBATUR 
CHP Adana Milletvekili 

Adana'nın Seyhan İlçesi'ne bağlı Akkapı Mahallesi'nde bulunan ve tarihimiz 
açısından çok büyük bir öneme sahip Şeyh Cemil Nardalı Konağı kaderine terk edildi. 

1. Tarihi konak bakımsızlık nedeniyle harabeye dönmüştür. Eğer sahip çıkılmazsa 
hem konak tamamen ortadan kalkacak hem de bir tarihi eserimiz ortadan 
kalkacaktır. Tarihi konağın son durumu nedir? 

2. Konağa sahip çıkmak için bir önlem alınacak mıdır? 2006 yılı bütçesinden bu 
onarım için bir pay ayrılması düşünülüyor mu? 

T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.16.0.SGB.0.10.00.02.610.090/^^5'2^ 43/03/2006 
Konu : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 
15/02/2006 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02/18268 sayılı yazısı. 

Adana Milletvekili Sayın Prof. Dr. N. Gaye ERBATUR'un 7/12148-18474 Esas No'hı 
soru önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

AtillaTCOÇ 
EKLER: Bakan 
1. Cevap 

- 6 0 2 -



TBMM B:74 14.3.2006 0 :3 

ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN PROF. DR. N. GAYE ERBATUR'UN 
7/12148-18474 ESAS NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN 

HAZIRLANAN BAKANLIĞIMIZ CEVABI 
Adana'nm Seyhan İlçesine bağlı Akkapı Mahallesinde bulunan ve tarihimiz açısından 

çok büyük bir öneme sahip Şeyh Cemil Nardah Konağı kaderine terk edildi. 

SORU 1: Tarihi konak bakımsızlık nedeniyle harabeye dönmüştür. Eğer sahip 
çıkılmazsa hem konak tamamen ortadan kalkacak hem de bir tarihi eserimiz ortadan 
kalkacaktır. Tarihi konağın son durumu nedir? 

CEVAP 1: Adana ili Seyhan ilçesine bağlı Akkapı mahallesinde bulunan Şeyh Cemil 
Nardah Konağı Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 19/11/1993 tarihli ve 
1615 sayılı kararı ile korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmiştir. Ayrıca 
yapının müze işlevine kavuşturulması için Bakanlığımdan gerekli girişimlerde bulunulması 
hususunda tavsiye kararı alınmıştır. 

SORU 2: Konağa sahip çıkmak için bir önlem alınacak mıdır? 2006 yılı bütçesinden 
bu onarım için bir pay ayrılması düşünülüyor mu? 

CEVAP 2: 5226 sayılı Kanun ile değişik 2863 sayılı Taşınmaz Kültür ve Tabiat 
Varlıklarım Koruma Kanununun 12 inci maddesi uyannca hazırlanan Tescilli Taşınmaz 
Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik çerçevesinde mülk 
sahiplerince Bakanlığıma bugüne kadar herhangi bir müracaatta bulunulmamıştır. Ayrıca 
mülk sahiplerince hazırlatılarak ilgili Kültür ve Tabiat Varlıklarmı Koruma Bölge Kurulunca 
onaylanmış rölöve, restitüsyon ve restorasyon projesi mevcut değildir. 

Konağa ilişkin; önümüzdeki günlerde ilgili Koruma Kurulunca korumaya yönelik 
kararlar alınacak olup, kararlara göre Bakanlığımca gerekli işlemler tesis edilecektir. 

27.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, kısa vadeli dış borçlar ile dış ticaret açığına iliş
kin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'in cevabı (7/12205) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. \ ^ ^ 
Mehmet ERASLAN [ 

DYP Hatay Milletvekili 
1. 2000-2005 yılları arasında Dış Ticaret açığı ile Cari Açık yıllar itibariyle 

nasıl bir seyir izlemiştir? Artış oranları yüzde kaçtır? 

2. Son üç yılda kısa vadeli dış borç toplamı ne kadar artmıştır? Artış oranı 
yüzde kaçtır? 

3. İktidarınız döneminde, kısa vadeli dış borcun sürekli olarak artış 
göstermesini nasıl değerlendiriyorsunuz? 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Dış Ticaret Müsteşarlığı 

Sayı :B.02.1.DTM.0.08.05.02/ 
10.03.06 8 6 5 1 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

l igi : a) 15/2/2006 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.Ol.OGNS.0.10.00.02 sayılı Başbakanlığa 
muhatap yazınız. 
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b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 23/02/2006 tarihli ve 
B.02.0.KKG.0.12/106-502-6 sayılı yazısı. 

Hatay Milletvekili Mehmet Eraslan tararından Sayın Başbakanımıza tevcih edilen soru 
önergesine verilen cevap Ek'te sunulmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 
Kürşad TÜZMEN 

EK: Cevap Metni Devlet Bakanı 

Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN Tarafından Sayın Başbakanımıza Tevcih ı 
Edilen 7/12205 Sayılı Soru Önergesine İlişkin Cevap Metni 

Soru 1 

2000-2005 yılları arasında dış ticaret açığı ve cari açık yıllar itibariyle nasıl bir seyir 
izlemiştir? Artış oranları yüzde kaçtır? 

Cevap 

Bir dönemde gerçekleşen ithalat ile ihracat arasındaki farkı yansıtan dış ticaret açığı, 
Türkiye istatistik Kurumu verilerine göre, 2000 yılında 26,7 milyar dolar iken, 2001 
yılında yüzde 63 oranında azalarak 10 milyar dolar olmuş, 2002 yılında yüzde 55 
oranında artarak 15,5 milyar dolar, 2003 yılında yüzde 43 oranında artarak 22,1 
milyar dolar, 2004 yılında yüzde 56 oranında artarak 34,4 milyar dolar ve 2005 
yılında yüzde 25 oranında artarak 42,9 milyar dolar olmuştur. 

Ülkemizin cari dengesi 2000 yılında 9,8 milyar dolar açık, 2001 yılında 3,4 milyar 
dolar fazla vermiştir. 2002 yılında cari denge 1,5 milyar dolar açık vermiş, 2003 
yılında bu açık yüzde 427 oranında artarak 8 milyar dolar, 2004 yılında yüzde 94,2 
artarak 15,6 milyar dolar ve 2005 yılında yüzde 46,4 oranında artarak 22,9 milyar 
dolar olmuştur. 

Soru 2 

Son üç yılda kısa vadeli dış borç toplamı ne kadar artmıştır? Artış oranı ne kadardır? 

Cevap 

Merkez Bankası verilerine göre Ülkemizin kısa vadeli dış borçları 2003 yılında 23 
milyar dolar iken, 2004 yılında yüzde 38,2 oranında artarak 31,8 milyar dolar olmuş, 
2005 yılı 3. çeyreğinde bir önceki yıla göre yüzde 16,2 oranında artarak 36,9 milyar 
dolar olarak gerçekleşmiştir. 

Soru 3 

İktidarınız döneminde, kısa vadeli dış borcun sürekli olarak artış göstermesini nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 

Cevap 

Ülkemizin kısa vadeli dış borcu, Kamu kesimi ile Merkez Bankası kredileri dışında 
kalan kısa vadeli banka kredileri ve diğer sektörlerin talepleri nedeniyle artmıştır. Bu 
artışın en önemli nedeni, makroekonomik göstergelerde iyileşmelerle birlikte 
üretimdeki ve sanayinin kapasite kullanımındaki artış ile ortaya çıkan sermaye talebi 
ve hammadde ihtiyacımn yurt içi kaynaklarla servisinin yetersiz oluşu ve bu talebin 
yurt dışından karşılanmasıdır. 
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28.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRÎN'in, kümes hayvanlarına kuş gribi aşısı uygulamasına iliş
kin Başbakandan sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER'in cevabı (7/12216) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 27.01.2006 

ÜT 
Emin ŞİRİN 

İstanbul MİLLETVEKİLİ 

İtalya'da kümes hayvanlarma 4 yıldır kuş gribi aşısı yapıldığı 
bilinmektedir. Bu sayede halkın entegre tesislerdeki kümes hayvanlarına olan 
korkulu bakışı izale edilmiş ve salgının büyük ölçüde önüne geçilmiştir. 

Sorular: 

1- Türkiye'de kümes hayvanlarına kuş gribi aşısı uygulamasına başlanılmış 
mıdır? 

2- Başlamış ise bu uygulama ne zaman başlamıştır? 
3- Başlamamışsa nedeni nedir? 
4- Kümes hayvanlarına kuş gribi aşısı yapılması düşünülmekte midir? 

T.C. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.12.0.SGB.0.03-2129(,£ 14 MART 2006 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : a) Başbakanlığa göndermiş olduğunuz 15.02.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0. 
GNS.0.10.00.02-7/12216-18610/47618 sayılı yazınız. 

b) Başbakanlığın 27.02.2006 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-502-17/890 sayılı yazısı. 

İlgi (a) da kayıtlı Başbakanlığa göndermiş olduğunuz yazınız ile Başbakanlığın ilgi (b) 
de kayıtlı yazısı ekinde alınan, İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'e ait 7/12216 esas no'lu 
yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımız görüşü ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EKLER Mehmet Mehdi EKER 
1- Görüş 7/12216 B a k a n 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi : Emin ŞİRİN 
İstanbul Milletvekili 

Esas No : 7/12216 

İtalya'da kümes hayvanlarına 4 yıldır kuş gribi aşısı yapıldığı bilinmektedir. Bu sayede halkın 
entegre tesislerdeki kümes hayvanlarına olan korkulu bakışı izole edilmiş ve salgının büyük 
ölçüde önüne geçilmiştir. . 

SORU 1) Türkiye'de kümes hayvanlarına kuş gribi aşısı uygulamasına başlanılmış 
mıdır? 

SORU 2) Başlamış ise bu uygulama ne zaman başlamıştır? 

SORU 3) Başlamamışsa nedeni nedir? 

SORU 4) Kümes hayvanlarına kuş gribi aşısı yapılması düşünülmekte midir? 

CEVAP 1-2-3-4) Kanatlı hayvanların Kuş Gribinden korunması amacıyla dünyada çeşitli 
aşılar mevcut olup, bazı ülkeler tarafindan bu aşılar kullanılmaktadır. Söz konusu aşılar, 
hastalığın klinik semptomlarının gelişmesini önlemekte ancak enfeksiyonun oluşmasını her 
zaman engellememektedir. Genellikle az patojen suşlan taşıyan hayvanlar aşılandıklarında 
genetik değişim ya da mutasyon ile bu suşlann çok patojen suşlara dönüşme ihtimali de 
bulunmaktadır. Aynca aşılı hayvanlar virulent virüsü az da olsa saçmaya devam etmekte ve 
aynı zamanda da serolojik kontrole engel olmaktadır. Diğer bir ifadeyle aşılamanın avantajlan 
olduğu gibi bazı dezavantajlan da bulunmaktadır. Bu sebeplerden dolayı ülkemizde kümes 
hayvanlannm Kuş Gribi hastalığına karşı aşılamasına başlanılmamıştır. 

Bununla birlikte, aşılama konusunda Bakanlığımız uzmanlan, üniversite ve ilgili sektör 
temsilcilerinden oluşan bir Komisyon kurulmuştur. Çalışmalanna 13 Şubat 2006 tarihinde 
başlayan söz konusu Komisyonun görüşleri doğrultusunda kümes hayvanlanna aşılama 
yapılıp yapılmayacağına, eğer yapılacak ise ne şekilde bir program ile aşılama yapılacağına 
karar verilecektir. 
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29- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI'nın, Adana ve Malatya Sigara fabrikalarının kapatılacağı 
iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/12221) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki soruların Başbakan Sayın Recep Tayip Erdoğan tarafından yazılı olarak 

yanıtlanmasını dilerim. s\ û J 
Saygılarımla. yj^J^^^^^ 

Mustafâ Gazalcı 
CHP Denizli Milletvekili 

1- Hükümetiniz, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Türk sigaralarının yaklaşık yüzde 25'inden 
fazlasını üreten Adana ve Malatya Sigara Fabrikalarının kapanması için bir karar almış mıdır? 

2- Eğer kapatma karan doğruysa bunun gerekçesi nedir? Kapatmanın ekonomik, toplumsal 
sonuçlan olmaz mı? 

3- Kapatma karan gerçekleştirilirse Adana Fabrikasında çalışan 700, Malatya Fabrikasında 
çalışan 600 Tekel işçisinin durumu ne olacaktır? 

4- Her iki fabrikanın çalışanlan, aileleriyle birlikte fabrikaların yeniden üretime açılması için 
günlerdir direnmektedir? Sendikalan aracılığıyla fabrikalarının durumlarım belirten raporlar 
hazırlayıp ilgilere, hükümet yetkililerine sunduklan halde bugüne kadar olumlu bir sonuç 
ahnmamıştır. İvedi olarak her iki fabrikada da bir inceleme yaptırmayı düşünüyor musunuz? 

5- Fabrikalar kapatma kararı alınırken fabrika yönetici ve çalışanların, sendika yöneticilerinin, 
Tütün Üst Kurulu'nun, Tekel yönetiminin, Tütün Eksperler Derneği'nin görüşü alınmış mıdır? 
Alınmadıysa hangi görüş, rapor, ya da karar sonucunda kapatma karan alınmıştır? 

6- Tekel Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Kazım Çalışkan'nm TBMM'de sendika temsilcileri ve 
kimi bölge milletvekilleriyle görüşürken Tekel'in özelleşmesiyle ilgilenen yabancı sigara 
tekellerinin yerli tütün işleyen bu fabrikaları kapatma telkinlerinde bulunduğunu 
söylemektedir. Bu doğru mudur? 

7- Adana ve Malatya Sigara fabrikalan yüzde 100 katıksız Türk tütününden sigara üretmektedir. 
Bu fabrikalar kapanırsa Türk tütüncülüğü ve sigara sanayisi zarar görmeyecek midir? 

8- 25 Ocak 2006 tarihinde Maliye Bakanı Sn. Kemal Unakıtan yazılı soruya verdiği yanıtta 
Tekel'in Yaprak Tütün stoklarının 343. 613.191 kg. olduğunu belirtmiştir. Sigara fabrikaları 
kapanırsa depodaki bu tütünler ne olacaktır? 

9- Adana sigara fabrikası günde 42 ton tütün işleyerek 4 trilyon TL'lik değer üretmektedir. 2003 
kazancı 13 trilyon TL., 2004 'te 14 trilyon lira kazanç sağlamıştır. %70 makineleri yenidir. 
Yaptığı filtreler başka fabrikalara da gönderilmektedir. 111 yıllık tarihi bir geçmişi vardır. 
Çevreye ekonomik, sosyal, kültürel katkısı olan böyle bir fabrikanın kapatılması çalışanlar 
kadar ülke için giderilmesi güç bir kayıp olmayacak mıdır? 

10- Adana sigara fabrikası Tömbeki denilen nargile tütünü üreten tek sigara fabrikasıdır. 
Yurdumuzun çeşitli yerlerinde kullanılan bu tütün fabrika kapandıktan sonra nereden 
sağlanacaktır?. Dışandan alım mı yapılacaktır? 

11- Kentin merkezi bir yerinde Malatya Sigara Fabrikası'ıun yaklaşık 35, Adana'nm da 44 dönüm 
arazileri fabrikalar kapanırsa ne yapılacaktır? 

12- Tekel'e bağlı 81 başmüdürlüğün 42'sinin, Hatay Yaprak tütünün, yurdun çeşitli yerlerdeki 
tütün alım depolarının kapatılacağı doğru mudur? Doğruysa gerekçesi nedir? Kapatılması 
düşünülen yerlerin ve birimler hangileridir? 

13- Küçülen, fabrikalan kapanan bir Tekel'in ekonomik değeri daha da düşmez mi? Ülke her 
yönden zarara uğramaz mı? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

• 3 Mart 2005 
SAYI :B.02.1.ÖÎB.0.65.00.610/ 2 6 8 9 
KONU 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına tevcih edilen 7/12221 esas sayılı yazılı soru önergesinde yer alan hususlara 
ilişkin, verilen cevaplar aşağıda sunulmuştur: 

SORU / - Hükümetiniz Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Türk sigaralarının yaklaşık % 
25'inden fazlasını üreten Adana ve Malatya Sigara Fabrikalarının kapanması için bir 
karar almış mıdır? 

SORU 2- Eğer kapatma kararı doğruysa bunun gerekçesi nedir? Kapatmanın ekonomik, 
toplumsal sonuçları olmaz mı? 

SORU J- Kapatma kararı gerçekleştirilirse Adana Fabrikasında çalışan 700, Malatya 
Fabrikasında çalışan 600 TEKEL işçisinin durumu ne olacaktır? 

SORU 4- Her iki fabrikanın çalışanları, aileleriyle birlikte fabrikaların yeniden üretime 
açılması için günlerdir direnmektedir. Sendikalar aracılığıyla fabrikalarının durumlarını 
belirten raporlar hazırlayıp ilgililere, hükümet yetkililerine sundukları halde bugüne kadar 
olumlu bir sonuç alınmamıştır. İvedi olarak her iki fabrikada da bir inceleme yaptırmayı 
düşünüyor musunuz? 

SORU 5- Fabrikalar kapatma kararı alınırken fabrika yönetici ve çalışanların, sendika 
yöneticilerinin Tütün Üst Kurulunun, TEKEL yönetiminin, Tütün Eksperler Derneğinin 
görüşü alınmış mıdır? Alınmadıysa hangi görüş, rapor ya da karar sonucunda kapatma 
kararı alınmıştır? 

SORU 6- TEKEL Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Kazım ÇALIŞKAN'ın TBMM'de sendika 
temsilcileri ve kimi bölge milletvekilleriyle görüşürken TEKEL'in özelleşmesiyle ilgilenen 
yabancı sigara tekellerinin yerli tütün işleyen bu fabrikaları kapatma telkinlerinde 
bulunduğunu söylemektedir. Bu doğru mudur? 

SORU 7- Adana ve Malatya Sigara Fabrikaları %100 katıksız Türk tütününden sigara 
üretmektedir. Bu fabrikalar kapanırsa Türk tütüncülüğü ve sigara sanayisi zarar 
görmeyecek midir? 

SORU 8- 25 Ocak 2006 tarihinde Maliye Bakanı Sn. Kemal UNAKITAN yazılı soruya 
verdiği yanıtta TEKEL'in Yaprak Tütün stoklarının 343.613.191 kg olduğunu belirtmiştir. 
Sigara Fabrikaları kapanırsa depodaki bu tütünler ne olacaktır? 

SORU 9- Adana Sigara Fabrikası günde 42 ton tütün işleyerek 4 trilyon TL'lık değer 
üretmektedir. 2003 kazancı 13 trilyon TL, 2004 'te 14 trilyon lira kazanç sağlamıştır. 
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%70 makineler yenidir. Yaptığı filtreler başka fabrikalara gönderilmektedir. 111 yıllık 
tarihi bir geçmişi vardır. Çevreye ekonomik, sosyal, kültürel katkısı olan böyle bir 
fabrikanın kapatılması çalışanlar kadar ülke için giderilmesi güç bir kayıp olmayacak 
mıdır? 

SORU 10- Adana Sigara Fabrikası Tömbeki denilen nargile tütünü üreten tek sigara 
fabrikasıdır. Yurdumuzun çeşitli yerlerinde kullanılan bu tütün fabrika kapandıktan sonra 
nereden sağlanacaktır? Dışarıdan alım mı yapılacaktır? 

SORU 11- Kentin merkezi bir yerinde Malatya Sigara Fabrikasının yaklaşık 35, Adana'nın 
44 dönüm arazileri fabrikalar kapanırsa ne yapılacaktır? 

CEVAPLAR 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11- TEKEL A.Ş.'ne ait söz konusu fabrikaların 
kapatılmasına ilişkin özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından onaylanmış bir kapatma karan 
bulunmamaktadır. 

SORU 12- TEKEVe bağlı 81 başmüdürlüğün 42'sinin, Hatay yaprak tütünün, yurdun 
çeşitli yerlerdeki tütün alım depolarının kapatılacağı doğru mudur? Doğruysa gerekçesi 
nedir? Kapatılması düşünülen yerler ve birimleri hangileridir? 

CEVAP 12- TEKEL'in serbest rekabet koşullarında özel sektör firmaları ile daha iyi rekabet 
edebilmesi ve pazar payını artırabilmesi amacıyla, daha etkin ve verimli bir yönetsel yapıya 
kavuşturulmasına yönelik olarak Ek-l'de yer alan 42 Başmüdürlüğün kapatılması 
öngörülmektedir. 

SORU 13- Küçülen fabrikaları kapanan bir TEKEL'in ekonomik değeri daha da düşmez 
mi? Ülke her yönden zarara uğramaz mı? 

CEVAP 13- TEKEL'de yapılması öngörülen idari yapılanma çalışmaları ile TEKEL'in 
değerinin artırılması ve ülkemiz ekonomisine daha yüksek katkı sağlaması amaçlanmaktadır. 

Bilgilerinizi ve gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim. S*ss£r 

Ke^fUNAKITAN 
^/Maliye Bakam 

EKLER: S 
EK-1 TEKEL'e ait kapatılması öngörülen Başmüdürlüklerin listesi ı 
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EK-1 

TEKEL'E AtT KAPATILMASI ÖNGÖRÜLEN BAŞMÜDÜRLÜKLER 

SIRA NO 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 

KAPATILACAK BAŞMÜDÜRLÜK 

OSMANİYE 
KIRIKKALE 
KIRŞEHİR 
BURDUR 
İSPARTA 
YALOVA 
YOZGAT 
MARDİN 
BATMAN 
ŞIRNAK 
SİİRT 
KIRKLARELİ 
BİNGÖL 
TUNCELİ 
MUŞ 
AĞRI 
BAYBURT 
ERZİNCAN 
BİLECİK 
KİLİS 
ŞANLIURFA 
ARDAHAN 
İĞDIR 
NEVŞEHİR 
NİĞDE 
KARAMAN 
AKSARAY 
ADIYAMAN 
UŞAK 
SİNOP 
AMASYA 
RİZE 
ARTVİN 
GÜMÜŞHANE 
HAKKARİ 
BİTLİS 
BARTIN 
KARABÜK 
ÇANKIRI 
DÜZCE 
BOLU 
GİRESUN 
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30.- Manisa Milletvekili Ufuk ÖZKAN'ın, Hükümet üyelerinin kullandıkları uçaklara ilişkin 
sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/12239) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın aracılığınızla Sayın Maliye Bakam Kemai ünakıtan taralından 

yası!: o!?.rak ynr.ıtlandırıSmassnî arz ederim. 

11422 sayılı yazılı soru önergeme 25 Ocak 2006 tarihinde verilmiş olan yanıt ile 
bakanlığınıza bağlı özelleştirme idaresinin elinde konuyla ilgili bilgi ve belgenin bulunmadığı 

oelirtilmektedir. Oysa sorularım direk size yöneltilmiştir. Sorularımı yeterince 
anlaşılamadığından yola çıkarak daha anlaşılır bir şekilde tekrarlıyorum. 

1. Başbakan ve bakanların gerekliğinde kullanabilmeleri için kamumun kaç adet 
uçağı bulunmaktadır? 

2. Görevde bulunduğunuz süre içinde günümüze kadar başbakanlık veya diğer 

kurumlar için kaç adet uçak alındı? Ne kadar ödeme yapıldı? 

3. Emrinizde kullanabileceğiniz uçaklar varken özel şirketlere ait uçakların 

kullanılması siyasi ahlaka uygun mudur? 

4. öze l firmaya ait uçakla eşinizle birlikte seyahat ettiniz mi? 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı i 3 Mart 2006 

SAYI : B.02.1.ÖİB.0.65.00.00/ 2 6 8 8 
KONU 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

(<W% 

Manisa Milletvekili Ufuk ÖZKAN tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tevcih edilen 7/12239 esas sayılı yazılı soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığım ilgilendiren 1. ve 2. sorulara verilen cevaplar aşağıda 
sunulmuştur: 

11422 sayılı yazılı soru önergeme 25 Ocak 2006 tarihinde verilmiş olan yanıt ite 
bakanlığınıza bağlı özelleştirme İdaresinin elinde konuyla ilgili bilgi ve belgenin 
bulunmadığı belirtilmektedir. Oysa sorularım direk size yöneltilmiştir. Sorularımı yeterince 
anlaşılamadığından yola çıkarak daha anlaşılır bir şekilde tekrarlıyorum. 

SORU 1- Başbakan ve Bakanların gerektiğinde kullanabilmeleri için kamunun kaç adet 
uçağı bulunmaktadır? 

CEVAP 1- özelleştirme programında bulunan Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürlüğünce, 
Başbakan ve Bakanların hizmetine tahsis edilmiş uçak bulunmamaktadır. 
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SORU 2- Görevde bulunduğunuz süre içinde günümüze kadar Başbakanlık veya diğer 
kurumlar için kaç adet uçak alındı? Ne kadar ödeme yapıldı? 

CEVAP 2- THY'nca Başbakanlık veya diğer kurumlar için herhangi bir uçak alımı 
yapılmamıştır. 

SORU 3- Emrinizde kullanabileceğiniz uçaklar varken özel şirketlere ait uçakların 
kullanılması siyasi ahlaka uygun mudur? 

SORU 4- Özel firmaya ait uçakla eşinizle birlikte seyahat ettiniz mi? 

CEVAP 3,4- îlgili soru önergesinde gerekli açıklamalarda bulunulmuş olup başka bir 
açıklamaya gerek görülmemektedir. 

Bilgilerinizi ve gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim. 

UNAKITAN 
Maliye Bakanı 

31.- Hatay Milletvekili Fuat ÇAY'ın, bazı personelin taşra teşkilatında görevlendirilmesine iliş
kin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un cevabı (7/12250) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Ali COŞKUN tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılması için gerekli işlemlerin yapılmasını saygılarımla arz 
ederim.31.01.2006 ^ - s 

2 ^ Fuat ÇAY 
Hatay Milletvekili 

5436 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanununun 15-16-17'inci 
maddeleri ile teşkilat kanunları ve teşkilatlanmaya ilişkin diğer kanunlarda yer alan araştırma 
planlama ve koordinasyon hizmetlerine yönelik kurul başkanlıkları, daire başkanlıkları ile 
şube müdürlükleri kaldırılmış ve Strateji Geliştirme Başkanlığı veya Strateji Geliştirme Daire 
Başkanlığı kurulmuştur. Anılan Kanuna dayanılarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 
09.01.2006 tarihli Bakan Oluru ve eki liste ile 32 APK personeli bakanlığın taşra teşkilatına 
atamaları yapılmıştır. 

Söz konusu listede Bakanlığınız taşra teşkilatına atamaları yapılanlar; 15-30 yıl 
devlete hizmet etmiş, l ' inci dereceye yükselmiş, bulunduğu görevlerde en az daire başkanlığı 
ve genel müdürlük yapmış, en verimli çağlarında bir kısmı özelleştirme kapsamında 
bulunduğu görevden, çoğu ise hükümetiniz döneminde görevlerinden alınarak APK'da uzman 
yada araştırmacı olarak görevlendirilenlerden oluşmaktadır. 

1- Bakanlığın taşra birimlerinde APK ve Strateji Geliştirme birimi olmamasına 
rağmen bu atamaların yapılması hangi ihtiyaçtan doğmuştur? 

2- Bu personelin merkez birimlerde görevlendirilmeleri gerekir iken, taşrada kendi 
statülerine uygun kadroları ve uzmanlıklarına uygun çalışma ortamı ve 
çalışabilecekleri birimler yok iken bu atamalar neden yapılmıştır? 

3- 34 kişinin tek liste halinde taşraya görevlendirilmeleri bir toplu sürgün ve 
cezalandırma yöntemi değil midir? 

4- APK'da görev yapan toplam uzman ve araştırmacı sayısının 92 kişi olduğu doğru 
mudur? Bunlardan 34 personelin kış'in ortasında, kar, yağmur, çamur demeden 
taşraya âlel-acele atamaları yapılır iken 58 kişinin merkezde tutulmasının ölçüsü 
nedir? 

5- Bu atamalar AKP veya hükümete yakın yada uzak olanlar, Cuma ve camiye 
gidenler veya gitmeyenler gibi kriterlere göre mi yapılmıştır? 

6- Taşra atamaları ile AKP görüşünü paylaşmayan personelin istifaya zorlanıp yerine 
yeni personel alınma zeminin yaratılması sistemli planlı bir kadrolaşma ve devlet 
kadrolarını ele geçirme ve devleti kuşatma anlayışının bir parçası değil midir? 

7- Bakanlığınız döneminde kaç personel yer değiştirmiştir? Alındığı ve atandığı 
görevler nelerdir? 

8- Kaç yeni personel alımı yapılmıştır? Alımları ne şekilde yapılmıştır? 
9- Alman personelden kaçının Bakanlığınız üst düzey bürokratları ve AKP' l i idareci 

ve milletvekilleriyle yakınlığı ve akrabalığı vardır? 

- 6 1 2 -



TBMM B:74 14 .3 .2006 0 : 3 

T.C 
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

SAYI : B 14 0 BHİ 0 00 00 02- f 5 2 -
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

0 7 -03- 2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 15.02.2006 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/12250-18664/47734 sayılı yazınız. 

Hatay Milletvekili Fuat ÇAY'ın, "bazı personelin taşra teşkilatında görevlendirilmesine" 
ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği (7/12250) esas nolu yazılı soru 
Önergesine ilişkin cevaplarımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

LU COŞKfüK 
Sanayi ve Ticaret Bakam 

Ek: önerge cevabı 

HATAY MİLLETVEKİLİ SAYIN FUAT ÇAY*Hif 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ 

Bilindiği üzere, 5436 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun gereğince APK Kurulu Başkanlıkları kaldırılmıştır. Aynı Kanunun 
17.maddesinde yer alan "...Söz konuşu birimlerde görevli diğer personel ise 
kadrolarıyla birlikte 14.01.2006 tarihine kadar kendi idarelerinde ihtiyaç duyulan 
birimlere devredilir..." hükmü gereğince APK Kurulu Başkanlığında görev yapan 
31 APK Uzmanı ve 40 Araştırmacı olmak ttzere 71 personelden 34'ünün (20 APK 
Uzmanı- 14 Araştırmacı) Taşra Teşkilatımızda ihtiyaç duyulan İl Sanayi ve Ticaret 
Müdürlüklerine aynı unvanlarıyla tayinleri yapılmıştır. 

1- Söz konusu atamalar, Taşra Teşkilatımızın personel ihtiyaçları göz önünde 
bulundurularak yapılmıştır. 

2- 5436 sayılı Kanun APK Kurulu personelinin ihtiyaç duyulan birimlerde 
görevlendirilmesini öngörmüştür. Bu itibarla, Merkez ve Taşra Teşkilatımız 
bir bütün olarak addedilerek Taşra Teşkilatımızda personel ihtiyacı bulunan İl 
Sanayi ve Ticaret Müdürlüklerinde bu personelin daha faydalı olacağı 
düşüncesiyle söz konusu atamalar yapılmıştır. 
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3- Bu atamalar 5436 sayılı Kanunun 17. maddesine istinaden yapılmış olup, 
kesinlikle toplu sürgün ve cezalandırma şeklinde değerlendirilmemesi 
gerekmektedir. 

4- Söz konusu yasanın yürürlüğe girdiği 01.01.2006 tarihi itibariyle APK Kurulu 
Başkanlığında APK Uzmanı unvanında (31) ve Araştırmacı unvanında (40) 
personel olmak üzere toplam (71) personel görev yapmaktadır. Anılan Yasa 
ile APK Kurulu Başkanlığında görev yapan personelin kadrolanyla birlikte en 
geç 14.01.2006 tarihine kadar Bakanlığımızın ihtiyaç bulunan birimlerine 
devredilmesi öngörülmüş ve dolayısıyla, bunların Merkez ve Taşra 
Teşkilatının personel ihtiyaçları göz önünde bulundurularak atamaları 
gerçekleştirilmiştir. Kaldı ki, anılan yasa ile söz konusu atama işlemlerini 
gerçekleştirmek için idarelere (14) gün gibi kısa bir süre bırakılmış ve araya 
(9) günlük kurban bayramı tatilinin de girmiş olması nedeniyle ilgililer 
hakkında bu işlemin gecikmeksizin tesis edilmesi zorunlu hale gelmiştir. 

5- Yasal bir zorunluluğa dayalı olarak tesis edilen bu atama işlemlerinde 
ilgililerin siyasi tercihleri ve dini inançları gibi kriterlerin göz önünde 
bulundurulması söz konusu değildir. 

6- 5436 sayılı Kanunun 17. maddesine göre, herhangi bir nedenle boşalan APK 
Uzmanı kadrolarına 01.01.2006 tarihinden itibaren atama yapılamamakta ve 
bu kadrolar herhangi bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmektedir. 
Araştırmacı kadroları ise 4046 sayılı özelleştirme Uygulamaları Hakkında 
Kanunun 22. maddesi gereğince Devlet Personel Başkanlığınca, özelleştirilen 
Kamu Kurum ve Kuruluşları personelinin atamaları için kullanılmaktadır. Bu 
itibarla, boşaldığı takdirde iptal edilen APK Uzmanı kadroları ile Devlet 
Personel Başkanlığınca özelleştirilen Kamu Kurum ve Kurulıişları 
personelinin atamaları için kullanılan Araştırmacı kadrolarının yeni personel 
alımına zemin hazırlama ve kadrolaşma amacıyla kullanılması söz konusu 
değildir. 

7- Bakanlığım döneminde 5436 sayılı Kanunun 17. maddesine göre yapılan 
atamalar haricinde istekleri dışında görev yeri değiştiren personele ilişkin liste 
ekte takdim edilmiştir. 

8- Bakanlığım döneminde ( 71 ) adet yeni personel alımı yapılmıştır. Bunların 
atama işlemleri 657 sayılı Kanunun 59, 92 ve 93 üncü maddeleri hükümleri, 
3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, KPSS sınavı ve 2828 sayılı Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununa göre reşit olana kadar 
Çocuk Esirgeme Kurumu tarafindan bakılan ve korunan çocuklar için yapılan 
sınav sonuçlarına göre yapılmıştır. Ayrıca, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi 
uyarınca ( 42 ) adet sözleşmeli statüde personel alımı da yapılmıştır. 

9- Bakanlığımıza yeni alınan personelin Bakanlığımız üst düzey bürokratları ile 
AKP' l i idareci ve milletvekilleriyle yakınlığı ve akrabalığı bulunmamaktadır. 
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G ö r e v Y e r i D e ğ i ş t i r i l e n P e r s o n e l e A i t L i s t e 

A d ı S o y a d ı 

1 Sey fe t t in Y I L M A Z 
2 S e m r a K İ L İ Ç 
3 Akş i t Ü L K Ü 
4 M e h m e t A K S O Y 
5 idr is Ş A H I N 
6 i b r a h i m V A T A N S E V E R 
7 F e r r u h G Ü N E Ş 
8 A d n a n U Z 
9 R a s i m A Ğ A D A Y 

1 0 D u r s u n M E Y D A N L I 
1 -I R a m a z a n K A Y A R 
1 2 N e ş e t S E R E N 
1 3 M u s t a f a Ç U B U K Ç U 
1 4 U ğ u r G ü r ş a d Y A L Ç 1 N E R 
1 5 M . S a i t U L U Ç A Y 
1 6 H ü s e y i n P A K S O Y 
1 7 C e y h a n K U T L U 
1 8 N e c a t i E R T Ü R K 
1 9 S e r d a r A T A Y E T E R 
2 0 Ö m e r Y I L M A Z 
2 1 M u h s i n Ç E L E B İ 
2 2 Z a f e r G Ü L D O Ğ A N 
2 3 İ r fan A K A R S U 
2 4 R e f i k D U M A N 
2 5 Sa l ih G O K T A Ş 
2 6 A d n a n A l t a n T U R A N 
2 7 Ş a k i r G Ü N E Y 
2 8 S U l e y m a n Ş E N T Ü R K 
2 9 H a y d a r Ö K T E N 
3 0 E . T ü l a y A Y D I N 
3 1 M a h m u t Y I L M A Z 
3 2 M e h m e t Ö Z K A N 
3 3 Hal i t Ş İ Ş M A N 
3 4 Ali Ö Z C A N 
3 5 S u z a n A K Ş İ T 
3 6 U f u k Ö Z G E L E N 
3 7 Sa l ih Y a ş a r G Ü L S O Y 
3 8 O ğ u z K A R A A S L A N 
3 9 C e l a l Ç E L İ K 
4 0 M u s t a f a Y I L D I Z 
4 1 Al i O s m a n Ç E T İ N E R 
4 2 A r i f G Ü L D A N E 
4 3 M.Al i K Ö S E 
4 4 Ali S a i m Ş E N G Ü N 
4 5 H . H ü s e y i n Ç A K M A K 
4 6 ö n d e r K I V A N Ç 
4 7 M u a m m e r A L E M D A R O Ğ L U 
4 8 K e m a l G Ö R Ü Ş 
4 9 İ r fan S E L Ç U K 
5 0 Sa l ih B O L 
5 1 N a m ı k T A N S U 
5 2 C e s u r B A H T İ Y A R 
5 3 M e h m e t Ç E K İ Ç 
5 4 Mev tü t Ç O B A N 
5 5 M u r a d i y e K Ü K E Y 
5 6 R ı fa t A K A N D I R 
5 7 Di lek Ç A M 
5 8 Z e k i Ö Z C A N 
5 9 S a b a h a t t i n Y E N E R 
6 0 N e c m e d d i n T E T İ K 
6 1 Ali C A N 
6 2 M u s t a f a A K Y Ü Z 
6 3 M . G e n c o G E N Ç O Ğ L U 
6 4 M e h m e t G Ü Z E L G Ü N 
6 5 A h m e t Ö Z T Ü R K 
6 6 İ h s a n T A T A R 
6 7 O s m a n B O S T A N 
6 8 S . H ü i y a Ç O R U H 
6 9 S a b r i S e f a Ö N G E L E N 
7 0 R e z z a n Ç E L İ K D E M İ R 
7 1 Ü lker D E N İ Z 
7 2 H ü s n ü A Y D I N 

A l ı n d r â ı G ö r e v 

B a k a n l ı k Müşav i r i 
B a k a n l ı k Müşav i r i 
B a k a n l ı k Müşav i r i 
B a k a n l ı k Müşav i r i 
G e n e l M ü d ü r 
I . M . İ ş . D a i r e B a ş k a n ı 
ti M ü d ü r ü 
M ü s t e ş a r Y a r d ı m c ı s ı 
B a k a n l ı k Müşav i r i 
il M ü d ü r ü 
İl M ü d ü r ü 
İl M ü d ü r ü 
İl M ü d ü r ü 
B a k a n l ı k Müşav i r i 
İl M ü d ü r ü 
İl M ü d ü r ü 
B a k a n l ı k Müşav i r i 
İl M ü d ü r ü 
G e n e l M ü d ü r Y a r d . 
I) M ü d ü r ü 
İl M ü d ü r ü 
İl M ü d ü r ü 
İl M ü d ü r ü 
İl M ü d ü r ü 
İl M ü d ü r ü 
İl M ü d ü r ü 
İl M ü d ü r ü 
İl M ü d ü r ü 
İl M ü d ü r ü 
G e n e l M ü d ü r Y a r d . 
İ l . M ü d ü r ü 
G e n e l M ü d ü r Y a r d . 
İl M ü d ü r ü 
B. İş i .Daire B a ş k a n ı 
İl M ü d ü r ü 
B. İ l .Kr l .Daire B a ş k a n ı 
B a k a n l ı k M ü ş a v i r i 
B a k a n l ı k Müşav i r i 
il M ü d ü r ü 
İl M ü d ü r ü 
D a i r e B a ş k a n ı 
İl M ü d ü r Y a r d ı m c ı s ı 
İl M ü d ü r Y a r d ı m c ı s ı 
il M ü d ü r Y a r d ı m c ı s ı 
Ş u b e M ü d ü r ü 
Ş u b e M ü d ü r ü 
İl M ü d ü r Y a r d ı m c ı s ı 
M ü h e n d i s 
M ü h e n d i s 

Ö lçü v e A y a r M e m u r u 
M ü h e n d i s 
Ö l ç ü Ayar M e m u r u 
Ş u b e M ü d ü r ü 
Ş u b e M ü d ü r ü 
il M ü d ü r Y a r d ı m c ı s ı 
İl M ü d ü r Y a r d ı m c ı s ı 
V e r i H a z . Kont. İşlet. 
M ü h e n d i s 
D a i r e B a ş k a n ı 
T e k n i k e r 
Ş u b e M ü d ü r ü 
M e m u r 
Ş u b e M ü d ü r ü 
D a i r e B a ş k a n ı 
Da i re B a ş k a n ı 
D a i r e Başkan ı 
D a i r e B a ş k a n ı 
D a i r e B a ş k a n ı 
D a i r e Başkan ı 
D a i r e B a ş k a n ı 
D a i r e Başkan ı 
II M ü d ü r Y a r d ı m c ı s ı 

A t a n d ı ğ ı G ö r e v 

M ü h e n d i s 
A P K U z m a n ı 
A P K U z m a n ı 
A P K U z m a n ı 
A P K U z m a n ı 
A P K U z m a n ı 
A P K U z m a n ı 
A P K U z m a n ı 
M ü h e n d i s 
M ü h e n d i s 
U z m a n 
U z m a n 
M ü h e n d i s 
A P K U z m a n ı 
A P K U z m a n ı 
M ü h e n d i s 
A P K U z m a n ı 
A P K U z m a n ı 
M ü h e n d i s 
U z m a n 
U z m a n 
U z m a n 
U z m a n 
U z m a n 
U z m a n 
M ü h e n d i s 
U z m a n 
U z m a n 
U z m a n 
A P K U z m a n ı 
M ü h e n d i s 
M ü h e n d i s 
U z m a n 
B a k . M ü ş a v i r i 
M ü h e n d i s 
A P K U z m a n ı 
A P K U z m a n ı 
A P K U z m a n ı 
A P K U z m a n ı 
U z m a n 
A P K U z m a n ı 
M ü h e n d i s 
M ü h e n d i s 
M ü h e n d i s 
T e k n i k e r 
Ş e f 
M ü h e n d i s 
A P K U z m a n ı 
T e k n i k e r 

ö l ç ü v e A y a r M e m u r u 
M ü h e n d i s 
T e k n i s y e n 
T e k n i k e r 
Ş u b e M ü d ü r ü 
U z m a n 
M ü h e n d i s 
V e r i Haz .Kont . İş le t . 
M ü h e n d i s 
M ü h e n d i s 
T e k n i k e r 
Ş u b e M ü d ü r ü 
M e m u r 
Ş u b e M ü d ü r ü 
A P K U z m a n ı 
M ü h e n d i s 
U z m a n 
U z m a n 
M ü h e n d i s 
U z m a n 
M ü h e n d i s 
U z m a n 
Ş u b e M ü d ü r ü 
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32.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Uzan Grubuna ait çimento fabrikalarının satışı 
dolayısıyla TMSF aleyhine açılan davalara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
AbdüllatifŞENER'in cevabı (7/12253) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın 

Doç.Dr.AbdüIlatif ŞENER tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
saygılarımla arz ederim. 27.01.2006 

Emin ŞİRİN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

Basında çıkan haberlerden öğrenildiğine göre,Uzan Grubu'na ait çimento 
fabrikalarının satışı ile ilgili olarak Polonya'daki bazı hissedarlar, TMSF 
aleyhine meblağı milyar dolarları bulan davalar açmışlardır. 

1- Bu davalar kaybedildiği takdirde ülkemiz mevzuatında yapılan 
değişiklikler dolayısıyla uğranılan kayıplar ihmali görülen kurum 
yöneticilerinden tahsil edilecek midir? 

2- Bu kapsamda TMSF aleyhine açılan dava adedi kaçtır? Talep edilen 
meblağ tutarı ne kadardır? 

3- Halihazırda TMSF'y i bu davalarda hangi avukat veya avukatlar temsil 
etmektedir? Halen görevde olan bir avukat var mıdır? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.001/0^9 2. fo/cg/2006 

Konu : 7/12253-18617 esas sayılı 
yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 15.02.2006 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/12253-18617/47625 
sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİN tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na 
sunulan 7/12253-18617 sayılı yazılı soru önergesinin cevabına ilişkin olarak Tasarruf Mevduatı Sigorta 
Fonu'nun 09.03.2006 tarih ve TMSF.BHI.223/6759 sayılı yazısı ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EKLER: ^ Doc.Dr.Abdülla«f ŞENER / 
1 -TMSF'nun 09.03.2006 tarih ve 223-6759 sayılı yazısı. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
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TASARRUF MEVDUATI SÎGORTA FONU 

Sayı : TMSF.BHI.223,fc°K;3 09/03/2006 

Konu : Som Önergesi 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI ve 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞIMA 
(Sn. Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER) 

İlgi: 15/02/2006 tarih ve B.02.0.001/(01) 332 - 7/12253 sayılı yazınız. 

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

Çimento fabrikalarının satışı ile ilgili olarak Polonya Mahkemeleri'nden herhangi bir 
tebligat Kurumumuza ulaşmamıştır. 

Çimento fabrikalarının satışına ilişkin olarak Uzan Ailesi adına hareket eden 
Polonya'da mukim bir kısım şirketlerin vekili tarafından düzenlenen mektuplar Kurumumuza 
ve birçok Bakanlığa ulaşmış ise de, söz konusu bu mektuplar Lahey Tebligat S özleşmesi'ne 
uygun gönderilmediğinden T.C. Adalet Bakanlığı tarafından diplomatik kanalla ilgilisine 
iadesine ilişkin işlem yapılmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

ımet 
Başkan 

33.- Samsun Milletvekili Musa UZUNKAYA'nın, Samsun'daki sulama ve taşkın önleme çalış
malarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GULER'in cevabı (7/12259) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın 
Dr.Mehmet Hilmi GÜLER tarafından ^aı\\\ olarak cevaplandırılmasını 
delaletlerinize arzederim. 22.12.2005 

Musa UZUNKAYA 
Samsun Milletvekili 
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1- Bafra-Kızılırmak sol ve sağ sahillerin, özellikle Alaçam'ın verimli 
arazilerinin de sulanabileceği revize proje ne zaman realize edilecektir? 

2- Halen su tutan barajlarımızdan Derinöz, Duruçay, Dereköy ve 
diğerlerinin isabetli bir kararla açık su kanallarının kapalı sisteme 
dönüşmesiyle gelen maliyet farkının mevcut ihalelerle çözümlenmesi 
sağianamayacaksa yeni ihalelerin zaten geciken su tevzii ve isalesinin 
daha da gecikmesine sebep olmaması için neler yapılmaktadır? 

3- D,Sİ 7.nci Bölge illeri arasında sulanabilir tarım arazilerinin 
miktarlarıyla, kıyaslamak halen sulanmakta olanların bu iller arası 
oranları nedir? 

4- Doğabilecek farklılığın giderilmesi için 2006 ödeneklerinin tevziinde 
ne tür önlemler düşünülmektedir? 

5- Belediye, mücavir alan ve mücavir alanlar dışındaki taşkın önleme 
çalışmalarında Bayındırlık Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü ile 
müşterek bir çalışmanız varsa Samsun Merkez, Atakum, Çatalçam ve 
Havza İlçe merkezlerinde yaşanan dere taşkın ve afetleriyle ilgili 
tedbirleriniz nelerdir? 

T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.15.0.SGB.610- 'VĈ -f 
Konu : Yazılı Soru Önergesi f (LÂ -j 

A n k a r a 

13 MART 2006 

3250 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M Başkanlığının 15.02.2006 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-18609 
sayılı yazısı. 

Samsun Milletvekili Sayın Musa UZUNKAYA'nın tarafıma tevcih ettiği, 7/12259-18261 
esas numaralı yazılı soru önergesi T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği, Devlet Su 
İşleri Genel Müdürlüğünden alman yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandınlarak ekte 
gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Kj^S+s^ 
EKLER : Dr. Mehmet Hilmi GÜLER 
EK-1 önerge Cevabı Bakan 
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SAMSUN MİLLETVEKİLİ SAYIN MUSA UZUNKAYA'NIN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI 

(7/12259-18261) 

Soru 1 : 

Bafra-Kızılırmak sol ve sağ sahillerin, özellikle Alaçam'ın verimli arazilerinin de 

sulanabileceği revize proje ne zaman realize edilecektir? 

Cevap 1 : 

Bafra Ovası Sol Sahil Sulaması inşaatı 1996 yılında ihale edilmiş ve inşaata 1998 yılında 

başlanmıştır. Bugüne kadar proje bazında, yalnızca ana kanalın projesi hazırlanarak onaylanmıştır. 

Henüz sulama şebekesine ait projeler hazırlanamamıştır. Toplam uzunluğu 52 km olan ana kanalın, 

16 km'sinin kamulaştırması yapılmış, 6700 m'sinin inşaatı tamamlanmıştır. 

Bafra Ovasmda arazilerin çok değerli oluşu nedeniyle, sulama projesi için yapılan 

kamulaştırma giderleri büyük rakamlar tutmaktadır. Bu sebebiyle Bafra Ovası Sağ Sahil 

Sulamasında 1991 yılından bugüne kadar sorunlar yaşanmış, bu sorunlar zaman zaman inşaat 

çalışmalarını etkilemiştir. 

Bafra Ovasında arazilerin değerli oluşunun yanı sıra diğer bir sorun arazilerin çok parçalı ve 

hisseli oluşudur. Bu durum kanal güzergahlarının geçirilmesinde sorunlara yol açmakta, özellikle -

çok sayıda ilave yapının (menfez, köprü, sifon v.s.) talep edilmesi sonucu projenin maliyeti sürekli 

artmaktadır. 

Sağ sahil sulamasında yaşanan bütün bu sorunlar dikkate alınarak, Sol Sahil Sulaması 

sahasında arazi toplulaştırması yapılması gündeme gelmiştir. Sol Sahil Sulamasında yer alan, Bafra 

İlçesine bağlı 13 köy Tanm Reformu Bölge Müdürlüğü tarafından toplulaştırma kapsamına 

alınmıştır. Toplulaştırma işinin ihalesi 2005 yılının sonlarında yapılmıştu*. Halen çalışmalara devam 

edilmekte olup, 2007 yılında bitirilmesi öngörülmektedir. 

Toplulaştırma işinin gerçekleşmesi ile özellikle yüksek tutardaki kamulaştırma giderlerinden 

kurtulmak mümkün olacaktır. Aynca sulama projesinin inşaat maliyeti ve sosyal sorunlann 

azalması sağlanacaktır. 
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DSİ (Samsun) VII. Bölge Müdürlüğü ile Tarım Reformu Bölge Müdürlüğü yetkilileri 
arasında yapılan görüşmelerde, sulama projesinin ve toplulaştırma çalışmalarının birbirine paralel 
yürütülmesi için görüş birliğine varılmıştır. Çalışmalar bu doğrultuda devam etmektedir. 

Sol sahil inşaatında; ödenek akışının yetersiz olmasından dolayı 2002 yılından sonra 
herhangi bir çalışma yapılamamış, yukarıda da belirtildiği gibi çalışmaların toplulaştırma 
çalışmaları ile paralel yürütülmesi uygun görülmüştür. 

Ana kanalın tamamlanan bölümünde, yöre çiftçilerinin ısrarlı talebi üzerine ana kanaldan 
çiftçi arklarına su verilerek yaklaşık 500 hektarlık bir sahada sulama yapılmaya başlanmıştır. 

Proje sahasında yer alan ve Alaçam ilçesine bağlı olan köylerin de toplulaştırma kapsamına 
alınmasında, sulama projesinin hızlanması yönünden büyük fayda görülmektedir. 

Soru 2 : 
Halen su tutan barajlanmızdan Derinöz, Duruçay, Dereköy ve diğerlerinin isabetli bir 

kararla açık su kanallarının kapalı sisteme dönüşmesiyle gelen maliyet farkının mevcut ihalelerle 
çözümlenmesi sağlanamayacaksa yeni ihalelerin zaten geciken su tevzii ve isalesinin daha da 
gecikmesine sebep olmaması için neler yapılmaktadır? 

Cevap 2: 
İnşaatı devam eden Derinöz, Duruçay ve diğer bazı sulamalarda proje değişikliğine 

gidilerek, gerek kamulaştırma gerekse işletme masraflarının azlığı sebebiyle klasik sulama 
şebekesinden vazgeçilerek borulu sulama şebekesine dönülmüştür. Bu dönüşüm sonucu projelerde 
bir miktar maliyet artışı olmasına karşın, mevcut su ile daha çok alan sulama imkanına kavuşmuş 
veya kurak yılların getireceği olumsuzluklar bertaraf edilmiştir. Şebeke tipinin değişimi ile herhangi 
bir gecikme söz konusu değildir. Keşif artışının verilemeyeceği durumlarda projeler yeniden ihale 
edilerek ödenekler ölçüsünde çalışmalar devam etmektedir. 

Soru 3 : 
DSİ 7'nci Bölge illeri arasında sulanabilir tarım arazilerinin miktarlarıyla, kıyaslamah halen 

sulanmakta olanların bu iller arası oranlan nedir? 
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Cevap 3; 
DSİ VII. Bölge sınırlan içerisinde yer alan illerin sulama oranlan; 

Ekonomik olarak sulanabilir arazi miktan (ha) İşletmede olan sulama miktarı (ha) 
SAMSUN 158 794 8 851 (%5,6) 
AMASYA 91654 37 206(%40,5) 
TOKAT 103 486 50 723 (%49,0) 
SİNOP 20 658 1757 (%8,5) 
ORDU 

Soru 4 ; 
Doğabilecek farklılığın giderilmesi için 2006 ödeneklerinin tevziinde ne tür önlemler 

düşünülmektedir? 

Cevap 4 : 

Samsun ilinde Bafra ve Çarşamba Ovalarının toplam sulama alanı 130 434 hektardır. Bu iki 
ovanın sulamaya açılması ile Samsun ilindeki sulanabilir tanm arazilerinin %83,5'i sulamaya 
açılacaktır. Bu sebeple bu iki önemli sulama projemizin ödenekleri son iki yılda bir miktar 
arttınlmış, bu yıl ve önümüzdeki yıllarda da yeterli ödenek sağlanmasına çalışılacaktır. Böylece 
iller arasındaki dağılımın dengelenmesi sağlanacaktır. 

Som 5 ; 
Belediye, mücavir alan ve mücavir alanlar dışındaki taşkın önleme çalışmalannda 

Bayındırlık Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü ile müşterek bir çalışmanız varsa Samsun 
Merkez, Atakum, Çatalçam ve Havza İlçe merkezlerinde yaşanan dere taşkın ve afetleriyle ilgili 
tedbirleriniz nelerdir? 

Cevap 5 : 
Bilindiği gibi 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 3. maddesinin (r) fıkrasında 

"Su ve Kanalizasyon Hizmetlerim Yürütmek, Bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, 
kurdurmak ve işletmek, derelerin ıslahım yapmak, kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen sulan 
pazarlamak" denilmekte olup, sınırlan dahilinde taşkın koruma projesi ve bunlarla ilgili 
kamulaştırma çalışmalarının da Kanun gereğince Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılması 
öngörülmektedir. 
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Samsun-Merkez Atakum ve Çatalçam Beldelerinde mevcut derelerin ıslah çalışmalarında 

Samsun Büyükşehir Belediyesine teknik yönden destek yapılmakta, ayrıca sözkonusu derelerde 

gerekli temizlik çalışmaları yapılmaktadır. Ancak bu derelerin bazılarının yatakları değiştirilmiş ve 

bazı yerlerde de dere yatakları daraltılmıştır. 

Havza İlçe Merkezindeki Havza (Hacıosman) deresinin; Tersakan çayına mansaplandığı 

yerden Ilıca köprüsüne kadarki bölümü iki taraflı koruma duyarlı olarak önceki yıllarda ıslah 

edilmiştir. Mevcut koruma tesislerinin uzunca bir bölümünün üzeri Devlet Su İşleri Genel 

Müdürlüğünün bilgisi ve izni dışında kapatılarak iş yerleri yapılmış, taşkın koruma tesislerinin 

fonksiyonunu yerine getirmesi önlenmiştir. Bu durum, taşkınlarda ilçe merkezinde can ve mal 

güvenliğim tehlikeye düşürmüştür. 

İlgililere Samsun-Havza (Hacıosman) deresinin kapalı bölümlerinin en kısa sürede 

yıktırılarak üstünün açılmasının can ve mal güvenliği açısından zorunlu olduğu bildirilmiştir. 

Bilahare, ıslah tesislerinin kapatılan bölümleri yıktırılarak açılmadığı takdirde, derenin 

menbamda finansmanının ilgili belediyece karşılanması şartıyla bir sel kapanı yapılmasının 

gerektiği bildirilmiştir. 

Samsun-Havza (Hacıosman) Deresi Sel Kapanı Projesi DSİ VII. Bölge Müdürlüğünce etüt 

edilmiş ve hazırlanan planlama raporu DSİ Genel Müdürlüğünce finansmammn Samsun-Havza 

Belediyesince karşılanması şartı ile onaylanmıştır. 
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34.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, AB'nin kadına yönelik şiddet konusundaki bir 
programına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Nimet ÇUBUKÇU'nun cevabı (7/12330) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan sorunun, Devlet Bakanı Sayın Nimet Çubukçu tarafından yazılı 

olarak yanıtlanmasını Anayasanın 98. ve İçtüzüğün 96. Maddeleri gereğince arz ve talep 

ederim. 

Prof. Dr. N /Gaye ERBATUR 
CHP Adana Milletvekili 

24.1.2000 tarihinde Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu tarafından Daphne 

Programının kabulü, Avrupa düzeyinde kadına yönelik şiddeti önleme konusunda atılmış olan 

somut bir adımdır. Daphne Programı kapsamında "şiddet" en geniş anlamıyla yorumlanmıştır. 

Buna göre; cinsel taciz, tecavüz, aile içi şiddet, ticari sömürü, kadm ticareti, işyerinde, eğitim 

kurumlarında tehdit ve sindirme amaçlı konuşmalar, baskılar ve bu gibi davranışlar "cinsiyete 

dayalı şiddet" olarak kabul edilmiştir. 

Buna göre; 

1. Türkiye, AB DAPHNE programından ne zaman yararlanmaya başlayacaktır? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

SAYI :B.02.0.007/00.<£//7 .2j.I/2006 
KONU : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar 
Dairesi Başkanlığı'nın 01.03.2006 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/12330-18675/47745 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ile Adana Milletvekili Sayın Prof.Dr.N.Gaye ERBATUR'a ait Yazılı Soru 
önergesi hakkındaki bilgileri içeren cevaplar ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Jirrfet<U00KÇU 
Devlet Bakanı 
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ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN PROF.DR.N.GAYE ERBATUR'UN ^ 
7/12330 ESAS NOLU YAZILI SORU ÖNERGESİ CEVABIDIR 

24.10.2000 tarihinde Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu 
tarafından Daphne Programının kabulü, Avrupa düzeyinde kadına yönelik 
şiddeti önleme konusunda atılmış olan somut bir adımdır. Daphne Programı 
kapsamında "şiddet" en geniş anlamıyla yorumlanmıştır. Buna göre; cinsel 
taciz, tecavüz, aile içi şiddet, ticari sömürü, kadın ticareti, işyerinde, eğitim 
kurumlarında tahdit ve sindirme amaçlı konuşmalar, baskılar ve bu gibi 
davranışlar "cinsiyete dayalı şiddet" olarak kabul edilmiştir. 

Buna göre; 

SORU : 

Türkiye, AB DAPHNE programından ne zaman yararlanmaya 
başlayacaktır? 

CEVAP: 

Bakanlığıma bağlı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Müdürlüğü Aile-Kadın ve Toplum Hizmetleri Dairesi Başkanlığının hizmet alanı 
içinde yer alan Kadın Konukevleri, Toplum Merkezleri ve Aile Danışma 
Merkezlerinden hizmet alan kadınlara "Kadına Yönelik Şiddet" konusunda 
bilinçlendirme çalışmaları yapılmaktadır. 

Avrupa Komisyonu toplam Daphne proje tutarlarırının ortalama en fazla % 
75'ine kadar mali destek vermektedir. Genelde bu katkı oranı toplam proje tutarının 
%50'si ile % 75M arasında değişmektedir. Geriye kalan % 25-50 civarındaki katkı 
payını proje ortaklan paylaşarak karşılamak durumundadır. 

Ortalama Daphne projelerinin tutarı 200.000-400.000 Euro civarında olmakla 
birlikte üst sınır 1.000.000 Euro'ya kadar çıkabilmektedir. Bu nedenle Daphne 
Programlarının uygulanabilmesi bütçe İmkanlarıyla bağlantılıdır. 

Kadının Statüsü Genei Müdürlüğü, 2C05 yıh Türkiye-Avrupa Birliği Katılım, 
Öncesi Mali İşbirliği Programı kapsamında yer alan Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin 
Geliştirilmesi (Promoting Gender Equality)° başlıklı, T.C ve Avrupa 3irliği Komisyonu 
ile ortaklaşa yürütülecek Projeden sorumlu ve yararlanıcı kurumdur. 

Söz konusu Proje, Türkiye'nin toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda Ulusal 
Mekanizması elan Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü'nü, Avrupa Birliği standartlarıyla 
uyumlu bir toplumsal cinsiyet eşitliği organı modelinde geliştirmek. îcolumsal cinsiyet 
eşitliğini yaşamın her alanında sağlayacak olan bir Ulusal Eylem Planı oluşturmak ve 
kadınların insan haklarının geliştirilmesi için tüm paydaşların aiie içi şıcceıin ye* 
edilmesine dair kapasitelerinin güçlendirilmesini amaçlamaktadır. "Kurumsal kapasite 
oluşturma" ve "kadır.a karşı aiie iç: şiddetle T.Ccadele" clrrak "jzere iki ^>i" 
bileşenden oluşmaktadır. 
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Projenin ikinci bileşeninde kadına karşı aile içi şiddetin sebep ve sonuçları 
hakkında niteliksel ve niceliksel araştırma yaptırarak araştırma bulguları temelinde 
kadına karşı şiddetle mücadele konusunda kapsamlı bir Ulusal Eylem Planı 
geliştirmek, değişimleri izlemek üzere bir veri bankası oluşturarak, hizmet modelleri, 
çeşitli bilinçlendirme ve hizmet-içi eğitim program modülleri geliştirmek yoluyla tüm 
paydaşların kadına yönelik aile içi şiddetin yok edilmesine dair kapasitelerinin 
güçlendirilmesi hedeflenmektedir. 

Anılan projenin uygulanmasına 2006 yılı sonlarında başlanabilmesi amacı ile 
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Avrupa Komisyonu ile çalışmalarını 
sürdürmektedir. Kadına karşı şiddet ile ilgili bir Avrupa Birliği projesi başlatılıyor 
olması nedeni ile DAPHNE programı başlayamamaktadır. 

Kadın, çocuk, genç ve özürlülere yönelik şiddetin önlenmesi ve söz konusu 
hedef kitlenin istismar edilmesini önleyici eğitim programlan yapılmakta, bu alanla 
ilgili araştırmalar devam etmektedir. 

Saygılarımla. 

Devlet Bakanı 
fmeı ÇU 
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Çocuklarının ticari iş ve ilişkilerinde nüfuzunu kullandığı, lojman giderlerini kamuya ödeterek siyasî ahlâk 

kurallarına aykırı davrandığı ve kamuyu zarara uğrattığı iddiasıyla Maliye Bakanı Kemal Unakıtan hakkında 
Anayasanın 99 uncu ve İçtüzüğün 106 ncı maddeleri uyarınca bir gensoru açılmasına ilişkin (11/5) esas numaralı 

Gensoru önergesine verilen Oyların Sonucu: 
Oylama Saati 
Esas No. 
Üye Sayısı 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Mükerrer Oylar 
Toplam 
Açık Üyelikler 

17.30 
11/5 
550 
171 
340 

1 
2 

514 
4 

tu 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adıyaman 
Adıyaman 
Adıyaman 
Adıyaman 
Adıyaman 
Afyonkarahisar 
Afyonkarahisar 
Afyonkarahisar 
Afyonkarahisar 
Afyonkarahisar 
Afyonkarahisar 
Afyonkarahisar 
Ağrı 
Ağrı 
Ağrı 
Amasya 
Amasva 
Amasya 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 

Soyadı 
Aksöz 
Başoğlu 
Çalışkan 
Çelik 
Erbatur 
Garip 
Kirişçi 
Küçükaydın 
Sağ 
Seyhan 
Tekin Börü 
Torun 
Yağcı 
Yergök 
Göksu 
Gürsoy 
Kutlu 
Özyol 
Unsal 
Açba 
Aşkar 
Aydoğan 
Balandı 
Koca 
Koçak 
Ünlütepe 
Aslan 
Özyolcu 
Yıldız 
Albavrak 
Gülle 
Sayar 
Akıncı 
Alptekin 
Araslı 
Atalay 
Ateş 
Babacan 
Bilgehan 
Çanakçı 
Çiçek 
Değerli 
Denemeç 

Adı 
Uğur 
Atilla 
Abdullah 
Ömer 
N. Gaye 
Recep 
Vahit 
Ali 
Kemal 
Tacidar 
Ayhan Zeynep 
Abdullah 
Ziyattin 
Mehmet Ziya 
Mahmut 
Şevket 
Fehmi Hüsrev 
Mehmet 
Ahmet Faruk 
Sait 
İbrahim Hakkı 
Halil 
Reyhan 
Ahmet 
Mahmut 
Halil 
Naci 
Halil 
Mehmet Kerim 
Hamza 
Akif 
Mustafa 
Zekeriya 
İsmail 
Oya 
Beşir 
Yılmaz 
Ali 
Ayşe Gülsün 
A. İsmet 
Cemil 
İsmail 
Reha 

Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
ANAP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
SHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 

Oyu 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Red 
Kabul 
Red 
Red 
Red 
Kabul 
Kabul 
Red 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Red 
Red 
Red 
Red 
Red 
Red 
Katılmadı 
Red 
Katılmadı 
Red 
Red 
Kabul 
Red 
Red 
Red 
Red 
Red 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Red 
Kabul 
Red 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Red 
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İli 

Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Artvin 
Artvin 
Aydın 
Avdın 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Bilecik 
Bilecik 
Bingöl 
Bingöl 
Bingöl 
Bitlis 
Bitlis 
Bitlis 

Soyadı 

Erdem 
Gedikli 
İpek 
Kapusuz 
Karapınar 
Kepenek 
Koca 
Kurtulmuşoğlu 
Meral 
Özcan 
Öztoprak 
Sanay 
Sav 
Tomanbay 
Topaloğlu 
Tuna 
Yarbay 
Yazıcıoelu 
Akman 
Badazlı 
Baloğlu 
Baykal 
Çavuşoğlu 
Dülger 
Ekmekçioğlu 
Emek 
Ercenk 
Kamacı 
Kaptan 
Kıhç 
Özcan 
Çorbacıoğlu 
Yıldız 
Acar 
Boztas 
Çerçioğlu 
Ertürk 
Koç 
Öyüş 
Özakcan 
Semerci 
Avdınlıoğlu 
Çömez 
Deveciler 
Özgün 
Pekel 
Şali 
Sür 
Uğur 
Poyraz 
Tüzün 
Anık 
Berdibek 
Güler 
Aksoy 
Ergezen 
Gaydalı 

Adı 

Eşref 
Bülent 
Haluk 
Salih 
Telat 
Yakup 
Faruk 
Muzaffer R. 
Bayram Ali 
Mehmet Zekai 
Remziye 
Eyyüp 
Önder 
Mehmet 
Nur Doğan 
Mustafa 
Ersönmez 
Mustafa Said 
Osman 
Fikret 
Feridun Fikret 
Deniz 
Mevlüt 
Mehmet 
Hüseyin 
Atila 
Tuncay 
Nail 
Osman 
Burhan 
Osman 
Yüksel 
Orhan 
Ahmet Rıza 
Mehmet 
Özlem 
Ahmet 
Atilla 
Semiha 
Mehmet Mesut 
Mehmet 
Ali 
Turhan 
Ali Kemal 
İsmail 
Sedat 
Ali Osman 
Orhan 
A. Edip 
Fahrettin 
Yaşar 
Abdurrahman 
Feyzi 
Mahfuz 
Abdurrahim 
Zeki 
Edip Safder 

Parti 

CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
ANAP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
ANAP 

Oyu 

Kabul 
Red 
Red 
Red 
Red 
Kabul 
Red 
Kabul 
Kabul 
Red 
Red 
Red 
Kabul 
Kabul 
Red 
Red 
Red 
Red 
Red 
Red 
Katılmadı 
Kabul 
Red 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Kabul 
Red 
Red 
Kabul 
Kabul 
Red 
Red 
Red 
Kabul 
Kabul 
Red 
Katılmadı 
Kabul 
Red 
Kabul 
Red 
Kabul 
Red 

HRed 
Kabul 
Red 
Red 
Red 
Red 
Red 
Kabul 
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İli 
Bitlis 
Bolu 
Bolu 
Bolu 
Burdur 
Burdur 
Burdur 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çankırı 
Çankırı 
Çankırı 
Çorum 
Çorum 
Çorum 
Çorum 
Corum 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Edirne 
Edirne 
Edirne 
Edirne 

Elazığ 

Soyadı 
Kiler 
Coşkunyürek 
Güner 
Yılmaz 
Alp 
Özçelik 
Özkan 
Alp 
Anbarcıoğlu 
Birinç 
Çelik 
Demirel 
Dinçer 
Dündar 
Hıdıroğlu 
Karapaşaoğlu 
Kızılcıklı 
Küçükaşık 
Orhan 
Özyurt 
Pakyürek 
Tutan 
Yalcınbayır 
Daniş 
Kösdere 
Küçük 
Özay 
Akbak 
Ericekli 
Özdemir 
Ayvazoğlu 
Kafkas 
Kavuştu 
Külcü 
Yıldırım 
Erdoğan 
Filiz 
Gazalcı 
Kandoğan 
Neşşar 
Oral 
Yüksektepe 
Akgül 
Arslan 
Aslan 
Değer 
Eker 
Koçyiğit 
Merdanoğlu 
Torun 
Uyanık 
Yazıcıoğlu 
Ayağ 
Budak 
Çakır 
Gencan 

Ağar 

Adı 
Vahit 
Yüksel 
Mehmet 
Metin 
Mehmet 
Bayram 
Ramazan Kerim 
Abdulmecit 
Faruk 
Şerif 
Faruk 
Kemal 
Ali 
Mustafa 
Zafer 
Mehmet Altan 
Sedat 
Mehmet 
Şevket 
Mustafa 
Niyazi 
Mehmet Emin 
Ertuğrul 
Mehmet 
İbrahim 
Ahmet 
İsmail 
Tevfik 
İsmail 
Hikmet 
Feridun 
Agah 
Ali Yüksel 
Muzaffer 
Murat 
Mehmet Salih 
Osman Nuri 
Mustafa 
Ümmet 
Mehmet U. 
V. Haşim 
Mehmet 
Aziz 
M. İhsan 
Osman 
Mesut 
Mehmet Mehdi 
Muhsin 
Ali İhsan 
Cavit 
Mehmet Fehmi 
İrfan Riza 
Ali 
Necdet 
Rasim 
Nejat 

Mehmet Kemal 

Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
DYP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
ANAP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 

DYP 

Oyu 
Red 
Red 
Red 
Red 
Red 
Red 
Kabul 
Red 
Red 
Red 
Red 
Katılmadı 
Kabul 
Red 
Red 
Red 
Red 
Kabul 
Red 
Kabul 
Red 
Red 
Katılmadı 
Red 
Red 
Kabul 
Kabul 
Red 
Red 
Red 
Kabul 
Red 
Red 
Red 
Red 
Red 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Red 
Red 
Red 
Kabul 
Red 
Kabul 
Red 
Katılmadı 
Red 
Red 
Red 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
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İli 

Elazığ 

Elazığ 
Elazığ 
Elazığ 

Erzincan 
Erzincan 
Erzincan 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 

Eskişehir 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Giresun 
Giresun 
Giresun 
Giresun 
Giresun 
Gümüşhane 
Gümüşhane 
Hakkâri 
Hakkâri 
Hakkâri 
Hatav 
Hatav 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatav 

Hatav 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
İsparta 
İsparta 
İsparta 
İsparta 

İsparta 

Mersin 
Mersin 

Soyadı 

Çetinkaya 
Demirbağ 
Murat 
Türkoğlu 
Kaban 
Karakaya 
Tınastepe 
Akbulut 
Akdağ 
Daloğlu 
Gülyurt 
Ilıcalı 
Özdoğan 
Özyılmaz 
Arıkan 
Keskin 
Mercan 
Selvi 
Tozçöken 

Yücesan 
Abuşoğlu 
Aktaş 
Ateş 
Durdu 
Sarı 
Şahin 
Tüzmen 
Üzer 
Yılmaz 
Yılmazkaya 
Aydın 
Canikli 
Işık 
Tatlı 
Temür 
Varan 
Yılmaz 
Canan 
Öztunç 
Zeydan 
Amber 
Batu 
Çay 
Durgun 
Eraslan 
Ergin 

Geçen 
Soydan 
Soylu 
Yazar 
Armağan 
Bilgiç 
Coşkuner 
Mumcu 

Özel 

Benli 
Bulut 

Adı 

M. Necati 

Zülfü 
Şemsettin 
Abdulbaki 

Talip 
Tevhid 
Erol 
Mustafa Nuri 
Recep 
Mücahit 
Muzaffer 
Mustafa 
İbrahim 
Ömer 
Mehmet Ali 
Fahri 
Hasan Murat 
Cevdet 
Muharrem 

Mehmet Vedat 
Ömer 
Nurettin 
Abdulkadir 
Mahmut 
Mehmet 

Fatma 
Kürşad 
Ahmet 
Mustafa 
Ahmet 
Hasan 
Nurettin 
Mehmet 
Adem 
Ali 
Sabri 
Temel 
Esat 
Fehmi 
Mustafa 
Zühevir 
İnal 
Fuat 
Gökhan 
Mehmet 
Sadullah 

Fuat 
Mehmet 
İsmail 
Abdulaziz 
Mehmet Sait 
Mehmet Emin Murat 
Mevlüt 
Erkan 

Recep 

Saffet 

Ersoy 

Parti 

AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 

AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
ANAP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 

CHP 
ANAP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
^ .K Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
ANAP 
CHP 
CHP 
CHP 
DYP 
AK Parti 

AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
ANAP 
AK Parti 
CHP 
ANAP 

AK Parti 

AK Parti 
SHP 

Oyu 

Red 
Red 
Red 
Red 
Red 
Red 
Kabul 
Red 
Red 
Red 
Red 
Red 
Kabul 
Red 
Kabul 
Red 
Katılmadı 
Kabul 
Red 
Kabul 
Kabul 
Red 
Katılmadı 
Red 
Red 
Red 
Red 
Red 
Kabul 
Kabul 
Red 
Red 
Kabul 
Red 
Red 
Red 
Red 
Kabul 
Red 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Katılmadı 
Red 
Red 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Kabul 
Red 
Red 
Kabul 
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İli 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 

Soyadı 
Çekmez 
Er 
Eyiceoğlu 
Fırat 
Güler 
inan 
Oksal 
Özcan 
Ozyürek 
Zengin 
Açıkalın 
Aksu 
Akşit 
Akyüz 
Albayrak 
Altıkulaç 
Arıoğlu 
Atalay 
Ataş 
Ateş 
Aydın 
Sanbekir 
Ayva 
Bağış 
Baş 
Baş 
Başesgioğlu 
Bayraktar 
Beşli 
Büyükkaya 
Coşkun 
Çubukçu 
Denizolgun 
Ekren 
Elekdağ 
Erdem 
Erol 
Gülçiçek 
Gündüz 
Güneş 
Gürel 
Hacaloğlu 
Hacıoğlu 
İbiş 
İncekara 
Kaçır 
Kansu 
Kaptanoğlu 
Karslı 
Keleş 
Ketenci 
Kılıçdaroâlu 
Koral 
Kumkumoğlu 
Kuzu 
Küçükali 
Livaneli 

Adı 
Vahit 
Ali 
Mustafa 
Dengir Mir Mehmet 
Hüseyin 
Ömer 
Ali 
Hüseyin 
Mustafa 
Şefik 
Mehmet Mustafa 
Abdülkadir 
Güldal 
Halil 
İlhan 
Tayyar 
Ersin 
İsmet 
Mustafa 
Azmi 
Hasan 
Sıdıka 
Lokman 
Egemen 
Mustafa 
Yahya 
Murat 
Nusret 
Hüseyin 
Alaattin 
Ali 
Nimet 
Mehmet Beyazıt 
Nazım 
Şükrü Mustafa 
Ekrem 
Gürsoy 
Ali Rıza 
İrfan 
Hasan Fehmi 
Zeynep Damla 
Algan 
Memduh 
Ali 
Halide 
Ünal 
Hüseyin 
Cengiz 
Muharrem 
Birgen 
Ahmet Güryüz 
Kemal 
Recep 
Ali Kemal 
Burhan 
Göksal 
Ömer Zülfü 

Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
ANAP 
AK Parti 
CHP 
ANAP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
Bağımsız 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
SHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
ANAP 
Bağımsız 

Oyu 
Kabul 
Red 
Red 
Red 
Kabul 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Red 
Red 
Kabul 
Red 
Red 
Kabul 
Kabul (Mükerrer) 
Red 
Red 
Kabul 
Kabul 
Red 
Katılmadı 
Red 
Red 
Red 
Red 
Red 
Red 
Red 
Red 
Red 
Red 
Katılmadı 
Red 
Red 
Katılmadı 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Red 
Katılmadı 
Red 
Red 
Red 
Red 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Red 
Kabul 
Red 
Katılmadı 
Katılmadı 
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İli 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
Kars 
Kars 
Kars 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 

Soyadı 
Okuducu 
Öymen 
Özal 
Özbek 
Özdemir 
Özpolat 
Öztürk 
Sekmen 
Sevigen 
Şahin 
Şahin 
Şimşek 
Şirin 
Tamayhgil 
Tanla 
Topuz 
Topuz 
Unakıtan 
Uslu 
Yalçmtaş 
Yazıcı 
Yıldırım 
Akalın 
Akçam 
Akdemir 
Anadol 
Arıtman 
Aydın 
Baratalı 
Bodur 
Ensari 
Ersin 
Erten 
Göksel Hotar 
Karademir 
Karaman 
Katmerci 
Kaya 
Miçooğullan 
Oyan 
Öktem 
Tekelioğlu 
Toprak 
Uzunbay 
Ülkü 
Yıldız 
Beyribey 
Karabayır 
Yiğit 
Köylü 
Özkan 
Sıvacıoğlu 
Yıldırım 
Baştürk 
Duru 
Elitaş 
Eskiyapan 

Adı 
Güldal 
Onur 
İbrahim Reyhan 
Ahmet Sırrı 
İnci Gülser 
Mehmet Ali 
Yaşar Nuri 
Mehmet 
Mehmet 
İdris Naim 
Mehmet Ali 
Berhan 
Emin 
Bihlun 
Bülent 
Ali 
Gülseren 
Kemal 
Zeynep Karahan 
Nevzat 
Hayati 
Binali 
Hakkı 
Zekeriya 
Vezir 
K. Kemal 
Canan 
Mehmet 
Bülent 
Ali Rıza 
Tevfık 
Ahmet 
Abdürrezzak 
Nükhet 
Erdal 
Fazıl 
İsmail 
Yılmaz 
Türkân 
Oğuz 
Enver 
Mehmet S. 
Muharrem 
Sedat 
Hakkı 
Serpil 
Yusuf Selahattin 
Zeki 
Selami 
Hakkı 
Sinan 
Musa 
Mehmet 
Adem 
Mustafa 
Mustafa 
Muharrem 

Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
HYP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
ANAP 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
SHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
ANAP 
AK Parti 
AK Parti 
ANAP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 

Oyu 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Red 
Kabul 
Katılmadı 
Red 
Kabul 
Red 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Red 
Red 
Red 
Red 
Red 
Katılmadı 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red (Mükerrer) 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Red 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Red 
Red 
Kabul 
Red 
Red 
Red 
Kabul 
Red 
Red 
Red 
Red 
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İli 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kırklareli 
Kırklareli 
Kırklareli 
Kırşehir 
Kırşehir 
Kırşehir 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 

Soyadı 
Gül 
Özcan 
Yakut 
Yıldız 
Altınorak 
Kesimoğlu 
Sarıçam 
Arslan 
Bayındır 
Turan 
Ayar 
Baştopçu 
Çetin 
Doğan 
Ergün 
Gönül 
Gün 
Pepe 
Sirmen 
Angı 
Büyükakkaşlar 
Büyükcengiz 
Candan 
Çetin 
Cetinkaya 
Erdem 
Güçlü 
Işık 
Kart 
Kılıç 
Öksüz 
Özkul 
Tüfekçi 
Ünaldı 
Ürün 
Aksoy 
Cantimur 
Güven 
Kınay 
Ordu 
Akdoğan 
Aslanoğlu 
Başkurt 
Erkal 
Kılıç 
Ölmeztoprak 
Sarıbaş 
Arınç 
Bilen 
Çerçi 
Çilingir 
Ören 
Özkan 
Tannverdi 
Taşçı 
Turgut 
Yetenç 

Adı 
Abdullah 
Niyazi 
Sadık 
Taner 
Yavuz 
Mehmet S. 
Ahmet Gökhan 
Mikail 
Hüseyin 
Hacı 
Eyüp 
Muzaffer 
İzzet 
Nevzat 
Nihat 
Mehmet Vecdi 
Salih 
Osman 
Mehmet Sefa 
Hasan 
Ahmet 
Nezir 
Muharrem 
Remzi 
Abdullah 
Orhan 
Sami 
Ahmet 
Atilla 
Mehmet 
Özkan 
Kerim 
Harun 
Mustafa 
Halil 
Soner 
Abdullah Erdem 
Alaettin 
Hasan Fehmi 
Hüsnü 
Miraç 
Ferit Mevlüt 
Ali Osman 
Ahmet Münir 
Muharrem 
Fuat 
Süleyman 
Bülent 
İsmail 
Mehmet 
Nuri 
Hasan 
Ufuk 
Hüseyin 
Hakan 
Sülevman 
Mustafa Erdoğan 

Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
ANAP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
ANAP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 

Oyu 
Red 
Red 
Katılmadı 
Red 
Kabul 
Kabul 
Red 
Red 
Kabul 
Red 
Red 
Red 
Kabul 
Red 
Red 
Red 
Kabul 
Red 
Kabul 
Red 
Red 
Kabul 
Red 
Red 
Red 
Red 
Red 
Red 
Kabul 
Red 
Red 
Red 
Red 
Red 
Red 
Red 
Red 
Red 
Red 
Red 
Kabul 
Kabul 
Red 
Red 
Kabul 
Red 
Kabul 
Katılmadı 
Red 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Red 
Red 
Kabul 
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İli 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muş 
Muş 
Muş 
Muş 
Nevşehir 
Nevşehir 
Nevşehir 
Niğde 
Niğde 
Niğde 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Rize 
Rize 
Rize 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Siirt 
Siirt 

Soyadı 
Arıkan 
Bulut 
Doğan 
Mahçiçek 
Pakdil 
Parlakyiğit 
Sezai 
Yılmazcan 
Bölünmez 
Dağ 
Doğan 
Duyan 
Eri 
Hamidi 
Arslan 
Ergin 
Ozyer 
Terzibaşıoğlu 
Üstün 
Yaka 
Ertuğrul 
Karayağız 
Yıldız 
Yılmaz 
Elkatmış 
Köybaşı 
Seyfı 
Çetin 
Eraslan 
Ozegen 
Fatsa 
Güler 
Tandoğdu 
Taşçı 
Türkmen 
Uysal 
Yılmaz 
Çakır 
Kart 
Sütlüoğlu 
Cebeci 
Çelik 
Dişli 
Gündüz 
Üstün 
Yıldırım 
Çakır 
Demir 
Demir 
Kılıç 
Koç 
Kurt 
Önder 
Uzunkaya 
Yeni 
Erdoğan 
Ergenç 

Adı 
Fatih 
Mehmet Ali 
Avni 
Hanefi 
Nevzat 
Mehmet 
Ali 
Mehmet 
Süleyman 
Selahattin 
Muharrem 
Mahmut 
Nihat 
Mehmet Beşir 
Ali 
Gürol 
Hasan 
Orhan Seyfı 
Fahrettin 
Ali Cumhur 
Mehmet Şerif 
Seracettin 
Sabahattin 
Medeni 
Mehmet 
Rıtvan 
Osman 
Mahmut Uğur 
Orhan 
Erdoğan 
Eyüp 
Mehmet Hilmi 
İdris Sami 
Hamit 
Kazım 
Cemal 
Enver 
İlyas 
Abdülkadir 
İmdat 
Erol Aslan 
Hasan Ali 
Şaban 
Süleyman 
Ayhan Sefer 
Recep 
Mustafa 
Cemal Yılmaz 
Mustafa 
Suat 
Haluk 
Mehmet 
İlyas Sezai 
Musa 
Ahmet 
ReceD Tavvir» 
Öner 

Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
Bağımsız 
AK Parti 
ANAP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
ANAP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 

Oyu 
Red 
Red 
Red 
Red 
Red 
Kabul 
Red 
Red 
Red 
Red 
Kabul 
Kabul 
Red 
Red 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Red 
Red 
Red 
Red 
Red 
Red 
Kabul 
Red 
Red 
Red 
Kabul 
Red 
Kabul 
Red 
Red 
Red 
Red 
Red 
Katılmadı 
Red 
Red 
Red 
Red 
Red 
Red 
Red 
Red 
Red 
Kabul 
Red 
Kabul 
Red 
Red 
Red 
Red 
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İli 
Siirt 
Sinop 
Sinop 
Sinop 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Tunceli 
Tunceli 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Uşak 
Uşak 
Uşak 
Van 
Van 
Van 
Van 
Van 
Van 
Van 
Yozgat 
Yozgat 
Yozgat 
Yozgat 

Soyadı 
Gülyeşil 
Altay 
Can 
Oztürk 
Kılıç 
Kulaksız 
Sözen 
Şener 
Taş 
Uzun 
Akbulut 
Kambur 
Kaplan 
Saygun 
Tütüncü 
Aslan 
Ayalan 
Çakmak 
Dağcıoğlu 
Diren 
Şahin 
Tosun 
Arz 
Aykan 
Cumur 
Hamzaçebi 
Dumanoğlu 
Erdöl 
Göktaş 
Özak 
Güyüldar 
Yerlikaya 
Akman 
Bavrak 
Cevheri 
İzol 
Kaplan 
Maras 
Melik 
Özlek 
Tüvsüz 
Yetkin 
Yıldız 
Coşkunoğlu 
Çağlayan 
Tunç 
Arvas 
Biner 
Çelik 
Haydaroğlu 
Karabıyık 
Kartal 
Kaya 
Arslan 
Bozdağ 
Çiçek 
Erdemir 

Adı 
Öner 
Engin 
Cahit 
Mustafa 
Osman 
Ömer 
Nurettin 
Abdullatif 
Orhan 
Selami 
Tevfık Ziyaeddin 
Ahmet 
Erdoğan 
Mehmet Nuri 
Enis 
Zeyid 
Şükrü 
İbrahim 
Mehmet Ergun 
Orhan Ziya 
Feramus 
Resul 
Şevket 
Asım 
Mustafa 
M. Akif 
Ali Aydın 
Cevdet 
Kemalettin 
Faruk Nafiz 
Hasan 
V. Sinan 
Yahya 
Mehmet Faruk 
Sabahattin 
Zülfıkar 
Mahmut 
Mehmet Atilla 
Mehmet Vedat 
Mehmet 
Turan 
A. Müfit 
Mahmut 
Osman 
Ahmet 
Alim 
Maliki Ejder 
Hacı 
Hüseyin 
Yekta 
Cüneyt 
Mehmet 
Halil 
İlyas 
Bekir 
Mehmet 
Mehmet 

Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
ANAP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
ANAP 

Oyu 
Red 
Kabul 
Red 
Red 
Red 
Red 
Kabul 
Red 
Red 
Red 
Red 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Red 
Red 
Red 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Red 
Red 
Kabul 
Red 
Red 
Red 
Red 
Kabul 
Kabul 
Red 
Red 
Red 
Red 
Red 
Red 
Kabul 
Red 
Kabul 
Red 
Kabul 
Kabul 
Red 
Red 
Red 
Red 
Red 
Red 
Red 
Kabul 
Katılmadı 
Red 
Red 
Red 
Kabul 
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İli 
Yozgat 
Yozgat 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 
Aksaray 
Aksaray 
Aksaray 
Aksaray 
Bayburt 
Bayburt 
Karaman 
Karaman 
Karaman 
Kırıkkale 
Kırıkkale 
Kırıkkale 
Kırıkkale 
Batman 
Batman 
Batman 
Batman 
Sımak 
Şırnak 
Sımak 
Bartın 
Bartın 
Ardahan 
Ardahan 
İğdır 
İğdır 
Yalova 
Yalova 
Karabük 
Karabük 
Karabük 
Kilis 
Kilis 
Osmaniye 
Osmaniye 
Osmaniye 
Osmaniye 
Düzce 
Düzce 
Düzce 

Soyadı 
Koç 
Öztürk 
Akın 
Erdoğan 
Saraç 
Toptan 
Türkmen 
Açıkgöz 
Alaboyun 
Toprak 
Yaşar 
Battal 
Güney 
Akgün 
Çavuşoğlu 
Ünlü 
Can 
Erdem 
Tiryaki 
Yılmazer 
Demirkıran 
inal 
Nasıroğlu 
Suçin 
Birlik 
Şeyda 
Tatar 
Kabank 
Kulak 
Altun 
Öğüt 
Akdemir 
Artantaş 
İnce 
Önder 
Bilir 
Ceylan 
Öğüten 
Kara 
Kaya 
Kastal 
Sarı 
Uzdil 
Ünal 
Çakır 
Kaşıkoğlu 
Yakış 

Adı 
Emin 
Mehmet Yaşar 
Harun 
Fazlı 
Nadir 
Koksal 
Polat 
Ruhi 
Ali Rıza 
Ramazan 
Ahmet 
Fetani 
Ülkü Gökalp 
Mevlüt 
Yüksel 
Fikret 
Ramazan 
Vahit 
Halil 
Murat 
Afif 
Ahmet 
M. Nezir 
Memet Ali 
İbrahim Hakkı 
Abdullah Veli 
Mehmet 
Hacı İbrahim 
Mehmet Asım 
Kenan 
Ensar 
Dursun 
Yücel 
Muharrem 
Şükrü 
Hasan 
Mehmet 
Ali 
Hasan 
Veli 
Durdu Mehmet 
Mehmet 
Necati 
Şükrü 
Fahri 
Metin 
Yaşar 

Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Partİ 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
Bağımsız 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
Bağımsız 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
ANAP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 

Oyu 
Kabul 
Red 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Red 
Red 
Red 
Red 
Red 
Red 
Red 
Çekimser 
Red 
Red 
Kabul 
Red 
Red 
Kabul 
Red 
Red 
Red 
Red 
Red 
Red 
Red 
Katılmadı 
Red 
Red 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Red 
Red 
Red 
Red 
Red 
Red 
Red 
Kabul 
Red 
Red 
Red 
Red 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

GÜNDEMİ 
DÖNEM: 22 YASAMA YILI: 4 

74 ÜNCÜ BİRLEŞİM 
14 MART 2006 SALI 

SAAT: 15.00 

KISIMLAR 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

SEÇİM 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

M E C L Î S SORUŞTURMASI RAPORLARI 

G E N E L G Ö R Ü Ş M E ve M E C L I S ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

S Ö Z L Ü SORULAR 

K A N U N TASARI ve TEKLİFLERİ İ L E 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR 



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 
Birleşimin başında bir saat süre ile Sözlü Soruların görüşülmesi, Sunuşlar ve İşaret oyu ile yapıla
cak seçimlerin her gün yapılmasının Genel Kurulun onayına sunulması, Danışma Kurulunca uygun 
görülmüştür. 

(Genel Kurulun 11.12.2002 tarihli 8 inci birleşiminde kabul edilmiştir.) 
2.- 6.3.2006 tarihinde dağıtılan ve Genel Kurulun 7.3.2006 tarihli 71 inci Birleşiminde okun

muş bulunan Maliye Bakanı Kemal Unakıtan hakkındaki (11/5) Esas Numaralı Gensoru Öner
gesinin Gündemin Özel Gündemde Yer Alacak İşler kısmında yer almasının, Anayasanın 99 uncu 
maddesi gereğince Gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki görüşmelerin Genel Kurulun 
14.3.2006 Salı günkü birleşiminde yapılmasının; 

Gündemin Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler kısmının 
199 uncu sırasında yer alan (10/254) ve 203 üncü sırasında yer alan (10/258) Esas Numaralı 
Kocaeli-Gebze İlçesinin Dilovası Beldesindeki sanayi kuruluşlarının atıklarının çevre ve insan 
sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla verilen Meclis Araştırması Önergelerinin görüşmelerinin Genel Kurulun 14.3.2006 Salı 
günkü birleşiminde, birlikte yapılmasının ve görüşmelerin tamamlanmasına kadar çalışma 
süresinin uzatılmasının; 

Genel Kurulun; 14.3.2006 Salı ve 15.3.2006 Çarşamba günkü birleşimlerinde sözlü soruların 
görüşülmemesinin, 15.3.2006 Çarşamba günü 15.00-22.00 ve 16.3.2006 Perşembe günü 14.00-
21.00 saatleri arasında çalışmalarını sürdürmesinin; Genel Kurulun onayına sunulması Danışma 
Kurulunca uygun görülmüştür. 

(Genel Kurulun 9.3.2006 tarihli 73 üncü Birleşiminde kabul edilmiştir.) 

KOMİSYON TOPLANTISI 

* Plan ve Bütçe Komisyonu 
16.3.2006 Perşembe - Saat: 11.00 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
74 ÜNCÜ BİRLEŞİM 14 MART 2006 SALI SAAT: 15.00 

0 1 - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

02 - ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1.- Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekilleri Samsun Milletvekili Haluk 
Koç, İstanbul Milletvekili Ali Topuz ve İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, çocuklannın ticari 
iş ve ilişkilerinde nüfuzunu kullandığı, lojman giderlerini kamuya ödeterek siyasi ahlak kuralları
na aykırı davrandığı ve kamuyu zarara uğrattığı iddiasıyla Maliye Bakanı Kemal Unakıtan hakkın
da Anayasanın 99 uncu ve İçtüzüğün 106 ncı maddeleri uyannca bir gensoru açılmasına ilişkin 
önergesi (11/5) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/3/2006) 

03 - SEÇIM 

1.- Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda boş bulunan bir üyelik için yapılacak 

04 . - OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

seçim. 

05 _ MECLIS SORUŞTURMASI RAPORLARI 



06 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER 
1. - Erzurum Milletvekili Ömer Özyılmaz ve 30 Milletvekilinin, sekiz yıllık kesintisiz 

zorunlu eğitim uygulamasının getirdiği sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/15) (1) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 19 Milletvekilinin, TEKEL'in özelleştirilmesinin 
doğuracağı sonuçların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/35) 

(1) Hükümet bulunamadığından öngörüşmesi bir defaya mahsus ertelenmiştir. 
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06 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI YAPELMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER 
12. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 73 Milletvekilinin, tütün üreticilerinin 

sorunlarının ve tütün piyasasını düzenleyen 4733 sayılı Kanunun uygulamalarının 
araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/40) 

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

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

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

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

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

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

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

20. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 27 Milletvekilinin, Adlî Tıp Kurumu ve ruh ve sinir 
hastalıkları hastaneleriyle ilgili çeşitli iddiaların ve bu kurumların sorunlarının araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/52) 

21. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay ve 25 Milletvekilinin, Ankara'nın Gölbaşı 
İlçesindeki Mogan ve Eymir Göllerindeki ekolojik sorunların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 

22. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay ve 34 Milletvekilinin, son ekonomik krizlerin 
nedenlerinin ve sonuçlarının araştırılarak istikrarlı ve sürdürülebilir ekonomi politikalarının 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/54) 
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06 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER 
23. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 74 Milletvekilinin, 58 inci Hükümet 

döneminde Millî Eğitim Bakanlığındaki atamalar ve kadrolaşma iddialarının araştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/55) 

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

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

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

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

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

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

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

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

32. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 25 Milletvekilinin, çöken tünel nedeniyle 
Malatya-Adana demiryolunda ulaşım yapılamamasının yol açtığı zararların ve onarımın 
bitirilememesinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/66) 

33. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler ve 32 Milletvekilinin, Mersin Serbest Bölgesinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/67) 
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06 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER 
34. - Van Milletvekili Mehmet Kartal ve 29 Milletvekilinin, Van Gölündeki kirlenmenin 

önlenmesi ve Van İlinde turizmin geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/68) 

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

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

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

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

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

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

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

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

43. - İzmir Milletvekili Oğuz Oyan ve 32 Milletvekilinin, konut edindirme yardımı hesapları 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/79) 

44. - Eskişehir Milletvekili Fahri Keskin ve 21 Milletvekilinin, Tıpta Uzmanlık Sınavı 
(TUS) konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/80) 

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

46. - Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ve 24 Milletvekilinin, Bitlis İlinin ekonomik ve sosyal 
sorunlarının araştırılarak kalkınması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/84) 
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47. - Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgül ve 26 Milletvekilinin, KOBİ'lerin sorunlarının 

araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/85) 

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

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

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

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

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

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

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

55. - İstanbul Milletvekili Emin Şirin ve 21 Milletvekilinin, Türk basınının sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/94) 

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

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

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

59. - Karaman Milletvekili Mevlüt Akgün ve 42 Milletvekilinin, kamuda bürokrasinin 
azaltılarak hizmetlerde etkinlik ve verimliliğin sağlanması için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/100) 
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60. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 21 Milletvekilinin, üniversite kurulacak 

illerin ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/101) 

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

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

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

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

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

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

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

68. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 23 Milletvekilinin, doğalgaz politikası 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/109) 

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

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

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

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

73. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 21 Milletvekilinin, emeklilerin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/117) 
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74. - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oğuz 

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

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

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

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

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

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

80. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 25 Milletvekilinin, Trabzon-Çaykara-Uzungöl 
Beldesinin çevre kirliliği ve çarpık yapılaşma sorunlarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/126) 

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

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

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

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

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

- 10 - 74 UNCU BİRLEŞİM 



06 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER 
86. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 22 Milletvekilinin, vergi kayıp ve kaçaklarının 

araştırılarak etkin vergilendirmenin sağlanması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/134) 

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

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

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

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

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

92. - Çorum Milletvekili Murat Yıldırım ve 25 Milletvekilinin, Çorum İlinin turizm 
potansiyelinin değerlendirilerek, Hitit Uygarlığının tanıtımı için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/140) 

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

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

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

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

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

98. - Sinop Milletvekili Engin Altay ve 29 Milletvekilinin, kıyı balıkçılığındaki sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/146) 
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99. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 64 Milletvekilinin, Millî Eğitim 

Bakanlığındaki atama, yer değiştirme ve görevde yükselme uygulamalarıyla ilgili iddiaların 
araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/147) 

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

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

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

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

104. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 20 Milletvekilinin, polislerin meslekî ve sosyal 
sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/154) 

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

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

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

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

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

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

111. - Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer ve 24 Milletvekilinin, OHAL uygulamasının 
sonuçlarının incelenerek alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/161) 
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112. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 23 Milletvekilinin, Başbakanın ticarî 

ortaklığıyla ilgili iddiaların araştırılarak siyasetçilerin ticarî faaliyetleri konusundaki ilkelerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/162) 

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

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

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

116. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 22 Milletvekilinin, kamudaki araştırma ve 
geliştirme birimleri ve faaliyetleri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/6) 

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

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

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

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

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

122. - Samsun Milletvekili Haluk Koç ve 48 Milletvekilinin, Konya'da çöken bina özelinde 
yapı güvenliğindeki sorunların araştırılarak etkin imar denetiminin ve sağlıklı yapılaşmanın 
sağlanması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/169) 

123. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 44 Milletvekilinin, 2004 Yılı Özelleştirme 
Programı konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/10) 

124. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber ve 65 Milletvekilinin, Karadeniz'e bırakılan zehirli 
atık dolu variller konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/171) 

- 1 3 - 74 ÜNCÜ BİRLEŞİM 



06 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER 
125. - Balıkesir Milletvekili Orhan Sür ve 60 Milletvekilinin, TEKEL'in alkollü içkiler 

kısmının özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/172) 

126. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 27 Milletvekilinin, Malatya Pamuklu Sanayi 
İşletmesinin özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/174) 

127. - CHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri, İstanbul Milletvekili Ali Topuz, İzmir 
Milletvekili K. Kemal Anadol ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, bilgilenme hakkı ve basının 
sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/11) 

128. - Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin ve 25 Milletvekilinin, Seka Balıkesir İşletmesinin 
özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/175) 

129. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 21 Milletvekilinin, misyonerlik faaliyetleri 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/176) 

130. - İzmir Milletvekili Türkan Miçooğulları ve 23 Milletvekilinin, İstanbul'da Önder Babat 
isimli öğrencinin öldürülmesi olayının açıklığa kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/178) 

131.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 23 Milletvekilinin, TÜBİTAK Marmara 
Araştırma Merkezi Başkanının istifası konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/12) 

132. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 45 Milletvekilinin, Bingöl depremi 
sonrasında yaşanan olumsuzlukların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/181) 

133. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber ve 29 Milletvekilinin, kadının toplumdaki yerinin 
belirlenmesi, haklarının çağdaş medeniyetler düzeyine çıkarılabilmesi için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/183) 

134. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 37 Milletvekilinin, don olayları nedeniyle 
kayısı üreticilerinin uğradığı zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/184) 

135. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir ve 20 Milletvekilinin, ekonomik krizden etkilenen 
gençlerimizin sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/13) 

136. - Ankara Milletvekili Salih Kapusuz ve 42 Milletvekilinin, Atatürk Orman Çiftliğinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/186) 

137. - Çankırı Milletvekili Hikmet Özdemir ve 20 Milletvekilinin, Çankırı İli içerisindeki 
maden rezervlerinin araştırılıp ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/188) 
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138. - Ordu Milletvekili İdris Sami Tandoğdu ve 24 Milletvekilinin, Çernobil Faciasının 

neden olduğu sağlık sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/189) 

139. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 21 Milletvekilinin, TMSF ve RTÜK'ün 
bazı uygulamalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/190) 

140. - İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil ve 24 Milletvekilinin gençlerimizin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/191) 

141. - Tunceli Milletvekili V. Sinan Yerlikaya ve 29 Milletvekilinin, Tunceli İlinin turizm 
imkânlarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/192) 

142. - Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 23 Milletvekilinin, Türkiye'deki işsizliğin ve 
yoksulluğun boyutlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/193) 

143. - İstanbul Milletvekili Azmi Ateş ve 93 Milletvekilinin, Çernobil Faciasının bütün 
boyutlarıyla araştırılarak benzer olayların tekrarlanmaması için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/194) 

144. - Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 21 Milletvekilinin, oto tamirciliği ile 
uğraşan küçük esnaf ve sanatkârların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/195) 

145. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 20 Milletvekilinin, Türk Hava 
Yollarında son günlerde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/196) 

146. - Kahramanmaraş Milletvekili Hanefi Mahçiçek ve 20 Milletvekilinin, Avrupa Birliği 
uyum sürecinde esnaf ve sanatkârların sorunlarının araştırılarak, alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/197) 

147. - Mersin Milletvekili Hüseyin Özcan ve 29 Milletvekilinin, cezaevlerinde yaşanan 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/198) 

148. - İstanbul Milletvekili Birgen Keleş ve 24 Milletvekilinin, yabancıların Türkiye'de mülk 
edinmelerinin tüm yönleriyle araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/199) 

149. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 22 Milletvekilinin, tarımsal destekleme 
politikalarının amaç ve ilkeleri ile tarımsal sorunların tespit edilmesi ve alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/16) 
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150. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 22 Milletvekilinin, Gediz Nehrindeki kirlenmenin 

sebeplerinin ve sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/200) 

151. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 22 Milletvekilinin, Türkiye Kızılay 
Derneğinin içinde bulunduğu durumun saptanması ve sorunlarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/201) 

152. - Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 31 Milletvekilinin, işsizlik düzeyi ile istihdam 
hacmindeki olumsuzlukların boyutlarının araştırılarak gerekli politikaların belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/202) 

153. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 49 Milletvekilinin, orta ve yükseköğrenimin 
sorunları ile üniversite sınavlarına girişte yaşanan olumsuzlukların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/203) 

154. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 24 Milletvekilinin, medyanın sorunlarının 
çağdaş demokrasi çerçevesinde araştırılarak bağımsız ve tarafsız bir medya için gerekli yasal 
düzenlemelere zemin hazırlanması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/204) 

155. - Bursa Milletvekili Şerif Birinç ve 27 Milletvekilinin, Susurluk ve Nilüfer çaylarındaki 
kirliliğin nedenlerinin ve sorumlularının araştırılarak zararlı ve tehlikeli atıklardan arındırılması 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/205) 

156. - Trabzon Milletvekili M. Akif Hamzaçebi ve 22 Milletvekilinin, don olayının yarattığı 
zararın ekonomik boyutlarının araştırılarak fındık üreticilerinin sorunlarının çözümlenmesi için 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/206) 

157.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 19 Milletvekilinin, kadınların işgücüne 
katılımının önündeki engellerin ve olumsuzlukların saptanarak katılımın ve üretkenliğin artırılması 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca Bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/207) 

158. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 23 Milletvekilinin, ülkemizde tarım sektörünün 
yapısal sorunlarının dış ticaret açısından araştırılarak, ABD ve AB ülkelerinin uygulamalarına 
koşut tarımsal destekleme politikalarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca Bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/208) 

159. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 25 Milletvekilinin, kütüphanelerin durumunun 
ve eksikliklerinin saptanması ve sorunlara çözüm yollarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca Bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/209) 

160. - Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe ve 21 Milletvekilinin, Eber Gölünde 
meydana gelen kirliliğin ve çevresel etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca Bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/210) 
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161. - İstanbul Milletvekili Ali Topuz ve 22 Milletvekilinin, Türk Hava Yollarındaki yeni 

atamaların, bunun yol açtığı idarî ve teknik zafiyetlerin, yeni yönetimin uçuş güvenliğini tehdit 
eden uygulamalarının ve kâr eden kurumun daha sonra zarar etmesinin nedenlerinin araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/211) 

162. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 19 Milletvekilinin, ilaç sektörünün içinde 
bulunduğu durumun tespit edilip, Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumlarının izledikleri 
politikalar ile bu politikaların sonuçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/212) 

163. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 21 Milletvekilinin, Demiryollarında son 
zamanlarda meydana gelen tren kazalarının nedenlerinin, teknik personel ve aksaklıkların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerisi (10/213) 

164. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 20 Milletvekilinin Bursa-Orhaneli Termik 
Santralinin çevreyi kirletip kirletmediğinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/214) 

165. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 21 Milletvekilinin, 4916 Sayılı Kanunla 
yabancılara taşınmaz mal ve ayni hak edinme hakkının tanınmasının ekonomik-sosyal ve siyasal 
boyutlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/215) 

166. - Hatay Milletvekili Abdülaziz Yazar ve 22 Milletvekilinin, İskenderun limanında batan 
MV Ulla gemisinin batma nedenlerinin ve sorumlularının tespiti ile çevreye ve yöre halkına 
verebileceği zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/217) 

167. - Konya Milletvekili Atilla Kart ve 23 Milletvekilinin, yasa dışı örgütler ile emniyet, 
MİT ve yargı kuruluşları arasındaki ilişkiler konusunda ileri sürülen iddiaların araştırılarak sorum
lularının ve alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/218) 

168. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 23 Milletvekilinin, ilköğretim müfredatındaki 
köklü değişikliğin millî eğitimin temel hedefleri açısından araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanm 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/219) 

169. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 24 Milletvekilinin, Millî Eğitim Bakanlığınca 
ilköğretim okullarına dağıtılan ders kitaplarının maddî kaynağına ilişkin iddiaların araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/220) 

170. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 39 Milletvekilinin, şeker pancarı ve 
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. ile ilgili sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/221) 
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171.- İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 37 Milletvekilinin, Küçük Menderes Irmağındaki 

kirliliğin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/222) 

172. - İstanbul Milletvekili Birgen Keleş ve 25 Milletvekilinin, Türkiye AB ilişkileri ile AB 
Komisyonu ilerleme raporunun geleceğe etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/223) 

173. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 40 Milletvekilinin, Ege Bölgesindeki tarım 
üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/224) 

174. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 36 Milletvekilinin, TRT yönetimi hakkında ileri sürülen 
iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/225) 

175. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 36 Milletvekilinin, bazı ilçelerin adliye 
teşkilatlarının kapatılması nedeniyle ortaya çıkan sorunların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/226) 

176. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım ve 23 Milletvekilinin, Kastamonu-Küre 
İlçesi-Aşıköy yer altı bakır ocağında meydana gelen kazanın nedenlerinin ve sorumlularının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/227) 

177. - Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ve 20 Milletvekilinin, Bitlis'te balcılık ve arıcılığın 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/229) 

178. - Denizli Milletvekili Mehmet U. Neşşar ve 33 Milletvekilinin Millî Emlak Genel 
Müdürlüğü ve diğer kamu kurumlarınca yapılan arsa tahsislerinin usulüne uygun olup olmadığının 
ve tahsislerin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/230) 

179. - Aydın Milletvekili Mehmet Mesut Özakcan ve 36 Milletvekilinin, pamuk üretimi ve 
üreticisinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/231) 

180. - Kastamonu Milletvekili Musa Sıvacıoğlu ve 24 Milletvekilinin, Kastamonu-Küre-
Aşıköy maden ocağında meydana gelen iş kazası ile ülkemizdeki iş kazalarının nedenlerinin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/232) 

181. - Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır ve 50 Milletvekilinin, Kızılırmak Havzasındaki 
kirliliğin nedenlerinin ve çevreye verdiği zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/233) 

182. - Aydın Milletvekili Ahmet Ertürk ve 34 Milletvekilinin, pamuk üreticilerinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/235) 
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183. - Bursa Milletvekili Mustafa Özyurt ve 26 Milletvekilinin, Uluabat Gölü çevresine 

kurulacak organize sanayi bölgesinin doğuracağı muhtemel zararların araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/236) 

184. - Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Ateş ve 25 Milletvekilinin, Ziraat Bankasının çöken 
bilgi işlem ağı ile yeni kurulan sistemin neden olduğu sorunların ve iddiaların araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/237) 

185. - Aydın Milletvekili Mehmet Boztaş ve 23 Milletvekilinin, Büyük Menderes Nehri ve 
Havzasındaki kirliliğin, çevreye ve insan sağlığına verdiği zararların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/239) 

186. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 22 Milletvekilinin, yapılması planlanan nükleer 
santrallerin ülkemiz şartlarına uygunluğunun ve çevreye etkilerinin araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/240) 

187. - İstanbul Milletvekili İrfan Gündüz ve 22 Milletvekilinin, kamuya ait gayrimenkullerin 
tahsisinin ve tahsis amacına uygun kullanılıp kullanılmadığının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/241) 

188. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 47 Milletvekilinin, Uludağ'ın doğal ve tarihi 
zenginliklerinin araştırılarak daha iyi değerlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/242) 

189. - Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur ve 24 Milletvekilinin, Çukobirlik'in sorunlarının 
araştırılarak sorumluların tespiti ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/243) 

190.- Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 26 Milletvekilinin, Muğla'da SİT alanı, Tabiat ve 
Kültür Varlıkları ile Özel Çevre Koruma Bölgesindeki vatandaşların sorunlarının araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/244) 

191. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir ve 20 Milletvekilinin, esnaf ve sanatkârların 
mağduriyetine yol açan 253 Nolu Gelir Vergisi Tebliğinin yol açtığı sorunların araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/245) 

192. - Çankırı Milletvekili Hikmet Özdemir ve 19 Milletvekilinin Çankırı İlinin ekonomik, 
sosyal ve kültürel sorunlarının araştırılarak kamu ve özel sektör yatırımlarının artırılması için 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/246) 

193. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 29 Milletvekilinin, sigara sanayiinin durumu ile 
sigara kaçakçılığının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/247) 

194. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel ve 43 Milletvekilinin, Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumunun mevcut hizmetlerinin araştırılarak sorunların tespiti ve alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/248) 
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195. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 43 Milletvekilinin, şarapçılık sektörünün araştırılarak 
sorunların tespiti ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/249) 

196. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik ve 44 Milletvekilinin, GAP kapsamındaki 
Şanlıurfa Akçakale ve Harran ovalarındaki tuzlanmanın ve alkalik sorunlarının nedenlerinin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/250) 

197. - İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 27 Milletvekilinin, LPG'li araç sektörünün 
sorunlarının araştırılarak sektörün etkin denetiminin sağlanması ve eğitimli uzman ihtiyacının 
giderilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/252) 

198. - Kırklareli Milletvekili Mehmet S. Kesimoğlu ve 35 Milletvekilinin, Şeker Kurumunun 
kapatılmasının neden olduğu düzenleme, denetleme ve uygulama sorunlarının araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/253) 

199. - Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin ve 30 Milletvekilinin, Kocaeli Dilovası Beldesindeki 
kansere bağlı ölümlerle sanayi atık bağlantısının araştırılarak sorumluların tespiti ve alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/254) (Görüşme günü: 
14/3/2006 Salı) 

200. - Erzurum Milletvekili Mustafa Nuri Akbulut ve 23 Milletvekilinin, Doğu Anadolu 
Bölgesinde ağır kış şartlarının sebep olduğu sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarmca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/255) 

201. - Sakarya Milletvekili Hasan Ali Çelik ve 20 Milletvekilinin, meslek yüksek okullarının 
ve mezunlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/256) 

202. - İstanbul Milletvekili Yahya Baş ve 48 Milletvekilinin, millî ve manevi değerlerimize ve 
Türk aile yapısına aykırı televizyon programlarının toplum hayatımıza etkilerinin araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/257) 

203. - Kocaeli Milletvekili Eyüp Ayar ve 30 Milletvekilinin, Kocaeli-Gebze İlçesi Dilovası 
Beldesindeki sanayi kuruluşlarının atıklarının çevreye ve insan sağlığına olumsuz etkilerinin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/258) 
(Görüşme günü: 14/3/2006 Salı) 

204. - Denizli Milletvekili Mehmet U. Neşşar ve 30 Milletvekilinin, ilaç sektöründeki 
sorunların, yolsuzlukların ve usulsüzlüklerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/259) 

205. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 69 Milletvekilinin, kamuoyunda Fethullah 
Gülen okulları olarak bilinen okulların, dershanelerin ve yurtların durumlarının araştırılması 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/260) 

206. - İstanbul Milletvekili Bülent Tanla ve 30 Milletvekilinin, kamu kuruluşlarının alacak 
stokunu saptayarak borç yükünü azaltmak ve kamu harcamalarına kaynak sağlamak amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/261) 
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207. - Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu ve 23 Milletvekilinin, Çorum İlinde sulu tarıma 

geçilebilmesi ve tarım üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/264) 

208. - İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 25 Milletvekilinin, Başbakanın Dolmabahçe 
Sarayındaki tarihi binaya yerleşmesiyle ilgili amaçların araştırılması ve bu uygulamanın 
İstanbul'un tarihi ve kültürel mirasını tehlikeye atmaması için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/265) 

209. - İzmir Milletvekili Oğuz Oyan ve 30 Milletvekilinin, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna 
devredilen bankalarla ilgili kamu paralarının tahsili için izlenmesi gerekli olan yolların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/266) 

210. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 19 Milletvekilinin, internet ortamında oynanan 
kumarın zararlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/267) 

211. - Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez ve 77 Milletvekilinin, bal üretimi ve pazarlanmasıyla 
ilgili sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/268) 

212. - Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 42 Milletvekilinin, arıcılıkta ve bal üretiminin 
pazarlanmasmda yaşanan sıkıntıların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/269) 

213. - İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek ve 41 Milletvekilinin, yurt dışında öğrenimlerini 
sürdüren öğrencilere danışmanlık yapan firmaların araştırılması ve hizmetlerinin denetlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/270) 

214. - İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 41 Milletvekilinin, ilköğretim ve ortaöğretim 
okullarında eğitim gören çocukların ve gençlerin karşı karşıya bulunduğu tehlikeler ile bunlardan 
korunma yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/271) 

215. - Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar ve 34 Milletvekilinin, terör nedeniyle göç eden 
yurttaşlarımızın sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/272) 

216.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 31 Milletvekilinin, su ürünleri yetiştiriciliği 
tesislerinin denizlerde oluşturduğu kirlilik ile bu durumun ülke turizmine olumsuz etkilerinin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/273) 

217. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman ve 23 Milletvekilinin, suç ve suçluluk oranlarındaki 
artışların araştırılarak nedenlerinin tespiti ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/274) 

218. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 32 Milletvekilinin, sanayi kirliliğinin tarım 
alanlarına etkisinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/275) 
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219. - Ordu Milletvekili İdris Sami Tandoğdu ve 21 Milletvekilinin, zirai mücadele ilaçlarının 

doğru biçimde kullanımının sağlanması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/276) 

220. - Aydın Milletvekili Mehmet Mesut Özakcan ve 31 Milletvekilinin, Aydın İlinde artan 
nüfusla birlikte meydana gelecek olası su sıkıntısının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/277) 

221.- Erzurum Milletvekili Mustafa Nuri Akbulut ve 22 Milletvekilinin, Doğu Anadolu 
Bölgesinde bulunan belediyelerin ekonomik koşullarının tespiti ve yaşanan olumsuzlukların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/278) 

222. - İzmir Milletvekili Türkan Miçooğulları ve 25 Milletvekilinin, köy enstitülerinin 
yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/279) 

223. - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Adına, Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili K. Kemal 
Anadol, İstanbul Milletvekili Ali Topuz ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, Ereğli Demir ve 
Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'nin özelleştirilme süreci konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/21) 

224. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 33 Milletvekilinin, 1 Mayıs 1977 tarihinde 
İstanbul Taksim'de yaşanan olayların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/280) 

225. - Konya Milletvekili Orhan Erdem ve 24 Milletvekilinin, Akşehir Gölünün kirliliğinin 
önlenmesi ve korunmasıyla ilgili alınması gereken önlemlerin araştırılması ve yasal düzenlemelerin 
oluşturulması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/281) 

226. - Afyonkarahisar Milletvekili Reyhan Balandı ve 23 Milletvekilinin, kadınların eğitim 
düzeyinin yükseltilmesi ve kadına yönelik şiddetin durdurulması için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/282) 

227. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 21 Milletvekilinin, toplumdaki sosyal çöküntünün 
nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/283) 

228. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 20 Milletvekilinin, kaçak işçi çalıştırılmasıyla 
ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/287) 

229. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 22 Milletvekilinin, Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru 
Hattının geçtiği illerde yaşayan vatandaşların sorunlarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/289) 

230. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu ve 40 Milletvekilinin, muz üreticilerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarmca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/290) 

231.- Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Adına, Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ali 
Topuz, İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, Avrupa Birliği 
müzakerelerine başlamadan önce imzalanacak uyum protokolü konusunda Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/22) 
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232. - Van Milletvekili Hacı Biner ve 51 Milletvekilinin, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesindeki 

yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/291) 

233. - Konya Milletvekili Atilla Kart ve 25 Milletvekilinin, Mercedes Benz Türk A.Ş.'nin 
"Travego" adıyla ürettiği yolcu otobüslerinde teknik kusurların bulunup bulunmadığı konularının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/288) 

234. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 22 Milletvekilinin, ülkemizdeki su kaynaklarının 
tespiti ile etkin idare ve koruma yöntemlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/292) 

235. - Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı ve 22 Milletvekilinin, Erzurum Atatürk 
Üniversitesi 2004-2005 öğretim yılı mezuniyet töreninde bir velinin salona alınmaması olayının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/293) 

236. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman ve 22 Milletvekilinin, GAP bölgesinde aşırı ve 
bilinçsiz sulamadan kaynaklanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/294) 

237. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 27 Milletvekilinin, kamu kurum ve 
kuruluşlarına verilen danışmanlık hizmetlerinin araştırılarak çözüm önerileri oluşturulması 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/296) 

238. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 27 Milletvekilinin, seracılık sektörünün sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/297) 

239. - Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy ve 21 Milletvekilinin, Adıyaman ve Bingöl 
illerinde yaşanabilecek depremden doğabilecek kayıpları asgariye indirmek için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/298) 

240. - Van Milletvekili Cüneyit Karabıyık ve 44 Milletvekilinin, Van Kedisinin neslinin 
korunması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/299) 

241. - Diyarbakır Milletvekili İrfan Riza Yazıcıoğlu ve 20 Milletvekilinin, uyuşturucu ve 
bağımlılık yapıcı madde kullanımının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/300) 

242. - Malatya Milletvekili Ahmet Münir Erkal ve 37 Milletvekilinin, İnönü Üniversitesi 
Rektörlüğü hakkındaki yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/301) 

243. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu ve 36 Milletvekilinin, Antalya-Kaleiçi'nin 
korunmasına yönelik sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/302) 

244. - Adana Milletvekili Kemal Sağ ve 25 Milletvekilinin, buğday ve şeker satışlarından 
doğacak görev zararlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/303) 
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245. - Kütahya Milletvekili Abdullah Erdem Cantimur ve 27 Milletvekilinin, dahilde işleme 

rejimi kapsamında yapılan buğday ve şeker satışlarıyla ilgili sorunların araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/304) 

246. - Çanakkale Milletvekili İsmail Özay ve 38 Milletvekilinin, 12 Eylül 1980 askeri 
müdahalesinin sebep ve sonuçlarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/305) 

247. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 37 Milletvekilinin, SHÇEK yurt ve yuvalarında 
barınan çocuk ve gençlerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/306) 

248. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 37 Milletvekilinin, karayollarının teknik ve fiziki 
durumunun uluslararası standartlara uygunluğunun araştırılarak sağlıklı ve güvenli ulaşım 
sağlanabilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/307) 

249. - Aydın Milletvekili Mehmet Mesut Özakcan ve 38 Milletvekilinin, Kuşadası Limanı 
ihalesi ile ilgili bazı iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/308) 

250. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 36 Milletvekilinin, ortaöğretimdeki sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/309) 

251. - Uşak Milletvekili Alim Tunç ve 39 Milletvekilinin, bazı televizyon programlarının 
toplum hayatına etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/310) 

252. - İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek ve 33 Milletvekilinin, tiyatro sanatındaki sorunların 
araştırılarak tiyatroculuğun geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/311) 

253. - Zonguldak Milletvekili Harun Akın ve 33 Milletvekilinin, Çernobil Nükleer Santrali 
kazasıyla Karadeniz Bölgesindeki kanser vakaları arasındaki ilişkinin araştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/312) 

254. - Çanakkale Milletvekili İsmail Özay ve 32 Milletvekilinin, Gelibolu Yarımadası Tarihi 
Millî Parkındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/313) 

255. - Anavatan Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekilleri Malatya Milletvekili Süleyman Sarıbaş 
ve Gaziantep Milletvekili Ömer Abuşoğlu'nun, sosyal hizmetler kurumlarındaki olumsuzlukların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/314) 

256. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 52 Milletvekilinin, hayvancılık sektöründeki sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/315) 

257. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 52 Milletvekilinin, çimento sektöründeki 
denetimsiz fiyat oluşumu ve tekelleşme iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/316) 
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258.- İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 51 Milletvekilinin, içki kaçakçılığı ve sahte içki 

imalatının nedenleri, işleyişi ve sonuçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/317) 

259.- Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 110 Milletvekilinin, SHÇEK bünyesindeki 
yuva, yurt ve huzurevlerindeki durumun belirlenerek bu kurumların daha iyi hizmet verebilmesi 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/318) 

260. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman ve 38 Milletvekilinin, SHÇEK bünyesindeki 
kurumların durumunun araştırılarak güçlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/319) 

261. - Malatya Milletvekili Ahmet Münir Erkal ve 33 Milletvekilinin, Devletin koruması ve 
bakımı altında bulunan çocuk ve gençlerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/320) 

262. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir ve 22 Milletvekilinin, İzmir İlindeki kamu binalarının 
depreme dayanıklılığının ve dayanıksız yapılara ilişkin sorumluluğun araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/321) 

263. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel ve 28 Milletvekilinin, konut yapı kooperatiflerinin 
mevcut durumunun araştırılarak etkin bir denetim ve işleyişe kavuşturulmaları için alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/325) 

264. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 30 Milletvekilinin, eğitim ve öğretim 
hizmetinde çalışan öğretmenler ile diğer görevlilerin ekonomik ve sosyal sorunlarının araştırılarak 
çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/326) 

265. - Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ve 26 Milletvekilinin, sigara kaçakçılığının ülke 
güvenliği, ekonomisi ve halk sağlığına verdiği zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/327) 

266. - Niğde Milletvekili Mahmut Uğur Çetin ve 22 Milletvekilinin, elma üreticilerinin ve 
elma yetiştiriciliğinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/328) 

267. - Antalya Milletvekili Osman Kaptan ve 49 Milletvekilinin, turizm tesislerinden alınan 
sosyal ve teknik altyapı katkı payı kaynağı konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/329) 

268. - Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Ateş ve 32 Milletvekilinin, Amerikan Haber Alma 
Örgütünün ülkemizde hukuk dışı bazı faaliyetlerde bulunduğu yönündeki iddiaların araştırılması 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/330) 

269. - Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Ateş ve 24 Milletvekilinin, gümrüklerdeki 
kaçakçılık ve yolsuzluk iddialarının araştırılarak sorumlularının tespiti ile alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/331) 

270. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 42 Milletvekilinin, amatör sporların sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/332) 
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271. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 45 Milletvekilinin, İzmir İlinde çimento 

sektöründeki denetimsiz fiyat oluşumunun ve tekelleşme iddialarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/334) 

272. - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ali 
Topuz, İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, kuş gribi 
hastalığının yaygınlaşmasının nedenleri ile toplum sağlığına ve ekonomiye etkilerinin araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/335) 

273. - 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 
yayımlanması ve gösterilen tepkiler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve ,103 üncü 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/24) 

274. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 22 Milletvekilinin, Türkiye Futbol Federasyonu 
Seçimlerine müdahale edildiği iddialarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/336) 

275. - İstanbul Milletvekili Ömer Zülfü Livaneli ve 19 Milletvekilinin, gençler arasında şiddet 
olaylarının artmasının sebeplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/337) 

276. - İzmir Milletvekili Serpil Yıldız ve 19 Milletvekilinin, enerji sektöründeki arz ve talep 
durumu ile alternatif enerji kaynaklarının araştırılarak, muhtemel enerji krizi ve dışa bağımlılık 
konusunda alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/338) 

277. - Trabzon Milletvekili Şevket Arz ve 45 Milletvekilinin, Trabzon'da son zamanlarda 
meydana gelen huzur bozucu olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/339) 

278. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 48 Milletvekilinin, çocuklar arasında suç oranının 
artmasının sebeplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/340) 

279. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün ve 48 Milletvekilinin, Muğla İlinin sosyal ve 
ekonomik sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/341) 

280. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün ve 45 Milletvekilinin, turizm sektöründeki sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/342) 

281. - Çorum Milletvekili Muzaffer Külcü ve 19 Milletvekilinin, gençler ve çocuklar arasında 
artan şiddet eğiliminin sebeplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/343) 

282. - Denizli Milletvekili Mehmet Yüksektepe ve 22 Milletvekilinin, tekstil ve hazır giyim 
sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/344) 
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