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sı Örgütü Parlamento Birliğinin 4 üncü konferansıyla ilgili izlenimlerine 
ilişkin gündemdışı konuşması 14:16 

2.- Uşak Milletvekili Osman Coşkunoğlu'nun, Türkiye Bilişim Der
neğinin 35 inci kuruluş yıldönümüne ilişkin gündemdışı konuşması 16:18 

3.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yılmazcan'm, 24 Nisanın 
sözde Ermeni soykırımı günü olarak ilan edilip dünya kamuoyunun nasıl 
yanıltıldığına ilişkin gündemdışı konuşması 18:21 
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MECLÎS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 21:22 
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bul Milletvekili Ali Topuz, İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol ve Samsun 
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Milletvekili Haluk Koç'un, zehirli atıkların depolanmasının ve çevreye et
kilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/359) 21:22 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 22:23, 30:35 
1.- Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın İspanya'ya yaptığı resmî 

ziyarete katılacak milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1031) 22:23 
2.- Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç'un Almanya'ya yaptığı resmî 

ziyarete katılacak milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1032) 23 
3.- Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun'un İtalya'ya yaptığı resmî 

ziyarete katılacak milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1033) 23 
4.- İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek'in, 5237 Sayılı Türk Ceza 

Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin (2/481), doğ
rudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/380) 30:34 

5.- İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya'nın, Avukatlık Kanununun 96 ncı 
Maddesinin Değişikliğine Dair Kanun Teklifinin (2/694), doğrudan gün
deme alınmasına ilişkin önergesi (4/381) 34:35 

IV.- ÖNERİLER 24 
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 24:30 
1.- Gündemdeki sıralama ile çalışma saatlerinin yeniden düzenlen

mesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi 24:30 
V.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLAR

DAN GELEN DİĞER İŞLER 36, 231 
1.- Nüfus Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu 

(1/1177) (S. Sayısı: 1123) 36:37, 231:240 
2.- Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin, 

Gelibolu Yanmadası Tarihî Millî Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi (Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Teklifi) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/212) (S. Sayısı: 305) 38 

3.- Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanun 
Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1030) (S. Sayısı: 904) 38 

4.- Muğla Milletvekili Orhan Seyfı Terzibaşıoğlu'nun; 190 Sayılı 
Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 2985 
Sayılı Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tek
lifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/727) (S. Sayısı: 1138) 38 

5.- Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair 607 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Türk Silahlı Kuvvetleri Per
sonel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Millî Savun
ma Komisyonu Raporu (1/278, 1/1034) (S. Sayısı: 17 ve 17'ye 1 inci Ek) 38 

6.- Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savun
ma Komisyonu Raporu (1/277) (S. Sayısı: 1079) 39 

7.- Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Çevre Komisyonu Raporu (1/322) (S. Sayısı: 871) 39:90 
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VI.- SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Bakanlığın bir dinlenme 

tesisinde iş akitleri sona erdirilen işçilere ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı 
Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/12281) 91:92 

2.- Hakkâri Milletvekili Esat CANAN'ın, Şemdinli olayları ile ilgili 
olarak yargılanan iki astsubaya başarı belgesi verilmesine ilişkin Başbakan
dan sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/12434) 93:94 

3.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, davaların sonuçlandırılma 
sürelerine ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/12454) 95:106 

4.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, tasfiye halindeki İhlas Finans 
Kurumuna ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı Abdüllatif ŞENER'in cevabı (7/12607) 107:109 

* Ek cevap 
5.- İstanbul Milletvekili Bihlun TAMAYLIGİL'in, turizm sektörünün 

sorunlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla 
KOÇ'un cevabı (7/12621) • 110:111 

6.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya-Köprülü Kanyon
daki bazı çevre sorunlarına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atil
la KOÇ'un cevabı (7/12639) 112 

7.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, F tipi cezaevlerindeki açlık 
protestolarına ilişkin sorusu ve Adalet Bakam Cemil ÇİÇEK'in cevabı 
(7/12738) 113:114 

8.- Ankara Milletvekili İsmail DEĞERLİ'nin, F tipi cezaevlerine iliş
kin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/12739) 115:119 

9.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, yabancı hukuk bürolarının ül
kemizdeki faaliyetlerine ve denetimlerine ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı 
Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/12741) 120:121 

10.- İstanbul Milletvekili Ali Rıza GÜLÇİÇEK'in, Gazi olayları fail
lerinin bulunmasına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in 
cevabı(7/12742) 122:123 

11.- Antalya Milletvekili Osman KAPTAN'ın, turizm sektörünün bazı 
sorunlarına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un 
cevabı(7/12815) 124:130 

12.- Tunceli Milletvekili V. Sinan YERLİKAYA'nın, turizmi geliştirici 
tedbirlere ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı 
(7/12821) 131:134 

13.- İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK'ın, İzmir'deki sanat salon
larının durumuna ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un 
cevabı(7/12824) 135:138 

14.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Akdeniz Üniversitesinin 
dönersermaye gelirlerinin bloke edilmesine ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/13045) 139:140 
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15.- İstanbul Milletvekili Mehmet Ali ÖZPOLAT'ın, Avasköy Su 
Kemerinin korunmasına ve yakınındaki konut kompleksi inşaatına ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/13055) 

16.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER'in, Adalet Teşkilatını Güçlen
dirme Vakfı araçlarının haciz ve keşiflerde kullanımına ilişkin sorusu ve 
Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/13059) 

17.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, bazı iddianamelerin basında yer 
almasına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/13060) 

18.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Kemal Derviş'in Türk 
ekonomisi hakkında değerlendirme yapmasına ilişkin sorusu ve Adalet 
Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/13061) 

19.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU'nun, işsizliğe ilişkin 
sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'nun 
cevabı(7/13067) 

20.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, SSK şeflik sınavına 
ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞ
LU'nun cevabı(7/13068) 

21.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, BDDK eski yöneticileri hak
kında İmar Bankasından dolayı açılan davalara ilişkin sorusu ve Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in cevabı (7/13070) 

22.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, mısır ithalatına iliş
kin sorusu ve Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'in cevabı (7/13074) 

23.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, kütüphanelere ilişkin 
sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/13087) 

24.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya'da bazı tarihî 
yerlerin elektriklerinin kesilmesine ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm 
Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/13088) 

25.- Giresun Milletvekili Mehmet IŞIK'ın, uluslararası bir organizas
yonda gösterilen sözde Ermeni iddiaları konulu filme ilişkin sorusu ve Kül
tür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/13090) 

26.- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN'ın, Marmaris Aktaş'ta yapılan 
imar planı değişikliğine ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla 
KOÇ'un cevabı (7/13091) 

27.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, TSK içinde mason olup ol
madığına ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL'ün 
cevabı (7/13117) 

28.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, bir BDDK raporunun adlî 
sürece konu edilmesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/13138) 

29.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK'in, Başbakanlık Merkez 
Teşkilatı personeline ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/13140) 

30.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM'in, Başbakanlık Teftiş Kurulun
ca hazırlanan Eximbank ile ilgili rapora ilişkin Başbakandan sorusu ve Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/13152) 
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31.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM'in, Kamu İhale Kanununda 
değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı taslağına ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/13153) 187 

32.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, TÜFE farklarının 
SSK emekli aylıklarına eklenmesine ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'nun cevabı (7/13158) 188:189 

33.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK'in, kurum, kuruluş ve 
kişilere yapılan yardım ve desteklere ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm 
Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/13205) 190:203 

34.- İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR'in, Yortanlı Barajı suları 
altında kalacak Antik Kente ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atil
la KOÇ'un cevabı (7/13208) 204:207 

35.- Kars Milletvekili Selami YİĞİT'in, Malî Suçlan Araştırma 
Kurulunun çalışmalarına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal 
UNAKITAN'ın cevabı (7/13214) 207:209 

36.- İstanbul Milletvekili Mehmet SEVİGEN'in, bir şirketin yumurta 
borsası kurduğu iddiasına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali 
COŞKUN'un cevabı (7/13251) 210:211 

37.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM'in, siyasî partilerin finans
manına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/13335) 212 

38.- Ankara Milletvekili Zekeriya AKINCI'nın, özelleştirme mağduru 
geçici personele ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/13369) 213:217 

39.- Ankara Milletvekili Yılmaz ATEŞ'in, bir TÜİK çalışanı ile ilgili 
iddiaya ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın cevabı (7/13379) 218:219 

40.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, bir TÜİK çalışanı hakkındaki 
bir iddiaya ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın cevabı 
(7/13381) 220:221 

41.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, Merkez Bankası Başkanı 
atama kararnamesine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AK-
SU'nun cevabı (7/13409) 222 

42.- Yozgat Milletvekili Emin KOÇ'un, İngiltere ziyaretine ilişkin 
sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/13434) 223:224 

43.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, Merkez Bankası Başkanı 
atama kararnamesine ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı M. Vecdi 
GÖNÜL'ün cevabı (7/13465) 225:226 

44.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, Merkez Bankası Başkanı 
atama kararnamesine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'ın 
cevabı(7/13511) 227:228 

45.- İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, bazı okulların mezun
larına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'ın cevabı (7/13621) 229:230 
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I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 14.00'te açıldı. 
İstiklâl Marşı okundu; 
Genel Kurulu ziyaret eden Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'e Başkanlıkça "Hoşgeldiniz" 

denildi. 
Genel Kurulun 5 Nisan 2006 tarihli 84 üncü Birleşiminde alınan karar uyannca, Türkiye 

Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 86 ncı yıldönümünün ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bay
ramının kutlanması, günün önem ve anlamının belirtilmesi amacıyla: 

TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın sunuş konuşmasından sonra; 
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dengir Mir Mehmet Fırat, 
CHP Genel Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı Deniz Baykal, 
ANAP Genel Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı Erkan Mumcu, 
DYP Genel Başkanı Mehmet Kemal Ağar, 
HYP Genel Başkanı Yaşar Nuri Öztürk, 
Birer konuşma yaptılar. 
25 Nisan 2006 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 15.44'te son verildi. 

Bülent Arınç 
Başkan 

Ahmet Gökhan Sarıçam 
Kırklareli 
Kâtip Üye 

Harun Tüfekçi 
Konya 

Kâtip Üye 
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No.: 127 
II.- GELEN KÂĞITLAR 
24 Nisan 2006 Pazartesi 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri 
1.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Erzurum Merkezdeki sağlık personeline ve sağlık 

ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12909) 
2.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Erzurum'un bir ilçesindeki sağlık personeline ve 

sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12910) 
3.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Erzurum'un bir ilçesindeki sağlık personeline ve 

sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12911) 
4.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Erzurum'un bir ilçesindeki sağlık personeline ve 

sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12912) 
5.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Erzurum'un bir ilçesindeki sağlık personeline ve 

sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12913) 
6.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Erzurum'un bir ilçesindeki sağlık personeline ve 

sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12914) 
7.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Erzurum'un bir ilçesindeki sağlık personeline ve 

sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12915) 
8.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Erzurum'un bir ilçesindeki sağlık personeline ve 

sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12916) 
9.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Erzurum'un bir ilçesindeki sağlık personeline ve 

sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12917) 
10.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Erzurum'un bir ilçesindeki sağlık personeline ve 

sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12918) 
11.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Erzurum'un bir ilçesindeki sağlık personeline ve 

sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12919) 
12.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Erzurum'un bir ilçesindeki sağlık personeline ve 

sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12920) 
13.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Erzurum'un bir ilçesindeki sağlık personeline ve 

sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12921) 
14.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Erzurum'un bir ilçesindeki sağlık personeline ve 

sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12922) 
15.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Erzurum'un bir ilçesindeki sağlık personeline ve 

sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12923) 
16.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Erzurum'un bir ilçesindeki sağlık personeline ve 

sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12924) 
17.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Erzurum'un bir ilçesindeki sağlık personeline ve 

sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12925) 
18.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Erzurum'un bir ilçesindeki sağlık personeline ve 

sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12926) 
19.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Erzurum'un bir ilçesindeki sağlık personeline ve 

sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12927) 
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20.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Erzurum'un bir ilçesindeki sağlık personeline ve 
sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12928) 

21.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Erzurum'un bir ilçesindeki sağlık personeline ve 
sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12929) 

22.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Erzurum'un bir ilçesindeki sağlık personeline ve 
sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12930) 

23.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Erzurum'un bir ilçesindeki sağlık personeline ve 
sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12931) 

24.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Gümüşhane Merkezdeki sağlık personeline ve sağ
lık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12932) 

25.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Gümüşhane'nin bir ilçesindeki sağlık personeline 
ve sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12933) 

26.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Gümüşhane'nin bir ilçesindeki sağlık personeline 
ve sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12934) 

27.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Gümüşhane'nin bir ilçesindeki sağlık personeline 
ve sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12935) 

28.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Gümüşhane'nin bir ilçesindeki sağlık personeline 
ve sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12936) 

29.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Gümüşhane'nin bir ilçesindeki sağlık personeline 
ve sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12937) 

30.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Kars Merkezdeki sağlık personeline ve sağlık ocak
larına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12938) 

31.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Kars'ın bir ilçesindeki sağlık personeline ve sağlık 
ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12939) 

32.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Kars'ın bir ilçesindeki sağlık personeline ve sağlık 
ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12940) 

33.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Kars'ın bir ilçesindeki sağlık personeline ve sağlık 
ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12941) 

34.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Kars'ın bir ilçesindeki sağlık personeline ve sağlık 
ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12942) 

35.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Kars'ın bir ilçesindeki sağlık personeline ve sağlık 
ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12943) 

36.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Kars'ın bir ilçesindeki sağlık personeline ve sağlık 
ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12944) 

37.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Kayseri Merkezdeki sağlık personeline ve sağlık 
ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12945) 

38.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Kayseri'nin bir ilçesindeki sağlık personeline ve 
sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12946) 

39.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Kayseri'nin bir ilçesindeki sağlık personeline ve 
sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12947) 
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40.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Kayseri'nin bir ilçesindeki sağlık personeline ve 
sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12948) 

41.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Kayseri'nin bir ilçesindeki sağlık personeline ve 
sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12949) 

42.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Kayseri'nin bir ilçesindeki sağlık personeline ve 
sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12950) 

43.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Kayseri'nin bir ilçesindeki sağlık personeline ve 
sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12951) 

44.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Kayseri'nin bir ilçesindeki sağlık personeline ve 
sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12952) 

45.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Kayseri'nin bir ilçesindeki sağlık personeline ve 
sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12953) 

46.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Kayseri'nin bir ilçesindeki sağlık personeline ve 
sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12954) 

47.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Kayseri'nin bir ilçesindeki sağlık personeline ve 
sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12955) 

48.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Kayseri'nin bir ilçesindeki sağlık personeline ve 
sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12956) 

49.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Kayseri'nin bir ilçesindeki sağlık personeline ve 
sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12957) 

50.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Kayseri'nin bir ilçesindeki sağlık personeline ve 
sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12958) 

51.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Kayseri'nin bir ilçesindeki sağlık personeline ve 
sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12959) 

52.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Kayseri'nin bir ilçesindeki sağlık personeline ve 
sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12960) 

53.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Kilis Merkezdeki sağlık personeline ve sağlık 
ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12961) 

54.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Kilis'in bir ilçesindeki sağlık personeline ve sağlık 
ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12962) 

55.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Kilis'in bir ilçesindeki sağlık personeline ve sağlık 
ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12963) 

56.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Kilis'in bir ilçesindeki sağlık personeline ve sağlık 
ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12964) 

57.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Kütahya Merkezdeki sağlık personeline ve sağlık 
ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12965) 

58.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Kütahya'nın bir ilçesindeki sağlık personeline ve 
sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12966) 

59.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Kütahya'nın bir ilçesindeki sağlık personeline ve 
sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12967) 
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60.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Kütahya'nın bir ilçesindeki sağlık personeline ve 
sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12968) 

61.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Kütahya'nın bir ilçesindeki sağlık personeline ve 
sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12969) 

62.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Kütahya'nın bir ilçesindeki sağlık personeline ve 
sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12970) 

63.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Kütahya'nın bir ilçesindeki sağlık personeline ve 
sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12971) 

64.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Kütahya'nın bir ilçesindeki sağlık personeline ve 
sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12972) 

65.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Kütahya'nın bir ilçesindeki sağlık personeline ve 
sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12973) 

66.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Kütahya'nın bir ilçesindeki sağlık personeline ve 
sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12974) 

67.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Kütahya'nın bir ilçesindeki sağlık personeline ve 
sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12975) 

68.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Kütahya'nın bir ilçesindeki sağlık personeline ve 
sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12976) 

69.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Nevşehir Merkezdeki sağlık personeline ve sağlık 
ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12977) 

70.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Nevşehir'in bir ilçesindeki sağlık personeline ve 
sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12978) 

71.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Nevşehir'in bir ilçesindeki sağlık personeline ve 
sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12979) 

72.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Nevşehir'in bir ilçesindeki sağlık personeline ve 
sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12980) 

73.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Nevşehir'in bir ilçesindeki sağlık personeline ve 
sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12981) 

74.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Nevşehir'in bir ilçesindeki sağlık personeline ve 
sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12982) 

75.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Nevşehir'in bir ilçesindeki sağlık personeline ve 
sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12983) 

76.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Nevşehir'in bir ilçesindeki sağlık personeline ve 
sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12984) 

77.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Rize Merkezdeki sağlık personeline ve sağlık ocak
larına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12985) 

78.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Rize'nin bir ilçesindeki sağlık personeline ve sağ
lık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12986) 

79.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Rize'nin bir ilçesindeki sağlık personeline ve sağ
lık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12987) 
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80.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Rize'nin bir ilçesindeki sağlık personeline ve sağ
lık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12988) 

81.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Rize'nin bir ilçesindeki sağlık personeline ve sağ
lık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12989) 

82.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Rize'nin bir ilçesindeki sağlık personeline ve sağ
lık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12990) 

83.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Rize'nin bir ilçesindeki sağlık personeline ve sağ
lık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12991) 

84.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Rize'nin bir ilçesindeki sağlık personeline ve sağ
lık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12992) 

85.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Rize'nin bir ilçesindeki sağlık personeline ve sağ
lık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12993) 

86.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Rize'nin bir ilçesindeki sağlık personeline ve sağ
lık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12994) 

87.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Rize'nin bir ilçesindeki sağlık personeline ve sağ
lık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12995) 

88.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Rize'nin bir ilçesindeki sağlık personeline ve sağ
lık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12996) 

89.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Sakarya Merkezdeki sağlık personeline ve sağlık 
ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12997) 

90.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Sakarya'nın bir ilçesindeki sağlık personeline ve 
sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12998) 

91.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Sakarya'nın bir ilçesindeki sağlık personeline ve 
sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12999) 

92.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Sakarya'nın bir ilçesindeki sağlık personeline ve 
sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13000) 

93.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Sakarya'nın bir ilçesindeki sağlık personeline ve 
sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13001) 

94.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Sakarya'nın bir ilçesindeki sağlık personeline ve 
sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13002) 

95.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Sakarya'nın bir ilçesindeki sağlık personeline ve 
sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13003) 

96.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Sakarya'nın bir ilçesindeki sağlık personeline ve 
sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13004) 

97.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Sakarya'nın bir ilçesindeki sağlık personeline ve 
sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13005) 

98.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Sakarya'nın bir ilçesindeki sağlık personeline ve 
sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13006) 

99.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Sakarya'nın bir ilçesindeki sağlık personeline ve 
sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13007) 
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100.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Sakarya'nın bir ilçesindeki sağlık personeline ve 
sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13008) 

101.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Sakarya'nın bir ilçesindeki sağlık personeline ve 
sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13009) 

102.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Sakarya'nın bir ilçesindeki sağlık personeline ve 
sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13010) 

103.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Sakarya'nın bir ilçesindeki sağlık personeline ve 
sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13011) 

104.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Sakarya'nın bir ilçesindeki sağlık personeline ve 
sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13012) 

105.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Sakarya'nın bir ilçesindeki sağlık personeline ve 
sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13013) 

106.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Sakarya'nın bir ilçesindeki sağlık personeline ve 
sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13014) 

107.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Sakarya'nın bir ilçesindeki sağlık personeline ve 
sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13015) 

108.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Sakarya'nın bir ilçesindeki sağlık personeline ve 
sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13016) 

109.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Sakarya'nın bir ilçesindeki sağlık personeline ve 
sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13017) 

110.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Sakarya'nın bir ilçesindeki sağlık personeline ve 
sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13018) 

111.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Sakarya'nın bir ilçesindeki sağlık personeline ve 
sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13019) 

112.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Şırnak Merkezdeki sağlık personeline ve sağlık 
ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13020) 

113.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Şırnak'ın bir ilçesindeki sağlık personeline ve sağ
lık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13021) 

114.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Şırnak'ın bir ilçesindeki sağlık personeline ve sağ
lık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13022) 

115.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Şırnak'ın bir ilçesindeki sağlık personeline ve sağ
lık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13023) 

116.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Şırnak'ın bir ilçesindeki sağlık personeline ve sağ
lık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13024) 

117.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Şırnak'ın bir ilçesindeki sağlık personeline ve sağ
lık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13025) 

118.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Şırnak'ın bir ilçesindeki sağlık personeline ve sağ
lık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13026) 

119.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Siirt Merkezdeki sağlık personeline ve sağlık 
ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13027) 
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120.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Siirt'in bir ilçesindeki sağlık personeline ve sağ
lık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13028) 

121.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Siirt'in bir ilçesindeki sağlık personeline ve sağ
lık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13029) 

122.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Siirt'in bir ilçesindeki sağlık personeline ve sağ
lık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13030) 

123.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Siirt'in bir ilçesindeki sağlık personeline ve sağ
lık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13031) 

124.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Siirt'in bir ilçesindeki sağlık personeline ve sağ
lık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13032) 

125.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Siirt'in bir ilçesindeki sağlık personeline ve sağ
lık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13033) 

126.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan'ın bir ilçesindeki sağlık personeline ve 
sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13034) 

127.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan'ın bir ilçesindeki sağlık personeline ve 
sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13035) 

128.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan'ın bir ilçesindeki sağlık personeline ve 
sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13036) 

129.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan'ın bir ilçesindeki sağlık personeline ve 
sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13037) 

130.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan'ın bir ilçesindeki sağlık personeline ve 
sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13038) 

131.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan Merkezdeki sağlık personeline ve sağlık 
ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13039) 

No.: 128 
25 Nisan 2006 Sah 

Meclis Araştırması Önergesi 
1.-Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ali 

TOPUZ, İzmir Milletvekili K. Kemal ANADOL ve Samsun Milletvekili Haluk KOÇ'un, zehirli 
atıkların depolanmasının ve çevreye etkilerinin araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlen
mesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/359) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/4/2006) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.05 
25 Nisan 2006 Salı 

BAŞKAN : Başkanvekili İsmail ALPTEKİN 
KÂTİP ÜYELER : Harun TÜFEKÇİ (Konya), Türkân MİÇOOĞULLARI (İzmir) 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 93 üncü Birleşimini açıyorum. 
Toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 
Sayın milletvekilleri, gündeme geçmeden önce, üç sayın milletvekiline gündemdışı söz 

vereceğim. 
Gündemdışı ilk söz, İslam Konferansı Örgütü Parlamento Birliğinin İstanbul'da gerçekleştir

diği 4 üncü toplantı vesilesiyle, Ankara Milletvekili Sayın Mustafa Said Yazıcıoğlu'na aittir. 
Buyurun Sayın Yazıcıoğlu. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Süreniz 5 dakika. 

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 
L-Ankara Milletvekili Mustafa Said Yazıcıoğlu'nun, İslam Konferansı Örgütü Parlamento Bir

liğinin 4 üncü konferansıyla ilgili izlenimlerine ilişkin gündemdışı konuşması 
MUSTAFA SAİD YAZICIOĞLU (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İstanbul'da 8-13 

Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen İslam Konferansı Örgütü Parlamento Birliğinin 4 üncü konferan
sıyla ilgili Yüce Meclisi bilgilendirmek için söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

İslam Konferansı Parlamento Birliği, yeni bir örgüt; 1999 yılında kurulmuş. Şimdiye kadar 3 
genel kurul icra etti; 4 üncü genel konferansı da anılan tarihlerde İstanbul'da gerçekleşti. Bu 
kuruluş, İKÖPAB diye kısaca adlandırdığımız bu kuruluş, Asya, Afrika ve Arap gruplarından 
oluşan ve 47 ülkeden müteşekkil bir grup. İki yılda bir genel konferansını düzenliyor ve İslam dün
yasıyla ilgili değişik konulan gündeminde tartışıp kararlara bağlıyor. 

Tabiî, çok farklı coğrafî ve etnik gruplardan oluşan böyle bir birliğin, özellikle Sevgili Peygam
berimizle ilgili olumsuzlukların yaşandığı bir dönemden sonraya gelmesi önemini daha da artırdı. Bir
leşmiş Milletlerden sonra en çok üyeye sahip olan bu birliğin toplantıları bu bakımdan önem kazandı. 
Dolayısıyla, yer ve zaman itibariyle, toplantının önemi dünya kamuoyunda da ilgiyle takip edildi. 

Türk grubu, benim dışımda, Mersin Milletvekilimiz Sayın Mustafa Eyiceoğlu, Adıyaman Mil
letvekilimiz Mahmut Göksu, Hatay Milletvekilimiz Sayın İnal Batu ve yine Hatay Milletvekili Ab-
dulaziz Yazar'dan oluşan bir komisyon. 

Toplantıya, 47 üye ülkeden, 17 meclis başkanı, 8 meclis başkanvekili, 7 de heyet başkanı ol
mak üzere, 436 kişilik bir parlamento grubu katıldı. 

Basının ilgisini ifade etmek açısından şunu söyleyeyim: 48 yabancı basın, 113 de yerli basın men
subu olmak üzere, 161 akredite basın mensubu, en geniş katılımlı bu toplantıyı çok yakından izledi. 

Açılışında, başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere, Sayın Başbakanımız, Meclis Başkanımız 
-zaten ev sahibiydiler; Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofı Annan'ın özel temsilcisi özel 
mesajını getirip okumuşlardır- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekilimiz, tüm siyasî par
tilerimizin grup başkanvekilleri, uluslararası komisyonların başkanları, birkısım uluslararası göz
lemci üye olan kuruluşlar da katılmışlardır. 
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3 komisyon halinde cereyan eden çalışmalar, altı gün sürmüştür. Politik konular, ekonomik 
konular ve kültürel konular olmak üzere 3 komisyon halinde icra edildi çalışmalar. 

Sonunda, Türkiye açısından geldiğimiz noktayı özetleyerek, bilgilenmeniz için bunları ifade 
etmek istiyorum. Bizim için önemli olan, Kıbrıs konusuydu. Kıbrıs konusu; bundan iki sene önce 
Senegal'de icra edilen genel konferansta, Kuzey Kıbrıs Türk Toplumu olarak, gözlemci statü almak 
suretiyle, gözlemci üye olmuştur, ancak, ondan sonra, 31 inci İslam Konferansı Örgütü Dışişleri 
Bakanları Toplantısında, Kuzey Kıbrıs Türk Toplumu değil de, Kıbns Türk Devleti olarak tescil 
edilmişti. Bizim için öncelikli hedef, Kuzey Kıbrıs Türk Devleti olarak, bu İKÖPAB nezdinde de 
tescil edilmesiydi. Burada uzun tartışmalar sonucunda, 4 üncü Konferans belgelerine, Kıbrıs Türk 
Devleti olarak, Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyeti girmiş ve tescil edilmiştir. Tabiî, sadece bununla da 
kalınmadı; aynca, Kıbrıs'a uygulanan, gerek ekonomik gerek ticarî, kültürel, her türlü izolasyon-
lann kaldınlması konusunda söz konusu 47 İslam ülkesinin desteği talep edildi ve bu destek de vaat 
edildi; bunlar kararlarımızda yer aldı. 

Aynca, ilk defa bu toplantının gündemine, Batı Trakya'da yaşayan Müslüman Türk azınlığı da 
girmiştir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun efendim, konuşmanızı tamamlayın. 
MUSTAFA SAİD YAZICIOĞLU (Devamla) - Toparlayacağım Sayın Başkan. 
Batı Trakya'da yaşayan Müslüman Türk azınlığı, ilk defa, çektikleri sıkıntılar itibariyle, dinî 

özgürlükler konusunda çektikleri sıkıntılar itibariyle bu toplantının belgelerinde de yer almışlardır. 
Yine ilk defa, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki, bildiğimiz Dağlık Karabağ sorununda 

barışçı bir çözüme ulaşabilmek için, Azerbaycan lehinde İslam ülkelerinin desteği yine kabul gör
dü ve belgelere geçmiş oldu. 

Türkiye'nin bu konferansta İslam ülkelerine verdiği mesaj şu olmuştur: Bu tür toplantılarda -
ifade ettiğim gibi- üç farklı coğrafî gruba mensup ülkelerin oluşturduğu bu birlikte, kronikleşmiş 
birkısım sorunlar her zaman öne çıkar; bunlar, Filistin sorunudur ve bunlara ilave edilen Irak 
sorunudur son yıllarda. Bunlann çözümü elbette zordur. Çözüm, sadece İslam ülkelerinin gayret
leriyle ortaya çıkanlabilecek bir sonuç değildir; ancak, çözüm için gerekli çabaların gösterilmesi ve 
birkısım çözüm önerilerinin üretilmesi de tabiîdir. Ancak, bütün enerjimizi bu çözümü zor konular 
etrafında yoğunlaştırmaktan, başka konulara da vakit ayıramama gibi bir açmazla da karşı karşıya 
her zaman geliyoruz. Bu bakımdan, İslam dünyasını yakından ilgilendiren, gerek Başbakanımızın 
gerek Dışişleri Bakanımızın bu ülkelere yaptıkları seyahatlerde sıkça dile getirdikleri demokrasi 
konusu, insan hakları konusu, çevre konusu, eğitim konusu, sağlık konusu ve gelir dağılımındaki 
dengesizlik ve düşüklük gibi çok hayatî konulann bundan böyle bu ülkelerin katıldığı bu forumlar
da daha sıkça dile getirilmesi konusu bizim tarafımızdan ısrarla gündeme Senegal'de de getirilmiş
ti, İstanbul toplantılarında da getirildi. 

Sonuç olarak şöyle toparlamak istiyorum: Gerek alınan kararlar gerekse toplantılar sonunda or
taklaşa şekilde açıklanan İstanbul Deklarasyonu, ona ek olarak da ilk defa Boğaziçi Deklarasyonu 
adıyla daha üniversal bir mesajın yayımlanmış olması ve Türkiye'nin, ev sahibi olması itibariyle, 
tüm taleplerinin dikkate alınarak olumlu bir şekilde kararlara yansıtılmış olması önemli sonuçlan 
olmuştur bu toplantının. 

İstanbul Toplantısı farklı olsun diye çok çaba gösterildi. Toplantılar öncesi çok iyi bir hazırlık 
dönemi yaşandı. İyi bir organizasyon gerçekleştirildi Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanı 
ve ekibi tarafından. Sonuçta, yüzümüzü ağartacak, gerçekten bu toplantının çıtasını çok yükseklere 
çıkaran bir konferans gerçekleştirildi. 
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İstanbul toplantısı her açıdan bir zirve olmuştur, çıta yükselmiştir. Giderek bu birlik seviye 
kazanmaktadır; çünkü, Birleşmiş Milletlerden sonra en çok üyesi olan bu grubun dünya siyasetin
de bundan böyle ağırlığının çok daha fazla hissedilmesi gereği vardır. Sonuçta, bu yolda önemli bir 
köşe dönülmüştür, önemli basanlar elde edilmiştir. Ümidim odur ki, bundan sonraki toplantılarda 
bu çıta daha da yükseklere çıkarılmak suretiyle bu büyük grubun, organizasyonun, dünya siyasetin
de daha aktif rol alması sağlanmış olur. 

Sözlerime son verirken, Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanı ve organizasyonda yer 
alan tüm personeline, İKÖPAB Türk Grubu milletvekillerine; Mersin Milletvekilimiz Sayın Mus
tafa Eyiceoğlu'na -raportör olarak çok aktif görev almış ve kararların oluşmasında önemli katkı sağ
lamıştır- Adıyaman Milletvekilimiz Sayın Mahmut Göksu'ya, Hatay Milletvekilimiz Sayın İnal 
Batu'ya, yine Hatay Milletvekilimiz Sayın Abdulaziz Yazar'a ve özellikle, Dışişleri Bakanlığının, 
toplantıları takip etmek üzere görevlendirdiği ve başarılı bir şekilde, organizasyonun başından 
sonuna kadar ciddî bir şekilde katkılar vererek başarılara ortak olan çok değerli mensuplarına siz
lerin adına şükranlarımı sunuyorum. 

Bundan sonraki toplantıların -iki sene sonra Kahire'de olacaktır- daha başarılı bir şekilde geç
mesini ve uluslararası bu birliğin, bu grubun, özellikle, dünyanın çok sorunlu bölgesinde yer alan 
ülkelerden oluşan bu birliğin, bundan sonra dünya siyasetine daha olumlu katkılarda bulunması 
dileğini ifade ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Yazıcıoğlu. 
Gündemdışı ikinci söz isteği, Türkiye Bilişim Derneğinin 35 inci kuruluş yıldönümü 

münasebetiyle, Uşak Milletvekili Sayın Osman Coşkunoğlu'na aittir. 
Buyurun Sayın Coşkunoğlu. (CHP sıralarından alkışlar) 
2.- Uşak Milletvekili Osman Coşkunoğlu'nun, Türkiye Bilişim Derneğinin 35 inci kuruluş yıl

dönümüne ilişkin gündemdışı konuşması 
OSMAN COŞKUNOĞLU (Uşak) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Değerli milletvekilleri, Türkiye Bilişim Derneği 22 Nisan 1971'de kuruldu. Bu sözünü et

tiğimiz, ne sıradan bir dernektir ne de sıradan bir tarihtir. Bunu anlamamız ve içimize sindirmemiz, 
içinde yaşadığımız çağı anlayabilmek için olağanüstü önemlidir. Bu amaçla huzurunuzdayım. 

Dikkatinizi çekmek isterim; 70'li yılların başında, 1971'de, daha mikrobilgisayarlar yoktu, in
ternet, faks yoktu; ama, bilgisayar teknolojisi, ekonomiyi, toplumsal yaşamı, eğitimi ve kültürü hız
la etkileme potansiyeli kazanmaktaydı. Tarihte, tarım ve sanayi devrimlerini yaşamış insanlık, 
gelişen iletişim olanaklarıyla, bilgisayarın ortaya çıkışıyla birlikte yeni bir devrim ile, bilişim dev
rimi ile karşı karşıyaydı. İşte, yeryüzünde bu potansiyeli ve yaklaşan bilişim devrimini ilk görenler
den birisi Japonya'ydı ve öbürü de ülkemizdeki bir avuç vizyonerdi. Japon Massuda, 1971 yılında 
Japon Hükümetine "Bilişim Toplumu İçin Plan" başlıklı raporunu sundu. Aynı yıl ülkemizde de bir 
avuç vizyoner Türkiye Bilişim Derneğini kurdu. Bu gerçeği kıvançla ve övünerek bilmemiz gerekir. 

Türkiye Bilişim Derneğinin kuruluşunu gerçekleştiren, otuzbeş yıl boyunca ülkemizi bilişim 
toplumuna taşıma vizyonunun önderliğini yılmadan yapan bir isim var. Bu kişiyi tanımamış, hatta, 
ismini bile duymamış olabilirsiniz; fakat, her gün bu kişinin geliştirdiği ve Türkçemize kazandır
dığı terimleri kullanıyorsunuz, bilgisayar gibi, yazılım gibi, donanım gibi, bilişim gibi. Bu kavram
ları Türkçemize kazandırmış olan, Türkiye Bilişim Derneğinin kurulmasında öncülük yapmış olan 
ve bilişim toplumu konusunda vizyonerliğini otuzbeş yıldır bir görev olarak yüklenmiş olan kişi 
Profesör Doktor Aydın Köksal'dır. Hepinizin önünde ve bu yüce çatı altında insanlığın içinden geç
mekte olduğu bilişim devriminin dünyada bildiğimiz ilk sivil toplum örgütlenmesi olan Türkiye 
Bilişim Derneğinin 35 inci yaş gününü kutlarken bu devrimin ülkemizdeki vizyoneri ve emekçisi 
Aydın Köksal'a ve tüm diğer emeği geçenlere de teşekkürlerimi sunmak isterim. 
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Değerli milletvekilleri, bilişim toplumu için Türkiye Bilişim Derneğinden beden bulan sivil 
toplum, üstüne düşeni fazlasıyla yapmıştır ve yapmaktadır. Söz konusu olan, bu durumun bizim üs
tümüze yüklemiş olduğu sorumluluklar ve yükümlülükler ve bunun çerçevesi içerisinde bizim ken
dimizi değerlendirmemizdir. 

Bunları ana hatlarıyla sıralamak istiyorum. Birincisi; bilişim konusunda somut ulusal hedefler 
olması gerekir. Bu hedefler piyasanın görünmez eline bırakılamaz, dünyanın hiçbir iddialı ülkesin
de bu böyle yapılmamıştır. Burada, hükümetin sivil toplum örgütleriyle beraber saydam mekaniz
maları oluşturması ve görünen elinin görünmesi gerekir. 

îki; yazılım ve donanım sektörlerinde uluslararası tekeller bize iyi kullanıcı olmakla yetin
memizi önerebilirler; bunu kabul edemeyiz. Ulusal teknoloji üretiminin desteklenmesi gerekir. Ör
neğin, kamu ihalelerinde sadece uluslararası kuruluşların girebilmesini mümkün kılan şartnameler
den vazgeçilmesi gerekir. 

Üçüncüsü; bilgi toplumu, sadece bilişim teknolojileriyle ilgili değildir, yaşamın her boyutunu 
ilgilendiren bir devrimden geçiyoruz. Bireyin günlük yaşamında, ekonomide, toplumsal yaşamda, 
ülke yönetiminde en yeni ve ileri bilginin temel ve ana girdi olmasıyla ilgilidir. Olay, sadece cihaz
larla ilgili değildir, bilgiyle ilgilidir, bilginin girdi olması ve kullanılmasıyla ilgilidir değerli ar
kadaşlar. 

Dört; yaşı, cinsiyeti, işi, ekonomik durumu, coğrafi yeri ne olursa olsun ülkemizin her 
kesiminin bilişim devriminden yararlanması sağlanmalıdır. Bunu gerçekleştirecek politikalar ül
kemiz gündeminin önünde gelmelidir. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye Bilişim Derneğinin kurucu vizyonerlerini ve tüm emeği geçen
leri kutlamakla yetinemeyiz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 
OSMAN COŞKUNOĞLU (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Türkiye Bilişim Derneği üyeleri, sektörün üyeleri, pastadan ben payımı nasıl büyütürüm değil, 

pastayı nasıl büyütürüz mücadelesini ve politikalarını bizden beklemektedir. Bunun bilincinde 
görev yapmalıyız. Ülkemizin bilişim devrimini yakalaması için görevini heyecanlı bir bilinçle yap
mış ve yapmakta olan bu sivil toplum örgütü karşısında, siyasîler olarak, kendimize, 
politikalarımızın yeterliliğine ve demokrasi anlayışımıza yeni bir gözle bakmamız gerekir diye 
düşünüyorum. 

Kendimize yeni bir gözle bakmamız için bu noktada sizlere bir soru sormak istiyorum: Sanayi 
devrimi neden İngiltere'de gerçekleşmiştir? Bilimsel bakımdan, sermaye birikimi bakımından, Kıta 
Avrupası daha ileriyken, neden sanayi devrimi İngiltere'de gerçekleşmiştir? Bunu anlamamız, bizim 
önümüzdeki çağı yakalamamız için çok önemlidir. Bu sorunun en önemli yanıtı şudur: İngiltere'de, 
monarşi, Magna Carta'yla, gücünü keyfî olarak kullanma hakkından vazgeçmişti, bir hukuk devleti 
egemen olmuştu. Monarşi bile mutlak egemen olarak davranmıyordu. İşte, bunun yarattığı özgür
lük ortamı ve toplumsal dinamiklerdir ki, sanayi devriminin İngiltere'de başlamasını sağlamıştır. 
Magna Carta'yla yönetilen İngiltere'de, ikiyüz, üçyüz yıl önce monarşinin, kraliyetin bile yap
madığını, bugünün Türkiyesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi hiç yapmamalıdır değerli arkadaş
larım. Dolayısıyla, biz çoğunluktayız istediğimizi yaparız, anlayışından hızla vazgeçmek zorun
dasınız. Demokrasi, seçimlerden seçimlere oy vermeye indirgenemez. Seçmenlerin salt çoğun
luğunu almış, yüzde 51 oy almış bir iktidar bile, kurumlarla ve sivil toplum örgütleriyle kavga 
ederek veya onları umursamayarak ülkeyi yönetmek hakkına sahip değildir demokrasi anlayışı 
içerisinde. 

- 1 7 -



TBMM B: 93 25 . 4 . 2006 O: 1 

Değerli milletvekilleri, bugün, bir yıldönümü daha yaşıyoruz, Anayasa Mahkemesinin 
kuruluşunun 44 üncü yıldönümü. Üzülerek görüyorum ki, bu önemli ve saygıdeğer kurumu, hukuk 
devletinin bu temel taşını, AKP İktidarı, kendisine hasım bir müdahaleci olarak görme yanlışı 
içerisindedir. Kurumların ve sivil toplum örgütlerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi çoğunluğunun 
tahakkümü altında çalışmalarını beklemek, demokrasiye, hukuk devletine ve yakalamak istediğimiz 
bilişim çağının gereklerine aykırıdır. Bilişim çağına ve bu çağı yakalamaya çalışan Türkiye Bilişim 
Derneğinin otuzbeş yıldır gösterdiği öncülük ve vizyonerliğine yakışır bir siyasî irade ve davranış 
içerisinde olmamızı dilerim. Anayasa Mahkemesine, dolayısıyla, kurumlara ve hukuka saygılı bir 
çalışma içerisinde olmamızı dilerim. 

Demokrasiyi, Türkiye Büyük Millet Meclisi çoğunluğunu, kimseyi umursamadan istediğini 
yapabilmesi şeklinde yorumlayarak, kurumları kavga edilecek hasım gibi görerek ileri değil, ancak 
geri gideceğimizin bilincinde olmanızı diler, hepinize saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Coşkunoğlu. 
Gündemdışı üçüncü söz isteği, 24 Nisan sözde Ermeni soykırımı münasebetiyle Kahraman

maraş Milletvekili Sayın Mehmet Yılmazcan'a aittir. 
Efendim, bu konuda Sayın Turhan Çömez'in de söz isteği vardı. Aynı konuda iki söz isteği ol

duğunda prensip olarak kurayla belirliyoruz. Aynı konuda Sayın Çömez'in de hassasiyeti olduğunu 
burada ifade etmiş oluyorum. 

Buyurun Sayın Yılmazcan. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
3.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yılmazcan'ın, 24 Nisanın sözde Ermeni soykırımı 

günü olarak ilan edilip dünya kamuoyunun nasıl yanıltıldığına ilişkin gündemdışı konuşması 
MEHMET YILMAZCAN (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 24 Nisan 

sözde Ermeni soykırımı günü münasebetiyle dünya kamuoyunun yanıltılmasına ilişkin görüşlerimi 
açıklamak üzere gündemdışı söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, hepinize saygılar sunuyorum. 

1970'li yıllarda Türkiye Cumhuriyeti, köklerini aldığı Osmanlı İmparatorluğu zamanından kal
mış ve eski birtakım olayların intikamı alınıyormuş izlenimini veren bir Ermeni sorunuyla meşgul 
edilmiştir. Bu dönemde Ermeni komitacılar, Fransa, Kanada, Avusturya, ABD gibi dış ülkelerdeki 
üst düzey elçilik görevlilerimizi hedef alıp, şehit ederken, dünya seyirci kalmaktaydı. 

Vahşi bir terör örgütü olan ASALA'yla yüz yüze geldiğimiz henüz unutulmamıştır. Türkiye 
Cumhuriyetinin çeşitli ülkelerdeki diplomatlarını hedef alan bu terör olayı nereden kaynaklanmak
tadır; Ermeni diasporasmın iddiası şudur: "Birinci Dünya Savaşı yıllarında, Osmanlı İmparatorluğu, 
Orta ve Doğu Anadolu'da yerleşik Ermeni nüfusu, yaşadıkları yerden kopararak, zorunlu göçe, teh
cire tabi tutmuş ve bir ırkın, bilinçli olarak yok edilmesini hedeflemiştir; yani, Ermeniler üzerinde 
soykırım uygulanmıştır. Türkiye bu soykırımı kabul etmeli ve tazminat ödemelidir." 

Aslında, Ermeniler, bu işten sorumlu tuttukları Enver ve Talat Paşaları, Berlin ve Tiflis'te yap
tıkları suikastlarla katlederek şehit etmişlerdir. Buna rağmen egoları tatmin olmamış olacak ki, elli 
yıl sonra tekrar ortaya çıkıp, kan dökmeye başlamışlardır. 

Ermeniler, başlangıçta Van Gölü çevresinde Urartulara kadar takip edilebilen bir geçmişte ve 
sonrasında sayıları bir ikiyi geçmeyen ve çok uzun yaşamayan küçük krallıkların dışında, genel 
olarak o coğrafyada hâkim toplulukların idaresinde yaşayarak yer almışlardır. 

Türkler, Anadolu coğrafyasında 1071 yılındaki Malazgirt Savaşından sonra kendilerini göster
meye başlarlar. Türkler, kendilerinden önce Anadolu'ya gelmiş ve yerli halkı (Frigler, Klikyalılar, 
Likyalılar vesaire gibi) büyük oranda kendi potasında eritip ortadan kaldıran Roma ve sonrasında 
Bizans İmparatorluklarının aksine, asimilasyona başvurmamış ve farklı dinlere oldukça hoşgörüy
le yaklaşmıştır. Hatta, diğer milletlerin soykırıma uğramaması için, onları korumuştur. Soykırımdan 
kurtardığımız milletler, bize minnettarlığını her fırsatta ifade etmektedirler. 
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1200'lü yıllatın sonunda Osmanlı Devleti kurulup, Anadolu'da birlik sağlandıktan sonra da bu 
anlayış devam ettirilmiştir. îşte, bu nedenledir ki, Osmanlı İmparatorluğunda birçok farklı ırk ve 
kavmin insanı birbiriyle rahat komşuluklar geliştirip, büyüme imkânı bulmuştur. Ermeniler de, bu 
ortam içerisinde diğer bütün Anadolu yaşayanları gibi rahat, güvenli bir ortamda hayatlarını devam 
ettirip, çoğalmışlardır. Ermeniler, askerlikten, kısmen de vergiden muaf tutulurken, ziraatta, zanaat
ta, ticarette ve devlet yönetiminde yükselme fırsatı ve imkânı elde etmişlerdir. 

Tarihî kaynaklar, Ermenilerden 22 bakan, 33 milletvekili, 29 paşa, 7 büyükelçi, 11 başkon
solos, 11 üniversite öğretim görevlisi, 41 üst düzey yöneticinin olduğunu, ayrıca, Ermenilerin yap
tığı bakanlıklar arasında Dışişleri, Maliye, Dış Ticaret ve Posta Bakanlıkları gibi son derece önem
li kilit mevkilerde bulundukları bildirilmektedir. Osmanlının itimadını kaybeden Rumların yerini, 
bürokraside, Osmanlının güven duyduğu Ermeniler doldurmuştur. Üstelik, Müslüman olmayan top
lumları askerlik ve askerî yükümlülüklerden muaf tutan Osmanlı idaresinde, tarım, ticaret ve sanat
la uğraşarak, hem ekonomik hem de kültürel zenginliğe kavuşmuşlardır. Bu yüzden de, Osmanlının 
19 uncu Yüzyıla kadar Ermenilerle ciddî bir problemi yoktur. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Konuşmanızı tamamlayın efendim. 
MEHMET YILMAZCAN (Devamla) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; emperyalizmin 

Anadolu'yu sömürge yapmak için planları günümüzden en az yüzelli ikiyüz yıl öncesine dayanmak
tadır ve daha önce sinsice yürütülen bu plan, Birinci Dünya Savaşından sonra, Sevr Anlaşmasıyla 
tam yürürlüğe konmak istenmiş; ancak, Kurtuluş Savaşıyla durdurulmuştur. Bu emperyalist yayılım 
ve Anadolu'nun sömürge yapılması planlarında Ermenilere taşeron rolü verilmiştir. 

Ezcümle, Rusların İstanbul Büyükelçisi Zinovyev, 6 Mart 1909'da "Osmanlı İmparatorluğun
da Durum" adı altında geçtiği gizli raporda özetle şunları yazmıştı: "Bitlis'teki Ermenilerin yönetim
den şikâyetleri yoktur. Buna rağmen, Ermeni komitacılar, Ermenileri ayaklanmaya teşvik etmekte, 
silah almak için para toplamakta, vermeyenleri ölüm tehdidiyle sindirmektedirler." 

Aynı senaryoyu, bugün, kanlı terör örgütü PKK'nm uygulamasını dikkatlerinize arz ediyorum. 
Aynı Büyükelçi, 26 Kasım 1912'de Rusya'ya gönderdiği raporunda şöyle demektedir: "Ermeni 

Halkı gittikçe Rusya'yı tutmaktadır. Van, Beyazıt, Bitlis, Erzurum ve Trabzon Konsoloslarımızın 
bildirdiklerine göre, bu vilayetlerdeki Ermenilerin hepsi Rusya tarafmdadırlar ve bizim ordularımızı 
bekliyorlar. Rusya'nın korumacılığını istiyorlar. Ermeni Patriği, Rusya'ya, Türkiye'deki Ermeni Hal
kını kurtarması için yalvarmaktadır. Bana göre, biz bu koruyucu tavrımızı devam ettirmeliyiz. Ak
si takdirde, bu fırsat Avrupa devletlerine geçecektir." 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Çanakkale Savaşında, Mustafa Kemal'in komutasında, 
Türk Milletinin, ölüm kalım mücadelesi verdikleri, düşmanların Anadolu'ya ayak basmamaları için 
250 000 şehit verdikleri bir sırada, Ermeniler, Ruslara yardım için, 15 Nisan 1915'te Van'da, 17 
Nisan 1915'te Çatak'ta, 18 Mayıs 1915'te Bitlis'te ayaklanmışlardır. Van'a giden Rus Ordusunun as
kerlerinin çoğunun Ermeni olması dikkat çekicidir. Cani Ermeniler, cephedeki birliklerimizi ar
kadan vurmuş, erkekleri cephede olan köyleri basarak, kadın ve çocuklarımızı katletmişlerdir. 

Ünlü tarihçi Ahmet Refik, harabe haline gelen Erzurum'u gezerken, bir Türk subayı kendisine 
şunları anlatmıştır: "Bu gördüğünüz, şehrin temiz halidir. Bu sokaklar, hep kadın ve çocuk ölüleriy-
le dolu idi. Kadınların memeleri ve mahrem yerleri kesilmiş, duvarlara çakılmıştı. Şu telgraf tellerine 
hep çocuk başları asılmıştı. Karınları deşilmiş, yarı çıplak kadın cesetleri geçeceğimiz yolun iki 
tarafına dizilmişti. Talihsiz milletimizin bu halini görerek delirecek hale gelmiştik. Bakalım, medenî 
Avrupa, bu büyük cinayetin faillerini arayacak mı? Tarih, böyle bir vahşeti kaydetmemiştir." 

Rum göçmenler ise şöyle anlatıyorlardı: "Ermeni askerleri ve silahlı asker kaçakları, yolları 
boyunca uğradıkları Türk köylerini yeryüzünden silerek, her şeyi ateş ve kılıçtan geçiriyor ve 
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düşünmesi bile imkânsız bir vahşet gösterisi yapıyorlardı. Ermeni çetecilerin savaş ganimetleri, 
süngü ucuna takılmış süt emen çocuklarla, çırılçıplak soydukları kadınlardı. Bu cehennem acılarını 
görerek çıldırmış kadınlar ile çocukların yürek parçalayan çığlıklarını ve yaşlıların umutsuz ağlayış
larını dinleyebilmek için insanüstü bir siniri sahip olmak gerekir." 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Osmanlı Devletinin, 21 Temmuz 1914'te seferberlik ilanı 
ve daha sonra da Birinci Dünya Savaşma girmesiyle; 

1- Ermenilerin davranışları, 
2- Çıkardıkları isyanlar, 
3- Ermeni çetelerinin Türkleri topyekûn öldürmeye girişmeleri, 
4- Ermenilerin düşmanla işbirliği yapmaları, 
5- Türk Ordusunu arkadan vurmaya kalkmaları sebepleriyle, 
Nazi Almanyası modeli bir yol düşünülmemiş, bu vahşeti ve ihaneti önlemek için Tehcir 

Kanunu 14 Mayıs 1915 günü yürürlüğe konulmuştur. Buna göre, Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde 
yaşayan Ermeni ahalinin bir kısmı geçici olarak yine Osmanlı topraklarında, zararlarını ortadan kal
dıracak başka yerlere nakledilmiş; ama, herhangi bir yerleşim bölgesinin tamamen boşaltılması 
yoluna gidilmemiştir; ancak, tehcir dediğimiz bu mecburî iskân doğal olarak meşakkatli geçmiş, 
pek çok Ermeninin mağduriyetine sebep olmuş ve 9 000-10 000 Ermeni, eşkıya saldınsı, 30 OOO'e 
yakın kişi de hastalıktan ölmüştür. Buna rağmen, bu büyük yer değişimi olayının canlı şahitleri nak
lin büyük bir düzen içinde gerçekleştiğini de yazmışlardır. 

Amerika'nın Mersin Konsolosu Edward Natan, 30 Ağustos 1915'te Büyükelçi Morgenthau'ya 
gönderdiği raporunda şöyle diyordu: "Kalabalık yüzünden sefalet ve çektikleri zahmete rağmen, 
hükümet, bu işi son derece intizamlı bir şekilde idare etmekte, şiddete ve intizamsızlığa yer ver
memekte, göçmenlere yeteri kadar bilet sağlanmakta ve muhtaç olanlara yardımda bulunmaktadır." 

BAŞKAN - Sayın Yılmazcan, sürenizi çok geçtiniz; son cümleleri rica ediyorum. 
MEHMET YILMAZCAN (Devamla) - Toparlıyorum Sayın Başkanım. 
Ermeni Delegasyonu Başkanı Boghos Nubar Paşa, Fransa Dışişleri Bakanlığına gönderdiği 

raporda, Osmanlı topraklarındaki Ermenilerin ne miktarda, hangi ülkelere sürüldüklerini bildirerek 
tehcirin bir soykırım olmadığını ispat etmiştir. 

Amerika Büyükelçisi Morgenthau'nun 1918'de yayımlanan hatıralarında, Ermeni Protestan-
lannın vekili Zenop Bezciyan'ın ifadeleri de Boghos Nubar Paşayı doğrulamaktadır. Bunların ver
dikleri rakamlar, Osmanlı arşivlerindeki rakamlarla uyuşmaktadır. 

24 Nisan 2006 tarihli Hürriyet Gazetesinde yayımlanmaya başlayan "Talat Paşanın Tehcir Bel
geleri" isimli yazı dizisi de soykırımın olmadığını belgelemektedir. 

1915 yılında Fransa, Amerika, Rusya, İngiltere, İran ve Suriye gibi ülkelere ne kadar Ermeni 
gittiğinin nüfus kayıtlarından tespiti, Ermenilerin, iddia edildiği gibi, öldürülüp öldürülmediğini or
taya koyacaktır. İddiaya göre öldürülen 1,5 milyon Ermeni nereye gömülmüştür, toplu mezarları 
nerededir?! Şayet, böyle bir soykırım olsaydı, toplu mezarların, bugünkü teknik imkânlarla tespit 
edilmesi gerekirdi. 

Ermeni diasporası, soykırımı ispatlayan bir belge gösterememekte, Osmanlı'nın, soykırım için 
emir, hatta imada bulunduğuna dair somut bir belge ortaya koyamamaktadır. 

Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; içteki ve dıştaki düşmanlar şunu iyi bilsinler ki, Türk 
Milletine düşmanlık edenin hasmı Cenabı Allah'tır. Birinci Dünya Savaşında olduğu gibi, bugün de, 
tüm dünya birleşse, Türkiye Cumhuriyeti Devletine en küçük bir zarar veremeyecek, şanlı ay yıl
dızlı bayrağımız mahşere kadar özgürce dalgalanacaktır. 
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Bu duygularla, hepinizi, saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Yılmazcan. 
Sayın milletvekilleri, gündemdışı konuşmalar tamamlanmıştır. 
Konya Milletvekili Sayın Atilla Kart, İçtüzüğümüzün 60 inci maddesinin dördüncü fıkrası 

gereğince, yerinden, çok kısa bir açıklamada bulunma talebinde, yazılı olarak, bulunmuştur Başkan
lığımıza. 

Sayın Kart, bu "çok kısa" tabiri, 1-2 dakika içerisinde meramın ifadesidir. Lütfen, bu süre 
içerisinde açıklamanızı yapın. Size söz veriyorum. 

Buyurun. 
ATİLLA KART (Konya) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. 
Değerli arkadaşlarım, bir hafta evvel, Genel Kurul gündemine, Diyarbakır-Bismil İlçesi Sinan 

köylülerinin dramını anlatan bir konuşmayla Genel Kurulu ve hükümeti uyarmıştım o insanların 
sorunlarına sahip çıkmaları konusunda. 

Bu insanlar neyi istiyorlar; bu insanlar iskân talebinde bulunuyorlar. Şu anda iskân edecek, is
kân olunacak bir konutları yok. Abdi İpekçi Parkında, 15 Nisan tarihinden bu yana çocuklarıyla, 
bebekleriyle seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Vurmadan, kırmadan, devlet malına zarar vermeden 
demokratik haklarını kullanarak seslerini duyurmak istiyorlar Başkentin göbeğinde ve bunu yapar
ken de, bakıyorsunuz, her nedense, hükümetin, bu gösteriden, bırakın tepki vermeyi, dinlemeyi, 
rahatsız olduğunu görüyoruz. Abdi İpekçi Parkında battaniyelerine sarınarak kararlı bir şekilde ses
lerini duyurmaya çalışan bu insanların elinden battaniyelerinin ve zatî eşyalarının alındığını 
görüyoruz ve ben, Genel Kurulu bir defa daha uyarmak gereğini duyuyorum. Burada bebeklerin, 
kadınların ölümleri veya benzeri sonuçların doğması kaçınılmazdır. 

Bu sebeple, başta bölge milletvekilleri olmak üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisini, temel 
sorumluluğunun gereğini yapmaya bir defa daha davet ediyorum. Hükümeti de, yine, bir defa daha 
uyarmak gereğini duyuyorum. Bu konu sessiz kalınacak, geçiştirilecek bir konu değildir. 

Bu duygularla, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum; teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kart. 
Sayın milletvekilleri, gündeme geçiyoruz. 
Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır. 
Bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge var; okutuyorum: 
B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

ÖNERGELERİ 
L- Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanveküleri İstanbul Milletvekili Ali Topuz, 

İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, zehirli atıkların depolan
masının ve çevreye etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/359) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İstanbul-Tuzla-Orhanlı Beldesi Değirmentepe yöresinde bir arazide gömülü durumda, çok 

sayıda varil bulunduğu, bir vatandaşın ihbarı üzerine ortaya çıkmış, yapılan incelemeler sonucun
da, varillerin içerisinde, yüksek oranda kanserojen içeren fenol bulunduğu, atıkların toprağa karış
tığı ve kirliliğin yeraltı suyuna da zarar vermiş olabileceği açıklanmıştır. 

Türkiye'de yılda 2 000 000 tondan fazla atık çıkmakta, bunların yaklaşık olarak 40-50 tonu 
Türkiye'de tek lisanslı kurum olan, İzmit Atık ve Artıkları Arıtma, Yakma ve Değerlendirme AŞ 
(İZAYDAŞ) tarafından bertaraf edilmektedir. 
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Ülkemizde yüzde 90'ı sanayiden kaynaklanan, tonlarca tehlikeli atık, denetimsizlikler nedeniy
le, atık arıtma ve bertaraf çözümlerinin uygulanamaması ve katı atık yönetimine ilişkin yeterli yasal 
düzenlemenin olmayışı nedeniyle, derelere, göllere, deniz ve toprağa dökülerek, insan hayatını teh
likeye sokmaktadır. Ülkemizin, atık yakma tesisleri yerine, atık düzeyini minimuma indirecek ve 
atıkları ekonomiye geri kazandıracak stratejiye ihtiyacı bulunmaktadır. Konunun ciddî bir biçimde 
ele alınmaması ve yasal yaptırımların yeterli olmaması, ülkemiz topraklarının çöp deposu haline 
gelmesine neden olmaktadır. Sinop sahillerine vuran zehirli variller, İskenderun'da batan tehlikeli 
atık yüklü Ulla Gemisi, bunlara verilecek örneklerdir. 

Türkiye'de meydana gelen bu tip olaylar, azalmayarak devam etmektedir. Bu bağlamda Sayın 
Çevre Bakanının konuyla ilgili olarak vermiş olduğu demeçlerinde, başka alanlarda da zehirli varil
lerin gömülü olabileceğine ilişkin duyumlar aldığını, bazı fabrikaların yeraltı sularını çekerek, 
boşalttıkları kuyulara ağır metal içeren kanserojen maddeleri enjekte ettiklerini ve Çevre Kanunun
da para cezalarının yetersiz olduğunu, hapis cezalarının ve ticaretten men cezalarının düşünülmesi 
gerektiğini açıklamıştır. 

İstanbul'da meydana gelen olay, doğanın geri dönülmeyecek şekilde tahribatına neden olmuş, 
gelecek kuşakların da çevre ve yaşam hakkını gasp etmiştir. Zehirli variller içerisinde bulunan fenol 
ve metilen klorür insanların sinir sistemi üzerinde, gözde, karaciğer, böbrek ve kalpte olumsuz et
kiler göstermektedir. 

Bu tür olayların daha fazla meydana gelmesini önleyebilmek, ülkemizin başka yerlerinde 
zehirli atık bulunduran, gizli depoların olup olmadığının araştırılarak alınması gerekli önlemlerin ir
delenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci maddesine, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 104 
ve 105 inci maddelerine göre Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz 

Ali Topuz Kemal Anadol Haluk Koç 
İstanbul İzmir Samsun 

CHP Grup Başkanvekili CHP Grup Başkanvekili CHP Grup Başkanvekili 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Önerge gündemdeki yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki ön-

görüşme, sırası geldiğinde yapılacaktır. 
Başbakanlığın, Anayasanın 82 nci maddesine göre verilmiş tezkereleri vardır. 
3 adet tezkere var; ayrı ayrı okutup, oylarınıza sunacağım. 
Birinci tezkereyi okutuyorum: 
C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1.- Ulaştırma Bakanı Binalı Yıldırım'ın İspanya'ya yaptığı resmî ziyarete katılacak milletvekil

lerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1031) 
21.4.2006 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın, görüşmelerde bulunmak üzere bir heyetle birlikte 16-18 

Şubat 2006 tarihlerinde İspanya'ya yaptığı resmî ziyarete, ekli listede adları yazılı milletvekillerinin 
de iştirak etmesi uygun görülmüş ve bu konudaki Bakanlar Kurulu kararının sureti ilişikte gönderil
miştir. 

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

Başbakan 
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Liste: 
Mustafa Tuna (Ankara) 
Mehmet Parlakyiğit (Kahramanmaraş) 
Orhan Taş (Sivas) 
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
İkinci önergeyi okutuyorum: 
2.- Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç'un Almanya'ya yaptığı resmî ziyarete katılacak millet

vekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1032) 
21.4.2006 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç'un, ITB Berlin Turizm Fuarına katılmak ve görüşmelerde 

bulunmak üzere bir heyetle birlikte 8-10 Mart 2006 tarihlerinde Almanya'ya yaptığı resmî ziyarete, 
ekli listede adları yazılı milletvekillerinin de iştirak etmesi uygun görülmüş ve bu konudaki Bakan
lar Kurulu kararının sureti ilişikte gönderilmiştir. 

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

Başbakan 
Liste: 
Mevlüt Coşkuner (İsparta) 
Abdurrezzak Erten (İzmir) 
Şükrü Ayalan (Tokat) 
BAŞKAN - Tezkereyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
Üçüncü tezkereyi okutuyorum: 
3.- Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun'un İtalya'ya yaptığı resmî ziyarete katılacak millet

vekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1033) 
24.4.2006 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun'un, görüşmelerde bulunmak üzere 8-11 Mart 2006 tarih

lerinde bir heyetle birlikte İtalya'ya yaptığı resmî ziyarete, ekli listede adları yazılı milletvekillerinin 
de iştirak etmesi uygun görülmüş ve bu konudaki Bakanlar Kurulu kararının sureti ilişikte gönderil
miştir. 

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

Başbakan 
Liste: 
Mehmet Daniş (Çanakkale) 
Soner Aksoy (Kütahya) 
BAŞKAN - Tezkereyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
Danışma Kurulunun bir önerisi vardır; okutup, oylarınıza sunuyorum: 
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IV.- ÖNERİLER 
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
].- Gündemdeki sıralama ile çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin Danışma 

Kurulu önerisi 
BAŞKAN - Tezkereyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
No: 195 

25.4.2006 
Danışma Kurulu Önerisi 

Gündemin Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler Kısmının 354 ün
cü sırasında yer alan 1142 sıra sayılı kanun tasarısının bu kısmın 11 inci sırasına, 42 nci sırasında 
yer alan 908 sıra sayılı kanun kasansınm bu kısmın 12 nci sırasına alınmasının ve diğer işlerin 
sırasının buna göre teselsül ettirilmesinin; 

Genel Kurulun; 25.4.2006 Salı ve 26.4.2006 Çarşamba günkü birleşimlerinde sözlü sorular ile 
diğer denetim konularının görüşülmemesinin, 25.4.2006 Salı günkü birleşiminde kanun tasan ve 
tekliflerinin görüşülmesinin; 25.4.2006 Salı günü 15.00-22.00, 26.4.2006 Çarşamba günü 15.00-
21.00 ve 27.4.2006 Perşembe günü 14.00-21.00 saatleri arasında çalışmalarını sürdürmesinin; 

Genel Kurulun onayına sunulması Danışma Kurulunca uygun görülmüştür. 
Bülent Arınç 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı 

Salih Kapusuz Ali Topuz Süleyman Sarıbaş 
AK Parti Grubu CHP Grubu Anavatan Partisi Grubu 

Başkanvekili Başkanvekili Başkanvekili 
BAŞKAN - Efendim, Danışma Kurulu önerisiyle ilgili lehte ve aleyhte söz isteği var; onlara, 

gelişine göre sözlerini vereceğim. 
Danışma Kurulu önerisi aleyhinde söz isteği var. 
Denizli Milletvekili Sayın Ümmet Kandoğan; buyurun. 
Süreniz 10 dakikadır. 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sizleri saygıyla selam

lıyorum. Danışma Kurulu önerisi aleyhinde söz almış bulunuyorum ve bu vesileyle, bu haftaki Mec
lis çalışmalanmızm milletimize ve memleketimize de hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türkiye 
Büyük Millet Meclisi özel bir gündemle toplandı. Bu toplantıda, Meclis Başkanımız Sayın Bülent 
Annç'ın konuşması, iki günden beri Türkiye'nin gündemini meşgul ediyor. 

Şimdi, Sayın Meclis Başkanımız Bülent Arınç, bu konuşmalarında şunları söylüyor özet 
olarak: "Bugün, tüm dünyada geçerli olan parlamenter sistemin genel kuralları ülkemizde uygulan
sa da, Meclisimizin fonksiyonu, gücü ve yetkileri kısmen erozyona uğramıştır." Bunu kim söylüyor; 
Meclis Başkanımız söylüyor. Meclisin gücü, fonksiyonu ve yetkileri, kısmen erozyona uğramıştır. 
Bu bir tespittir. Bu, Meclis Başkanımızın yapmış olduğu, Meclisin çalışmalarıyla ilgili yapmış ol
duğu çok önemli bir tespittir. 

Ve devam ediyor: "Meclisimizin bugün sahip olduğu gücü ve yetkiyi tam olarak kullandığı tar
tışmalıdır." Yani, yine, Sayın Meclis Başkanımız diyor ki, Meclisimiz sahip olduğu gücü, yetkiyi 
tam olarak kullanamıyor. Yani, bu iki tespit son derece önemli. 
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Şimdi, bunun, bu haftaki Danışma Kurulu önerisiyle nasıl bağlantısını kurmaya çalıştığımı an
latmaya çalışacağım. Ve yine, Meclis Başkanı, Türkiye'de görüşülen, konuşulan birçok önemli 
hususun -örnek de veriyor- millî güvenlik siyaset belgesinin hazırlanmasında, Meclisin ve ilgili 
komisyonların tamamen devredışı olduğunu söylüyor. Çok açık ve net bir şekilde, Meclisin bu 
konuda da devredışı olduğunu ifade ediyor. 

Ve yine, kurumların saltanatından bahsediyor Sayın Meclis Başkanımız. Yani, Türkiye'de 
hâkim olması gereken iradelerin yerine, birtakım kurumların saltanatının hâlâ devam ettiğini, Sayın 
Meclis Başkanımız ifade ediyor. 

Sayın Meclis Başkanımızın, çok güçlü bir anayasa değişikliği yapılması lazım geldiğini, özgür
lüklerin genişletilmesi lazım geldiğini belirten ifadeleri de var. 

Şimdi, Sayın Meclis Başkanımızın, iki gün önce, Meclisin fonksiyonunun, gücünün, yetkisinin 
daraltıldığını, azaltıldığını ifade ettiği konuşmanın üzerinden tam iki gün geçiyor; iki gün sonra, 
Danışma Kurulu önerisi elimize geliyor. Ne diyor Danışma Kurulu önerisinde: "Genel Kurulun salı 
ve çarşamba günkü birleşimlerinde sözlü sorular ile diğer denetim konularının görüşülmemesi..." 
Danışma Kurulu önerisi bu; sözlü sorular ve yazılı sorularla ilgili denetim konularının görüşül
memesi. Mutabakat sağlanmış oybirliğiyle. 

Açıyoruz Anayasamızın 87 inci maddesini; Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevini sayıyor 
87 nci madde. Ne diyor 87 nci madde: "Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri, kanun 
koymak, değiştirmek ve kaldırmak: Bakanlar Kurulunu ve bakanları denetlemek..." Anayasanın 
amir hükmü, 87 nci madde; Meclisin kanun yapmadan sonraki en önemli görevi, Bakanlar Kurulu 
ve bakanları denetlemek; Anayasanın amir hükmü. 

Meclis İçtüzüğümüzün 96 nci maddesini açıyoruz; 96 nci maddesi ve müteakip maddeleri de, 
Meclisin denetim yollarının neler olduğunu... Meclisin, haftanın iki günü denetim görevi yapması 
gerektiği hükmü, İçtüzüğün amir hükmü. 

Şimdi, biz, bu hafta da, geçmiş haftalarda da, onlarca kez oldu değerli milletvekilleri; biz, 
denetim konumuzu, denetim hakkımızı, denetim görevimizi ne zaman yerine getireceğiz millet
vekilleri olarak?! 

Şimdi, bakınız, bugün rakamları aldım, rakamlar elimde; Türkiye Büyük Millet Meclisiyle il
gili en son rakamlar. Şimdi, rakamları okuyorum: Meclisin denetim görevi, yazılı soru... Meclisin 
denetim görevlerinin başında geliyor, yazılı soru. 13 693 yazılı soru; cevaplanan 9 300, arkadaşlar, 
cevaplanan 9 300. 3 500 yazılı soru önergesi cevaplanmak için sıra bekliyor değerli milletvekilleri 
veya süresi geçtiği için cevaplandırılamamış. Bunların içerisinde ne kadar önemli konular var. Mil
letvekilleri olarak bizler sormuşuz, denetim görevimizi yapmak için soru sormuşuz. Bunların 3 500 
tanesi ya süresinde cevaplandırılmamış veya bekliyor, değerli milletvekilleri. Ondan sonra da Sayın 
Meclis Başkanı buraya geliyor, Meclis Başkanımız, Meclisin gücünü, otoritesini, yetkisini, fonk
siyonunu tam olarak kullanamadığını söylüyor. 

Şimdi, Meclis araştırması 358, değerli milletvekilleri. Meclis araştırmasının büyük çoğun
luğunu da Cumhuriyet Halk Partisi Grubu verdi. Şimdi, çok önemli konular var, bunlar bekliyor 
sayın milletvekilleri. Bunlardan 280 tanesi daha hiç ele alınmamış, gündemde bekliyor, sırası gelin
ce görüşülecek. Ne zaman görüşülecek? Şurada kaldı birbuçuk yıl, zamanında yapılırsa; yapılmaz
sa -büyük bir ihtimalle yıl sonunda da seçim olacak- büyük bir özenle hazırlamış olduğunuz soru 
önergeleri, yazılı-sözlü, Meclis araştırmaları... Dönem sonu geliyor; maalesef, hiçbir işlem yapıl
madan 22 nci Dönem Meclisi çalışmalarını tamamlayıp bitirecek değerli milletvekilleri ve yine mil
letvekillerinin hazırlamış olduğu kanun teklifleri var. Benim de var 20 küsur teklifim. Hazırlamışım, 
bekliyor. Nedir; 764 tane kanun teklifi, sizlerin hazırlamış olduğu kanun teklifi. Bunlardan sadece 
118'i görüşülmüş, kanunlaşmış; 600 küsur civarındaki de, kanun teklifleri, bekliyor. 
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Şimdi, Sayın Meclis Başkanımız da çıkıyor, burada söylüyor. Şimdi, bu rakamları Sayın Mec
lis Başkanımız görmüyor mu? Meclis Başkanı olarak, bu yazılı soru önergeleriyle ilgili bir işlem 
yapmıyor mu? Kaldı ki, soru önergelerimize gelen cevaplar var; öyle enteresan ki, sayın milletvekil
leri; sadece yasak savma kabilinden. Biz başka şey sormuşuz, gelen cevap başka. Meclisimiz, il
gililer, yetkililer, bunu alıp, ilgili bakanlığa "bu sorunun cevabı olmamış, bu sayın milletvekili fark
lı bir cevap bekliyor, o cevabı niye vermiyorsunuz" niye demiyor?! 

Şimdi, ben, Enerji Bakanımıza sormuşum; bu, EGO Genel Müdürlüğünün BOTAŞ'a olan borç
larını sormuşum; çünkü, çok büyük miktarlarda borçlar var, korkunç derecede borçlar artmış. Şim
di, Sayın Enerji Bakanı diyor ki: "Bu bilgiler BOTAŞ Genel Müdürlüğünün ticarî sır niteliğindeki 
bilgileri olduğundan üçüncü taraflara açıklanması mümkün olmamaktadır." 

Şimdi, ben, bir milletvekili olarak soruyorum: Ben, üçüncü taraf mıyım arkadaşlar?! Biz, üçün
cü taraf mıyız milletvekili olarak?! Bir milletvekili olarak bunu öğrenmek benim en tabiî hakkım 
değil mi?! Meclis olarak bizim bu yetkiyi kullanmamızın önüne Sayın Bakan -burada mı kendileri 
bilmiyorum ama- niçin geçiyor?! Niçin böyle bir cevap verme lüzumu hissediyor Sayın Bakan?! 

Değerli milletvekilleri, bizler milletvekilleri olarak bu hak ve yetkimizi sonuna kadar kullan
manın yollarını mutlaka bulmamız lazım. Ben, bundan sonra, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan
lığından ve Anavatan Partisi Grup Başkanlığından özellikle istirham ediyorum; ne olur, bundan son
ra Danışma Kurulu önerilerinde, en azından sah ve çarşamba günleri, belirli saatler de olsa, şu denetim 
konularımızın görüşülmesi için, lütfen, ağırlığınızı koyun veya eğer kabul ettiremiyorsanız, muhalefet 
şerhinizi koyunuz; geliniz, burada hep beraber bu konularla ilgili birlikte mücadele edelim. 

Bakınız, değerli milletvekilleri, Türkiye'nin, kısa bir süre önce yeniden yapılandırmayla ilgili, 
Bağ-Kur prim borçlarıyla ilgili bir kanun buradan çıkardı. Bugün Ünye'den Saim Yıldız isminde bir 
vatandaşımız beni aradı; borcunu söylüyor. Hani burada konuşurken, yüzde 30'ların üzerinde borç
lar düşüyordu, yeniden yapılandırma vardı... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Toparlıyorum... 
Şimdi, bu vatandaşımızın borcu 13 000 YTL, 13 milyar; yeniden yapılandırmayla bunun 

11 758 000 000 liraya düştüğünü söylüyor ve azalma yüzde 11. 
Bakınız, bu kanun buradan geçerken, yüzde 30'lar, prim borçlarının yeniden yapılandırmayla 

düştüğü söyleniyordu; azalma yüzde 11 ve 48 taksite bağlanınca da 13 milyarlık borç 14,5 milyar 
olmuş değerli arkadaşlar; yani, taksite de bağlanınca, ana borcun daha üzerinde bir borç bu vatan
daşımızın karşısına çıkmış ve ayda, bu vatandaşımız, hem geçmiş borçlarını hem de cari ay borcunu 
yatıracağı için, 553 000 000 liralık da bir taksit borcu ortaya çıkmış. 

Ben, bunu, arzu ederse, Sayın Bakanımıza da iletmek istiyorum. Bağ-Kurdan alınan çıktı da 
buradadır; kendilerine takdim edeceğim. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Son cümlem Sayın Başkanım. 
Bu düşüncelerle, bugünkü Danışma Kurulu önerisinin aleyhinde olduğumu ifade ediyorum. 

Aleyhinde olma sebebim de, denetim konularının, maalesef, bu hafta da gündeme alınmamasından 
kaynaklandığını ifade ettim. 

Bu duygu ve düşüncelerle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Kandoğan. 
Lehinde söz isteği var. 
Edirne Milletvekili Sayın Rasim Çakır; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
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RASİM ÇAKIR (Edirne) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; grup önerisi lehine 
söz almış bulunuyorum; önce, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, son günlerde Türkiye'de bir varil komedisi oynanmaya başlandı. Teh
likeli atık içeren variller ülkemizin muhtelif yerlerinde bulunmaya ve bunun üzerine yoğun siyaset
ler yapılmaya ve aynen bir trajikomik hadiseye dönüştürülerek de, sanki, Sayın Bakan ve hükümet, 
çevreci bir Bakan ve hükümetmiş gibi medyada ve televizyonlarda gövde göstermeye başladı; çün
kü, İskenderun Limanında batırılan gemi bu Sayın Bakan döneminde batırılmadı; çünkü, Irak 
Savaşından kalan demir atıklar, radyasyon içeren atıklar bu Sayın Bakan tarafından Türkiye'ye 
sokulmadı; çünkü, Karadeniz'de İtalyan menşeli kimyasal atıklar bu Sayın Bakan döneminde 
oralara bırakılmadı. Yani, şu üçbuçuk yıllık dönemde Türkiye'de çevre felaketi adına ne olduysa 
hepsi bu dönemde oldu ve bu hükümetin ve bu Sayın Bakanın sorumluluğu altında oldu. 

Hafızanızı tazelemek istiyorum. Türk Ceza Kanununu görüşüyorduk. İstanbul Milletvekili 
Sayın Hasan Fehmi Güneş, Grubumuz adına, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına aynen şunu söy
ledi: "Değerli arkadaşlarım, eğer 181 ve 182 nci maddeleri, Sayın Bakan, belediye başkanlarımız 
hapse girer gerekçesiyle korkup, ürküp geri çekiyorsa, lütfen, bunları geri çekin, düzenleyin, uygun 
hale getirin ve tekrar görüşelim ve kabul edelim; ama, eğer, bu maddelerin uygulanması iki yıl er
telenirse, o zaman, Türkiye'de hukuk boşluğu doğar ve bu süre içerisinde çevre suçu işleyenlere 
ceza veremezsiniz." Sayın Milletvekilim burada, aynen bu cümlelerle ifade etti ve biz ne yaşadık; 
orada bulunduğunu daha önceden bildiğini ifade eden Sayın Bakan, Çevre Kanunu gelmeden önce, 
bu varilleri birdenbire keşfetti, bir çevreci havarisi kesildi, suç duyuruları yapıldı. Peki netice ne; 
gözaltına alınanlar salındı, savcılığa yapılan müracaat reddedildi, bu konuda ceza verilecek bir 
kanun yok denildi, ancak idarî cezalar verilebilir denildi; yani, Türk Ceza Kanununda bu Sayın 
Bakanın önerisiyle bırakılan hukuk boşluğu, Türkiye'de çevre suçu işlemeyi azmettirdi. 

Şimdi ne oluyor değerli arkadaşlarım; olan şu: Variller bulunuyor -Edirne'nin Uzunköprü İl
çesinde de bulundu- o variller bakanlık tarafından alınıyor, İZAYDAŞ'a götürülüyor, parası bakan
lık tarafından ödeniyor, varilleri bırakanlar bulunsa bile önemli cezalar verilemiyor, o varilleri im
ha etmek için harcanan paralar kadar bile cezalar verilemiyor; dolayısıyla, bu hukuk boşluğundan 
yararlanarak çevre katliamı yapanların faturasını tüyü bitmemiş yetim ödüyor, bu fakir fukara halk 
ödüyor. Şimdi olan bu değerli arkadaşlarım. 

Sizde çoğunluk var, bizde uzun bir tarihî birikim ve deneyim var. Ne olurdu sanki, Çevre 
Yasasını temel yasa yapmasaydık da, bu yasaya katkılarımızı şu Genel Kurulda devam ettirebilsey-
dik; bir günde değil de, beş günde çıksaydı ne olurdu?! Alt komisyondan beri, üç yıldır bu Çevre 
Yasasıyla ilgili yatıp kalkıyorum ve çalışıyorum. Komisyon üyesi arkadaşlarım takdir ederler ki, 
elimizden geldiği kadar olumlu katkılar yapmaya çalıştık; ama, şunu ifade edeyim: Bu Çevre 
Yasası, bu biçimiyle eski Çevre Yasasından bir adım ileri olmakla beraber, Türkiye'de çevre sorun
larını çözebilecek bir yasa değildir. Bu Çevre Yasası, son aşamada çevre ceza yasası haline gelmiş
tir ve bir miktar da, bu Çevre Yasası, Bakanlığa birtakım fonları yaratmaya yönelik bir yasa haline 
gelmiştir; bunun dışında, Türkiye'nin önemli sorunlarını çözme noktasında yeni bir açılım içer
memektedir. 

Ne olurdu izin verseydiniz, bu açılımları, burada, Cumhuriyet Halk Partisinin engin 
deneyiminden yararlanarak, hep beraber yapabilseydik. Ülkemizin buna ihtiyacı yok mu?! Ama, 
maalesef, biz iktidarız, biz Meclisin çoğunluğuna sahibiz, biz dilediğimiz yasayı dilediğimiz gibi 
çıkarırız anlayışıyla hareket edildi ve sanki bir yerler bir yerlere kaçıyormuş gibi bir acelecilikle, 
bizim olumlu görüşlerimizi katamayacağımız, Cumhuriyet Halk Partisinin eksik olduğu, bir Çevre 
Yasasını hep beraber burada çıkaracaksınız. 

Bu bakımdan, biz, Çevre Yasasının eski yasaya göre ileri bir adım olduğunu kabul etmekle 
beraber, bu yasanın Türkiye'de çevre sorunlarını çözebilecek yeni açılımları içermediğini de ifade 
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ediyoruz. Bu yasayla, Çevre ve Orman Bakanlığı çalışanlarının özlük haklarından tutun, eğer, bun
ları çözemezseniz, 4/B'leri çözemezseniz. Burada çalışan kaliteli insanları tutamayacağınızı bil
menizi istiyoruz ve bu duygu ve düşüncelerle, grup önerisinin lehinde olmakla beraber, bu kay
gılarımızı dile getiriyor; hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Çakır. 
Lehte ikinci söz isteği, İzmir Milletvekili Sayın Kemal Anadol'a aittir. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri; Cumhuriyet 

Halk Partisi Grubu ve şahsım adına hepinizi saygıyla selamlıyorum ve okunan Danışma Kurulu 
kararının lehinde konuşacağımı arz ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, geçtiğimiz günlerde, Kocaeli Milletvekili Salih Gün, çok aktüel bir tar
tışmanın hâlâ içinde olduğumuz günlerin başlangıcında, Tuzla'daki varillerle ilgili, zehirli variller
le ilgili bir gündemdışı konuşma yaptı ve durumu bütün açıklığıyla dile getirdi. Sayın Çevre ve Or
man Bakanı, bu gündemdışı konuşmaya verdiği cevapta, bizden, muhalefetten, Çevre Yasasını gün
deme almamızı, gündeme alınan Çevre Yasasına destek olmamızı, bu konuda katkı sağlamamızı is
tedi. Ben, Grup Başkanvekili olarak, mecburen, zorunlu olarak yerimden söz istedim, Sayın Başkan 
lütfettiler, verdiler ve şunu söyledim Sayın Bakana ve Yüce Meclise: Biz, Çevre Yasası gibi, üzerin
de çok duyarlı olduğumuz, Türkiye'nin gerçekten mükemmel bir Çevre Yasasına gereksinim duy
duğu kanaatinde olduğumuz bir konuda elbette katkıda bulunmak isteriz; ama, bu temel yasa uy
gulamasıyla, bu hak elimizden alınıyor. Çevre Yasasına olumlu katkıda bulunamadığımız için duy
duğum üzüntüyü beyan ediyorum dedim ve Sayın Bakanın da iyi niyetinden kuşku duymadığımızı; 
ama, böyle davranıldığı takdirde bu hakkımızı kullanamayacağımızı beyan ettim. Sayın Bakan, lüt
fettiler, kalktılar, Cumhuriyet Halk Partisi Grubuna kadar geldiler ve bizden destek istediler -Grup 
Başkanvekilimiz Sayın Haluk Koç da yanımdaydı o sırada, diğer milletvekili arkadaşlarım da 
oradaydı- hay hay, başımızın üstüne dedik. Bir koşulumuz var, 41 maddelik Çevre Yasasını temel 
yasa diye bize dayatarak, iki bölümle 10'ar dakika sınırlayarak, madde başına bize 2 dakika süre 
tanırsanız -ki, aynı süre İktidar Grubu için de söz konusudur- buna katkıda bulunmamız mümkün 
değildir, çıkarın temel yasa statüsünden, getirin gündeme, hep birlikte komisyon oluşturalım, 
Anamuhalefet Partisi olarak önerilerimizi söyleyelim, sivil toplum örgütlerinin önerilerini size 
iletelim, onlar iletsinler, İktidar Grubu olarak, hükümet olarak oluşturalım; 2 saatte bu yasa buradan 
geçsin dedik. Sayın Bakan, maalesef, olumlu yanıt veremedi ve yerine döndü; çünkü, işler onu da 
aşıyordu, Sayın Başbakan, demagojinin en üst örneklerini vererek "boş sıraların resmini çekiyoruz, 
Meclisten kaçıyorsunuz" diye, temel yasa uygulamasına karşı çıkan ve engelleme yapmadan düşün
celerini söyleyen, maddelerine geçildiği sırada, bu hakkı kısıtlandığı için oturumu terk eden Cum
huriyet Halk Partisine sataşmakta ısrarlı şekilde bir politika izliyordu. 

Sonra, çok enteresan bir durum oldu arkadaşlar. "Boş sıraların fotoğrafını çekeceğim, sizi teş
hir edeceğim" diyen Başbakan, hasta yatağında, doktordan rapor alıp dinlendiği sırada, Meclis ek
ranından çok acı bir manzarayla karşılaştı. Sıralar boştu, iktidar milletvekilleri yoktu ve Çevre ve 
Ormanı Bakanı, mahzun bakışlarıyla İktidar Grubunun sıralarını seyrediyordu. Bu fotoğraf yüksek 
tirajlı gazetelerde, televizyon ekranlarında yayınlandı. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, en iyi cevabı 
kendi grubundan aldı. Boş sıraların sahibinin kim olduğu tescil edildi medyada. 

Şimdi, değerli arkadaşlar, Çevre Yasası önemli bir yasadır, çok önemli bir yasadır ve bir ger
çek daha vardır; Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarının içinde bilimsel donanım bakımından, 
deneyim bakımından, birikim bakımından, çevreyi tanıma bakımından; havayı, suyu, toprağı 
yaşama, bilme bakımından, balıkçısından çiftçisine kadar, zehirli atığın döküldüğü arazi sahibinden 
kuşlann göçüne kadar her konuda bilgi sahibi, akademik kariyer sahibi yöneticilerin bulunduğu bir 
gerçektir ve Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları içinde, en donanımlıları, en birikimlileri, çevrey
le ilgili vakıflardır, derneklerdir, kuruluşlardır. Ayrıca -bir yanlış yapmayayım- hemen, üniver-
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sitelerimizdeki bu konudaki birikimi, deneyimi söylemezsem haksızlık etmiş olurum. Üniversiteler
de, çevre hukukundan çevre bilimine kadar çok değerli bilim adamlarımız vardır, çalışmalarını, 
bütün sıkıntılara rağmen sürdürmektedirler ve üniversiteler de, çevre bakımından, hazine 
denilebilecek bir birikime sahiptir. 

Şimdi, 41 maddelik bir çevre yasası hazırlanıyor; Anamuhalefetin haberi yok, üniversitelerin 
haberi yok, sivil toplum kuruluşlarının haberi yok, onlarla bir diyalog söz konusu değil. Bırakınız 
onlara haber vermeyi, açık davette bulunuyor Anamuhalefet Partisi "kaldırın şu statüyü, temel yasa 
statüsünü, birlikte oluşturalım" diye, "Hayır, olamaz arkadaşlar..." Neden?.. Bakınız, bir paragraf 
okuyorum. Ne zaman; 26 Eylül Pazar günlü 24 üncü Birleşim. Ceza Kanununun yürürlük mad
desiyle ilgili yaptığım konuşmadan bir paragrafta: "Bakın arkadaşlar, 344 üncü madde, Sayın Or
han Eraslan söyledi, daha önce Sayın Hasan Fehmi Güneş söyledi, Grup Başkanvekilimiz Sayın 
Haluk Koç söyledi; Anayasanın 56 ncı maddesinde 'Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak 
ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir1 deniliyor. Maalesef, bir rekor 
daha kırdınız; Türkiye Büyük Millet Meclisi -bilmiyorum dünyada emsali var mı demokratik ül
kelerde- bir suçun iki sene takibatsız kalmasını sağlayan bir madde yasalaştırdı. Çevre suçunu is
teyen istediği gibi işleyecek; ama, hakkında iki sene takibat yapılmayacak, soruşturma, kovuşturma 
yapılmayacak, yargılama yapılmayacak. Biz, bu yasanın tümüne olumlu oy vereceğiz; ama, elbet
te, bu maddeye karşı, 344 üncü maddeye karşı, çevre suçunu meşrulaştırmak isteyen bu maddeye 
karşı Anayasa Mahkemesine gidip yasal hakkımızı kullanacağız ve Anayasa Mahkemesi -iddiayla 
söylüyorum burada- bu maddeyi iptal edecek. Niye uğraşıp duruyorsunuz" demişim. Ve 
14.10.2004'te Anayasa Mahkemesine başvurmuş Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve henüz dava 
sonuçlanmamış durumda. 

Arkadaşlar, bir üzüntümü belirtmek istiyorum. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, haklı çık
maktan bıktık arkadaşlar, haklı çıkmaktan bıktık. Yani, biz, yapmayın bunu, bu, çevre suçuna prim 
vermektir, yol açmaktır, kapı açmaktır... Demin arkadaşım söyledi, Sayın Hasan Fehmi Güneş 
tümü üzerinde konuşurken bunları dile getirdi o zaman, dinleyen yok. 

Sayın Bakan, belediyelerde arıtma tesislerinin olmadığını, söz konusu suçlarla ilgili cezaların 
yürürlüğe girmesi durumunda belediye başkanlarının hapse gireceğini ve onun için bu iki senelik 
ertelemenin gerekli olduğunu söylüyor; ondan sonra da, geçen hafta, evvelki hafta variller bulun
duğu vakit Tuzla'da, kendi partisine mensup belediye başkanını suçluyor. Haklı olabilir suçlamak
ta; ama, özünde o haksız. Siz iki sene cezayı ertelerseniz, yürürlük maddesini iki sene gibi uzun bir 
süreye atarsanız, ertelerseniz, belediye başkanlarının hapse girme tehlikesini bu ertelemenin gerek
çesi olarak söylerseniz, belediye başkanlarına söz söyleme hakkınız var mı?! Ne hakla belediye baş
kanlarını suçluyorsunuz?! Aslında gerekçe belediye başkanları da değil. Burada oluşturulan lobileri 
biliyoruz o Ceza Kanununun çevreyle ilgili maddeleri görüşülürken. "Siz istihdama karşı mısınız? 
Şu kadar işçi çalıştırıyoruz. Bize bunları dayatırsanız fabrikaları kapatmak zorunda bırakırız..." 
Yani, bırakın, kirleyen öder filan değil, hem kirletelim hem ödemeyelim anlayışıyla burada oluş
turulan lobiler, bu maddenin yürürlüğünü iki sene sonraya erteletti. 

Şimdi Millet Meclisi görevini yapıyor. Önümüzde Meclis gündemi var. Baktım gündeme, 26 
tane araştırma önergesi var. Ankara Mamak çöplüğüyle ilgili bir tanesi; Trakya'daki tarım ve sanayi 
sektörleri yer seçiminden, çarpık gelişmeden; Ankara'nın Mogan ve Eymir göllerindeki kirlenmey
le ilgili; Asi Nehriyle ilgili; İzmir'de Harmandalı çöplüğüyle ilgili... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun efendim, konuşmanızı lütfen tamamlayın. 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Tamamlıyorum. 
Okumayayım hepsini. 26 tane araştırma önergesi var. Sayın Bakana soruyorum: Bunların han

gisinin görüşülmesi için iktidar ve muhalefet partileriyle bir işbirliğine girdi de bunların hangisinin 
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görüşülmesini istedi?! Biz bir Van Gölünü buranın gündemine getiremedik arkadaşlar. Bir Van 
Gölü, Türkiye'nin en önemli gölü, en büyük gölü, büyük sorunlar yaşıyor; yalvardık yakardık, bu 
Meclisin gündemine alıp bunu görüşemedik. 

MEHMET KARTAL (Van) - AK Partili arkadaşlarımızın da imzası var o önergede. 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Ben boşuna konuştuğumun da farkındayım. İktidara gelir 

gelmez ilk icraatı, Çevre Bakanlığını ortadan kaldıran bir zihniyet!.. Bu zihniyetten başka bir şey 
beklenebilir mi?! 

MEHMET KILIÇ (Konya) - Nereye kalktı! Çevre Bakanlığı yerinde duruyor. 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Çevreyi de kirletmekten başka bir anlayışa sahip olamaz. 

O nedenle, Çevre Kanunu biraz sonra görüşülecek, görüşlerimizi söyleyeceğiz; ama, bize lütfet
tiğiniz, horlayarak 2 dakikayı çok gördüğünüz maddelerde konuşmayacağız; bir faydası yok; 
suçunuza ortak olmayacağız. 

Yüce Meclisi saygılarla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Anadol. 
Danışma Kurulu önerisi üzerindeki söz istekleri tamamlanmıştır. 
Öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, İçtüzüğün 37 nci maddesine göre verilmiş 2 adet doğrudan gündeme alın

ma önergesi vardır; ayrı ayrı okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım. 
Birinci önergeyi okutuyorum: 

III.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
C) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
4.- İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek'in, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapıl

ması Hakkında Kanun Teklifinin (2/481), doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/380) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

(2/481) esas sayılı kanun teklifimin İçtüzüğün 37 nci maddesine göre doğrudan gündeme alın
masını saygılarımla arz ederim. 

Ali Rıza Gülçiçek 
İstanbul 

BAŞKAN - Önerge sahibinin, önergesiyle ilgili söz isteği var. 
Buyurun Sayın Gülçiçek.(CHP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 5 dakika. 
ALİ RIZA GÜLÇİÇEK (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 11.5.2005 tarihinde 

Türk Ceza Kanununun 115,125 ve 126 ncı maddelerinde değişiklik yapılması için vermiş olduğum 
kanun teklifimin Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 37 nci maddesine göre doğrudan gün
deme alınması amacıyla söz almış bulunmaktayım; Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu kanun teklifinin verilmesindeki amacım, bu ülkede, 
bu topraklarda bin yıldır bütün zorluk ve meşakkatlerine karşın, inanç ve kültürlerinin gereğini 
yerine getirmeye çalışan ve kendileri diğer inançlara nasıl saygı gösteriyorlarsa, aynı saygının ken
di inançlarına da gösterilmesini bekleyen Alevî yurttaşlanmızın ve diğer inanç gruplannın maruz 
kaldığı iftira ve hakaretlerin önüne geçmektir. 

Çağdaş insan hakları içinde yer alan "din ve inanç özgürlüğü" kavramında önce inanç özgür
lüğü, sonra da din özgürlüğü gelir. İnanma, inanmama ve herhangi bir dine mensup olup olmamanın 
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temel ve ilk koşulu inançtır. Her inanç sahibinin muhakkak bir dini kabul etmesi de zorunlu değil
dir. Zaten, Anayasanın 24 üncü maddesinde de "herkes, vicdan, dinî inanç ve kanaat hürriyetine 
sahiptir" denilmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Alevî yurttaşlarımıza, geçmişte ve günümüzde bilinçsiz
ce, resmî ve gayri resmî kimi çevreler, kişiler tarafından, yaşam biçimlerini, inançlarını tanımadan, 
bilmeden, duydukları, yanlış öğrendikleriyle hakaret edildi, incitildi. Günümüzde de bu önyargılar 
ve karalamalar hâlâ devam etmektedir. Geçmişte Alevîler, şeyhülislam fetvalarına, sürgünlere, yan
gınlara maruz kaldılar, katliamlara uğradılar. 

Her inancın kendisine özgü yorumu ve yine her inançsal yolun kendisine özgü ibadet biçimi 
bulunmaktadır. Kimin nasıl inanacağının tartışılması ve dikte edilmesi, dinî kanaatlerinden dolayı 
suçlanması ve ayırımcılığa tabi tutulması Anayasal bir suçtur. Alevî inancının toplumsal ve tarihsel 
şekillenişini, gelişim sürecini, atlattığı badireleri ayrıntılı ve bilimsel olarak değerlendirmeden, gör
meden yargıya varmak, eksik, yanıltıcı ve hasmanedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; geçmişte Diyanet İşleri Başkanlığında üst düzeyde görev 
yapan bir kamu görevlisinin "cemevi ibadet yeri olamaz, cemevi cümbüş yeri, saz çalınıyor" 
demeci, televizyon program yapımcısı bir şahsın 1995'te sunuculuğunu yaptığı Star Televizyonun
daki Turnike Programında "mum söndü yapıyorlar" cümlesini kullanarak yaptığı gaf; ülkemizde 
Adalet Bakanlığı yapmış bir kişinin parti teşkilatıyla bayramlaşma esnasında "ışık yakıyorlar, ışık 
söndürüyorlar, mum yakıyorlar, mum söndürüyorlar" ifadeleri sayabileceğim birkaç örnektir. 

Bu kişiler yaptığı hakaretlerden dolayı cezalandırılmamıştır. Neden; çünkü, yürürlükte olan 
yasa maddelerine göre, bir olay, şikâyet ya da dava konusu olduğunda cumhuriyet savcılığınca ya 
da mahkemece, Diyanet İşleri Başkanlığına başvuruluyor ve oradan gelen yanıta göre ya kovuştur
maya gerek olmadığı ya da beraat kararı veriliyor. Oysa, sayılan maddelerde, dinin yanma, dinî/din
sel inanç da eklenirse, Alevîlik korunacak, hakaret ve tezyif edenler ceza alacaklarından caydırıcı 
olacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; uluslararası sözleşmelerde din ile inanç özgürlüğünün 
ayn olarak ele alınması ve değerlendirilmesi öngörülmekte ve devletlere bu konuda yükümlülükler 
getirilmektedir. 

Avrupa İnsan Hakları ve Temel Özgürlükleri Koruma Sözleşmesinin 9 uncu maddesinde, 
Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesinin 18/1 ve 18/3 maddelerinde, Helsinki Sonuç 
Belgesinde, AGİT/Paris Şartında ve Din ya da İnanca Dayalı Her Türlü Hoşgörüsüzlük ve Ayırım
cılığın Kaldırılması Bildirgesinin 1, 3, 5 ve 6 ncı maddelerinde din ve inanç ayrı ayrı sayılmış, 2 nci 
maddesinde yaptınm getirmiş ve "hiç kimse, din ya da başka inançtan gerekçesiyle herhangi bir 
devlet, kurum ya da bir kimse tarafından ayırımcılık konusu olamaz" denilmiştir. Sözleşmenin 7 nci 
maddesinde ise "bu bildirgede öne sürülen hak ve özgürlükler, uygulamada, herkese bu hak ve öz
gürlüklerden yararlanma olanağı sağlayacak biçimde ulusal yasalarla sağlanır" hükmünü koyarak 
devletlere yükümlülük getirmiştir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun efendim, konuşmanızı tamamlayınız. 
ALİ RIZA GÜLÇİÇEK (Devamla) - Yürürlükte olan 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun, hür

riyete karşı suçların sıralandığı inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme 
suçunun düzenlendiği 115 inci maddesinde, "Şerefe karşı suçlar" başlığını taşıyan 125 inci mad
denin (b) bendinde, "Kamu barışına karşı suçlar" başlıklı bölümde, halkı kin ve düşmanlığa tahrik 
veya aşağılamayı düzenleyen 216 ncı maddesinde, yani, yukarıda ifade ettiğim üç maddede de, 
tümüyle "din" maddelere girmiş; ancak, hiçbirinde "dinî inanç/dinsel inanç" maddelere girmemiş
tir. Eğer yukarıda saydığım Türk Ceza Kanununun maddelerine, kanun teklifimde belirttiğim "dinî 
inanç" ibaresi eklenirse, bir eşitsizliğin ve haksızlığın giderileceğini düşünmekteyim. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; uluslararası belgelerde özellikle vurgulandığı gibi, "din 
özgürlüğü" ile "inanç özgürlüğü" ayrı kavramlar olup, yasanın ilgili maddelerinde "inanç, inanç öz
gürlüğü" konmadığında, uygulamada büyük bir haksızlığa neden olacaktır. Bu da, Anayasanın 10 
uncu maddesindeki eşitlik ilkesine aykırıdır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Gülçiçek, son cümlenizi rica ediyorum. 
ALİ RIZA GÜLÇÎÇEK (Devamla) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; vermiş olduğum 

yasa teklifinin Adalet Komisyonunda ele alınması için, Sayın Adalet Komisyonu Başkanı ve Sayın 
Adalet Bakanıyla görüşerek, bu kanun teklifimin önemini arz ettim, kanun teklifime katkı sağ
lamalarını istedim. Görüşmelerden bir sonuç alamayınca, kanun teklifimin, İçtüzüğün 37 nci mad
desine göre doğrudan gündeme alınması için başvuruda bulundum. 

Değerli arkadaşlarım, yaşadığı bütün olumsuzluklara karşın, Alevî yurttaşlarımız, ulusal 
bütünlüğümüzün, laik, demokratik cumhuriyetimizin güvencesi ve çimentosudur. 

Avrupa Birliği ilerleme raporunda "azınlık" ifadesine şiddetle karşı çıkan Alevî yurttaş
larımızın sorunlarının görmezlikten gelinmesi ve sürekli ertelenmesi bir haksızlıktır. Bu sorunların 
görmezlikten gelinmesi, ertelenmesi, sorunların çözümünü zorlaştıracaktır. 

Vermiş olduğum yasa teklifimin siz değerli milletvekillerinin oylarıyla gündeme alınması ve 
bir an önce yasalaşması temennisiyle, hepinizi en içten saygılarımla selamlıyorum. (CHP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Gülçiçek. 
İkinci söz isteği, bir milletvekili sıfatıyla, Malatya Milletvekili Sayın Muharrem Kılıç'a ait; 

buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
MUHARREM KILIÇ (Malatya) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türk Ceza Kanununun 

115 inci, 125 inci ve 126 ncı maddelerinde değişiklik öneren kanun teklifiyle ilgili olarak şahsım 
adına görüşlerimi açıklamak üzere söz almış bulunmaktayım; Yüce Meclisi ve ekranları başında 
Meclis çalışmalarını izleyen değerli vatandaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, Anayasamızın 24 üncü maddesinin birinci fıkrasında "herkes, vicdan, 
dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir" denilmektedir. Anayasamızın bu maddesiyle, din, dinî 
inanç ve vicdan hürriyeti anayasal güvenceye alınmıştır. Bu güvencelerle ilgili olarak da, Türk 
Ceza Kanununda cezalar öngörülmüştür. Bu cezalardan birkaçını sayacak olursak: Türk Ceza 
Kanununun 115/1 inci fıkrasında, cebir veya tehdit kullanarak bir kimseyi dinî, siyasî, sosyal, fel
sefî inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya veya değerlendirmeye zorlamayı; Türk Ceza 
Kanununun 123/3 üncü fıkrasıyla, kişilerin dinî, siyasî, sosyal, felsefî inanç ve kanaatlerinden 
dolayı hakarete uğramasını; Türk Ceza Kanununun 216 ncı maddesi, halkın sosyal sınıf, ırk, din, 
mezhep ve bölge farklılığı nedeniyle, bunlardan bir kesimi aleyhinde kin ve düşmanlığa sevk et
me veya yukarıda sayılan kesimlerin alenen aşağılanmasını suç olarak kabul ederek ceza öngör
müştür. 

Değerli arkadaşlar, Anayasamızın 24 üncü maddesinde, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 
9 uncu maddesinde ve pek çok uluslararası belgede dinî inançlar da güvence altına alınmasına kar
şın, Türk Ceza Kanununun suç tanımında sadece din ve mezhepten söz edilmekte, dinî inançtan söz 
edilmemektedir. Bu durum ise, geçmişte olduğu gibi, uygulamada sıkıntı yaratacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türk Ceza Kanununun bu düzenlemesinde vatandaş
larımızın önemli bir bölümünü oluşturan Alevîlerin inançlarına yapılacak bir inanç zorlaması, 
hakaret ve aşağılama, ceza kapsamı içinde değildir. Türk Ceza Kanununda koruma altına alınan, 
sadece din ve mezheptir. 
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1987 yılında Türk Ceza Kanununda yapılan değişiklikten önce olduğu gibi, böyle bir durum
da, mahkeme, Diyanet İşleri Başkanlığından, Alevîliğin din veya mezhep olup olmadığını soracak; 
Diyanet de, Alevîliğin ayrı bir din olmadığını, kabul edilen dört mezhepten birine de girmediğini 
bildireceğinden, dava düşürülecektir. Geçmişte bunun örnekleri yaşanmıştır. 

Değerli arkadaşlar, eski Türk Ceza Kanununun 175 ve 176 ncı maddeleri de -1987 yılına kadar-
sadece din ve mezhep sahiplerinin inançlarını ceza koruması altına almaktayken, bu maddeler 3369 
sayılı Yasayla 1987 yılında değiştirildi, dinî inançlar da koruma altına alındı. Bu değişiklik bir 
zorunluluktan kaynaklandı değerli arkadaşlar. Alevî inancına yönelik hakaretler 1987 yılından son
ra ceza davası konusu olmuş ve birkısım sanıklar da cezalandırılmıştır. 

Yeni Ceza Kanunu çalışmaları sırasında Adalet Komisyonunda ve Genel Kurulda açık
lamalarımıza ve verdiğimiz değişiklik önergelerine karşılık, bu taleplerimiz, maalesef, yerine 
getirilmedi; yapılacak hakaretler, aşağılamalar cezasız bırakıldı. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; geçmiş yıllarda, inanç farklılıkları nedeniyle ülkemizde 
çok vahim olaylar oldu; Malatya'da, Çorum'da, Sivas'ta kardeş kavgaları yaşandı, insanlar otellerde 
diri diri yakıldı. Kimsenin, bir başkasının inancını, dinini, mezhebini sorgulamaya, hakarete, 
aşağılamaya hakkı olmamalıdır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 
MUHARREM KILIÇ (Devamla) - Din ve inanç, insanların kendisine ait, manevî, özel dün

yasıdır. Bununla ilgili olarak insanları yargılarsanız, insanların inançlarına hakaret ederseniz, o top
lumda barış sağlanamaz. 

Değerli arkadaşlar, benim bu söylediklerim bir paranoyadan ibaret değildir. Ne yazık ki, bun
lar, toplumumuzun gerçekleridir. Sizlere birkaç örnek sunmak istiyorum. 

Ulusal yayın yapan bir gazetede -ismini vermek istemiyorum- bir bulmaca sorusu: "Sapık bir 
mezhep?.." Cevabı: "Alevîlik." Bir ilahiyat profesörü, değerli arkadaşlar, bir polis okulunda kon
ferans veriyor. Öğrencilerine verdiği konferansta "dört mezhebin dışındaki inançlara sahip olanlar 
sapıktır" diyebiliyor. Bir Diyanet İşleri başkan yardımcısı "cemevi, cümbüş evidir" diyebiliyor. 
Yine, eski bir sayın bakan, Susurluk protestosu nedeniyle yapılan ışıkları açıp kapatma eyleminde 
"mum söndü yapıyorlar..." 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
MUHARREM KILIÇ (Devamla) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Efendim, eksüre verdim, son cümlenizi rica ediyorum. 
MUHARREM KILIÇ (Devamla) - Sayın Başkan, daha önce, 5'er dakika eksüre verdiniz bun

dan önceki gündemdışı yapılan konuşmalarda; lütfen... 
BAŞKAN - Efendim, bu ayrı konu, o ayrı konu. 
Buyurun. 
MUHARREM KILIÇ (Devamla) - Az bir sürem kaldı efendim... 
BAŞKAN - Lütfen, son cümlelerinizi rica ediyorum. 
MUHARREM KILIÇ (Devamla) - Tamam efendim. 
Bir eski bakan, bu ışık açıp kapatma olayına "mum söndü yapıyorlar" diyebiliyor. Güya, bun

lar, toplumun elit tabakası. Halk arasında durumun vahametini de sayın arkadaşlarımın dikkatine 
sunuyorum. 

Değerli arkadaşlar, bu hakaret ve aşağılamalar suç oluşturmaz ise, Alevîlere ve Alevîliğe 
yapılacak hakaretlerin cezasız kalacak olması, toplum vicdanında tepkiler yaratarak istenmeyen 
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sonuçlara ulaşırsa, ülkemiz bundan yararlı mı çıkacaktır?! Geçmişte yaşanan kardeş kavgalarından 
hiç mi ders çıkarmayacağız?! Yeni inanç çatışmalarına zemin mi hazırlayacağız?! 

Değerli arkadaşlar, bu ülkede yaşayan Müslümanı, Hıristiyanı, Yahudisiyle, Alevîsi, Sünnîsi, 
Şafiîsiyle, Türkü, Kürdü, Lazı, Çerkeziyle, hepimiz, Türk Milletinin birer parçasıyız. Hiçbirinin, 
diğerini aşağılamaya, hakaret etmeye hakkı ve haddi olmamalıdır. Yaparsa da, kanunlarımız gerek
li cezayı vermelidir. Bu Meclis çatısı altında bulunan tüm milletvekili arkadaşlarımızın aynı has
sasiyet içinde olacaklarını düşünmek istiyorum. 

Bu yasa teklifinin, iktidarıyla, muhalefetiyle, tüm arkadaşlarımızın olumlu oylarıyla Meclis 
gündemine girerek, en kısa süre içerisinde kanunlaşacağına inanarak, Yüce Meclisi saygıyla selam
lıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kılıç. 
MUHARREM KILIÇ (Malatya) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Şimdi, öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmemiştir. 
îkinci öneriyi okutuyorum: 
5.- İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya'nın; Avukatlık Kanununun 96 ncı Maddesinin Değişikliğine 

Dair Kanun Teklifinin (2/694), doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/381) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

27.01.2006 tarihinde Sayın Başkanlığınıza gelen (2/694) esas numaralı "Avukatlık Kanununun 
96 ncı Maddesinin Değişikliğine Dair Kanun Teklifi"miz 06.02.2006 tarihinde Adalet Komis
yonuna havale edilmiştir. 

Yasa teklifimiz, TBMM İçtüzüğünün 37 nci maddesi gereği 45 gün içinde komisyonda 
görüşülüp sonuçlandırılmadığı için söz konusu yasa teklifimiz İçtüzük madde 37 gereğince doğ
rudan Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu gündemine alınması konusunda gereğini arz 
ederim. Saygılarımla.06.04.2006 

Yılmaz Kaya 
İzmir 

YILMAZ KAYA (İzmir) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Söz istiyorsunuz?.. 
YILMAZ KAYA (İzmir) - Evet. 
BAŞKAN - Önerge sahibi olarak, buyurun efendim. 
YILMAZ KAYA (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; Avukatlık Kanununun 

96 ncı maddesinin değiştirilmesine ilişkin verdiğimiz yasa teklifinin doğrudan Meclis gündemine alın
ması için verdiğimiz teklif üzerine söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu yasa teklifimizde ne yapmak istiyoruz, kısaca ondan bahsetmek is
tiyorum. Sayın Kapusuz, gerçi biliyor, incelemiş; ben size anlatmak istiyorum. 

1136 sayılı Avukatlık Kanununun 96 ncı maddesi, 2001 yılından önce -kısa olduğu için 
okuyacağım- aynen şu şekildeydi: "Baro başkanı iki yıllık bir görev süresi için seçilir; yeniden seçil
mek caizdir." Ancak, 2001 yılında 21 inci Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılan bir değişik
likle 96 ncı maddenin sonuna şu cümle eklendi: "Ancak, görev süresi iki dönemden fazla olamaz." 

Değerli arkadaşlar, ne acıdır ki, bu Avukatlık Kanunu, 2001 Mayıs ayında, yani bir önceki 
Meclis döneminde görüşülürken, aynen bugün görüştüğümüz sosyal güvenlik ve çevre yasaları gibi 
bölümler halinde görüşülmüş ve üçüncü bölüm görüşülürken, verilen bir önergeyle, ilgili maddeye, 
biraz önce okuduğum "iki dönemden fazla seçilemez" hükmü, cümlesi eklenmiş. 
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Ben, Meclis tutanaklarım incelediğimde değişiklik önergesinin gerekçesini okudum, gerekçe 
aynen şöyle; ibret verici, hayret verici bir gerekçedir: "Teklif, demokratikleşme yolunun açılmasını 
amaçlamaktadır." Yani, bir baro başkanının iki dönemden fazla seçilmesini engelleyen değişiklik 
teklifinin gerekçesi beş sözcükten ibaret ve öz olarak da demokratikleşme yolunun açılmasını amaç
ladığı zannedilerek verilmiş bir teklif. 

Değerli arkadaşlarım, bu teklifin, yani baro başkanlarının üçüncü defa seçilmesini engelleyen 
yasa maddesinin nasıl bir demokratikleşmeyi amaçladığını hâlâ anlayabilmiş değilim. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, garip olan sadece bu değil. Bazı meslek örgütlerine getirilen bu 
kısıtlama, gerek idare mahkemeleri ve gerek Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiş. Şu an
daki mevcut uygulama da aynen şöyledir: Örneğin, Diş Hekimleri Odasının Başkanı üçüncü defa, 
dördüncü defa seçilebilmekte, Esnaf Sanatkâr Konfederasyonları Başkanı seçilebilmekte; ama, baro 
başkanları üçüncü defa seçilememekte. Gariplik bu kadar olsa yine iyi. Bu yasalar ve uygulamadaki 
çelişkiden dolayı, bazı baroların yapılan seçimlerinde, üçüncü dönem seçilen başkanlara ve yapılan 
seçime itiraz olmadığı takdirde bu seçim geçerli sayılmakta; bazı baroların yapılan seçimlerine 
itiraz yapıldığı takdirde, seçim kurulları, bu itirazı, dolayısıyla haklı bulmakta ve seçim geçersiz 
sayılmaktadır. Yani, ortada, böyle bir garabet vardır. 

Bizim teklifimiz, değerli arkadaşlarım, bu garip durumu ortadan kaldırmak ve Anayasadaki 
kişiler arasındaki "herkesin yasalar önündeki eşitliği" ilkesine uygun bir yasayı temin etmek 
amacına yöneliktir. 

Bunun dışında, değerli arkadaşlarım, ben, biraz önce -bir örnek vermek istiyorum- Meclis al
bümünü inceledim. Şu andaki Bakanlar Kurulunda bakanlık yapmakta olan sayın bakanlardan birisi 
beşinci dönem milletvekilliğini yapmakta, üçü dördüncü dönem, bir eski bakan dördüncü dönem, 
dört bakan da üçüncü dönem milletvekilliği yapmakta; Sayın Salih Kapusuz da dördüncü dönem 
milletvekilliğini yapmakta. 

Şimdi, nalıncı keseri gibi kendimize doğru yontacağız, 4 dönem, 5 dönem, sonsuz dönem seçil
me hakkımız baki; ama, baro başkanlarının üçüncü dönem seçilmelerine mâni olmak için elimizden 
gelen her şeyi yapacağız. 

Değerli arkadaşlarım, biraz önce söylediğim gibi, bu, savunulması çok zor bir durumdur, çok 
zor bir uygulamadır. Bu yasanın değiştirilmesi için, sizin de, AKP Grubu olarak oylarınızı esir
gemeyeceğinizi umuyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN-Buyurun efendim. 

YILMAZ KAYA (Devamla) - Mecliste 98 tane hukukçu arkadaşımız var. Bunları hep 
konuşuyorduk, unutmayın. Birçoğumuz da, belki, önümüzdeki dönem bu sıralarda yer 
alamayacağız ve o arkadaşlarımızın arasına gideceğiz. Bunu, bu yasa teklifini destekleyerek, göğ
sünüzü gere gere orada bunu anlatmanızı da öneriyorum. 

Zaten, üçüncü dönem seçilmesi gerekmeyen bir baro başkanı adayının seçilmesine, baro men
suplarının, bir ihtisas sahibi mensupların, zaten, izin vermeyeceklerini düşünüyorum ve bu tek
lifime destek vereceğinizi umarak hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Kaya. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
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V.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1.- Nüfus Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/1177) (S. Sayısı: 1123) (x) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, gündemin "Oylaması Yapılacak İşler" kısmında yer alan, 

Nüfus Hizmetleri Kanunu Tasansının açıkoylamasına başlıyoruz. 
Daha önce yaptığımız oylamada, açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılması kabul 

edilmişti. 

Şimdi, açıkoylama için 4 dakika süre veriyorum. Bu süre içerisinde cihaza giremeyenlerin, oy 
pusulalarını, görevliler vasıtasıyla Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum. 

Sayın bakanlar da oylarını vekâleten kullanacaklarsa bize ulaştırsınlar. 
(CHP Grubu milletvekilleri Genel Kurul salonunu terk etti) 
BAŞKAN - Oylama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Nüfus Hizmetleri Kanunu Tasansının açıkoylama sonucunu 

arz ediyorum: 
Kullanılan oy sayısı: 257 
Kabul: 250 
Ret: 7 (xx) 
Böylece, tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı olmasını diliyorum. 
Sayın Bakan kısa bir teşekkür konuşması yapacaklar. 
Buyurun Sayın Bakan. (AK Parti sıralanndan alkışlar) 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekili ar-

kadaşlanm; Nüfus Hizmetleri Kanunu Tasansının kabulü nedeniyle söz almış bulunuyorum; bu 
vesileyle, Yüce Meclisimizin siz değerli üyelerini saygılanmla selamlıyorum. 

Bilgi ve iletişim çağında, etkin kamu yönetiminin ilk şartı bilgiye ve bilginin iletim usullerine 
hâkim olmaktır. Bu gerçekten hareketle, Bakanlık olarak hedefimiz, devletin aslî unsuru olan insana 
ilişkin kayıtlan hızla lüzumlu ve faydalı bilgiye dönüştürüp, vatandaşa ve kamunun hizmetine sağ
lıklı bir şekilde sunmaktır. Bu Nüfus Hizmetleri Kanunuyla, artık, bundan sonra, kişilerin beyanı 
esas alınarak, yerleşim yeri adreslerinin tutulmasıyla, eve kapanarak nüfus sayımı ve tespiti uy-
gulamalan sona erecektir; bu konuda ciddî bir tasarruf sağlanacaktır. 

Yine, kanunî süresi içerisinde yapılan çocuk bildirimlerinde, nüfus cüzdan ücreti alınmaması, 
böylece, kayıt bilincine katkı sağlanacaktır. Tanınan çocuklann baba hanelerine tescili ve baba 
soyadı almalan, bu konudaki uzun yıllardan beri devam eden mağduriyetlerin giderilmesini de sağ
lamış olacaktır. 

Kimlik paylaşım sistemiyle, MERNİS veri tabanındaki bilgilerin, kamu kurumlan yanında, 
banka, noter gibi kurumlann da kullanımına açılmasıyla, zaman ve kaynaklardan da ciddî bir tasar
ruf sağlanmış olacaktır. 

(x) 1123 S. Sayılı Basmayan 19.4.2006 tarihli 90 inci Birleşim Tutanağına eklidir. 

(xx) Açıkoylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağın sonuna eklidir. 
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Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası uygulaması bütün kuruluşlara yaygınlaştırılacak, vatan
daşımızın daha hızlı hizmet alması da sağlanmış olacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Nüfus Hizmetleri Kanununun komisyonda ve Genel 
Kurulumuzda görüşülmesi sırasında, yapıcı eleştiri ve katkı sağlayan siz değerli tüm milletvekili ar
kadaşlarıma teşekkür ediyorum. 

Kanunla sağlanacak olan nüfus idarelerimizdeki gelişme ve atılımın, devlet ve vatandaş arasın
daki bağı daha da güçlendireceği inancıyla hayırlara vesile olmasını diliyor; hepinizi yeniden en 
derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Bakan. 
Sayın milletvekilleri, birleşime 5 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 16.56 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 17.14 

BAŞKAN : Başkanvekili İsmail ALPTEKİN 
KÂTİP ÜYELER : Türkân MİÇOOĞULLARI (İzmir), Mehmet DANİŞ (Çanakkale) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 93 üncü Birleşiminin İkin
ci Oturumunu açıyorum. 

Alman karar gereğince, sözlü sorular ile diğer denetim konularını görüşmüyor ve gündemin 
"Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına geçiyoruz. 

Önce, sırasıyla yarım kalan işlerden başlayacağız. 
V.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
2.- Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin, Gelibolu Yarımadası 

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

BAŞKAN - 3 üncü sırada yer alan kanun teklifinin geri alman maddeleriyle ilgili komisyon 
raporu gelmediğinden teklifin görüşmelerini erteliyoruz. 

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

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

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
5 inci sırada yer alan, Muğla Milletvekili Orhan Seyfı Terzibaşıoğlu'nun; 190 Sayılı Genel 

Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 2985 Sayılı Toplu Konut Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüş
melerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

4.- 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 
Hakkında Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/727) (S. Sayısı: 1138) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
Yarım kalan işlerle ilgili işlemler tamamlandığından, şimdi, kanun tasarı ve tekliflerinin görüş

melerine 1 inci sıradan itibaren devam edeceğiz. 
1 inci sırada yer alan, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına 

Dair 607 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Millî Savunma Komisyonu raporunun görüş
melerine başlayacağız. 

5.- Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 607 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ile Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/278,1/1034) (S. Sayısı: 17 ve 17'ye 1 inci Ek) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
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2 nci sırada yer alan, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişik
lik Yapılmasına Dair 604 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Komisyonu 
raporunun görüşmelerine başlayacağız. 

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

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
6 ncı sırada yer alan, Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Çevre 

Komisyonu raporunun görüşmelerine başlayacağız. 
7.- Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Çevre Komisyonu 

Raporu (1/322) (S. Sayısı: 871) (x) 
BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet?.. Hazır. 
Komisyon raporu 871 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince, bu tasarı, İçtüzüğün 91 inci maddesi kapsamında 

görüşülecektir. Bu nedenle, tasarı, tümü üzerinde görüşmeler tamamlanıp maddelerine geçilmesi 
kabul edildikten sonra iki bölüm halinde görüşülecek ve bölümlerde yer alan maddeler ayrı ayrı oy
lanacaktır. 

Tasarının tümü üzerinde, AK Parti Grubu adma, Kayseri Milletvekili Sayın Adem Baştürk; 
buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Süreniz 20 dakika. 
AK PARTÎ GRUBU ADINA ADEM BAŞTÜRK (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli millet

vekilleri; 871 sıra sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı hakkında 
Grubum adına söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlarım. 

Çevre, çevre kirliliği, ekolojik denge gibi kavramlar son elli altmış yılda dünya gündemine 
taşınmıştır. İnsan, var oluşundan bu yana doğadan faydalanmış, bilgi ve teknik birikimine 
güvenerek ona hâkim olmaya çalışmıştır. Kendisini dünyanın efendisi sayarken, onunla uzlaşmanın, 
hatta ona boyun eğmenin şart olduğunu anlamıştır; çünkü, çevre faktörlerinin giderek değiştiğini, 
değerlerini yitirdiğini ve çevre kaynaklarının sınırsız olmadığını fark etmiştir. 

Bugün, pek çok insan, hâlâ su, hava ve toprak kaynaklarının dünyada insanlığın yararına sunul
muş sonsuz doğal kaynaklar olduğunu düşünmektedir. Oysa, sonlu olan doğal kaynaklar, yaşayan 
bir gezegen olan dünyamızın vazgeçilmez unsurlarıdır. 

Bu temel kaynakların sınırlarını rakamlarla ifade edersek: Dünyada toplam su miktarı 1,4 mil
yar kilometreküptür. Bu, değişemez bir miktardır. Bunun yüzde 97,5'i deniz ve okyanuslarda tuzlu 
sular, ancak yüzde 2,5'i tatlı sudur. Yani, insanın, bitkinin, hayvanın kullanmasına hazır olan sadece 
yüzde 2,5'tir. Bu canlılar, tüm ihtiyaçlarını bu yüzde 2,5'ten karşılamak durumundadırlar. 

Dünya yüzüne yılda düşen yağış miktarı 100 000 kilometreküptür. Türkiye'de ise bu değer 500 
milyar metreküp, yani, 0,5 milyar kilometreküptür; yani, dünyaya düşen miktarın yüzde 0,5'i. Bu 
düşen yağışın 40 000 kilometreküpü akışa geçerek deniz ve okyanuslara gidiyor, ancak 9 000 
kilometreküpü teknik ve ekonomik olarak kullanılıyor; yani, bütün insanların hizmetine sunulan an
cak 9 000 kilometreküp. Bu bir sınırlamadır. 

Benzer sınırlama, toprak kaynakları için de geçerlidir. Dünyada işlenebilir tarım arazisi 3 200 
milyon hektardır. Bunun 1 475 milyon hektarında hâlâ tarım yapılmaktadır ve dünyadaki bu tarım 

(x) 871 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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alanlarının yüzde 15'i yanlış kullanımlar sonucu ekonomik olarak kullanılmaz hale gelmiştir. Tür
kiye'de ise potansiyel tarım arazisi 57 000 000 hektardır. Ülke geneli ciddî bir erozyon ve toprak 
kirlenmesi riskiyle karşı karşıyadır. 

Dünyada diğer bir önemli kirlilik veya kirlilik çeşidi, iklim değişikliğidir ve ısınma problemidir 
buna bağlı olarak. Özellikle fosil yakıtların yakılması sonucu ortaya çıkan karbondioksit, dünyada, 
atmosferde sera etkisi oluşturmakta ve dünyanın ısınmasına sebep olmaktadır. Son yüz yılda dünya 
0,7 derece santigrat ısınmıştır. Bu, ölçülen bir değerdir. Sınırlandırılamaz ise, 1,4 -5,8 derece ar
tacağı tahmin edilmektedir. Bu durum, buzulların erimesine ve denizlerin yükselmesine sebep 
olabilir. İlk kademede su yükselmesinin 9-88 santimetre olacağı tahmin edilmektedir. Grönland 
buzulunun erimesiyle de bu yüksekliğin 7 metreyi bulacağı tahmin edilmektedir. 

Bugünkü hedef, ısınmayı, endüstri devriminden önceki sıcaklığın 2 derece üstünde tutmak ve 
karbondioksit konsantrasyonunu sınırlamaktır ve 2050 yılına kadar da bugünkü karbondioksit kon
santrasyonunu yüzde 50 azaltmaktır. Bununla ilgili olarak, biliyorsunuz, dünyada, Kyoto Protokolü 
yapılmıştır. Kyoto Protokolünün konusu, tamamen dünyadaki ısınmayı ve iklim değişikliğini ön
lemeye yöneliktir. 

Tabiî, aynı sınırlamayı maden kaynaklan için de söyleyebiliriz. Dünyadaki demir kaynaklan, 
bakır kaynaklan, petrol kaynaklan sınırlıdır. Bunlar kullanıldıkça azalmaktadır. Dolayısıyla, bun-
lan, hem çevreyi korumak açısından hem de kaynaklan tasarruflu kullanmak açısından geri kazan
mayı veya geri kullanmayı gündeme getirmek gerekiyor. 

Dünya hava kirliliği açısından da ciddî riskler taşımaktadır. 1952 yılında Londra'da hava kir
liliğinden dolayı kitlesel ölümler olmuştur. 1952 yılında Londra'da bir hafta içerisinde 4 000 kişi 
hayatını kaybetmiştir. Türkiye'de de benzer hava kirliliklerini hatırlarsınız, 90'lı yıllarda, 80'li yıl
larda İstanbul'un, Ankara'nın, diğer büyük şehirlerin hava kirliliklerini hatırlıyorsunuz. Yine, aynı 
şekilde 1986 yılında dünya bir Çernobil hadisesini yaşamıştır ve çevre kirlilikleri açısından birsürü 
örnekleri vardır Türkiye'de. Bunlar -biraz önce söylediğim- Ankara, İstanbul ve diğer büyük şehir
lerin hava kirliliği; Haliç kirliliği, Marmara kirliliği gibi deniz kirlilikleri veya İzmit Körfezi kir
liliği; Porsuk, Sakarya gibi nehirlerin nehir kirliliği. Mesela, katı atıklarıyla ilgili bir Ümraniye çöp 
kazasını hatırlayın. 1993 yılında Ümraniye çöplüğü çökmüş, patlamış ve 38 insanımız hayatını kay
betmiştir. Bu da bir çevre felaketidir. Bundan dolayı da Türkiye Cumhuriyeti mahkûm olmuştur Av
rupa İnsan Haklan Mahkemesinde ve bu, vatandaşlık hakkının bir ihlali olarak görülmüştür. 

Çevre kirliliğinin sınır tanımaması, dünyanın doğal kaynaklar bakımından geri dönülmez bir 
noktaya gidiyor olması, dünyadaki çevre duyarlılığını artırmıştır. Uluslararası konferanslar ve söz
leşmeler, ulusal kanunlar çıkmaya başlamıştır; buna, Roma, 1972 Stockholm, Rio, Barcelona, 
Kyoto Konferanslan sayılabilir. 

Türkiye, mevzuatta geç kalmamıştır aslında. Ülkemiz, Anayasasında çevre korumasıyla ilgili 
hükümleri ihtiva eden nadir ülkelerden biridir. Biliyorsunuz, Anayasamızın 56 ncı maddesinde, ay
nen, "Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre 
sağlığını korumak ve çevre kirliliğini önlemek devletin ve vatandaşların görevidir" denilmiştir. 
1983 yılında, bugün değişikliğini yaptığımız Çevre Kanunu yayımlanmıştır. Ancak, Çevre Kanunu 
uygulamada başanlı olamamıştır. 

Çok ana hatlanyla neden olduğunu şöyle sıralayabiliriz: 
Bir defa, kanunun uygulamasını sağlayacak... Kanun, bir çerçeve kanundur. Uygulamaları 

yönetmeliklere bırakılmıştır; ama, yönetmelikler 1987'den itibaren çıkmaya başlamıştır; hâlâ çıkan 
yönetmelik vardır. 

Aynca, denetim tamamen mülkî idarelere bırakılmış, valilere, kaymakamlara. Tabiî, teknik 
donatımı ve bilgi birikimi olmayan mülkî idareler, denetimleri yeteri kadar yapamamıştır. 

Aynca, kanunda belirtilen para cezalan, idarî cezalar, caydıncı olmaktan uzaktır. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu sebeple, 1995 yılında, 1983 yılında yayımlanan Çev
re Kanununun değişikliği gündeme gelmiştir ve 1995'ten sonra birkaç kere tekrarlanmış, en son 
2002 yılının aralık ayında da Meclisimize, bu kanun incelenmek üzere gönderilmiştir. 

Bir de, ülkemizin çevre konusunda ne durumda olduğunu birkaç rakamla size açıklamak is
tiyorum. 

Devlet İstatistik Enstitüsünün verilerine göre, bugün Türkiye'de evsel atıkların yüzde 50'si 
arıtılmaktadır; ama, bizim gerçek anlamda arıtma dediğimiz biyolojik arıtma bunun yarısıdır. Yani, 
gerçek arıtma aslında yüzde 25'tir. Demek ki, Türkiye'de evsel atıkların, evsel atık suların ancak 
yüzde 25'i arıtılmaktadır. Avrupa Birliği ortalaması yüzde 90'ın üzeridir ve sanayi atık sularının an
cak yüzde 30'u arıtılmaktadır. Bunlar çok küçük rakamlar. 

Aynı şekilde, katı atıkların ancak yüzde 25-30'u mevzuata uygun olarak bertaraf edilmektedir. 
Bunun da yüzde 15'ini İstanbul'da sayarsak, demek ki, Türkiye genelinde durum çok da iç açıcı 
değildir. 

Hava kirliliği... Belki doğalgazın yaygınlaşmasıyla birlikte ısınmadan gelen hava kirliliği azal
mıştır; ama, bugün, yaz aylarında otomobillerden oluşan hava kirliliği ciddî bir risk oluşturmaktadır. 

AB sürecinde en önemli konulardan biri, çevre kuralları ve çevre yatırımları olacaktır ve bu kural
ları sağlamak için Türkiye'nin çok ciddî yatırımlar yapması gerekecektir. Bunun için, tüm atık suların 
alıcı ortam standartlarında arıtılması, Avrupa Birliğinin bir kuralıdır; bunu yapmak gerekecektir. Katı 
atıkların öncelikle geri kazanılması, sonra bertaraf edilmesi, çok önemli kurallardan bir tanesidir. 
Mesela, bugün Almanya'da atıkların depolanabilmesi için organik maddelerinin yüzde 5'e kadar in
dirilmesi gerekmektedir. Bu, şu demektir: Atıkları ya geri kazanacaksınız ya da yakacaksınız. Bu, çok 
ciddî yatırımları gerektiren bir iştir, Türkiye bunlara hazır olmak durumundadır. 

Sonuç olarak, gelecek nesillerden ödünç aldığımız dünyayı, bugünün yaşayanları, geleceğe 
temiz olarak bırakmalıdır. Her nesil -bir başka çevre kaidesidir bu- kendi atığını kendisi temiz
lemeli, gelecek kuşaklara kirlilik bırakmamalıdır. 

Çevre Kanunu değişikliği böyle bir ihtiyaçtan doğmuştur. Bu ihtiyaç, biraz önce ifade ettiğim 
gibi, onbir sene önce görülmüş, ancak, bugünkü Meclisimizde bunu görüşmek mümkün olabilmiş
tir ve 2002 yılı Aralık ayından beri hükümetçe hazırlanan kanun tasarısı, alt komisyonda ve üst 
komisyonda, Çevre Komisyonunda, milletvekillerinin, bürokratların, sivil toplum örgütlerinin 
katılımlarıyla olgunlaşmış, bugün Genel Kurulda huzurunuza çıkarılmıştır. 

Bu kanunda, özetle, dünyada değişen ve gelişen temel anlayışlara paralel olarak, çevrenin 
korunması ve politikalarının oluşturulmasıyla ilgili faaliyetlere katılımcı bir anlayış benimsenmiş
tir. Yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri, meslek odaları, bu sürece dahil edilmiştir. Ayrıca, biraz 
önce ifade ettiğim atıkların geri kazanılması, geri kullanılması bir temel kaide olarak vazedilmiştir. 

Bundan başka, yine, kirleten öder veya temizler prensibine uygun olarak, kirlenmenin, bozul
manın önlenmesi, sınırlanması, giderilmesi, çevrenin iyileştirilmesi için yapılan harcamalar kirleten 
veya bozulmaya neden olan tarafından karşılanır hükmü getirilmiştir. Bu, son derece adalete uygun 
bir düzenlemedir. Bu konuda, 2872 sayılı Kanunun orijinalinde bulunan ve bilahara kaldırılan çev
re kurulları yerine, Yüksek Çevre Kurulu getirilmiştir. Bu Kurulun görevi, özetle, ülke genelinde 
çevre hedef, politika ve stratejilerini belirlemektir. 

Görüştüğümüz kanun tasarısının 6 ncı maddesinde, çok önemli temel düzenlemeler yapılmış
tır. Çevre düzeni planının bölge ve havza bazında Bakanlıkça yapılması benimsenmiştir. 

Sulak alanların doldurulması, kurutulması suretiyle arazi kazanılması yasaklanmıştır. Bu da, 
bizim, ülke olarak yıllardan beri yaptığımız hatalardan biridir. Canlıların eko sistemi oluşturduğu 
sulak alanların önemli bir kısmı, yıllar önce, çevre şuurunun gelişmediği zamanlarda kurutularak 
tarım arazisi kazanılmıştır ve bunu bu kanunla önlüyoruz, inşallah bunda başarılı oluruz. 
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Nesli tehdit altında olan bitki ve hayvan türlerinin korunması esas alınmış, ticarete konu olması 
yasaklanmıştır. Bu da çok önemli bir gelişmedir bu kanunla gelen. 

Kanunun getirdiği bir başka önemli yenilik, çevre bilincinin geliştirilmesi amacıyla, örgün ve 
yaygın öğretimde eğitim programlannın yapılması şart koşulmuştur. Ayrıca, resmî ve özel televiz
yon ve radyo kurumları, çevre konusunda eğitim programlan yapmakla ve yayımlamakla zorunlu 
kılınmışlardır. 

Ayrıca, bu kanunla getirilen bir başka önemli değişiklik veya yenilik, çevreyle ilgili olarak top
lanan kaynaklann, ancak çevrenin korunması ve geliştirilmesinde harcanacağı temel olarak benim
senmiştir. 

Yine, mevcut kanunun 11 inci maddesini değiştiren 8 inci maddede "izin alma, antma, bertaraf 
etme başlığı" altında, üretim, tüketim ve hizmet faaliyetleri sonunda oluşan atıkların arıtılması 
zorunluluk haline getirilmiştir; tabiî olarak yerleşim birimleri de buna ilave edilmiştir. Yani, Çevre 
ve Orman Bakanlığı, arıtma görevini yerine getirmeyen belediyelere yaptınm uygulayabilecektir. 
Kullanan öder prensibinden hareketle, belediyelerin, atık su sistemini kullananlardan katılım bedeli 
alması imkân dahiline getirilmiştir. Bu düzenleme, belediyelerin çok önemli bir problemini çöz
mektedir. Bedel ödemesinde, kirlilik yükü esas alınmıştır; bu da, hakkaniyet ölçülerine uygundur. 

Yine, belediyelerin sunduğu hizmetlerin karşılığı olarak, dünyadaki gelişmelere paralel şekil
de, katı atık bedeli almaları ve bu bedelleri, atık hizmeti'dışında kullanamayacakları bir kural olarak 
getirilmiştir; bu da, çok ileri bir düzenlemedir. Ayrıca, öncelikle, ambalajları üreten ve piyasaya 
sürenlere, bunların atıklanm toplama zorunluluğu getirilmiştir; bu düzenleme de AB kurallarına 
uyum sağlamaktadır. 

Bu kanunla, kamu kurum ve kuruluşlarına veya şahıslara verilen sorumlulukların yerine 
getirilip getirilmediğini denetleme yetkisi Bakanlığa bırakılmıştır, bu kanunun çok önemli düzen
lemelerinden bir tanesi de budur; ancak, Bakanlık bu yetkisini, il özel idarelerine, belediyelere, 
Denizcilik Müsteşarlığına, Sahil Güvenlik Komutanlığına, Bakanlığın uygun göreceği kamu kurum 
ve kuruluşlanna devredebilecektir. Böylece, mevcut kanunun çok önemli bir eksikliği giderilmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu kanunla tehlikeli atıklann ithalatı kesinlikle yasaklan
mıştır. Tehlikeli atıkların ve kimyasalların satışı, depolanması, taşınması, bertarafı faaliyetlerinde 
bulunanlar, yükümlülükleri açısından müteselsil sorumlu kılınmıştır. 

Söz konusu kanunla çevre kirliliğinin önlenmesi, çevrenin iyileştirilmesi, çevreyle ilgili 
yatırımların desteklenmesine kaynak oluşturulması amacıyla bir seri faaliyete çevre katkı payı 
ödeme zorunluluğu getirilmiştir. Böylece, bazı önemli yatırım ve faaliyetlere finansman desteği 
mümkün olacaktır. 

Ayrıca, idarî cezalar çeşitlendirilmiş, açıklık getirilmiş, tahsil ve itiraz esasları düzenlenmiştir. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun efendim, konuşmanızı lütfen tamamlayın. 
ADEM BAŞTÜRK (Devamla) - Bu kanunla getirilen ek maddelerle toprağın korunmasına iliş

kin esaslar ve yasaklar da düzenlenmiştir. Bu da Çevre Kanunu açısından bir yeniliktir. Ayrıca, atık 
su arıtma ve katı atık tesislerini kurmamış belediyeler ile sanayi kuruluşlarına intibak süreleri veril
miştir; ama, bunun için termin müracaatlan şart koşulmuştur. 

Avrupa Birliği sürecini de dikkate alarak, insanlarımızın sağlıklı ve dengeli bir çevrede 
yaşamasını sağlaması ümidiyle hazırlanan bu tasarıda emeği geçenlere teşekkür eder, ülkemize 
hayırlı olmasını diler, bu vesileyle hepinize saygılar sunanm. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Baştürk. 
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Gruplar adına ikinci söz isteği, Anavatan Partisi Grubu adına, Bitlis Milletvekili Sayın Edip 
Safder Gaydalı'nın. 

Buyurun. (Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 
Süreniz 20 dakika efendim. 
ANAVATAN PARTİSİ GRUBU ADINA EDİP SAFDER GAYDALI (Bitlis) - Sayın Başkan, 

çok değerli milletvekilleri; sözlerime başlamadan önce Yüce Heyetinizi en derin saygılarımla 
selamlıyorum. 

Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının geneli üzerinde Anavatan 
Partisi Grubunun görüşlerini açıklamak üzere huzurlarınızda bulunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, günümüz dünyasının en önemli gündemini oluşturan çevre, tüm değer
leriyle korunması gereken bir bütündür. Bir ilişkiler bütünü olan çevrenin bozulması ve çevre sorun
larının ortaya çıkması, genellikle insan kaynaklı etkenlerin doğanın ilişkiler sistemini ve dengelerini 
bozmasıyla başlamıştır. 

Doğa sınırsız bir kaynak değildir; kendini yenileme kabiliyeti sınırlıdır. Bozulan ekolojik den
genin yeniden oluşması zor, hatta imkânsızdır. 

Çevre konusundaki sorumluluk sadece bizim hayatımızla değil, bizden sonraki nesillerin ve 
hatta yeryüzündeki tüm canlıların varlığıyla da ilgilidir. 

Bizim inancımıza göre insan, yaratılmış varlıkların en şereflisidir, en kutsalıdır. Bütün varlık
lar insanın istifadesine sunulmuştur. Ancak, bunun bir haddi vardır. Bugün insanlık, maalesef, bu 
haddi aşmıştır. 

Bilindiği gibi görüşmekte olduğumuz tasan, 1983 yılında yürürlüğe girmiş olan 2872 sayılı 
Çevre Kanununda köklü değişiklikler öngörmektedir. Bu tasarı eski kanunu değiştirmenin ötesinde 
yepyeni bir kanundur. Üstelik bu tasarı, ilk olarak 1995 yılında Meclise sunulmuştur. Tasarının 
bugün görüştüğümüz metni ile 1995 yılında Meclise sunulan metni arasında da çok ciddî farklılık
lar vardır. Dolayısıyla, aslında, yeni bir kanun olarak hazırlanması gereken bu çalışma, ilgili komis
yonda ve alt komisyonda yeni baştan düzenlenmiş ve mantığından ifadelerine kadar her bakımdan 
farklı bir tasarı olarak önümüze gelmiştir. Komisyonda ve alt komisyonda yapılan tartışmalara bak
tığımızda, konunun, sağlam teknik hazırlığa dayalı bir tasarının tartışılmasından ziyade, yeni bir 
tasarı hazırlanması şeklinde ele alındığı görülmektedir. Görüştüğümüz tasarının zihnî ve teknik alt
yapısındaki eksiklikler, tıpkı Türk Ceza Kanununda olduğu gibi, kısa bir süre sonra, bugün, burada 
görüştüğümüz kanunda değişiklik ihtiyacının ortaya çıkmasına sebep olacaktır. Halbuki, bu kanun 
değişikliğiyle "sürdürülebilir çevre" ve "sürdürülebilir kalkınma" kavramları doğrultusunda, evler
den büyük sanayi tesislerine, en küçük işletmelerden belediyelere kadar tüm kurumlan ilgilendiren 
ciddî yükümlülükler ve müeyyideler getirilmektedir. Böylesine köklü değişiklikler getiren bir 
kanunun, 1994 yılında hazırlanıp 1995 yılında Meclise sunulmuş bir tasannın delik deşik edilmesi 
suretiyle hazırlanması yerine, günün ihtiyaçları ile ilgili kesimlerle varılan konsensüs doğrultusun
da yeni bir çalışma olarak komisyona ve Genel Kurula getirilmesi çok daha doğru olurdu. İşin doğ
rusu, bu yasanın, çevreye verilen önemden ziyade, Avrupa Birliği uyum sürecinin gereği olarak 
gündemine alındığı; dolayısıyla, bütüncül bir yaklaşım yerine, yama anlayışıyla hareket edildiği de 
anlaşılmaktadır. 

Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı raporunda en dikkati çeken tespitlerden biri de, Çevresel 
Etki Değerlendirme Yönetmeliğinin uygulama sürecinde istenen başarının elde edilemediğinin 
açıkça belirtilmesidir. Aynı bölgede yer alan aynı işleve sahip kuruluşların her birinden ayrı ayrı 
çevresel etki değerlendirme raporu istenmesi, yatırımları ilave külfetlere sokmakta ve zaman kayıp
larına yol açmaktadır. Kimi durumda yatırımcı ile vatandaşı karşı karşıya getiren, kimi durumda 
yatırımların bir yıla varan sürelerde gecikmesine yol açan bu soruna mutlaka bir çözüm getirilmesi 
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gerektiğini ifade etmek istiyorum. Benim tespitim, görüşmekte olduğumuz bu yasa, ÇED raporu 
alınması safhasındaki bürokratik işlemlerin istenilen seviyeye indirilmesini sağlama kabiliyetinden 
yoksundur. Bu kanun, genel olarak, elbette, Türkiye için bir ihtiyacı karşılamaktadır. Diğer bir konu 
gibi, çevre yönetimi alanında, kamu kurumları arasında görev, yetki ve sorumluluk karmaşası 
bulunduğu bilinmektedir. Görüşmekte olduğumuz Çevre Kanunu Tasarısı bu karmaşayı kısmen 
azaltacak hükümlere de sahiptir. Ancak, Çevre ve Orman Bakanlığının, yasadaki hükümleri hayata 
geçirecek insan kaynağına ve teknik altyapıya sahip olduğunu söyleyebilmek de, maalesef, güçtür. 
Kanunda öngörülen uzman yardımcılarının alınması, yetiştirilmesi ve gerçek anlamda çevre uzmanı 
olarak işlev görebilmeleri için uzun yıllar geçmesi gerekmektedir. Oysa, uygulama, kanun çıkar çık
maz başlayacaktır. Üstelik, Bakanlığın mevcut personelinin özlük haklarını düzelterek daha verim
li çalışmalarını sağlayacak madde komisyonda tasan metninden çıkarılmıştır. 

Kanunlann, ihtiyacı karşılayacak şekilde yapılmasının yanı sıra, bu kanunlan uygulayacak 
yeterli personelin gerekliliği ve denetim mekanizmalannın varlığı da en az kanunlann kendisi kadar 
önemlidir. Hâlâ yürürlükte bulunan 2872 sayılı Çevre Yasasının tüm caydıncılık ve ceza mad
delerinin tam olarak uygulandığını iddia etmemiz mümkün değildir. 

Kanunlann caydıncılık etkisinin olabilmesi için hükümetlerin gerekli iradeyi ve hassasiyeti 
göstermelerinin yanı sıra, gerekli uygulama ve kontrol mekanizmalarının varlığı ve vatandaşlann, 
kanunun uygulanması hususunda yardımcı olma bilincinin varlığı da gerekmektedir. Çevreyi kir
letici faaliyetlerin gizliden, hiçbir kimseye görünmeden yapılması imkânsızdır. Bu sebeple, çevre 
bilinci gelişmiş bir toplumdan daha etkin bir kontrol mekanizmasının varlığı söz konusu olamaz. 
Çevre kirliliği konusunda herhangi bir insanın, bana dokunmayan yılan bin yaşasın deme imkânı 
yoktur. Çünkü, bu yılanın dokunmayacağı kimse yoktur. 

Diğer taraftan, vatandaşın ihbarda bulunma mekanizmalannın kolay, ulaşılabilir olması ve ih
bar edenin kesin olarak gizli kalabilmesinin mekanizmalarını kurmak gerekir. 

Son dönemlerde gündeme gelen varil olayında, varillerin herkesin gözü önünde toprağa 
gömülmüş olma gerçeği, bizleri derinden düşündürmesi gereken bir vakıadır. 

Tasarıda, televizyonlarda ve radyolarda çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik olarak prog
ramlara yer verilmesi amir hükmü getirilmektedir. Bu programların sürelerinin alt limiti, televiz
yonlar için ayda en az iki saat, radyolar için yanm saat olarak belirlenmiştir. Bu sürelerin yeterli ol
duğunu söylemek, maalesef, mümkün değildir. Aynca, bu programlann içeriğinin ve formatının 
konuyla ilgili kamu ve sivil toplum üyelerinden oluşacak bir uzman ekip tarafından yönlendirilmesi, 
kanımca, uygun olacaktır. 

Değerli milletvekilleri, bir diğer dikkat çekici konu, tasannın Genel Kurula kadar geliş 
aşamasındaki özensizliklerin, kanunun, tanımlar, cezalar ve yükümlülükler ağırlıklı bir metin haline 
dönüşmesine yol açmıştır. Özellikle yükümlülükler bölümü, belediyeler, organize sanayi bölgeleri, 
sanayi kuruluşları ve yerleşim birimleri için on milyarlarca YTL'lik yatınm yapılmasını da gerek
tirmektedir. Bu yatıranlar için birbuçuk yıl ile altı yıl arası süreler verilmektedir. Verilen sürede söz 
konusu tesislerin kurulmaması halinde, 10 000 YTL ile 50 000 YTL arasında değişen cezalar ön
görülmektedir. 

Ülkemizdeki 3 225 belediyeden 44'ünde fiziksel, 65'inde biyolojik, 3 tanesinde ileri antma ol
mak üzere, toplam 112'sinde arıtma tesisinin mevcut olduğu, kanalizasyona sahip belediye sayısının 
sadece 1 879 olduğu göz önünde bulundurulacak olursa, sorunun derinliği ve gerekli malî kaynağın 
büyüklüğü de çok daha iyi anlaşılabilir. 

Kanalizasyona ve antma tesisine sahip olmayan belediyelerin çoğunluğunun küçük yerleşim 
birimleri olması, sorunu ortadan kaldıran veya meşrulaştıran bir husus değildir. Özellikle turistik 
bölgelerde ve kıyı kesimlerinde, küçük de olsa, yerleşim birimlerinin kanalizasyon ve arıtma 
tesisine sahip olmalannın önemi açıktır. 
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Organize sanayi bölgelerinde de durum çok parlak değildir. Ülkemizde, 59 organize sanayi böl
gesinden sadece 17 tanesinin arıtma tesisi işletmededir, 9 organize sanayi bölgesi atıklarını belediye 
arıtmasına bağlamıştır, 18 tanesinin arıtma tesisi de proje ve inşaat aşamasındadır, 15 organize 
sanayi bölgesinde ise, arıtma tesisiyle ilgili hiçbir çalışma, maalesef, yoktur. 

Diğer atıklar konusunda da durum aşağı yukarı aynıdır. Evsel atıkların üçte 2'si vahşi depolama 
denilen yöntemle muhafaza edilmektedir; yani, bu atıklar, toplanıp herhangi bir işleme tabi tutul
maksızın doğaya bırakılmaktadır. 

Endüstri kaynaklı atık suların da yüzde 70'i doğaya salınmaktadır. Görüldüğü gibi, kanun tek
lifinin geçici 4 üncü maddesinde ifade edilen atık su arıtma ve evsel nitelikli katı atık bertaraf tesisi 
kurma zorunluluğu, üstesinden öyle kolayca gelinebilecek bir husus değildir. Buradaki hedeflere 
ulaşabilmesi için yılda en az 7-8 milyar avroluk yatırım yapılması gerekmektedir. 

Belediyelere ve diğer kuruluşlara atık su arıtma ve katı atık bertaraf tesisi kurma zorunluluğu 
getirilirken, bunun finansmanına ilişkin herhangi bir düzenleme, maalesef, yoktur. İşçisine, 
memuruna maaş veremeyen belediyelerin veya üyelerinin temel altyapı ihtiyaçlarını dahi kar
şılayamayan sanayi bölgelerinin nasıl atık su arıtma ve katı atık bertaraf tesisi kuracakları da meç
huldür. 

Aynı şekilde, Bakanlığın, bu projeler için hangi kaynaktan krediyle kaynak vereceği de belir
sizdir. Mevcut finansman kaynaklanyla ihtiyaç duyulan finansman arasında fevkalade büyük 
uçurumlar vardır. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri kâğıt üzerinde alınan kararlar 
ile uygulama arasında ortaya çıkan farklılıklardır; tıpkı burada olduğu gibi. Kurumlara güçlerinin 
çok üzerinde yatırım yapma zorunluluğu getiren kararlar alıyoruz; ancak, bunun kaynağını göster
miyoruz. Dolayısıyla, bu tasarıda öngörülen cezalar, bir süre sonra, merkezî idarenin belediyeler ve 
sanayi kuruluşları üzerinde bir baskı aracı olmanın ötesinde hiçbir anlam taşımayacaktır. İşin içine 
kayırmacılık girecek, işin içine partizanlık girecek, işin içine başka şeyler girecek, kanunda ön
görülen amaç hâsıl olmayacak; ama, zor şartlar altında hizmet vermenin, üretim yapmanın 
mücadelesini verenler mecburen bu sıkıntıyı da sırtlayacaklardır. 

Esasen, bu kanunun birçok maddesine ilişkin uygulanabilirlik sorunu komisyonlardaki görüş
meler sırasında dile getirilmiştir. Bu yöndeki itirazlar çok fazla dikkate alınmamış ve işin nereye 
kadar gidebileceği, uygulamaya bırakılmıştır. Örneğin, kanunla Yüksek Çevre Kurulu öngörülüyor. 
Kurulun, yılda en az bir defa, Başbakan veya Çevre ve Orman Bakanının başkanlığında toplanacağı 
belirtiliyor, bu Kurulun görevleri sayılıyor. 

Bilindiği gibi, ülkemizde bunun benzeri çok sayıda kurul vardır. Bu kurullardan birkaç tanesi 
hariç hiçbiri gerçek anlamda etkinliğe, sorun çözücü, yol açıcı vasfa sahip değildir. Yüksek Çevre 
Kurulunun da, istişarî, bağlayıcı karar alma zorunluluğu olmaması sebebiyle, etkin olma ihtimali 
zayıf bir yapı olarak doğma ihtimali oldukça yüksektir. 

Konutlar için öngörülen kirlilik cezalarının uygulanmasında da ciddî sıkıntılar yaşanacağı açık
tır. Konutlara yol açacakları kirlilikten dolayı kesileceği belirtilen 150 ile 600 YTL arasındaki 
cezalar, altyapısı sağlıklı kurulmamış yerler ile dağınık yerleşim birimlerinde kamu kuruluşları ile 
vatandaşı karşı karşıya getirecektir. Bu hükmün de bir süre sonra uygulanamaz hale gelmesi, 
maalesef, kaçınılmaz olacaktır. 

Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür. Kanun tasarısının sadece uluslararası mevzuata uyum 
açısından değil, uygulanabilirlik açısından da gözden geçirilmesinde fayda gördüğümüzü belirtmek 
isterim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz yasa tasarısının önemine binaen 
Anavatan Partisi olarak kapsamlı bir çalışma yapmış olmamıza rağmen, İktidar Partisinin oylarıyla 
yasa tasarısının temel yasa olarak görüşülme kararı alınmış olması, katkılarımızı istediğimiz oran-
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da sağlama imkânımızı, maalesef, kaldırmıştır. Böylesine önemli bir yasanın hazırlık aşamasındaki 
dağınıklığın, Genel Kurulda detaylı bir görüşme çalışmasıyla düzeltilmesi, kanımca, uygun olacak
tı, maalesef, bu imkân da mümkün olamamıştır. 

Kanunun, milletimize ve gelecek nesillerimize hayırlı olması dileklerimle, Yüce Heyetinize en 
derin saygılarımı arz ederim. (Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Gaydalı. 
Gruplar adına üçüncü söz isteği, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Aydın Milletvekili 

Sayın Mehmet Boztaş'ın. 
Buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA MEHMET BOZTAŞ (Aydın) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

871 sıra sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı, bu konuda Cum
huriyet Halk Partisi Grubunun görüşlerini dile getirmek adına söz almış bulunuyorum; sizleri ve ek
ranları başında bizleri izleyen vatandaşlarımızı, özellikle de çevre duyarlılığı taşıyan bütün vatan
daşlarımızı en içten duygularla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bugüne kadar buradan birçok yasa geçti, her birisi toplumun değişik 
kesimlerini ilgilendiriyor olmakla beraber, Çevre Kanunu, bütün toplum kesimini, bütün insanlığı 
ve aynı zamanda, canlılar âlemini de ilgilendiriyor; sadece bugünü değil, geleceği de ilgilendiriyor; 
sadece bugün yaşayan insanları değil, gelecekte yaşayacak olan insanları, yeni doğan çocuklarımızı 
da, gelecekte doğacak çocuklarımızı da ilgilendiren bir kanun tasarısı. Hal böyleyken, bu kanunun 
görüşülmesi aşamasında, şu sıraların, AKP sıralarının dolu olması gerekirdi. 

Geçtiğimiz perşembe günü, bizim tavır koymamız nedeniyle "bu, temel yasa hükmündedir" 
deyip, Parlamentoda tartışılmasını engelledikleri, yine, muhalefetin katkı sunmasının engellendiği, 
halkın doğruları bilme hakkının engellendiği bir süreçte, Cumhuriyet Halk Partisi, tavır koyarak, biz 
bu yanlış duruşun bir parçası olmayız noktasında bir tavır sergilemiş ve salonu terk etmiştik. Ertesi 
gün, gazeteleri açtık, baktık, Sayın Bakanın, Milliyet Gazetesinde, çaresizliğini gösteren bir fotoğ
rafı var. Sayın Bakan, bunun arkasına sığınırcasına, sanki, cidden çevre kanunu, çevreyi kapsayan, 
çevre felsefesini içeren bir kanun çıkarmak istiyormuş da, Parlamentodaki çoğunluğu sağ
layamadığı için çıkaramıyormuş gibi bir görüntü vererek "ben kitap yazsaydım derdimi anlatamaz
dım" diyor. 

Sayın Bakanım, az sonra, sizinle ilgili, çevreyle ilgili uygulamalarınızı, burada, tekrar tekrar 
paylaşacağız. Gerçekten çevre kanunu olması anlamında ciddî bir çalışma götürülmemiştir. Mevcut 
yasadan biraz daha iyi bir yasa olabilir; cezaların artırılması, tanımların, yeni tanımların getirilmiş 
olması, yasayı, mevcut yasayı kısmen güncelleştirmiş olabilir; ama, çevre mantığı içerisinde düzen
lenen bir yasa değildir. Dolayısıyla, Sayın Bakanımızın o görüntüsü, sadece, burada salonların boş 
kalmasının getirdiği bir üzüntü olabilir; ama, gerçek anlamda çevre kanununu çıkaramadığı için bir 
üzüntü değildir. Bunu neye göre değerlendiriyorum? 

Çok değerli arkadaşlarım, bu kanun tasarısı, yaklaşık üç yıl önce komisyonlara geldi, acilen 
çıkması gereken bir yasa olarak değerlendirildi, komisyon toplandı, belli bir aşamaya kadar gelin
di. Nereden talimat geliyor, nereden telkin geliyor bilemiyorum, ama, belli bir müddet sonra görüş
me askıya alındı. 

Çok değerli arkadaşlar, komisyondaki çalışan arkadaşlarımız, gerek alt komisyonda gerek asıl 
komisyon başkanlığında bulunan arkadaşlarımız, iyi niyetle, bu komisyonun çalışmalarını sürdür
dü; fakat, onların da üzerinde olan bir irade, bu yasanın, ne hikmetse, bir türlü, Parlamentoya gel
mesini istemedi; engellendi. 

Yine, komisyonun görevi Parlamentoyu temsilen sürdürülüyor idi. Parlamento adına, yasama 
adına görevini sürdüren komisyon, belli bir müddet çalışmasını sürdürdü. Bir maddenin görüşmesi 
sırasında -Sayın Bakan da vardı- Bakan ile Sayın Komisyon Başkanı, belli bir konuda ters düştüler. 
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Komisyon Başkanımızın -daha çevreci bir yaklaşım sergileyerek- bir önerisi komisyonda görüşül
dü. Sayın Bakanın karşı çıkmasına rağmen, bu görüş oylamaya sunuldu, öneri oylamaya sunuldu; 
komisyon, Komisyon Başkanının önerisini kabul etti. Rutin çalışmamız sona erdi. Bu rutin çalış
manın neticesinde, bir başka gün toplanmak üzere, toplantıya ara verildi. 

Bizim, Yasama Meclisine olan saygımız, parlamenter sisteme olan saygımız gereğince içimize 
sindirmemiz mümkün olmayan bir görüntüyle, bir gün, Sayın Bakanın yurt dışında olduğunu fırsat 
bilerek, Meclis... 

RASİM ÇAKIR (Edirne) - Komisyon Başkanının... 
MEHMET BOZTAŞ (Devamla) - Pardon. 
...Komisyon Başkanının yurt dışında olduğu bir zamanda -komisyonu toplantıya çağırmak 

Komisyon Başkanının görevi iken- Başkanvekili, Sayın Bakanın isteği üzerine, Komisyonu toplan
tıya çağırıyor. 

Bu, alışılmış, görülmüş bir durum değildir. Bir bakıma, Komisyon Başkanı by-pass edilerek, 
Bakanın isteği doğrultusunda bir komisyon şekillenmesi gerçekleştiriliyor. O zaman da "bu yanlışın 
bir parçası olamayız" demiştik; hukuk devletine olan saygımız gereği, parlamenter sisteme olan 
saygımız gereği, yasamanın, yürütmenin emrine girmesini içimize sindiremeyeceğimizi söyleyerek 
tavır koymuş, komisyon çalışmalarına katılmamıştık. O komisyon çalışmalarına katılmadığımız 
süre içerisinde, Sayın Bakanın isteği doğrultusunda, bu yasa -komisyonun tasarıyı görüşmesi-
bitirilmiştir. 

Bunu bilgilerinize neden sunuyorum: Bu bir yönetme üslubudur. Bugün, buraya, temel kanun 
niteliğinde, böylesine önemli, hem bugünü hem yarını, bütün insanlığı, bütün canlıları ilgilendiren 
bir kanun tasarısı görüşülürken, madde madde tartışılması gereken, her arkadaşımızın bilgisinden, 
birikiminden, tecrübesinden istifade edilmesi gereken bir ortamda, bir kaptıkaçtı mantığıyla, bir 
yasa Parlamentodan çıkartılmaya çalışılıyor. 

Değerli arkadaşlar, böyle bir olayı, hukuk devleti anlayışıyla bağdaştırmamız mümkün değil; 
demokrasi mantığıyla, parlamenter demokrasi mantığıyla bağdaştırmamız mümkün değil. AKP'li 
arkadaşlarımıza zaman zaman sorduğumuzda, bu kürsüye gelen her arkadaşımız diyor ki "biz, halk
tan yetki aldık, sayısal anlamda çoğunluğumuz var." 

Demokrasi bu değildir değerli arkadaşlar. Demokrasinin içini boşaltır, sadece demokrasiyi bir 
rakama indirirseniz, sayılar düzeyine indirirseniz, bu, demokrasi anlayışımıza, parlamenter sis
temimize verilebilecek en büyük zarardır diye düşünürüm. Bu, olsa olsa -demokrasiyi bu şekilde 
yorumlamak- çoğunluğun tahakkümünü doğurur. Bir bakıma, uzun... 

MEHMET SARI (Osmaniye) - Sizden başka... 
MEHMET BOZTAŞ (Devamla) - îzin verir misiniz... 
Bir bakıma, bu, çoğunluk diktasına doğru Türkiye'yi götürür ki, parlamenter sistem de bundan 

zarar görür; hukuk devletinin değerlerini korumaya çalışan herkesi üzeceği gibi, bizi de üzecektir. 
MEHMET SARI (Osmaniye) - Bırak bunları! 
MEHMET BOZTAŞ (Devamla) - Değerli arkadaşlarım... 
Sizler, ancak, zannediyorum -orada varlık sebebiniz- bir milletvekili sıfatınızla orada oturmayı, 

sadece buradaki insanların konsantrasyonunu bozmak olarak algılıyorsunuz. Yasaların çıkması 
konusunda katkı sunarsanız, müspet katkı sunarsanız, herkes gibi biz de size saygı duyarız... İzin 
verin. Lütfen... 

BAŞKAN - Sayın Boztaş, siz, Genel Kurula hitap edin. 
MUSTAFA NURİ AKBULUT (Erzurum) - Kim ne dedi? 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, siz de, lütfen, hatibe müdahale etmeyin. 
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NAİL KAMACI (Antalya) - Olar da laf atmasınlar. 
MUSTAFA NURİ AKBULUT (Erzurum) - Ne ilgisi var canım?! Kim ne dedi?! 
NAİL KAMACI (Antalya) - Atıyorsunuz işte!.. 
BAŞKAN - Siz Genel Kurula hitap edin efendim. 
MEHMET BOZTAŞ (Devamla) - Değerli arkadaşlarım. 
NAİL KAMACI (Antalya) - Yasayı çıkarmaya uğraşıyorsunuz; bırakın çıksın. 
CANAN ARITMAN (İzmir) - Siz, Çevre Yasası çıkmasın istiyorsunuz. 
NAİL KAMACI (Antalya) - Ona bile tahammülünüz yok yahu! 
MEHMET BOZTAŞ (Devamla) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Arkadaşlar, böyle bir usul yok. 
NAİL KAMACI (Antalya) - Bu usulü onlar başlattılar. 
BAŞKAN - Aynı şeyi söylüyorum ben de, herkese aynı şeyi söylüyorum. 
NAİL KAMACI (Antalya) - Yani, olmaz... Başlattılar... 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Boztaş. 
ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye) - Siz bize bakarak konuşun, onları boş verin. 
MEHMET BOZTAŞ (Devamla) - Bir an, değerli arkadaşlarım, oturup düşünüyorsunuz: Böy

lesine önemli bir yasanın, kaptı kaçtı mantığı içerisinde Parlamentodan geçiriliyor olmasının man
tığı ne olabilir? Böyle bir uygulamanın gereği ne olabilir? İki şey aklıma geliyor: Birisi, AKP 
Grubunun, bu anlamda, demokrasi anlamında, bir sıkıntısı var demektir. İkincisi de, bu yasanın 
görüşülmesi sırasında, tasarının görüşülmesi sırasında, her maddesinde, AKP'nin çevreye bakışının 
sorgulanacağı, üç yıllık süre içerisinde AKP'nin çevreye ilişkin uygulamalarının buradan deşifre 
edileceği, hükümetin, çevreyi korumaktan daha ziyade, çevreyi kirletenlerin yanında tavır aldığı 
gerçeğinin burada görülmesi istenmemiştir. 

Sayın Bakanın görevde bulunduğu süre içerisinde yaptığı yanlış uygulamalar, medyanın önüne 
çıktığında ayrı, televizyonların karşısına çıktığında ayrı, ama, yönetmelik çıkarırken ayrı, icranın 
başında ayrı bir görüntü vermesinin, buradan gösterilmesi istenmemiştir. Yani, AKP'nin çevreci ol
mayan yüzünün buradan deşifre edilmesi istenmemiştir. Bu gerçeklerin altını çizme ihtiyacını özel
likle hissettim. 

Şimdi, Türkiye açısından baktığımızda değerli arkadaşlar, her geçen gün, çevreye dayalı has
talıklarda giderek artışlar söz konusu olmaya başlamış. İşte, Dilovası'nda, işte Karadeniz Bölgesin
de, kanser vakaları hızla artar hale gelmiş. Bunlar, o bölgenin hassasiyeti anlamında, sadece 
kamuoyuna yansıyan kısmı. Türkiye'nin neresinden bir ölüm haberi alırsak alalım, 10 kişi ölmüş 
diye duysak, 8'ini sorsak, 8'i kanserden ölüyor. 

Hem ülkenin içinde bulunduğu sağlık sorunları bu kadar devasa boyutlara ulaşmışken, aynı 
zamanda, dünyanın içinde bulunduğu koşullara bakıyorsunuz, bir taraftan küresel ısınma, diğer 
taraftan iklim değişiklikleri ve yaşam alanlarımızın, havanın, suyun ve toprağın giderek daha çok 
kirlendiği bir ortamda, bilim adamlan, yakın gelecekte Türkiye'nin ve dünyanın yaşanamaz bir nok
taya sürükleneceğini bas bas bağınyor, bu konuda önlem alınması gerektiğini söylüyor. Böyle bir 
süreçte bu tasarıyı görüşüyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, böyle bir süreçte böylesine talihsiz bir şekilde bu yasayı görüşmek 
zorunda kalmak gerçekten bizleri üzüyor; ama, buna rağmen, yine de, belli hususları sizlerle pay
laşmak isterim. 

Yakın zamanda ortaya çıkan bu variller olayı gündemin sıcak konusu. Bu variller olayı ortaya 
çıkınca Sayın Bakanın birkaç kez konuşmasına tanık olduk. Hadi, medya marifetiyle bu yansıtılır-
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ken yanlış yansıtılmış olabilir diye düşünebiliriz. Sayın Bakan buraya çıktı, burada, Kocaeli Millet
vekilimiz Sayın Salih Gün'ün açıklamalarına yanıt vermek adına buraya çıktığında açıklamaların
dan birkaç bölüm okuyorum sizlere: "Türkiye, biraz, dünyadaki gelişmeleri, ne yazık ki, oldukça 
geriden takip ediyor. Bunun bedelini de havamızı, suyumuzu, toprağımızı kirleterek ödüyoruz 
maalesef." Bunu kim söylüyor; muhalefet sıralarındaki bir milletvekili değil, sokaktaki üçüncü kişi 
değil, bunu söyleyen Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin çevreden sorumlu bakanı, Çevre Bakanı. 

Dert yanma makamında mısınız Sayın Bakan, çözüm üretme makamında mısınız?! Bizimle ay
nı duyguları paylaşıyorsanız, icranın basındasınız, yetkilerinizi kullanın bu sıkıntıları çözün; ama, 
çözemezsiniz. Çözemezsiniz; çünkü, çevreyle ilgili bir sorununuz yok. Sizin kafanızın arkasında 
başka bir gerçek var; onu, buradan, yine sizlere söyleyeceğim. 

Bir başka bölümünde, bu varillerin ortaya çıkmasından sonra, Türk Ceza Kanunundaki 181 ve 
182 nci maddeler gündeme geliyor. Buna ilişkin de, Sayın Bakan "olay yargıya intikal etti; şimdi, 
yargı süreci, Türk Ceza Kanununun 181 nci maddesine göre, beş yıldan az olmamak üzere, hapis 
cezası da var bu işin içerisinde" diyor. 

Değerli arkadaşlarım, beş yıldan az olmamak üzere... Türk Ceza Kanununu, hepimiz, burada 
gördük, oylamasına katıldık, tartışmalarına katıldık. Bir bakan, böylesine gerçekleri çarpıtarak, 
kamuoyunu yanıltabilir mi?! Kendi, Meclisteki arkadaşını, arkadaşlarını, milletvekillerini yanıl
tabilir mi?! Yanıltabilirse, yanıltırsa eğer, bunu, bakan sorumluluğuyla bağdaşır bulmamız mümkün 
mü?! 

Değerli arkadaşlarım, gerçekten, bunlar, bizi, derinden yaralayan olaylardır. 
Yine, Sayın Bakan diyor ki: "Kamuoyu, bize, bu olayda, sonuna kadar destek vermiştir. Basın, 

bize, sonuna kadar destek vermiştir. Basın, buradaki olayın aydınlatılması noktasında, bize yardım
cı olmuştur. Ben, basınımızın bütün organlarına teşekkür ediyorum." 

Değerli arkadaşlar, bizler de, basınımıza ve kamuoyuna gerçekten teşekkür ediyoruz. Bizler bu 
teşekkürü yaparız da, Sayın Bakan, vatandaş, kamuoyu, gazeteler, medya mensupları, sizin önünüz
de gidiyorsa, sizin, o makamda bulunma gerekçeniz nedir?! Olayları arkadan takip ediyor olmanız, 
sizi üzmüyor mu?! Bizi üzüyor. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin bir bakanının medyanın ar
kasında kalmış olması, kamuoyunun arkasında kalmış olması, bizi derinden yaralıyor. Bu, sadece 
sizin sıkıntınız değil; bu, Parlamentonun sıkıntısı haline gelmeye başlamıştır, ki, bu, hepimizi üzer. 

Yine, Sayın Bakan bu varillerle ilgili söylemeyi sürdürüyor "suç, dünyanın gelişmiş bir ül
kesinde işlenmiş olsaydı öyle zannediyorum ki, buna... Öyle, zanla konuşmayayım da, yani, kesin 
olarak ifade etmek, burada, elbette ki, boynumuzun borcudur. Bununla alakalı milyon dolarlık 
cezalar söz konusu olurdu, bununla alakalı kamuoyunda teşhir söz konusu olurdu." 

Sayın Bakan, doğru söylüyorsunuz. Böyle bir şey dünyada olsa, belki, böyle devasa cezalarla 
karşılaşabilirsiniz. Peki, çağdaş ülkelerde, bir ülkenin çevreden sorumlu bakanı böyle bir olayla kar-
şılaşsa, o bakan ne yapması gerekir Sayın Bakan? 

CANAN ARITMAN (İzmir) - İstifa etmesi gerekir, istifa... 
MEHMET BOZTAŞ (Devamla) - Sadece olayların arkasına takılıp gider mi, yoksa "bu çevre 

felaketlerinden, asıl sorumluluk makamında bulunan benim, bunun gereğini yaparım" mı der. Bunu 
da, sizlerin takdirine sunuyorum. 

"Türkiye'ye teşhir edilecek. Bunu herkesin bilmesi lazım; yani, kimseyi korumak, kimseyi kol
lamak gibi bir niyetimiz yok, olması da söz konusu olamaz." Bu, Sayın Bakanımızın açıklamaları. 
Değerli arkadaşlarım, Sayın Bakanımızın konuşmaları bu kadar ciddî sıkıntılar içermektedir. 

Ancak, sadece, bugün, bu tasarının görüşülmesi sırasında, asıl sıkıntının, asıl sorunun çok daha 
önceden başladığını görmek mümkün. 
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Bugün bir yasa çıkartacağız. En iyi yasa, uygulanan yasadır. Mevcut, yürürlükte bulunan 
kanunla bile alınabilecek birçok önlem varken, bu önlemler alınmamıştır. Alınmamıştır; çevreci bir 
duruş yoktur, çevreci bir anlayış yoktur, onun arkasında duracak bir bakan yoktur. 

Değerli arkadaşlarım -zamanımın az kaldığını görerek fazla da uzatmak istemiyorum- bir 
hususun altını özellikle çizme ihtiyacını duyuyorum. Sayın Bakanın bir konuşmasını, sizlerle, yine, 
paylaşacağım. 

Bu kanunun, tasarının belli bir aşamasından sonra iki kişinin diyalogu... Üretici Birliği Genel 
Koordinatörü, Türkiye Mermer, Doğal Taş ve Makine Üreticileri Birliği Genel Koordinatörünün bir 
yaklaşımı var vatandaşın dava açma hakkıyla ilgili bir konuda "Sayın Bakan, değerli komisyon 
üyelerimiz; bu kanunu, biz, reel sektör için, sanayici için çıkarıyorsak..." Bakın, hangi kanundan 
bahsediyoruz; Çevre Kanunundan. Çevre Kanununu, bir arkadaşımız nasıl değerlendiriyor: "Biz, bu 
kanunu, reel sektör için, sanayici için çıkarıyorsak, sanayiciyi de korumak durumundayız." Bunu 
kim söylüyor; sanayici. Kime; Sayın Bakana söylüyor. Peki, Sayın Bakanımızın, böyle bir konuş
ma karşısında nasıl bir tepki vermesini beklersiniz? 

RASİM ÇAKIR (Edirne) - Çevreci bir tepki vermesini... 
MEHMET BOZTAŞ (Devamla) - "Değerli arkadaşım, yanılıyorsun; biz, sanayi alanını düzen

leyen değil -sanayi kanunu çıkarmıyoruz- burada, biz, çevre kanunu çıkarıyoruz. Çevre Kanununu 
çıkaracağız ki, sanayi de çevreye uygun üretim yapacak..." 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 
MEHMET BOZTAŞ (Devamla) -" . . . kuruluşlar, çevreye daha saygılı olacak" demesini bek

lersiniz. Fakat, Sayın Bakan tam tersini söylüyor. Belli bir noktadan sonra diyor ki "ancak, burada 
'yargı yolu' dediniz mi iş değişiyor. Bakın 'yargı' dediniz mi iş değişti. Türkiye'de kimseye taş koy
durmazlar. Ben de katılıyorum, hiçbir yerde bir maden araması yapamazsınız; hiçbir yerde hafriyat 
yapamazsınız; hiçbir yerde sanayiyle alakalı, turizmle alakalı bir tek adım atmak mümkün değildir. 
Ancak, burada, 'mağdur olan taraf derseniz iş değişir" diyor. 

Benim asıl gelmek istediğim bir başka nokta var; Sayın Bakanın çevrecilere bakışı: "Her gün 
sabahleyin saat 7'de, spora gider gibi, sadece işi bu olan insanlar var. Bunu takip edip ve bunu 
hayatının tek meşgalesi edinmiş insanlara çok önemli bir fırsat verilmiş olur ki, ülkemizin 
sanayileşmesi ve kalkınması yönünde, ben, bunu mahzurlu görüyorum." Yargıya başvurma hak
kının sadece ve sadece zarar görenle sınırlı tutulabilir anlamında yaklaşımlar sergiliyor. Böylesi bir 
yaklaşım sergileyen Bakanın çevre ruhunu taşıyacak bir kanun çıkarmasını beklemek mümkün 
değildir. 

Dolayısıyla, değerli arkadaşlarım, biz buna, bu kanuna, hiç değilse, mevcut, uygulanmakta 
olan kanundan bir adım daha ileride olması nedeniyle olumlu yaklaşabiliriz; ancak, maddelerin 
görüşülmesi sırasında katkımızı çok daha üst düzeyde sunabilecek iken, bu hakkımız da elimizden 
alınmıştır. Kamuoyunun bunu bilmesini özellikle istedim. 

Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Boztaş. 
(CHP Grubu milletvekilleri Genel Kurul Salonunu terk ettiler) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Hükümet adına söz talebi var. 
AHMET YENÎ (Samsun) - Arkadaşlar niye kaçıyorsunuz?! Sayın Bakanı dinleyin... 
BAŞKAN - Çevre ve Orman Bakanımız Sayın Osman Pepe, buyurun. (AK Parti sıralarından 

alkışlar) 
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ÇEVRE VE ORMAN BAKANI OSMAN PEPE (Kocaeli) - Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; Çevre Kanunuyla alakalı olarak değerli grup sözcülerini dinledikten sonra, Hükümet olarak, 
Bakanlık olarak bu konuya bakışımızı, Çevre Kanunuyla alakalı olarak kamuoyunun hassasiyet
lerini karşılama noktasında yapılan çalışmaları, siz değerli milletvekilleriyle ve kamuoyuyla paylaş
mak istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, çevreyle alakalı, elbette ki, herkesin kendince söyleyeceği en az birkaç sözü 
vardır; çünkü, hepimiz, çevre diye tarif edilen olgunun ayrılmaz birer parçasıyız. Ama, dünyadaki, 
çevreyle alakalı tanımlan, çevreyle alakalı yapılan çalışmaları ve ülkemizdeki bu süreçte yapılan 
çalışmaları, zannediyorum, burada, hepimiz farklı farklı pencerelerden, farklı farklı boyutlarıyla 
ifade ederken, bazen, işin gerçeğinden daha ziyade, belki popülizmini yaparak, bu kürsüden söz 
söylemek, aslında, doğru bir iş olmasa gerektir. 

Değerli arkadaşlar, Çevre ve Orman Bakanlığı birleştirildiğinde, Bakanlığın kuruluş 
kanununun, ana komisyon olan Plan ve Bütçe Komisyonunda müzakeresi esnasında, Anamuhalefet 
Partisi milletvekilleri, Türkiye'deki çevrenin güme gittiğini, çevre diye bir bakanlığın bundan son
ra söz konusu olamayacağını söylemişlerdi; ama, Çevre Bakanlığı ile Orman Bakanlığı bir araya 
geldiğinde, Çevre Bakanlığının o günkü bütçesi sadece 47 trilyondu. Çevre Bakanlığının, o günkü 
şartlar içerisinde, günlük zarurî ihtiyaçlarının dışında herhangi bir adım atacak ne kaynağı ne de 
mecali vardı. Çevre ve Orman Bakanlığının bir araya gelmesinden sonra, Bakanlık, hem fizikî 
olarak hem de inisiyatif alanını genişletmiş olması açısından, birtakım maddî imkânlarını iyileştir
miş olması açısından da, gerçekten önemli kazanımlar elde etmiştir. 

Çevre Kanunu, bu Parlamentonun gündemine -on yılı aşkın sürede burada ben milletvekilliği 
yapıyorum- on yılı aşkın süredir gelir ve görüşülemeden, kadük olarak bir başka döneme kalırdı. 
Tabiî, bu süreçte, çevreyle alakalı, Çevre Kanunuyla alakalı onlarca şey bu kürsüden ifade edilmiş
tir. 

Çevre Kanunu, bizim Bakanlığımızda, bizim dönemimizde gündeme geldiğinde, tabiî, son 
derece şümullü ve dünyadaki çevreyle alakalı gelişmeler, ülkemizdeki gelişmeler son derece komp
leks olması münasebetiyle, bu kanunun müzakere sistematiğinde daha hassas hareket etmemiz 
gerektiğini, bu konuda, sivil toplum örgütlerinin, meslek kuruluşlarının görüş ve düşüncelerini 
azamî şekilde alalım ve değerlendirelim diye düşünüldüğünden, komisyonun gündeminde birbuçuk 
yıldan daha fazla tartışılmıştır, enine boyuna müzakere edilmiştir. Bütün sivil toplum kuruluşlarının, 
bütün meslek kuruluşlarının sözcüleri, avukatları, başkanları katılarak, görüş ve düşüncelerini orada 
ifade etmişlerdir. Anamuhalefet Partisinin komisyondaki milletvekilleri de, temsilcileri de görüş
lerini ifade etmişlerdir. 

Şimdi, burada, Anamuhalefet Partisinin değerli grup başkanvekilleri ve milletvekilleri, milletin 
kürsüsüne çıkıp da, efendim, bunu, siz, temel kanun olarak getirmeseydiniz, normal prosedürde 
getirseydiniz de, biz, çıksaydık, burada, her madde üzerinde konuşsaydık... 

Peki, sayın sözcü, senin milletvekillerin, bu alt komisyonda ve ana komisyonda aylarca 
görüşülürken, tartışılırken, partinizin görüşlerini, lütfedip, kerem edip de orada ifade etseydiler ya! 
"Bir komisyon kuralım şimdi" diyor. Ne demek; yani, bu Mecliste böyle bir teamül var mı? 

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Gıyaba konuşmayın Sayın Bakan! 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANI OSMAN PEPE (Devamla) - Bu Mecliste ihtisas komisyonları 

var, bu ihtisas komisyonlarının alt komisyonları var; bir kanun gelir, ana komisyonda, eğer, 
müzakere edildiğinde, daha şümullü olarak, geniş katılımlı olarak, sivil toplum örgütlerinin, meslek 
kuruluşlarının sözcüleri gelsinler, azamî mutabakat sağlansın, demokratik katılım sağlansın, destek
ler sağlansın diye arzu edilirse, bunun çözüm yolu alt komisyondur. Bu kanun alt komisyona gitti, 
alt komisyonda aylarca tartışıldı. 
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Bakın, sivil toplum kuruluşlarından sadece bir tanesinin burada temsilcileri var. Hani, bu sivil 
toplum kuruluşları?! Biz, onlarla birlikte, defalarca bir araya geldik. En son 20'den daha fazla sivil 
toplum kuruluşu, çevreyle alakalı sivil toplum kuruluşuyla, o başkanlarla, onların yöneticileriyle İs
tanbul'da bir araya geldik. Defalarca görüşlerini istedik. 

Saygıdeğer milletvekilleri, bu kanun, eğer olağan şekilde buraya gelseydi, birkaç ay sürerdi; 
çünkü, Anamuhalefetin, ben, Grup Başkanvekillerine, sözcülerine, değerli arkadaşlarımıza -doğ
rudur; Sayın Anadol da bizimle geldi, görüştü, etti diyor- defalarca gittim, dedim ki yahu, Sayın Grup 
Başkanvekilleri, lütfen, bize destek veriniz. Yani, bu işin ehemmiyetine binaen, ben, bir seneden bu 
tarafa, kapılarını defalarca çaldım. Tuzla'daki variller, efendim, gündem olduktan sonra, biz bu 
meseleyi kamuoyuyla paylaşıyor, Cumhuriyet Halk Partisinin sözcülerine gidiyor değiliz ki. 

Şimdi, burada konuşan değerli sözcü arkadaşımız, hukukçu bir arkadaşımız. Burada konuşan 
muhalefet partisinden değerli arkadaşlarımızın önemli bir kısmı hukukçu arkadaşlarımız. Bunlar 
diyorlar ki: "Efendim, bu, Türk Ceza Kanununun 181 ve 182 nci maddeleri ertelenirken, Sayın 
Bakan bunlara destek verdi." Böyle bir şey söz konusu değil; ama, değerli hukukçulara, değerli söz
cülere, şuradan, bu kürsüden şunu hatırlatmak istiyorum: 181 inci maddenin sadece birinci fıkrası 
ertelenmiş, 182 inci maddenin sadece birinci fıkrası ertelenmiş. 18 Tin üçü de duruyor, dördü de 
duruyor; 182'nin biri ertelenmiş, ikisi duruyor. Yani, buralarda, evet, bu suçu, bu fiili işleyenlerle 
alakalı hapis cezası öngören fıkralar duruyor. Yani, buradan, kamuoyunu doğru bilgilendirmemiz 
lazım. Ben bir hukukçu değilim, ben bir mühendisim; ama, bu konuda, işin uzmanlarıyla, Türk Ceza 
Kanununu hazırlayan uzmanlarla yapmış olduğumuz görüşmelerden, Adalet Bakanlığından almış 
olduğumuz bilgiler, malumatlardan, bu kanunun bu fiili işleyenlerle alakalı ceza içeren fıkralarının 
yerinde olduğunu söylüyor. 

Değerli milletvekilleri, çevreyle alakalı Türkiye'nin fotoğrafını, onlarca kez, bu kürsüden, 
sizinle birlikte paylaştım. Belki, söylediklerim kral çıplak manasına geliyordu; ama, onu söylemek 
de, bakan olarak bana düşmüştü. "Efendim, Sayın Bakan, siz çözüm mahallindesiniz, mevkiin-
desiniz; niye çözmüyorsunuz?.." Bakın, bununla alakalı bir eylem planını ortaya koyduk biz, 
Bakanlık olarak. Dedik ki "önümüzdeki süreci yönetecek bir eylem planını hazırladık Bakanlık 
olarak." Bu eylem planındaki durum şudur: Türkiye, Avrupa Birliğine üye olacak çevre standart
larına gelebilmesi için 30-35 milyar euroluk bir bütçeye, bir harcamaya ihtiyacı var. Bunun yüzde 
10-15'ini Avrupa Birliği fonlarından hibe alsanız bile, 30 milyar euro kalır. Bunun üçte l'ini özel 
sektörün yapması lazım, üçte l'ini yerel yönetimlerin yapması lazım, üçte l'ini de merkezî 
hükümetin karşılaması lazım. Avrupa Birliği sürecinde bizden önce yürüyüp bu süreci tamamlayan 
bütün ülkeler, aynı yöntemi uygulamıştır. "Efendim, biz bu rakamları şimdi gerçekleştirebilir 
miyiz? Bunları yapabilecek, Türkiye'nin şu anda malî durumu, finans durumu buna müsait midir? 
Belediyelere, efendim, böyle bir yaptınm getirdiğiniz zaman belediyeler bu işin altından kalkabilir 
mi?! Personelin maaşını ödeyemiyor..." Bakın, belediyelerle alakalı bu kanun şunu getiriyor, diyor 
ki: "Siz atık su bedeli alıyorsanız, atık su bedelini ancak atık su arıtma tesisinde kullanabilirsiniz; 
başka yerde kullanamazsınız. Siz, çevre temizlik vergisini alıyorsanız, siz, katı atık düzenleme 
tesisinde bunu kullanabilirsiniz; başka yerde kullanamazsınız." Peki, nasıl bir program oluş
turuyoruz, nasıl bir takvim öneriyoruz bu kanunda; bu kanun, bugünden yarına, elbette ki, Tür
kiye'nin çevre altyapısını güllük gülistanlık yapacak bir kanun, bir imkân bize getirmiyor. Peki, ne 
getiriyor; üç ilâ on yıl içerisinde 3 225 belediyenin, organize sanayi bölgelerinin ve münferit 
faaliyet halindeki sanayi kuruluşlarının iş termin planlarını hazırlaması ve işi tamamlaması için üç 
ilâ on yıllık bir süreye ihtiyaç var. Niye; çünkü, bu 3 225 belediyenin, doğru, bir kısmı küçük 
belediyedir; hem de çok önemli bir kısmı küçük belediyelerdir, bu belediyeler, şu andaki imkân
larıyla bu işin üstesinden gelemezler. Onun için, Avrupa Birliği hibe fonlarını, alacak olduğumuz 
hibelerin çok önemli bir kısmını, biz, bu küçük belediyelerin projelerinin finansmanında kullanmak 
istiyoruz. 
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Bir de, bu kanunla şunu getiriyoruz: Kirleten öder. Yani, siz, çevreye bir atık bırakıyorsanız, 
onu bertaraf etme sorumluluğu sizin üzerinizdedir. Vatandaşlarımızın, elbette ki, bu konuda bilinç
lenmeleri sorunun çözümü açısından bizim elimizi kolaylaştıracak, elimizi rahatlatacak çok önem
li bir fırsatı bize veriyor. 

Değerli milletvekilleri, biz, Hükümet olarak 81 ilin katı atık düzeni depolarının, bertaraf tesis
lerinin yapımıyla alakalı bir eylem planı başlattık. 2006'nın sonuna kadar, başta büyükşehir 
belediyeleri olmak üzere, bu projelerin hayata geçmesini arzu ediyoruz. Bununla alakalı, Bakanlık, 
kendi imkânlarıyla temin etmiş olduğu hibe kredilerle, İller Bankasının kaynaklarıyla, il özel 
idaresinin kaynaklarıyla yerel yönetimleri destekliyoruz. Sanayii de destekliyoruz. Biz, sanayiciyi, 
ülkede yatırım yapan insanları, rakip olarak, düşman olarak göremeyiz ki. Biz, Çevre ve Orman 
Bakanlığı olarak -sanayicinin arkasında- bu adamlara nasıl ceza kesebiliriz, bu adamları nasıl mah
kûm edebiliriz, bunların sırtını nasıl yere getirebiliriz diye bir uğraş içerisinde olamayız. Bizim 
mantalitemiz, bunların bizim müttefikimiz olduğu; ülkeye hizmet eden herkesle biz kendimizi müt
tefik olarak görüyoruz, dost olarak görüyoruz. Yanlış yapan varsa, elbette ki, yanlış yapandan bunun 
hesabını da sorarız. 

Peki, onlara yol göstermek durumundayız, onlara kolay çıkış yollarını, çözüm yollarını teklif 
etmek durumundayız. Meseleyi ancak bu şekilde çözebiliriz. Yoksa, Türkiye'nin, şu anda, istihdam 
açısından, üretim açısından sanayicisinin sıkıntıları, darboğazları olduğunu biliyorum; ama, bu 
sanayicisinin bir kısmının, Tuzla'da görüldüğü gibi, milyarlarca dolarlık cirosu olan ve çok kârlı 
sektörlerde çalışmasına karşın, birkaç milyon dolarlık yatırımla çözülecek işini çözmeyen, işin 
kolayına başvurup, bir kamyoncuya, bir hafriyatçıya, bir iş makinesi operatörüne 3-5 bin dolara 
vererek bu işten kurtulmaya çalışan sanayici ile bu konuyu kendisine dert edinmiş sanayiciyi, ger
çekten atıklarını bertaraf etmek için milyonlarca dolarlık yatırım yapan sanayiciyi farklı tutmamız 
lazım; ikisini aynı kefeye koyamayız. Ama, şimdi, bu kanunda bize yanlış yapana öyle cezalar 
getiriliyor ki, ceza vermek bizim kanunumuzun ana felsefesini oluşturmamakla birlikte, yanlış 
yapandan, elbette ki, bunun karşılığını da almamız lazım, kirlettiğinin temizlenmesini, bertaraf 
bedelini almamız lazım. Sonra, böyle bir şeye, aslında, tevessül edecek bir adamın düşüncesi bile 
olamayacak. Niye; şimdi, yeni kanunda 3 trilyona kadar ceza getiriyorsunuz. 3 trilyona kadar ceza 
getirdiğiniz zaman, bu atıkları kamyonların sırtına yükleyip de herhangi bir görünmeyen yere 
götürüp depolama imkânı olabilir mi, böyle bir düşünce olabilir mi; olamaz. 

Anında müdahale etmek, anında kapatma yetkisini de alıyoruz, ceza tatbik etme yetkisini de 
alıyoruz. Tabiî, burada, denetici kurum ve kuruluşların kapasitesini geliştirmemiz lazım. Bu kanun
la, Bakanlığımıza, 500 tane uzman istihdam etme imkânı da geliyor. Elbette ki, biz, Bakanlık 
olarak, denetim kapasitemizi geliştirirken, ilgili kurumların da kapasitesini geliştirmesi lazım. 
Bugün belediyelerin, büyükşehir belediyelerinin bu konuyla alakalı pek çoğunun yeterli altyapısı, 
maalesef, müsait değildir, kadroları yoktur, bu konuyla alakalı işi takip edecek uzmanları yoktur, 
laboratuvarları yoktur, araçları yoktur, ölçüm istasyonları yoktur vesaire. İşte, bu kanun, bu imkânı, 
bu fırsatı da getiriyor. 

Tabiî, bu kanunla birlikte gelen, getirilen düzenlemeler, onların en enteresanlarından birisi de, 
değerli milletvekilleri, onlarca kez Türkiye'de gündem olmuş konulardan birisi de, Türkiye'nin 
denizlerinde belli bir kirlilik oluşturan ve Türkiye'nin muhteşem koylarının bir daha geri dönmemek 
üzere kaybedilmesine zemin hazırlayan, yaptırmış olduğumuz ölçümlerle de çok hassas koylarda, 
çok hassas bölgelerde balık çiftliklerinin hemen sahilin yanı başında, birkaç adımlık mesafede 
kurulduklarının... Şimdi, bu kanunla, hassas bölgelerde, SİT alanlarında, hassas körfezlerde, artık, 
balık çiftlikleri kurulamayacak. 

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Mevcutlar ne olacak Sayın Bakanım? 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANI OSMAN PEPE (Devamla) - Bunu da bu kanunla düzen

liyoruz. 
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Fabrikalara çevre görevlisi mecburiyeti geliyor; yani, yeni istihdamlar değil, eğer, bu konuda fab
rikalarda mevcut elemanlarından bu işi çözecek eleman yoksa, evet, çevre mühendisi, kimyager, biyolog 
gibi çevre mevzuatını bilen, bu formaliteleri bilen, bu takibi yapabilecek, bu izlemeyi yapabilecek insan
ların, fabrikalarda, sanayi kuruluşlarında olmasını da bu kanun mecburiyet altına alıyor. 

Şu andaki yapmış olduğumuz çalışmalarla Türkiye'de tehlikeli atıkların bertarafıyla alakalı, 
doğru, sadece 1 tane Kocaeli'de bir atık tesisi var. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakan. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANI OSMAN PEPE (Devamla) - Biz, çimento fabrikalarına ve 

kireç fabrikalarına da tehlikeli atıkları yakabilmek için lisans verdik. Gerekli emisyon ölçümleri 
yapıldıktan sonra bu fabrikaların bu atıkları yakmasına imkân tanıdık. Lisanslı "firmaların taşıması 
ve lisans almış olan fabrikaların yakmasının da yolunu açtık. Tabiî, burada yerli ve yabancı özel 
sektörün de çevre sanayiine, çevre sektörüne yatırım yapmalarının, biz, senelerdir gayreti içerisin
deyiz. Yani, İstanbul'da l'den fazla tesisin, Bursa'da, İzmir'de, İç Anadolu'da, Akdeniz Bölgesinde 
toplam olarak 7-8 tane, Türkiye'de, acil, tehlikeli atıkların yakılmasıyla alakalı, bertarafıyla alakalı 
tesisin kurulması şart. Bunlar, elbette ki, şu anda bu çalışmalar sürdürülüyor. Bu çalışmalar sür
dürülürken, elbette ki, burada, bu yatırımları kamunun yapmasını değil, özel sektörün yapmasını ve 
yap-işlet olarak bu işi kendisine iş edinmesini, burada yeni bir sektör olarak önemli bir yatırım im
kânının olduğunun altını bir kez daha çizmekte fayda görüyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; çevreyle alakalı, elbette ki, ÇED sürecinin uzunluğundan 
biraz önce bir arkadaş bahsetti. Bizim şu andaki ÇED sürecimiz, yüzde 95 oranında Avrupa Birliği 
standartlarına uygun hale getirilmiştir. 

Tabiî, benim, çevreyle alakalı epey söyleyeceklerim var; ama, değerli sözcülere -zamanım da 
dolduğu için- burada fırsat vermek için sözlerimi toparlarken, siz değerli milletvekillerinin Çevre 
Kanununa verdiğiniz ve bundan sonra da vereceğiniz desteklerden dolayı teşekkür ediyor, hepinize 
saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Bakana. 
Komisyon adına, Malatya Milletvekili Sayın Ahmet Münir Erkal; buyurun efendim. (AK Par

ti sıralarından alkışlar) 
ÇEVRE KOMİSYONU BAŞKANI AHMET MÜNİR ERKAL (Malatya) - Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; Çevre Kanunu, maalesef, ülkemizde çevreyle sıkıntıların yaşandığı bir or
tamda gündeme geliyor. Daha önce de dış kaynaklı kirliliklerle ilgili olarak bazı sıkıntıları yaşadık. 
Bütün bunlar bir bütün olarak ele alındığı zaman ortaya çıkan gerçek şudur: Çevre konusu, 
siyasetüstü bir yaklaşımla, bir anlayışla ele alınması gereken bütün insanlığın ortak sorunudur. 

Bu sorunun oluşmasında ihmal vardır, cehalet vardır, kasıt vardır, rant elde etmek vardır, doy
mayan egoizm vardır, eğitimsizlik vardır ve bunun gibi birçok parametre, insanın insanca yaşama 
ortamını yok etmektedir. Hatta, sadece yok etmekle kalmayıp, uzun süreli kalıcı etkiler de bırakabil
mekte, dünyanın ekonomik, sosyal, fiziksel dengelerini de bozmaktadır. Dünya Bankası ve Birleş
miş Milletler raporuna göre, çevre bu şekilde yok edilirse, yoksulluk artacak, tarım toprakları 
azalacak, su bulunamayacak ve bunun gibi birçok olumsuz etkiler ortaya çıkacak ve böylece sosyal 
patlamalar meydana gelecektir. 

Buradan hareketle, çevre problemleri, hem küresel ölçekte hem de ülke ölçeğinde problem ol
maktan her geçen gün çıkmakta ve insanlık için oldukça ciddîye alınması gereken bir tehdit haline 
gelmektedir. Tabiri caizse, insanlık, gözü dönmüş rant talebi, kontrolsüz egoizm, amansız rekabet 
ve tüketim çılgınlığıyla, âdeta, çevreyle savaşmaktadır, onu yok etmek için her türlü tekniği kullan
maktadır. Bu negatif anlayış, dünyanın tüm doğal sistemleriyle savaş halindedir, çatışma halindedir. 
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Bugün, dakikada 7 çocuk çevre kaynaklı hastalıktan ölmektedir. Dünya nüfusunun yüzde 40'ı 
temiz suya ulaşamamaktadır. Dünya yüzünde her yıl 6 000 000 hektar alan çölleşmektedir. Ül
kemizde erozyonla kaybettiğimiz toprak, bir Kıbrıs Adası genişliğindedir. Ayrıca, bunun erozyonla 
kaybedilen bitki, besin maddesinin maddî değeri de 1,3 milyar dolardır. Yani, dünya alarm vermek
tedir, çevre alarm vermektedir. Bu durum, insanın oluşturduğu teknolojik uygarlığın tüm kurum
larıyla sorgulanmasını gerektirecek kadar büyük ve ciddîdir. Çözüm de, bu uygarlığı çevre ve diğer 
sorunlarıyla topyekûn ele alarak yeni bir sistemle yeniden kurmak kadar büyüktür. Vizyonsuz cüce 
politikalar bu olayı çözemezler. Böyle bir vasatta, devekuşu gibi başımızı kumun altına sokarak 
çözüm ürettiğimizi zannetmek en büyük hatadır. 

Bazı şeylerin tecrübesi ve denemesi olmaz; çünkü, onların geriye dönüşü yoktur. Aynı şekilde, 
bazı çevresel kirlenmelerin geriye dönüşü yüzyıllar almaktadır. İnsana zarar veren bazı kirlen
melerin ise telafisi imkânsızdır. Bu yüzden, çevre meselesi asla hafife alınmamalı, bunu çözecek 
sistem acilen kurulmalıdır. Bu da kesinlikle yeterli değildir. Çevreyle ilgili kurulan bu sistemi sür
dürülebilir hale getirmek, onu yaşayan bir organizma gibi algılayıp müdahale etmek zorunludur. 
Ancak o zaman, bizi kuşatan, bizimle her an beraber olan çevreyi bizimle dost hale getirebiliriz, in
sana insanca yaşama ortamını hazırlayabiliriz. 

İnsanlığın bilmesi gereken en önemli, sade, yalın gerçek şudur: İnsan, doğaya hükmetme zaval
lılığını bir tarafa bırakıp, onun dengelerine saygılı olmayı, onunla dost olmayı, onunla beraber 
hareket etmeyi öğrenmelidir; çünkü, geçen zaman, çok acı olarak, insanlığa şunu öğretmiştir: Ona 
hükmetmek isteyenler, yani doğayı yönetmek isteyenler, onun ürettiği potansiyelden fazlasını kul
lanmak isteyenler -şu anda insanlık, dünyanın ürettiği değerden yüzde 30 daha fazlasını kullanıyor-
hem dünyayı hem de kendisini yok etmektedir. Şu andaki bilimsel veriler, ikazlar, uyarılar bunun 
en belirgin, en açık göstergesidir. 

Şu anda, çevre üzerine yapılan binlerce bilimsel araştırma, dünyanın geleceği noktasında en
dişe verici, insanı ürküten tespitler ortaya koymaktadır. Bu tespitlere rağmen, buna duyarsız kal
mak, ciddîye almamak, gereğini yapmamak uluslararası toplumun vebalidir ve bir insanlık suçudur. 

Biz, AK Parti Hükümeti olarak, birey odaklı siyaset yapıyoruz. Tüm gayretimiz, insanımıza 
her alanda onurlu ve itibarlı bir ortam hazırlamaktır. Bu anlamda, çevre konusunda yapılan yanlış
lar asla affedilemez ve asla mazur görülemez; ama, biz, sadece suçlamayı değil, çözüm üretmeyi il
ke edinen bir zihniyetin muhatabıyız. Bu anlamda, Acil Müdahale Kanununu çıkardık, Toprak 
Kanununu çıkardık ve buna mümasil birçok kanunu Türkiye'nin gündemine getirdik. Sonra, yak
laşık birbuçuk yıl süren bir çalışmadan ve tüm sivil toplum örgütleri ve reel sektör temsilcileriyle 
görüşerek, bugün önünüze gelen kanunu hazırladık. Biraz önce muhalefet temsilcilerinin yaptığı 
eleştirilerde, böyle bir görüşmenin yapılmadığının vurgulanması gerçekten üzüntü vericidir. Ben, 
Komisyon Başkanı olarak, yaklaşık 150'ye yakın sivil toplum örgütüyle ve talep eden herkesle, çok 
ciddî, çevreyle ilgili görüşmeler ve müzakereler yaptım ve onların bütün talepleri, Çevre Kanununa 
çok ciddî bir şekilde enjekte edildi. Fakat, bununla beraber, gerçekten, Komisyonda yaptığımız 
çalışmada, kesinlikle, bir iktidar-muhalefet çatışması olmadı. Bu anlamda, bize destek veren tüm 
Komisyon üyelerimize, Partimizin değerli üyelerine, CHP'li Komisyon üyesi arkadaşlara çok teşek
kür ediyorum. Asla, bu meseleyi, bir iktidar-muhalefet meselesi olarak algılamadılar, bunu bir or
tak değer olarak algıladılar, bu seviyeli yaklaşımla çok titiz bir çalışma gerçekleştirdiler. 

Değerli arkadaşlar, bu tasarının temelinde birtakım temel değerler var; sözü çok uzatmak da is
temiyorum; ama, bu tasan, Avrupa direktifleriyle, yaklaşık 250 direktifle uyum halinde olan bir 
tasarıdır, uluslararası kavramlar bu tasarının içine yerleştirilmiştir. İlk defa, eğitim maddesi 
konularak, çevre bilincinin, çevre şuurunun gelişmesi için çok önemli bir kazanım elde edilmiştir. 

Ayrıca, Çevre Bakanlığı, burada bir koordinatör bakanlık, bir organize edici bakanlık olarak 
sistemin içine yerleştirilmiş ve böylece, çevre meselesinin, sadece Çevre Bakanlığının meselesi ol-
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madiği, bütün Türkiye'nin, bütün bakanlıklann bir araya gelerek çözebileceği, bireysel ölçekten 
kurumsal ölçeğe kadar, yerel otoriteden merkezî otoriteye kadar tüm sistemin, seferberlik anlayışı 
içinde hareket etmesiyle çözebileceği bir mesele olarak sistemin içine yerleştirilmiştir. 

Değerli arkadaşlar, ayrıca, sivil toplum örgütleri, yerel otoriteler, dernekler, vakıflar ve diğer 
tüm gönüllü kuruluş ve derneklerin çevre konusunda çalışabilmesi için Bakanlığa görev verilmiş; 
Bakanlık, bunların bir arada çalışabileceği bir zemin oluşturmakla görevlendirilmiştir. Ayrıca, çev
re meselesinin çözülmesi noktasında teşvik hükümleri getirilmiş, Bakanlığa bu hususta yetki veril
miş; bu hususta gayret gösteren, çevre konusunda, çevreyi kirletmeme konusunda gayret gösteren 
reel sektörümüzün değerli temsilcilerine de birtakım teşvik verme imkânları kanunun içine derç 
edilmiştir. 

Değerli arkadaşlar, ana başlıklar olarak vurguladığım bu sistemde, ilk defa, çok önemli olarak, 
mesela, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma tarifleri Çevre Kanunumuz içerisine yerleş
tirilmiştir. Genel olarak bu çerçeveye baktığımız zaman, Çevre Kanunu, sizlerin değerli gayretleriy
le yasalaştığı zaman kurumsallaşmış bir çevre altyapısını gerçekten Türkiye'nin önüne koyacaktır. 

Bundan sonra tabiî mesele bitmemekte, çok daha büyük gayret gösterilerek, gerekli tüzükler, 
yönetmelikler çıkarılarak bu kurumsallaşmanın hızlandırılması mutlaka sağlanmalıdır. 

Değerli arkadaşlar, Çevre Kanunu on seneden fazla bir süredir Meclis gündeminde bekliyor, 
yaklaşık onbir yıldır bekliyor ve bir türlü gündeme getirilemiyor. Bugün AK Parti Hükümeti olarak, 
AK Parti Grubu olarak bu kanunu gerçekten Türkiye'nin gündemine, Meclis gündemine getir
diğimiz için son derece mutluyuz. 

Bu temennilerle, emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Tasarıyı hazırlayan 
Hükümetimize, Bakanımıza, büyük emek sarf eden iktidarı ve muhalefetiyle tüm Komisyon 
üyelerimize, değerli bürokrat arkadaşlarımıza tekrar teşekkür ediyor, insanca yaşama standart
larımıza büyük katkı sağlayacak bu tasarının hayırlı olmasını diliyor, saygılar sunuyorum. (AK Par
ti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Erkal. 
Sayın milletvekilleri, saat 19.30'da toplanmak üzere birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 18.52 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 19.39 

BAŞKAN : Başkanvekili İsmail ALPTEKİN 
KÂTİP ÜYELER : Mehmet DANİŞ (Çanakkale), Türkân MİÇOOĞULLARI (İzmir) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 93 üncü Birleşiminin 
Üçüncü Oturumunu açıyorum. 

871 sıra sayılı kanun tasarısının görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 
V.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
7.- Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Çevre Komisyonu 

Raporu (1/322) (S. Sayısı: 871) (Devam) 
BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet?.. Hazır. 
Tasarının tümü üzerinde şahısları adına söz isteği var. 
îlk söz, İstanbul Milletvekili Sayın Yahya Baş'a ait. 
Buyurun Sayın Baş. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Süreniz 1.0 dakika. 
YAHYA BAŞ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan 871 sıra 

sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun üzerinde şahsım adına söz almış 
bulunmaktayım; Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Dünyamızda endüstri ve teknoloji alanında meydana gelen hızlı gelişmeler ve buna bağlı hızlı 
kentleşme sonucu doğal dengelerin bozulması, doğal kaynakların yok edilmesi, canlıların yaşamını 
tehdit eden boyutlara varan çeşitli çevre sorunları ortaya çıkmaktadır. 

Son yıllarda dünyanın çeşitli bölgelerinde, özellikle de ülkemizde ortaya çıkan çevre faciaları 
hepimizi derinden yaralamaktadır. Bu tür olumsuzlukların önüne geçebilmek için yasal düzen
lemelerin de kifayetsiz olduğu, günün şartlarına cevap veremediği hepimizin malumudur. 

Çevrenin korunması ve iyileştirilmesi amacına yönelik ilk yasal düzenleme, 1983 tarihinde, 
2872 sayılı Çevre Kanunudur; ancak, Çevre Kanunu yürürlüğe girdiğinden bugüne kadar geçen yir
mi yılı aşkın sürede ülkemizde ve dünyada hızlı değişim ve gelişmeler yaşanmıştır. Çevrenin daha 
iyi ve etkin korunabilmesi için adı geçen Çevre Kanununda bazı değişikliklerin yapılması da zarurî 
hale gelmiştir. 

1995 yılından bu yana hazırlanan birçok değişiklik çalışmaları, üç kez Türkiye Büyük Millet 
Meclisine sevk edildiği halde, kanunlaşamadan kadük olmuştur. Birçok kanunî düzenlemelerde ol
duğu gibi, Çevre Kanununda da değişiklik yapılması 22 nci Dönem Parlamentosuna nasip olmuş
tur. Zira, geçmiş dönemlerde bir türlü çözülemeyen, sürekli ertelenerek üst üste yığılmış birçok 
soruna çözüm getiren kanunî düzenlemeler AK Parti Hükümetince ve dolayısıyla, 22 nci Dönem 
Parlamentosunca gerçekleştirilmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan Çevre Kanununda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Tasarısı, 22 nci Dönem başında tekrar Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edil
miş, 24 Haziran 2004 tarihinden itibaren de komisyonlarda görüşülmeye başlanmıştır. Tasarının gün
cel ihtiyaçlara cevap verecek duruma gelmesi için alt komisyona alınmış ve iki kere alt komisyonda 
görüşülmüştür. İkinci yasama yılında kurulan ilk alt komisyonda görüşüldükten sonra, üçüncü yasama 
yılında tekrar alt komisyonda görüşülmüş ve esas komisyona rapor haline getirilerek gönderilmiştir. 
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Benden önce konuşan, değerli CHP sözcüsü Sayın Boztaş'ın söylediği gibi, sadece alelusul, 
alelacele getirilmiş bir kanun tasarısı değildir. Kendisi, bizimle alt komisyonda çalışmış ar
kadaşımızdır. Orada, bu taşanların yapılışında emeği geçen birçok arkadaşlarımız gibi onun da 
emeği geçmiştir. Ancak, ne yazık ki, alışılagelmiş usul üzre, sürekli "hiç görüşülememiş, alelacele 
getirilmiş, üzerinde görüş beyan etme fırsatımız olmamış" sözleri devam etmektedir. Oysa, Sayın 
Bakanımın da az önceki konuşmasında belirttiği gibi, gerek alt komisyonda gerek esas komisyon
da, ülkemizdeki bütün bu konuya ilgi duyan sivil toplum kuruluşlarınca ve birçok uzmanlarımız 
arasından katılan, destekleyen ve bu çalışmalara katkıda bulunan insanlarca çok büyük gayretler 
gösterilmiş, günlerce oturumlar yapılmış ve yasa, bugünkü güncel haline getirilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, çevre kirliliğine yol açan en önemli etkenlerin başında, endüstri ve 
sanayi atıklarının oluşturduğu kirlilik ile evsel atıkların oluşturduğu kirlilik gelmektedir. Sür
dürülebilir kalkınmayı esas alan bir anlayışla hazırlanan bu tasanda, çevre kirliliğine yol açan işlet
melerle ilgili çeşitli düzenlemeler getirilmektedir. Gerekli işletme izinlerinin alınmasından arıtma 
tesislerinin yapımına ve atıkların bertarafına kadar çeşitli çözüm yollan öngörülmüştür. 

Sanayileşme ve kalkınma, hiç şüphesiz, insanlann yaşam düzeylerini yükseltmektedir. Ancak, 
insan sağlığını tehdit eden her türlü sanayileşme, tüm canlıların yok olmasına ve sağlıksız nesillerin 
yetişmesine yol açacaktır. Unutmayalım ki, bu dünya, bize, atalarımızdan miras değil, çocuk-
lanmızın emanetidir. Bu emaneti sahiplerine sağlıklı bir şekilde teslim etmek de, bizim aslî 
görevimizdir. Görüşülmekte olan bu yasanın tek amacı da, çevreyi sürdürülebilir bir şekilde 
korumak ve daha sonraki nesillere temiz ve sağlıklı bir gelecek bırakmaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sanayileşmenin getirdiği bir diğer önemli sonuç da, hız
lı kentleşme olgusudur. Ülkemizde, özellikle büyük şehirlerin çevresinde oluşan gelişme ve 
sanayileşme sonucu, bu bölgelerde kentleşme hızlı bir şekilde artmakta ve yıllardır oluşan çarpık 
yerleşim sonucu, altyapı yetersizliğinden oluşan çarpık yerleşim sonucu, büyük çevre sorunlan or
taya çıkmaktadır. Belediyelerin antma tesislerini yapmamalan sonucu, derelerimiz, akarsularımız, 
denizlerimiz kirlenmekte, dolayısıyla, buralardan yararlanma imkânımız da gittikçe azalmaktadır. 

Kirli ve kontrolsüz yakıt kullanımı sonucu, hava kirliliği de tahammül edilemez seviyelere gel
miştir. İşte, bu yasada, sözü edilen çözümlerin sağlanması için gerekli düzenlemeler yapılmış, 
belediyelerimizin arıtma tesisleri yapmaları için kademeli süreler verilerek, çözüm üretilmiştir. 

Yine bu yasada, çevre konusunda toplumsal katılımın azamî düzeyde tutulmasına, bir yandan 
tüm kesimlerin çevre konusunda eğitilmesini sağlamaya yönelik hükümlere yer verilerek, diğer 
yandan da, çevre konusunda bilinçlendirilen bu kesimlerin çevreye yönelik kararlara katılımını da 
sağlamaya ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Çevre gönüllüsü uygulamasıyla da, katılım ve denetim, 
devlet-vatandaş işbirliği olgusunu hayata geçirmiştir. 

2872 sayılı Çevre Kanununda yapılmakta olan bu değişikliklerle, kronikleşen çevre sorun-
lanmızın bir bir çözüleceğine inanıyorum. Bu yasanın hazırlanmasında emeği geçen bütün komis
yon arkadaşlanma ve bütün katılımcılara, özellikle değerli bürokratlanmıza teşekkür ediyor, Yüce 
Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Baş. 
Şahsı adına ikinci söz isteği, Denizli Milletvekili Sayın Ümmet Kandoğan'ın. 
Buyurun Sayın Kandoğan. 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sizleri saygıyla 

selamlıyorum. 
Çevre Kanunuyla ilgili görüşlerimi açıklamaya çalışacağım; yalnız, -görüşlerimi açıklamadan 

önce- biraz önce Sayın Çevre Bakanımızın konuşmalannı büyük bir üzüntüyle izledim. Böyle bir 
konuşma yapmak istemiyordum; ama, Sayın Çevre Bakanını dinledikten sonra, konuşmamın sis
tematiğini değiştirmek mecburiyetinde kaldım. 
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Şimdi, öncelikle, Sayın Çevre Bakanı "sivil toplum örgütleri nerededir" şeklinde bir ifadede, 
beyanda bulundu. Ben de, Sayın Bakanıma buradan sormak istiyorum: Bu kadar önemli bir kanun, 
temel kanun olarak getirilmiş bir kanun, devrim niteliğinde olduğu ifade ediliyor; ben de Sayın 
Bakanıma buradan sormak istiyorum: Nerede iktidar milletvekilleri? 

SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Bırak bunları, böyle konuşmayı bırak! 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - "Bırakın" olur mu Sayın Kapusuz?! Şurada, bu kadar 

önemli kanunsa, temel kanunsa, bu kanun devrim niteliğinde bir kanunsa, burada 20 kişiyle mi bunu 
görüşmemiz lazım?! Niye, o zaman, temel kanun esprisi içerisinde, bu kanunu getiriyorsunuz? 
Bunu söylemek en tabiî hakkımız. 

Sayın Bakan da, geçen hafta perşembe günü, bir gazetede yer alan fotoğrafıyla ilgili, aynı 
düşünceleri, benim söylediklerimi, aynı düşüncelerini Sayın Bakan da paylaştı. 

Şimdi, değerli milletvekilleri, Sayın Bakan diyor ki: "Efendim, komisyonlarda uzun süre 
konuşuldu, Türkiye Büyük Millet Meclisinden de konuşulmadan geçse de olur." Siz, bu tür bir yak
laşımı nereden elde ediyorsunuz Sayın Bakanım? Yani, Türkiye Büyük Millet Meclisinde kanunlar 
konuşulmayacaksa, görüşülmeyecekse, tartışılmayacaksa, o zaman, bir İçtüzük değişikliği yapalım, 
komisyonlarda görüşülsün, Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülmeden bu kanunlar bitsin. 
Böyle bir anlayışı kabul etmek mümkün mü? 

Şimdi, Sayın Bakan dediler ki: "181'in birinci fıkrası ile 182'nin birinci fıkrası..." Tamam, iki 
yıl sonra yürürlüğe giriyor; ama, diğer fıkralar orta yerde duruyor. Şimdi, Sayın Bakanım; yani, sizi 
yanıltıyorlar. Buraya gelip yanlış şeyler söylüyorsunuz. Şimdi, 181'in birinci fıkrası, kasten -bu 
ibare var- çevreyi kirleten kişilerle ilgili olarak bir hapis cezası uygulaması iki yıl ertelendi, iki yıl 
sonra yürürlüğe girecek. Siz diyorsunuz ki, sonraki fıkralar orta yerde duruyor. Sonraki fıkrayı 
okuyalım, ne diyor Sayın Bakanım. Dördüncü fıkrası ne diyor: "Birinci ve ikinci fıkralarda tanım
lanan fiillerin insan veya hayvanlar açısından tedavisi zor hastalıkların ortaya çıkmasına..." 

Şimdi "tedavisi zor hastalık"tan ne anlarsınız Sayın Bakanım? Bunun nihayeti ölümdür Sayın 
Bakanım, ölüm! Tedavisi zor hastalık nedir; ölümdür. Siz diyorsunuz ki: "Tedavisi zor hastalıklar
la ilgili olan bölüm, fıkra yürürlükte." Yani, siz, adamı öldüreceksiniz; bu fıkra yürürlükte diyecek
siniz!.. Böyle bir mantık olabilir mi, böyle bir anlayış olabilir mi?! 

Ben, o gün, bakınız, bu Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden, bu fıkraların iki yıl sonra 
yürürlüğe girmesiyle ilgili olarak bu kanunla ilgili hüküm buraya geldiğinde, bakınız, konuşma yap
mışım; tutanağım burada; tutanağı okuyorum, 26 Eylül 2004: "181 inci maddenin birinci fıkrası, 
182 nci maddenin birinci fıkrasının kanun yürürlüğe girdikten iki yıl sonra yürürlüğe girmesinin 
makul ve mantıklı bir açıklamasını... Eğer, o Bakanlıkta Bakan olarak oturuyorsanız, bu madde bu 
şekilde geçerse, derhal, o Bakanlıktan istifa etmeniz lazım." Bunu, ben, o kanun burada görüşülür
ken yapmış olduğum bir konuşmadan, tutanaktan okuyorum Sayın Bakanım. Bunu, o gün söy
lemişim; o gün... 

ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Yanlış söylemişsin. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Yanlış söylemişim Sayın Kaçır! İsmini de vereyim de, 

bütün millet bizi izliyor... 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Ee... 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Nasıl yanlış olduğu hususunu, gel burada anlat. 
Şimdi devam ediyorum: "Evet, biraz önce de bahsettiler, Anayasanın 56 ncı maddesi çok açık 

arkadaşlar. Çevreyi kasten kirletenlere, iki yıl boyunca çevreyi kasten kirletmeye devam edin, yet
miş milyon insana, çok kötü sağlık şartları içerisinde, çok kötü bir çevre içerisinde yaşamaya devam 
edin diyorsanız; ancak, hemen şunu da ifade etmek istiyorum -Sayın İpek burada ifade ettiler-
belediyeler bu işi iki yıl içerisinde ancak yapabilirlermiş. Ben iddia ediyorum ve huzurlarınızda 
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ifade ediyorum -burası çok önemli- arıtma tesislerinin maliyetini, birçok arkadaşımız çok yakından 
bilirler; iki yıl sonra geleceksiniz, yine bu maddenin yürürlüğünü, belediyeler bu konuda gerekli 
hazırlıkları yapamadılar, maddî imkânları yok, belediyeler borç batağı içerisinde, gelin, bunu iki yıl 
sonra, dört yıl sonra yürürlüğe koyalım diye, bir değişiklik maddesini, yine bu Meclisten geçirecek
siniz." 

Şimdi, yeni Çevre Kanununda aynı şeyler var arkadaşlar, aynı hükümler. "Üç yıl sonra, dört yıl 
sonra, beş yıl sonra, altı yıl sonra yürürlüğe girecek" şeklinde, belediyelerinin nüfuslarına göre bir 
düzenleme getirmişsiniz. 

Şimdi, ben birbuçuk yıl önce bunu Meclis kürsüsünden söylemişim. Keşke ben yanılsaydım, 
keşke ben haksız çıksaydım; ama, bugün geldiğimiz noktada, maalesef, bu gerçekle karşı kar-
şıyayız. 

Bakınız, o gün, ben, 5 milletvekili arkadaşımla -Sayın Dursun Akdemir de burada- bir önerge 
vermişiz. Önergemizde diyoruz ki... "181 ve 182'nin 1 inci maddeleriyle ilgili yürürlüğün yayımı 
tarihinde yürürlüğe girsin" diye bir önerge vermişiz burada; ama, maalesef o önergemiz ciddîye 
alınmamış. 

Bakınız, 30 Martta ben bir konuşma daha yapmışım, burada, tutanaktan okuyorum: Yine aynı 
şekilde... Sayın Çevre ve Orman Bakanına hitap etmek istiyorum. Eğer, o Bakanlıkta Bakan olarak 
oturuyorsanız, bu madde bu şekilde geçerse derhal o Bakanlıktan istifa etmeniz lazım; çünkü, 
Anayasanın 56 ncı maddesi çok açık. Siz, çevreyi kasten kirletenlerle ilgili, taksirli olarak kirleten
lerle ilgili hükmü iki yıl sonra yürürlüğe girer diye kanunun içerisine yerleştiriyorsunuz; çevreyi 
kirletenleri ödüllendiriyorsunuz demektir. Şimdi, bu iki madde iki yıl sonra yürürlüğe girecek. 
184'ün üçüncü fıkrasını kaldırıyorsunuz diye devam ediyorum ve haklı ve mantıklı, makul bir açık
lamayı sizden talep ediyorum. Bunu burada söylemişim. 

Şimdi, Sayın Bakanımızın, bu kanun bu şekilde geçtikten sonra ertesi gün gazetelerde beyanat
ları var. Hepsini getirdim, beyanatlar burada. Sayın Bakan diyor ki: "Önümüzdeki birkaç ay 
içerisinde Çevre Yasasını çıkaracağız." Tarih 28 Eylül 2004, yani birbuçuk yılı aşkın bir süre önce 
"önümüzdeki birkaç ay içerisinde Çevre Yasasını çıkaracağız" diyor Saym Bakanım. 

Şimdi, bu Çevre Kanunu komisyondan ne zaman geçmiş arkadaşlar biliyor musunuz; komis
yondan geçiş tarihi 13.4.2005, yani Türkiye Büyük Millet Meclisinde Çevre Komisyonu bu kanun 
tasarısını 13.4.2005 tarihinde kabul etmiş. Ne kadar süre önce; bir yılı aşkın bir süre önce bu kanun 
Çevre Komisyonunca kabul edilmiş. Peki, ne zaman gündeme geldi; bir yılı aşkın süre sonra gün
deme geldi. Peki, bu kadar önemli bir kanun, Çevre Komisyonundan da geçmiş olmasına rağmen, 
niçin, bir yıl sonra Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine geliyor arkadaşlar? Ben, bunu 
merak ediyorum ve Sayın Bakanımın da, bu konuyla ilgili bir açıklamasını, özellikle Sayın 
Bakanımdan bekliyorum. 

Şimdi, Sayın Bakan diyor ki, işte, bu kanunun yürürlüğünün, 181 ve 182'nin birinci fıkralarının 
yürürlüğe giriş tarihinin iki yıl sonraya ertelenmesiyle ilgili: "3 200 tane belediye var -ee- 3 200 
belediye, bu kanun yürürlüğe girdikten sonra arıtma tesislerini yapamayacakları için, belediye baş
kanlarımıza hapis yolu göründü." Sayın Bakanın ifadesi... 

Şimdi, ben, buradan soruyorum Sayın Bakanıma: Bu geçen birbuçuk yıllık süre içerisinde, Tür
kiye'de, kaç tane belediye, arıtma tesisi yapmıştır? Kendisini hapis cezasından -sizin ifadenizle-
kurtaracak olan arıtma tesislerini yapmıştır? Ben, merak ediyorum; Sayın Bakanım da, buradan, lüt
fen cevaplandırsın. 

YAHYA BAŞ (İstanbul) - Soru önergesi verin. 
ÜMMET KANDOGAN (Devamla) - Sordum, soru önergesi de verdim; ama, bu sorunun 

cevabı burada verilmeli. Niye; çünkü, Sayın Bakan diyordu ki: "Biz iki yıl süre veriyoruz 
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belediyelerimize. Bu iki yıl içerisinde, bunlar arıtma tesislerini yaparlar, bitirirler ve böylelikle de, 
ceza, hapis cezası almaktan kurtulurlar." 

Şimdi, soruyorum: Kaç belediye -sizin ifadenizle- hapis cezası almaktan kurtulmuştur? Yok ar
kadaşlar, yok; ben, söylemişim o gün. Yani, bu belediyelerin, bu birbuçuk yıllık süre içerisinde... 

ALİM TUNÇ (Uşak) - Var, var; Uşak Belediyesi var. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - İstiyorsa, cevabını versin Sayın Bakanım; 3 200 

belediyeden kaç tanesi.. Ben istiyorum; halk adına istiyorum, millet adına istiyorum. Cevabını, 
Sayın Bakanımdan bekliyorum. 

Şimdi, mesele, belediye başkanları meselesi değil arkadaşlar. Niye belediye başkanları 
meselesi değil; çünkü, 181 inci maddede diyor ki: "Suya ve havaya..." 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
HALİL AYDOĞAN (Afyonkarahisar) - Suya, havaya konuşma. 
BAŞKAN - Buyurun. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) -". . . kasten veren kişi..." 
Şimdi, hiçbir belediye başkanı, halkın oylarıyla seçilmiş olan belediye başkanı, bu zararlı mad

deleri, suya ve havaya kasten verir mi arkadaşlar, verir mi?! 
ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye) - Vermez. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Vermez. Vermezse, bu kanunun yürürlük tarihini iki yıl 

sonraya bırakmanın sebebi, demek ki, belediyeler değil. Ben, bunu öğrenmek istiyordum zaten; 
demek ki, belediyeler değil. Bir yıldan beri bu kanunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 
Kuruluna gelmemesinin altında yatan sebep de, işte bununla bağlantılı değerli milletvekilleri. 

Şimdi, ben, eğer vaktim elverirse, bu kanunla ilgili olarak tespit ettiğim bazı hususları sizlerle 
paylaşmak istiyorum. 

Yüksek Çevre Kurulu kuruluyor, yılda en az bir kere toplanacak. Bu kadar çok önemli bir 
görev ifa edecek, icra edecek olan Yüksek Çevre Kurulunun yılda en az bir kere toplanma 
meselesinin, ben, son derece yetersiz olduğu inancındayım. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Son cümleleriniz için... Rica ediyorum. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Şimdi, bu çevreyle ilgili televizyonlarda, 2 saat, ayda, 

yapılacak olan yayınların yeterli olmadığı inancındayım. Bunların da sadece yüzde 20'sinin prime 
time'da yayınlama mecburiyeti getirilmesinin, çevrenin çok önemli olduğu ülkemizde yeterli ol
madığı inancındayım ve yine, denetim konularının çok çeşitli kurumlara bırakılmış olmasının da 
çok sağlıklı olmadığı inancındayım. Şimdi, denetimle ilgili olarak, il özel idarelerine, çevre birimi 
kurmuş belediyelere, Denizcilik Müsteşarlığına, Sahil Güvenlik Komutanlığına, karayollarında 
trafikle ilgili olan kurumlara ve Bakanlığın uygun gördüğü diğer kurum ve kuruluşlara bırakılma 
meselesinin çok sağlıklı olmadığı inancındayım. 

Yine, çok önemli bir husus değerli milletvekilleri; şimdi, bu kanunla ilgili olarak tam 27 yerde 
yönetmelik çıkarılacağı söyleniyor. Burası çok önemli değerli milletvekilleri. 27 yönetmelik çeşitli 
maddelerin arasına sıkıştırılmış. Saydım, 27 adet -bu konularla ilgili- onun sayısı düşürülebilir-
yönetmelik çıkarılması isteniyor ve bunlarla ilgili de bir yıllık bir süre getiriliyor. 

Değerli milletvekilleri... Sayın Bakanım, özellikle istirham ediyorum... Bu bir yıllık süre, son 
derece uzun bir süredir. Şimdi, nihayetinde, oturacaksınız, Çevre Bakanlığı, bazı diğer bakanlıklar 
da var... Ne olur, otursun bürokratlarımız, o bakanlıkların bürokratları da bir araya gelsin, bu yönet
melikleri çok kısa süre içerisinde çıkarsınlar. Siz, yönetmeliklerin çıkarılmasıyla ilgili bir yıllık süre 
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verirseniz, bu kanunun hayata geçme süresini de otomatik olarak bir yıl uzatmış olursunuz. Niye 
uzatmış olursunuz; çünkü, buradaki hükümlerin büyük çoğunluğu, çıkarılacak yönetmeliklerle 
hayata geçecek. O bakımdan, bir yıllık sürenin, Türkiye gibi çevre problemlerinin çok yoğun ol
duğu bir ülkede bu sürenin çok uzun bir süre olduğu inancındayım. O nedenle, bu yönetmeliklerle 
ilgili hükümlerin, bu sürenin, mutlaka, daha öne çekilmesi gerektiği inancındayım. 

Yine, bu kanunla, cep telefonlarından konuşanlardan, cep telefonu sahiplerinden, ayda 1 000 000 
liralık katkı payı alıyoruz arkadaşlar. Yani, çevre kanunu çıkarıyoruz, insanların en tabiî, en doğal 
hakkı, teknolojinin en güzel imkânlanndan biri telefonla konuşma işi, 1 000 000 liralık fatura başına 
her ay alınacak katkı payı... 

Çevre Temizlik Vergisinin yüzde 20'sini belediyelerin ellerinden alıyoruz. Değerli milletvekil
leri, niye alıyoruz? Yani, zaten, belediyelerimiz, bu çevreyle ilgili çok ciddî sıkıntılar içerisinde, bu 
Çevre Temizlik Vergilerinde tahsil ettikleri paranın yüzde 20'sini de belediyelerin elinden alıp, 
kurulacak olan fona aktarılmayla ilgili bir husus... 

BAŞKAN - Sayın Kandoğan, lütfen tamamlayın. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Şimdi, ek yükümlülüklerle ilgili, Bakanlıkça, bir yıla 

kadar süre verilmesi var. 
Değerli milletvekilleri, zaten, çevrenin -hele 181 ve 180 inci maddelerden dolayı da- kasten 

kirletildiği bir ortamda, ek yükümlülükler için bir yıllık bir sürenin verilmesinin de çok sağlıklı ol
madığı inancındayım. 

Yine, arıtma tesisi kuranlar için teşvik uygulaması getiriliyor. Bu teşvik uygulamasında kul
lanılan elektrik bedellerinin, sanayide kullanılan elektrik bedellerinin yüzde 50'sine kadar indirimli 
olarak verilmesini, Bakanın yetkisiyle Bakanlar Kuruluna bırakıyoruz. Geliniz, kanunda bunu 
koyalım. Yani, niye Sayın Bakanın teklifi ve Bakanlar Kurulunun bunu kabul etmesine bağlıyoruz? 
îşte, burada bir kanun görüşüyoruz. Kanunun içerisine bunu monte edelim ve çevreyle ilgili, arıtma 
tesisi kuracaklarla ilgili olarak, elektrik ve enerji bedellerinin, sanayide kullanılan diğer enerji 
bedellerine göre yüzde 50 oranında daha düşük verilmesiyle ilgili hükmü burada kendimiz verelim. 

BAŞKAN - Sayın Kandoğan, son cümlenizi alıyorum; 7 dakika eksüre verdim. Kanunun 
önemini... 

SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Süreyi çok aştı! 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Teknik şeyler söylemeye çalışıyorum Sayın Kapusuz; 

yani... 
BAŞKAN - Ama, bunu başta söyleyecektiniz. Bölümlerde de size söz veririz. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Yani, söylediğim hususlar, kanunun daha iyi çıkması 

için; şahsî görüşlerimi ifade etmeye çalışıyorum. 
BAŞKAN - Efendim, lütfen... Siz de Başkanlığın bu müsamahasına saygı gösterin. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Son cümlelerim. 
Organize sanayi bölgelerinde iki yıllık bir geçiş süresi, organize bölge dışındaki yerlerde on-

sekiz aylık bu sürelerin de uzun olduğu inancındayım. 
Daha söyleyecek çok husus vardı; ama, diğer maddelerde, diğer bölümde konuşma imkânı 

bulacak olursam bunları dile getirmeye çalışacağım. 
Sayın Başkanım, müsamahanız için de teşekkür ediyor; sizleri saygıyla selamlıyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kandoğan. 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Sayın Başkan, kürsüden ismim söylenerek, "buyurun, cevap verin" 

denilmiştir, sataşma yapılmıştır; söz istiyorum. 
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BAŞKAN - Nasıl bir sataşma? Ben duymadım bunu. 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Önce kendisi sataştı Sayın Başkan. 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - İsmimi söylediler efendim. "Çıkın burada söyleyin, bu böyle değil 

mi" dediler. Ben de söz istiyorum. 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Biraz sonra bölüm var, geliyor, orada konuşursunuz. 
BAŞKAN - Zabıtlara bakayım, gereğini yaparız İçtüzük neyi emrediyorsa. O zabıtlara 

bakalım. 
Teşekkür ederim. 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Ama, şimdi, sıcağı sıcağına olunca kıymeti vardı. 
BAŞKAN - Şimdi, soru-cevap bölümüne geçiyoruz. 
Sayın Özdoğan, buyurun; kısa, öz, yorumsuz lütfen. 
İBRAHİM ÖZDOĞAN (Erzurum) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, delaletinizle Sayın Bakana iki üç soru sormak istiyorum. 
Birinci sorum: Canlı, bakıma muhtaç, sokakta dolaşan başıboş hayvanların, katledilerek 

belediyelerin çöplüklerinde bulunması konusunda bugüne kadar neler yapıldı? Bakanlıktan bu 
konuda hiç ses çıkmıyor. Bu bir çevre felaketi değil midir? 

Belediyelerimizin her yıl bütçelerine koydukları başıboş hayvan rehabilitasyon merkezleri 
ödenekleri ve veteriner kadroları ücretleri bu sorunları çözemiyor mu? Örneğin, Ankara-Mamak 
çöplüğü, yıllardır faciaya sebebiyet verecek durumda. Belediyelerimizin bu çöplük sorunları için 
çalışmalarınız nelerdir? Şimdi, bu yasayla tüm belediyelerin çöp arıtma tesisi kurmasını düzen
leyeceksiniz. Peki; ama, toplanan bu para buna yetecek midir? Birinci sorum bu. 

İkinci sorum: Sayın Bakan yaklaşık üçbuçuk yıldır o Bakanlık koltuğunda oturmasına rağmen, 
on yıl öncesinden hazırlanmış bu yasa tasarısını bu hükümet döneminde hazırlanmış gibi sunmasını, 
açıkçası, garipsiyorum. Sayın Bakan, sizden beklenen, Tuzla'da varillerin bulunmasından sonra bu 
yasayı buraya getirmeniz değil, o bakanlık koltuğuna oturur oturmaz bu yasayı buraya getirmeniz-
di. Acaba, bu gecikmenin nedeni, basının da yazdığı gibi, ticarî kuruluş sahiplerinin çevre 
yatırımından kaçıp, size ve hükümetinize baskı uygulaması mıdır? 

Üçüncü ve son soruyu soruyorum: Sayın Bakan, günümüzdeki zehirli variller olayında fail kim 
tartışması sürerken, analiz raporu hâlâ açıklanmadı. Bütün sanayi bölgelerinde aynı durum söz 
konusu. İzmit Körfezi, özellikle Dilovası, İzmir-Aliağa, İskenderun ve Mersin tehdit altında. Ber-
gama'daki durum ise daha vahim. Bergama Ovacık Çamköy mevkiinde bulunan siyanür liçi yön
temiyle çalışan altın madeninin işletilmesine ilişkin idarî işlemler mahkemelerce defalarca iptal 
edilmesine, AİHM tarafından iptal kararı verilmesine karşın, son olarak, Damştayın, Bakanlar 
Kurulu karannızı iptal etmesine karşın hâlâ çalıştırılan altın madeni tesisine karşı ne gibi önlemler 
alınacaktır? 

Teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Özdoğan. 
Sayın Akdemir, buyurun. 
DURSUN AKDEMİR (İğdır) - Sayın Başkanım, aracılığınızla, Sayın Bakana sorularımı 

soruyorum. 
Değerli Bakanım, İstanbul'da zehirli ve zararlı atıkların çevreye verdiği zararların boyutları 

maddî olarak hesaplanabilmiş midir ve insan sağlığı üzerine olan etkileri konusunda yapılan araş
tırmalar nelerdir ve bunların sonuçlarını açıklar mısınız? 
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İkinci sorum: Herhangi bir sanayi tesisinin kurulması aşamasında çeşitli bakanlıklardan izin 
alınmaktadır. Bu çeşitli bakanlıklardan izin alırken süreç, tabiî, zorlaşıyor ve dolayısıyla, bu sanayi 
kuruluşlarının çevresel atıklarını kontrol etme zorluğu oluyor. Yasayı getirirken bu yetki kar
maşasını ortadan kaldırmayı nasıl amaçladınız; açıklar mısınız? 

Üçüncü sorum: Sivil toplum örgütlerinin çevre ve tabiat varlıklarının doğal haliyle korun
masında özel gayretleri olduğunu biliyoruz. Bu yasa çıkarılırken sivil toplum kuruluşlarının 
denetim mekanizmalarına aktif katılabilmesi konusunda bir hak getirildi mi; açıklar mısınız? 

Dördüncü ve son sorum: Hepimizin bildiği gibi, komşumuz Ermenistan'ın Erivan Kentinde 
demode olmuş Metsamor Nükleer Santralı her an tehlikeye açık ve sürekli şua yaymaktadır. Bu ışın
lar dolayısıyla İğdır, Kars ve çevresinde, çevreyi, canlı ve cansız varlıkları etkileme konusunda 
koruyacak tedbirleriniz neler olmuştur ya da oluşturduğu etkiler yönünden herhangi bir araştırma 
yaptınız mı? 

Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Akdemir. 
Buyurun Sayın Sarıbaş. 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Sayın Bakanıma sormak istiyorum: Genelde kanalizasyonu olmayan dahi belediyelerimiz var. 

3 200 belediyemizden, özellikle nüfusu 5 000'den aşağı olan belediyelerimizin, İller Bankası katkı 
payıyla bu kanunda öngörülen arıtma tesisleri kurmaları mümkün değil. Acaba, Sayın Bakan
lığımız, nüfusu 5 000'den aşağı olan belediyelerin arıtma tesisi kurmalarında en azından yüzde 
50'sini Bakanlık fonlarından karşılamayı düşünürler mi? 

İkinci bir sorum var: Çevre ve Orman Bakanlığımız çalışanları, zor şartlarda çalışan arkadaş
larımız, özellikle tehlikeli atıklarla da mücadele eden arkadaşlarımız; dolayısıyla, bu arkadaş
larımızın çalışma ücretlerinin, bir hafta önce çıkardığımız Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
tasarısında orada çalışanlara yapılan eködeme gibi, bir eködeme... Çünkü, deniliyor ki, personel 
rejimi yeniden düzenlenecek... Öyle bir şey yapılmayacak. Üç senedir yapılmıyor, bundan sonra da 
olmayacak. Bu çalışanlarımızı böyle bir hayalle avutmaktansa, bu yasa içerisinde, tıpkı Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın tasarısında olduğu gibi, ek bir düzenleme düşünülebilir mi? 

Bir başka sorum da... Bu cep telefonları kullananlar zaten yeteri kadar vergi ödüyorlar; yani, 
Özel İletişim Vergisi ödüyorlar; biliyorsunuz, depremden dolayı bunlara bir vergi gelmişti, kalıcı 
hale geldi. Artık, her şeyi, direkt, dolaylı vergiler noktasında vatandaşın sırtına yüklemekten ziyade, 
bu ülkenin kazananlarından, bu ülkenin çevreyi kirleten büyük sanayicilerinden, yani, tabiri caizse, 
bu ülkenin kaymağını yiyenlerden almak varken, sokakta telefon kullanan simitçiden, telefon kul
lanan dolmuşçudan, telefon kullanan fakir fukaradan dolaylı vergi almaktan vazgeçmek mümkün 
değil mi? 

Teşekkür ediyorum efendim. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Sarıbaş. 
Sayın Bakan, buyurun. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANI OSMAN PEPE (Kocaeli) - Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri; Sayın Özdoğan'ın "sokak hayvanlarıyla alakalı olarak, sokak hayvanlarına bazı illerde, bazı 
bölgelerde uygulanan insanlıkdışı itlaf eylemleriyle alakalı olarak neler yapıyorsunuz" diye bir suali 
oldu. 

Tabiî, bizim, Çevre ve Orman Bakanlığı olarak, sokak hayvanlarının durumunun rehabilitas-
yonuyla alakalı olarak, Bakanlık olarak çıkartmış olduğumuz kanunlar, yerel yönetimlerle birlikte, 
belediyelerle birlikte ortak hareket etmemizi gerektiren, bir çalışma takvimi içerisinde, bazı çalış-
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malarımız bazı bölgelerde bitti, bazı bölgelerde de bununla alakalı altlıklarını oluşturduk. Öyle zan
nediyorum ki, önümüzdeki mayıs ayı içerisinde, bazı bölgelerde, bu konuyla alakalı eylem 
planımızı kamuoyuna açıklayacağız. 

Tabiî, yerel yönetimlerin sokak hayvanlarına karşı uygulamış oldukları bu haksız eylemi 
kınamamak mümkün değildir. Biz, öyle bir gelenekten geliyoruz ki, yük taşıyan beygirlerin günde 
ne kadar arpa yiyeceğiyle, günde kaç saat çalıştırılacağıyla alakalı, kuşlarla alakalı yapılan düzen
lemeler, evcil hayvanlarla alakalı, evde beslenen hayvanlarla alakalı çıkartılan fermanlar... Bizim 
medeniyetimizde, hayvanlara merhamet etmenin insanlığın şiarından olduğunu hepimiz biliyoruz; 
ama, maalesef, bu usule uymayan, herhangi bir kural tanımayan ve faili meçhul gibi âdeta, kim 
tarafından yapıldığı belli olmayan -araştırsanız da, hiç kimse bunu üstlenmiyor- bazı belediye çöp
lüklerinden çıkan hayvan ölülerinin kamuoyundaki hassasiyetini, Bakanlık olarak, fazlasıyla pay
laştığımızı ve... Bu konuyla alakalı il müdürlüklerimizin yapmış oldukları tespit çalışmaları, elbet
te ki, bizim Bakanlığımızın zaten yapması gereken çalışmalardır. 

Sayın Özdoğan, altın madeniyle alakalı ve bazı maden işletmeleriyle alakalı sormuş olduğu bir 
sualde de "bu konularda neler yapılıyor, nasıl bir yöntem izleniyor" diye soruyorlar. 

Değerli arkadaşlar, beş altı ay kadar önceydi, Avustralya'ya gittiğimde... Avustralya, dün
yadaki altın madenlerinin en geniş şekilde işletildiği ve dünya altın rezervlerinin önemli bir kısmına 
sahip olan... Türkiye'deki altın işletmeciliği aramasını yapan firma, aynen Avustralya'da da yapıyor 
bunu, dünyanın pek çok yerinde yapıyor. Zaten, uluslararası bir firma. Avustralya Çevre Bakanına 
sordum, dedim ki: Bunu hangi yöntemlerle yapıyorlar, buradaki altın işletmesi ocaklarda hangi yön
temlerle yapılıyor? Bizdeki aynı yöntemle yapılıyor. Yani, Türkiye'de Normandi diye bir şirket han
gi yöntemleri kullanıyorsa, Avustralya'da da aynısını kullanıyor, dünyanın gelişmiş ülkelerinde de 
aynısını kullanıyor; çünkü, dünyada ticarî altın işletmesinde aşağı yukarı kullanılan yöntem belli. 

Sayın Akdemir, İstanbul'daki varillerle alakalı olarak "insan sağlığına verilen zararlarla alakalı 
bir araştırma yapıldı mı" diye sordular. Biz, varilleri çıkarmaya başladığımız ilk günde almış ol
duğumuz numuneleri TÜBİTAK'a götürmüştük. TÜBİTAK'tan bugün il müdürlüğümüze ulaşan 
raporlarda, atıkların son derece toksik olduğunu, zehirli olduğunu, tehlikeli olduğunu... Hani, 
bazıları "efendim, bu atıklar hiç de iddia edildiği kadar zehirli değildir" diyorlardı; ama, elimizde, 
bugün, atıklarla alakalı, Türkiye'nin en saygın kuruluşlarından birisi olan TÜBİTAK'ın raporları, 
atıkların son derece zehirli olduğunu ifade ediyor. Tabiî, biz, Devlet Su İşleriyle birlikte bölgede 
yapılan sondajlarla, yeraltı sularında herhangi bir kirlenme var mı, bu kirlenmenin boyutu nedir; 
toprakta kirlenme var mı, bunun boyutu nedir... Kirlenen toprak, zaten, yüzlerce ton olarak kaldırıl
mış, bölgeden götürülmüştür. Şu anda, bölgede, toprak açısından insan sağlığını tehdit edecek her
hangi bir durum söz konusu değildir. 

Yine, ölçümlerle, yapılan sondajlarla yeraltı sularında herhangi bir kirlenmenin olmadığını da 
görmüş durumdayız; ama, hemen derenin yatağına gömülmüş olan bu varillerin gömülürken delin
miş olmaları, muhtemeldir ki, yüzey sularıyla birlikte bu varillerin içerisindeki atıklar dere tarafın
dan alınıp, denize götürülmüştür. 

Yine, ÇED süreciyle alakalı olarak "pek çok kurumdan siz görüş alıyorsunuz. Bakanlık olarak 
bu ÇED sürecini yönetirken -ilgili kurum ve kuruluşların vermiş oldukları raporlar süreci uzatıyor-
burada, acaba, siz sınırlayıcı olamaz mısınız?.." Bu minval üzere, zannediyorum, bir soru oldu 
Sayın Akdemir tarafından. Tabiî, bizim şu andaki ÇED sürecimiz, Avrupa Birliği ÇED süreciyle, 
mevzuatıyla aşağı yukarı yüzde 95 oranında uyumlu hale getirilmiştir. Tabiî, halkın katılımı sürecini 
önümüzdeki günlerden itibaren başa alarak, ÇED sürecini bu şekilde yeniden tanzim ediyoruz ve 
AB standartlarına aynen, birebir uygun hale getiriyoruz; ancak, şu kadarını ifade edeyim... Avrupa 
Birliğinden ÇED sürecini, bizim, Bakanlık olarak otuz güne indirmemizden dolayı eleştiri al
dığımızı, sürecin çok kısa olmasından dolayı yeterince irdelemelerin yapılamadığını ve birtakım 
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risklerin oluşabileceğini, Avrupa Birliği makamları, bize ifade ediyorlar; ancak, şunu söyleyeyim: 
Biz, tabiî, Bakanlık olarak, ÇED sürecinde pek çok kurumun görüşünü alıp, Bakanlık olarak mak
simum bir ay içerisinde cevabı veriyoruz. Yani, ÇED raporunu hazırlayanlar ve de bu süreci takip 
edenler işin hızlanmasında önayak olabilirler. 

"Sivil toplum kuruluşları, önümüzdeki süreçte, bu süreçte size katkı sağlamaları noktasında ne 
tür bir çalışma yapıyorsunuz?" 

Değerli milletvekilleri, sivil toplum örgütleriyle, Çevre ve Orman Bakanlığı olarak çok 
yakinen çalışmak mecburiyetindeyiz; çünkü, son derece hassas olan bu iki başlık, Türkiye'nin gün
demini her zaman meşgul eden ve sürdürülebilir kalkınma açısından da olmazsa olmaz olan bu ens
trümanlar, bu başlıklar, bizim, sivil toplum kuruluşlarıyla zaten belli periyotlarda paylaştığımız bir 
husustur. Biz, sivil toplum kuruluşlarıyla belli randevuya göre, randevu esasına göre çalışmayı 
benimsemiş bir bakanlık değiliz. Zaten, sivil toplum kuruluşlarıyla... 

DURSUN AKDEMİR (İğdır) - Sayın Başkan, konuşmacıyı dinlemiyorlar, Sayın Bakanımızı 
dinlemiyorlar... 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri... Sayın milletvekilleri, Sayın Bakan sorulara cevap veriyor 
ve haklı olarak da, soruyu soran arkadaşımız bu hususu Başkanlığa iletti. Lütfen... 

Bakanlar Kurulu bölümünde olan arkadaşlarımız da... Sayın Bakan... 
HÜSEYİN ÖZCAN (Mersin) - Herkesin bir siparişi var. Nasıl olsa işgal ediyorlar kurumları! 
BAŞKAN - Buyurun. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANI OSMAN PEPE (Kocaeli) - Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri... 
Sayın Başkanım, hassasiyetinize teşekkür ediyorum. 
Sayın Sarıbaş "nüfusu 5 OOO'den az olan belediyeler yüzde 50..." 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Arıtma tesisleri... 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANI OSMAN PEPE (Kocaeli) - "Bu arıtma tesislerine destek 

verebilir misiniz" diyorlar. 
3 225 tane belediye var Türkiye'de. 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - 5 OOO'den küçük belediyelere diyorum Sayın Bakan. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANI OSMAN PEPE (Kocaeli) - Değerli arkadaşlar, Allah'ını 

seven, politik kaygılarla, tamamen popülizm kokan anlayışlarla, 2 tane ağacın gölgesini belediye 
yapmışlardır Türkiye'de. Biz, nüfusu 2 OOO'den küçük belediyelerin tüzelkişiliklerini kaldıralım 
diye, Türkiye gerçeklerine ışık tutan bir tavrı burada benimsedik ve kanunlaştırdık; ama, heyhat, 
birileri karşımıza geçtiler "olmaz da olmaz" dediler. Bugün, Türkiye'de, 2 000 nüfuslu, 1 500 nüfus
lu belediyelerin çevreyle alakalı yatırım yapması mümkün değildir. 

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - O zaman muaf tutalım. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANI OSMAN PEPE (Kocaeli) - Önce işin bu tarafına bakmak 

lazım; ama, Sayın Sarıbaş'a şunu söyleyeyim: 3 225 belediyenin her biri kendi başlarına bu işleri 
çözemezler. Biz, bu konuyla alakalı, 81 ilde, su ve kanalizasyon idarelerinin kurulması ve 
belediyelerin bu birlikler içerisinde, bu koordinasyon içerisinde yer almaları, hem finansman açısın
dan hem de yönetim açısından çok ciddî bir tasarrufun bu şekilde temin edilebileceğini, Bakanlık 
olarak da, Avrupa Birliğinin hibe fonlarını, öncelikli olarak geri kalmış bölgelerden başlamak üzere, 
gücü olmayan, imkânı olmayan, bu nüfusu az olan, kaynağı kıt olan belediyelere kullandırtmayı 
düşünüyoruz. 

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Yazalım kanuna bunları Sayın Bakan, kanuna yazalım. 
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ÇEVRE VE ORMAN BAKANI OSMAN PEPE (Kocaeli) - Bakanlık olarak, zaten, bugünkü uy
gulamış olduğumuz politika da, belediyelerden, atık suyla alakalı, katı atıkla alakalı projelerine yüzde 
25, yüzde 30, yüzde 40'a kadar hibe olarak destek veriyoruz, ÇED'lerine destek veriyoruz, projelerin 
yapılmasına destek veriyoruz. Bunu niçin yapıyoruz bizim aslî görevimiz olmamasına rağmen; bu 
yerel yönetimlerin gerekli elemanları yok, gerekli finansmanları yok, gerekli denetim mekanizmaları 
da yok; işte, bunu bildiğimiz içindir ki, Türkiye'nin bütün belediyelerine, iktidar ve muhalefet ayırımı 
yapmaksızın hepsine destek veriyoruz, bundan sonra da bu desteğimizi sürdüreceğiz. 

Telefon aboneleriyle alakalı, Sayın Sarıbaş, işte "Simitçi de kullanıyor, ayakkabı boyacısı da 
kullanıyor..." 

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Doğru; evet. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANI OSMAN PEPE (Kocaeli) - 35 000 000, doğru, Türkiye'de 

bugün GSM abonesi var. Biz, bunu bildiğimiz için, bir önergeyle, GSM abonelerinden ayda 1 YTL 
almayacağız; bir önergeyle bunu kaldırıyoruz. 

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Teşekkür ederiz. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANI OSMAN PEPE (Kocaeli) - Ama, GSM operatörlerine 

buradan bir külfet gelecektir 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Tamam, gelsin. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANI OSMAN PEPE (Kocaeli) - Yani, vatandaştan alacak ol

duğumuz parayı GSM operatörlerinden alacağız. 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - O da vatandaşa yansıtacak Sayın Bakan, o da vatandaşa 

yansıtacak; tarifesini değiştirecek. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANI OSMAN PEPE (Kocaeli) - Hayır, hayır, hayır... Bunu 

faturasına yansıtamaz, bunu faturasına yansıtamaz. Zaten, 1 YTL'yi kaldırmamızın sebebi... Vatan
daşa, tüketiciye, kullanıcıya yansımasın diye bunu yaptık. Türkiye'de bazı GSM operatörleri, ciddî 
paralar, ciddî kârlar elde ediyorlar; bundan da çevreye küçücük bir katkıları olursa, elbette ki, onlar 
da sosyal sorumluluklarını yerine getirmiş olurlar diyor, Sayın Başkana ve siz değerli milletvekil
lerine saygılarımı sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
DURSUN AKDEMİR (İğdır) - Sayın Başkanım, ben soruma cevap alamadım. 
BAŞKAN - Efendim, Sayın Akdemir, süre bitti. İsterseniz yazılı cevap versin ya da aranızda 

konuşun; çünkü, süre geçti. 
DURSUN AKDEMİR (İğdır) - Yazılı mı cevap vereceksiniz Sayın Bakan? 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Orman Bakanlığı çalışanlarının durumunu sordum Sayın 

Bakan. Orman Bakanlığı çalışanlannın durumu ne olacak? Orman Bakanlığı çalışanları sahipsiz mi? 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
Şimdi, birinci bölümün görüşmelerine başlıyoruz. 
Birinci bölüm 1 ilâ 22 nci maddeleri kapsamaktadır. 
Birinci bölüm üzerinde söz istekleri var. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Erzurum Milletvekili Sayın İbrahim Özdoğan. 
Buyurun Sayın Özdoğan. (Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 
Süreniz 10 dakika. 
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ANAVATAN PARTİSİ GRUBU ADINA İBRAHİM ÖZDOĞAN (Erzurum) - Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; 871 sıra sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı üzerinde Anavatan Partisi Grubu adına söz almış bulunmaktayım; bu vesileyle, Yüce 
Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, çevre konusuna en büyük kötülük, AK Parti Hükümeti, 59 uncu Hükümet 
kurulurken yapılmıştır. Müstakil olarak bulunan Çevre Bakanlığı, Orman Bakanlığıyla birleş
tirilerek, çevre konusu boğulmuştur. 

Dünyada çevre bilinci geliştirilirken, bu operasyon, Çevre Bakanlığının Orman Bakanlığıyla 
birleştirilmesi, çevre konusundaki en primitif, ilkel ve gülünç bir hadisedir; aynen Kültür Bakan
lığının Turizm Bakanlığıyla birleştirilmesi gibi. Sanki şöyle düz bir mantık, ilkel bir mantık sezin
liyorum burada: İşte, ormanlar, karbondioksiti emecek, oksijen verecek ve çevre temizlenecek. Ay
nen, sanki, turistler Türkiye'ye gelecek, bu vesileyle kültürümüz de çoğalacak anlamında olduğu 
gibi. Bu, son derece gülünç ve vahim bir durumdur. 

Biz, Anavatan Partisi olarak, inşallah, iktidara geldiğimizde, hem Kültür Bakanlığını hem de 
Çevre Bakanlığını müstakil bakanlıklar haline getireceğiz. (AK Parti sıralarından alkışlar [!]) 

HALİL AYDOĞAN (Afyonkarahisar) - Hayal görüyorsunuz. Hâlâ iktidara geleceğinizi hayal 
ediyorsunuz. 

İBRAHİM ÖZDOĞAN (Devamla) - Evet, bu alkışlarınızı "amin" demeye benzetiyorum; 
teşekkür ediyorum ve siz de ağlayacaksınız. 

Sorun, bir defa, temelde doğrudan doğruya çevresel sorunlarla ilgilenmekle görevli Çevre ve 
Orman Bakanlığının yapılanmasmdadır. Sorun, çevre yasalarının en önemli uygulama birimlerin
den olan yerel yönetimlerdedir. Çevre ve Orman Bakanlığında çevreyle ilgili düzenlemeleri uy
gulayabilecek yeterli ve eğitimli personel bulunmamaktadır. Çevreyle ilgili olarak yapılan yeni 
düzenlemeleri uygulayacak yeterli insan kaynağı ve altyapı Bakanlıkta bulunmadığı için, yasada 
tanımlanan izinlerin verilmesi, izlenmesi, denetlenmesi ve çevre projelerinin geliştirilmesi, onay
lanması, kamu organizasyonunun bugünkü yapısı düşünüldüğünde mümkün değildir. 

Çevre konusunda kâğıt üzerinde yapılan düzenlemelerle devlet teşkilatının bu konudaki 
donanımının yetersizliği arasındaki çarpık ilişkiyi yakın geçmişten bir örnek vererek somutlaştır
mak istiyorum. 

Türkiye'de bulunan 100 000'in üzerindeki tesisin atık su arıtma tesislerinin denetimi, Çevre ve 
Orman Bakanlığına verilmek istenmektedir. Bu, işin yetki boyutudur; ama, bulvar gazetelerinin 
kupür dağıttığı gibi, sağa sola yetki dağıtan hükümetin gözünden kaçan bir husus vardır. Bakanlık 
bünyesinde bu denetimleri yapabilecek personel sayısı 1 000'den azdır. Sayısal açıdan yeterli per
sonel yok, mevcut personelin eğitim ve donanım eksikliği vardır; fakat, bunlara rağmen AK Parti 
Hükümeti, çevre konusunda devrim niteliğinde adımlar attığını iddia ediyor. İşte, tipik bir AK Par
ti klasiği. Uygulamada kıymeti olmayan, net, somut sonuçlar doğurmayacak, sırf zevahiri kurtar
maya, göz boyamaya odaklanmış bir düzenleme mantığı. Bugün, eski Çevre Bakanlığı personeli et
kisiz hale getirilmiştir. Çevre düzenlemesinden sorumlu olan personelin uygulama kapasitesi, 
profesyonelleşme düzeyi, çalışma verimliliği, bütçesi, kadrosuyla, altyapısı yoktur. Bu hükümet, 
çevreyle ilgili tüm yapıcı düzenlemeleri kökünden budamıştır. Atık su arıtma tesislerinin denetimi 
gibi konularda önemli adımlar atılmıştır; ancak, bunlar yeterli değildir. Bugün, Türkiye nüfusunun 
dörtte 1 'i, temiz ve yeterli su ve atık su hizmetinden yoksun bulunmaktadır. 

Organize sanayi bölgelerinin durumu daha da kötüdür. Türkiye İstatistik Kurumu 2004 Yılı Or
ganize Sanayi Bölgeleri Anketi kapsamında değerlendirilen 58 organize sanayi bölgesinin sadece 
9'unda atık su deşarj izninin olduğunun, 16 tanesinin arıtma tesisi kullandığı belirtilmiştir. 
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Bugün bu durum çok da değişmiş değildir. Sahaya çıkıp da, vatandaşın nabzını tuttuğunuzda 
net olarak bunu görürsünüz. İçme suyu, atık su ve katı atık gibi temel çevre sorunlarının çözümü 
için, 30 ilâ 50 milyar euro arasında bir finansmana ihtiyaç bulunmaktadır. Yurtdışı kaynaklı krediler 
kullanılarak yapılan çevre yatırımları, hem pahalıdır hem de hizmetlerin yabancı firmalar tarafın
dan yürütülmesi ve kullanılan malzemelerin büyük bölümünün krediyi veren ülkeden alınma zorun
luluğu olması nedeniyle ülke ekonomisine yeterince katkı sağlanamamaktadır, çevre teknolojileri 
ülkeye mal edilememektedir. 

Çevre sorununun ne kadar önemli olduğunu hatırlatmamıza, aslında, gerek yoktur, bunu her
kes bilir. Bugün çevre sorunu, bir ekonomiden ya da siyasal iktidardan daha az önemli değildir. 
Keza, çevrenin bozulması demek, her şeyin, doğal yaşama ortamımızdaki dengenin bozulması 
demektir. Bu sorunlar dün önemsenmediği için büyümüş, bugün bazı sorunlarımız baş edilemez bir 
hal almıştır. 

Su kıtlığı, iklim değişikliği, çölleşme, ormansızlaşma, tarım alanlarının yok edilmesi, biyolojik 
çeşitliliğin azalması, hava kirliliği ve asit yağmurları, atık su, katı atık ve tehlikeli atıklar, ülkemiz
de ve dünyada mücadele edilen çevre sorunlarının başında yer almaktadır. 

Çevre konusunda etkin düzenlemelerin yapılması gereken şu günlerde AK Parti Hükümeti çev
re konusunu iyiden iyiye, maalesef, terk etmiştir. Bugün çevre konusunda profesyonelleşmiş pek 
çok uzman, çevre teşkilatının, ormancılığın gölgesinde bırakıldığını ve bu durumun halen devam et
tiğini söylemektedirler. 

Ormancılık, bizim, elbette ki, gözümüzün bebeğidir, ormancılık hiçbir şekilde terk edil
memelidir; fakat, kardeş olması gereken orman ve çevreyi birbirine karıştırmak, kaosa sürüklemek, 
karmaşaya yol açmak da büyük bir hatadır. Bu hata AK Parti Hükümetinin marifetiyle oluşmuştur. 

Değerli arkadaşlar, hepimizin malumudur ki, dünyadaki önemli sorunlardan biri, tatlı su kay
naklarının hızla azalmasıdır. Birleşmiş Milletler çevre programının 2002 yılında yayınladığı rapora 
göre, dünyadaki nehirlerin yaklaşık yarısının ciddî biçimde kirletildiği belirtilmektedir. Büyük 
bölümü Afrika ve Asya'da yaşayan 1 milyarın üstündeki insan sağlıklı suya ulaşamamakta, 5 mil
yar insan ise güvenli arıtma hizmetlerinden yoksun bulunmaktadır. Piyasa şartlarının küresel ölçek
teki siyasî, ekonomik ve sosyal şartlara yön vermesi durumunda, 2032 yılı itibariyle, dünya 
nüfusunun yandan fazlası ciddî su sıkıntısıyla karşılaşacaktır. 

Dünyadaki su yoksulluk indeksine bakıldığında, Türkiye'nin orta sınıf grubuna girdiği görül
mektedir. Türkiye, kişi başına yıllık 2 940 metreküp tatlı su kaynağıyla 7 000 metreküp olan dünya 
ortalamasının altında bulunmasına rağmen, su kaynaklarımız konulmamakta, nehirlerimiz, göl
lerimiz ve yeraltı suyu kaynaklarımız hızla kirlenmektedir. 

2002 yılında düzenlenen Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesinde, son on yılda temiz suya 
erişim ve atık suların antımındaki yetersizliklerin sebep olduğu çocuk ölümlerinin, İkinci Dünya 
Savaşından sonra yaşanan silahlı çatışmalarda kaybedilen insan sayısından fazla olduğu gerçeğini 
gözler önüne sermektedir. 

Bu şartlar altında, 2000 yılında Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen bin yıl kalkınma 
hedefleri arasında yer alan, 2015 yılı itibariyle, güvenli içme suyuna erişim imkânı bulunmayan in
san sayısını yarıya indirmek hedefi, sadece bir niyet değil, tüm insanlık adına kaçınılmaz bir zorun
luluk olarak algılanmaktadır. 

2001 yılı Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ülkemiz nüfusunun ancak yüzde 72'sine su 
şebekesi... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun efendim, konuşmanızı tamamlayın. 
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İBRAHİM ÖZDOGAN (Devamla) - ... yüzde 75'ine ise kanalizasyon şebekesiyle hizmet 
verilebilmektedir. Yaklaşık olarak, her 4 insanımızdan 1 'i yeterli su ve atık su hizmetlerinden yok
sundur. Yine, 2001 yılı Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ülkemiz insanının ancak yüzde 
30'una arıtılmış su hizmeti sunulabilirken, ancak, yüzde 17'sinin atık suları uygun şekilde arıtılabil-
mektedir. 

Endüstriyel faaliyetler, atık su oluşumunda önemli bir paya sahiptir. Toplam 58 adet organize 
sanayi bölgesinden 42'sinde atık su arıtma tesisleri bulunmaktadır. Endüstriyel atık sulann ancak 
yüzde 27'si arıtılmaktadır. 

2001 Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ülkemizde sadece 12 adet düzenli katı atık 
depolama sahası bulunmaktadır. Çöplerin düzenli olarak depolanmaması nedeniyle, her yıl yerüstü 
hem de yeraltı su kaynaklarımız kirletilmektedir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Özdoğan, son cümlelerinizi rica edeyim. 

İBRAHİM ÖZDOĞAN (Devamla) - Hemen.. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 
Onmilyarlarca avroluk yatırım, Türkiye'nin önünde aşılması imkânsız bir duvar gibi görünse 

de, aynı zamanda, çok büyük bir fırsatı da beraberinde getirmektedir. Ülkemizde oluşturulacak çev
re sektörüyle, hesaplanan maliyetlerin yarıdan fazla azaltılması mümkün olacakken, yüzbinlerce in
sanımıza da istihdam oluşturulacaktır. 

Çevre konusunda yapılması gerekenler bellidir, her şey gözümüzün önündedir; ama, yeterli in
san kaynağınız, altyapınız ve hepsinden önemlisi bir şeyler yapmaya niyetiniz yoksa, böyle kapsamı 
dar, laf ola beri gele düzenlemelerle bir yere varamazsınız. Buradan, AK Parti Hükümetine ses
leniyorum: Kabul edin, çevre konusunda da maalesef çuvalladınız. 

Hazır çevreden söz açılmışken, üzerinde önemle durulması gereken bir konu daha vardır: Ül
kemizin arıtma tesisi çöplüğüne dönüşmek üzere olduğudur. Bugüne kadar yapılan arıtma tesis
lerinin birçoğu, uzman kişiler tarafından projelendirilmemesi ve işletilememesi ve yüksek enerji 
maliyetleri nedeniyle verimli olarak çalıştırılamamakta ve yeterince denetleme yapılmamaktadır. 

Faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olacak işletmelerde bu sorunun çözümüne yönelik 
işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için, bu konuda üst düzey teknik bilgiye sahip uzmanların görev ve 
sorumluluk almalarının önü mutlaka açılmalıdır. 

Anavatan Partisi olarak bizler, çevre sorunlarının ve çevrenin öneminin farkında olduğumuzu 
ortaya koymak istiyoruz. İş bilmez, sorun çözemez bir AK Parti Hükümetiyle aynı çatı altında 
bulunmak, halkımız adına hesap sorma bilincimizi daha da derinleştiriyor. Halkımız da, Anavatan'a, 
hak ettiği fırsatı inşallah verecektir. 

Çevre konusundaki sorunları hep beraber çözeceğiz ve ülkemizi, pek çok bakımdan daha 
yaşanabilir hale getireceğiz. 

Hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Özdoğan. 
Şahsı adına, Samsun Milletvekili Sayın Mustafa Çakır; buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Süreniz 5 dakika. 
MUSTAFA ÇAKIR (Samsun) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 871 sıra sayılı Çevre 

Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı hakkında şahsım adına söz almış 
bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Heyetinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 

On yılı aşkın bir süreden beri, Sayın Tansu Çiller, Sayın Mesut Yılmaz, Sayın Bülent Ecevit 
Hükümetleri, bu kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine dahi getirememiştir. İnanıyorum 

- 7 0 -



TBMM B:93 25 .4 .2006 0 : 3 

ki, ülkemizin sağlıklı çevre ihtiyacına bu kanun cevap verecektir. Bu kanunu değiştirmek, inşallah, 
Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki Adalet ve Kalkınma Partimizin İk
tidarına nasip olacaktır. AK Parti laf üretmiyor, icraat yapıyor! 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; son birkaç yüzyıl içinde hızlı kentleşme, sanayileşme, 
dünyamızın ekolojik dengesinin korunması ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Yeryüzünde, bitki örtüsün
de, su tabakasında ve dünyamızı saran hava tabakasında canlı yaşamını tehdit eden etkenler, son bir
kaç yüzyıl içinde hızla artmıştır. Zaman zaman, uluslararası ilişkilerde, ekolojik dengenin korun
ması birinci gündem maddesi haline gelmektedir. 

Eski dünyaya değil, fabrika bacalı dünyaya şöyle bir bakalım: Çevre konusunun, hem yakın 
geleceğin hem uzak geleceğin en önemli gündem konusu olmaya devam edeceği anlaşılmaktadır. 

Adalet ve Kalkınma Partisi İktidarı da çevre konusunda hassasiyetini göstermiş ve bu duyar
lılığını hiç kaybetmemiştir. Çevre konusunda, uluslararası sözleşmelere ve Avrupa Birliği norm
larına ülkemizin uyumu artarak devam edecektir. 

Bütün yurtta, az bulutlu, açık, güneşli bir havada, bir uçtan bir uca ülkemize kuşbakışı bak
tığımız zaman neleri görürüz: Yemyeşil Karadeniz kıyılarını, Samsun, Çarşamba, Bafra 
Ovalarımızı, Marmara Denizini, ovasını, Ege Denizini, kıyılarını, Akdeniz'i, kıyılarını, Adana 
Ovasını, Kars'a, Van'a, Hakkâri'ye, Urfa'ya uzanan yemyeşil sıradağları, ovaları, ırmakları, gölleri, 
barajları, ışıl ışıl şehirlerimizi görürüz. Fabrika bacalarımızı, karayolu ağlarımızı, demiryolu ağ
larımızı, limanlarımızı, tersanelerimizi, havalimanlarımızı görürüz; göğsümüz kabarır, onurlanırız. 
Kuşlarımız, hayvanlarımız, ürün çeşitlerimizle, çevre zenginliğine dünyanın kaç ülkesi sahiptir. 
Yaşamaya değer, uğrunda fedakârlığa değer, yeryüzünün en güzel ülkesinin bizim ülkemiz ol
duğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 

Yurtdışı seyahatlerimizde, özellikle gelişmiş ülkelerde, sanayi tesisleri, fabrika bacaları, tarım
sal alanlar, kalabalık şehirler; hepsi bir arada olduğunu müşahede ettim. Bu ülkeler, eğitim ve tek
nolojinin imkânlarıyla, yaşanılabilir, sağlıklı çevre kurabilmişlerdir. Bu ülkelerde, tarım alanların
dan, sahillerden, ırmak kenarlarından geçen yollar boyu fabrikalara ve sanayi tesislerine rastladım. 
Sanayi-teknoloji-çevre uyumu mevcut. Bu uyumun önemli bir ayağı da çevreyle ilgili yasaları 
zamanında yapmaları ve uyum göstermeleridir. İnancım odur ki, Türkiye Büyük Millet Mec
lisimizin görüşmekte olduğu bu Çevre Kanunu, ülkemizdeki çevre konusundaki bu boşluğu doldur-
masıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu kanun yasalaştığı takdirde, güzel ülkemizin en tabiî 
hakkı olan sağlıklı çevre ihtiyacı karşılanmış olacaktır. 

Bu vesileyle, sözlerime son verirken, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. (AK Parti 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Çakır. 
Şahsı adına ikinci söz isteği, Denizli Milletvekili Sayın Ümmet Kandoğan... 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sizleri saygıyla 

selamlıyorum. 
Konuşmama başlamadan önce, biraz önce Sayın Bakanın bir açıklamasıyla, cep telefonların

dan alınacak olan fatura başı miktarın bir önergeyle tasarıdan çıkarılacağı ifadesini büyük bir mem
nuniyetle öğrenmiş bulunuyorum; kendilerine de teşekkür etmek istiyorum. 

Yalnız, bu kanunla ilgili olarak, 7 nci maddenin üçüncü fıkrasında "petrol, jeotermal kaynak
lar ve maden arama faaliyetleri çevresel etki değerlemesi kapsamı dışındadır" ibaresinin son derece 
yanlış olduğu inancındayım. Özellikle, Türkiye için son derece önemli olan maden arama faaliyet
lerinde ÇED raporunun istenmeyecek olmasının, ne tür bir mantıktan yola çıkılarak bu kanun 
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içerisine yerleştirildiğini açıkça merak ediyorum. Bu bölüm görüşülürken bunun da mutlaka bir 
önergeyle değiştirilmesi gerektiği inancındayım. Bununla ilgili Sayın Yalçınbayır'ın vermiş olduğu 
bir önerge var; kendilerine de huzurlannızda teşekkür etmek istiyorum. Bu maddenin bu fıkrasının 
çıkarılacak olan bir çevre kanunu içerisinde yer almasının, kanunun ruhuyla, amacıyla bağdaş
madığı inancımı ifade etmek istiyorum. 

Yine, bu kanundaki idarî para cezalarıyla ilgili olarak bir önergeyi gördüm. O önergenin de, 
sadece Bakanlıktaki ilgili kurumlara bir kaynak aktarılma düşüncesinden yola çıkarılarak bir öner
geyle değiştirilmeye çalışıldığını da büyük bir üzüntüyle müşahede ediyorum. Çevre Kanunu 
uyarınca, idarî para cezası veren tüm kurumların verdikleri cezadan pay alacağından yola çıkılarak, 
merkez teşkilatında, Bakanlığın genel müdürlere, taşra teşkilatında da il çevre ve orman müdür
lerine idarî yaptırım kararlan verilmesi yetkisinin bir önergeyle değiştirilmesinin de yanlış olduğu 
inancındayım; çünkü, siz, denetim ve ceza verme yetkisini bu kadar geniş olarak kullanacak olur
sanız, bu kadar farklı kurumlara verecek olursanız, yarın uygulamada ciddî sıkıntılarla karşı karşıya 
kalabilirsiniz; ceza ve yaptırım uygulamakla görevli olan kurum ve kuruluşlar, topu birbirinin 
üzerine atarak, bu kanundan beklenilen amaçların gerçekleştirilmesi önünde bir engel olabilecekleri 
inancımı taşımak istiyorum. 

Yine, bir önergeyi gördüm; bu önergede de, "çevreye verilen zararlann öğrenildiği tarihten 
itibaren beş yıl sonra zamanaşımına uğrayacağı" ibaresinin de yanlış olduğu inancındayım. Bunu da 
özellikle ifade etmek istiyorum. 

Çevre gibi son derece önemli bir konuda bundan zarar gören insanlann zararlarının tazminiy-
le ilgili yapacakları girişimlerin önüne siz beş yıllık bir süreyi koyarsanız, beş yıllık sürenin, özel
likle çevre gibi çok önemli bir konuda yetersiz bir süre olduğu inancımı ifade etmek istiyorum. 

Tam tersine, burada, gerekçede şu söyleniyor: "Zamanaşımı süresi olayın meydana geldiği 
tarihten bağımsız tutularak, uzatılmak suretiyle, çevre suçlarının işlenmesine karşı caydırıcılığın ar
tırılması amaçlanmıştır." 

Siz "on yıl" ibaresi doğru, onu kabul ediyorum, ancak, çevreyle ilgili görülen zarann öğrenil
diği tarihten itibaren beş yıllık bir sınırlama getirirseniz, vatandaşların, mağdur olan insanların bu 
süreden dolayı zararlarını tazmin etmede sıkıntıyla karşı karşıya kalabiliriz. Ben, tam tersine, bu 
sürelerin biraz daha uzatılmasının daha mantıklı olduğu inancındayım. 

Değerli milletvekilleri, bu kanun, mutlaka çıkarılması gereken bir kanun. Bunu çok açıkyürek-
lilikle ve samimiyetle ifade etmek istiyorum. Geçmişte Türkiye Büyük Millet Meclisinin gün
demine getirilmemesinin faturası geçmişteki siyasetçilerin üzerine kesilmiştir; ancak, bu kanun 
tasansmın, bu haliyle, eleştirdiğim noktalar dışında, iyi hazırlandığını, mutlaka çıkarılması gerek
tiğini ve getirilen para cezalarının da günün şartlarına uygun olduğunu ifade etmek istiyorum. An
cak, demin de bahsetmiş olduğum ve şimdi de bahsetmiş olduğum hususların mutlaka değerlendiril
mesi gerektiği inancımı ifade ediyor, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Kandoğan. 
Sayın milletvekilleri, bölüm üzerinde, 15 dakika süreyle soru ve cevap bölümüne geçiyoruz. 
Sayın Özcan, buyurun. 
Sayın Bakan, soru faslına geçtik, not alırsanız... 
HÜSEYİN ÖZCAN (Mersin) - Sayın Başkanım, Sayın Bakanıma 3 tane sorum var. 
Birinci sorum: Mersin, metropol bir kent olduğuna göre, hâlâ, çöp sorunu ve arıtma sorunu 

çözülmemiştir. Sahil boyunda bütün ilçe ve beldelerde denizi kirleten bu sorun, yine, aynı şekilde 
devam etmektedir. Bu, turizmi etkilemektedir. Burada ne gibi çalışmalarınız var Mersin ve 
sahilimizde? 
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Diğer ikinci sorum: Mersin'in Kazanlı beldesinde Kromsan tesislerinin atıkları çevreyi kan
serojen maddelerle kirletmektedir; buradaki caretta ve balık ölümlerine sebep olmakta, insanların 
sağlığını etkilemektedir; ne gibi çalışmalarınız var? 

Üçüncü sorum: Mersin'in Karaduvar Mahallesinde, yeraltı sularına petrol atıkları katılmıştı; 
buralarda, hem sağlığı hem yeraltı sularını hem de sebze üretimini etkiliyor; ne gibi çalışmalarınız 
var? Bunları sormak istedim. 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Özcan. 
Sayın Özdoğan, buyurun. 
İBRAHİM ÖZDOĞAN (Erzurum) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 
Delaletinizle, Sayın Bakanıma bir soru sormak istiyorum. 
Sayın Bakanım, 1971 senesinde, İran'ın Ramsar Kentinde kabul edilen, özellikle su kuşları 

yaşama ortamı olarak uluslararası öneme sahip sulak alanlar hakkında sözleşme veya kısaca Ram
sar Sözleşmesi olarak bilinen sözleşmeyi, Türkiye, 17 Mayıs 1994'te resmen yürürlüğe sokmuştur. 
Uzun vadede ulusal sulak alan politikalarının geliştirilmesini amaçlayan sözleşmedeki en önemli 
düzenleme, uluslararası öneme sahip sulak alanlar listesi veya kısa adıyla Ramsar listesidir. Ül
kemizde, Ramsar listesine dahil 9 sulak alan bulunmaktadır; lakin, gelin görün ki, bu sulak alan
larımız elden gitmek üzeredir. Ramsar listesine dahil 9 sulak alanımız için; Bakanlık olarak, ne yap
mayı düşünüyorsunuz? 

Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Özdoğan. 
Sayın Akdemir, buyurun. 
DURSUN AKDEMİR (İğdır) - Sayın Başkanım, aracılığınızla Sayın Bakanıma 3 soru 

soruyorum. 
Değerli Bakanım, Çevre ve Orman Bakanlığının Teşkilat Kanununu görüştüğümüzde, Bakan

lık, çevre sorununa etkisiz kalmaması için çeşitli yetkilerle donatıldı; buna rağmen, siz, basına yap
tığınız açıklamalarda kanunî yetersizlikten söz ettiniz. Acaba, kanunî boşluklar, bu sözünü ettiğiniz 
boşluklar nelerdir? Çevre atıklarına karşı, çevreye zarar veren kişi ve kuruluşlara kanundan kaynak
lanan mevcut yetkilerinizden, şimdiye kadar, hangilerini kullandınız İstanbul'daki bu variller 
olayında? 

İkinci sorum: İstanbul Avcılar'da... Birkaç ay önce yazılı soru önergesiyle Başbakana da sor
duğum gibi, Avcılar'da 300 kişilik bir sitenin su depolarına lağım karışmıştı ve İçişleri Bakanlığı 
kanalıyla verilen cevapta olay doğrulanmış, gerekli tedbirlerin alındığı söylenmişti. Ancak, İstan
bul'da yaklaşık 900 000 su deposu bulunduğuna göre ve bu su depolannın da ancak yüzde 10'u 
dezenfekte edilebildiğine göre -ki, bu veri Büyükşehir Belediyesinin verileridir- bu su depolarının 
tümünün dezenfekte edilebilmesi için şimdiye kadar alınan önlemler nelerdir? Siz, Çevre Bakanı 
olarak bu önlemlerin alınmasında hangi görevleri üstleniyorsunuz? Yaptırım gücünüz nedir? 

Bir diğer sorum: Ülkemizin özellikle Kapadokya bölgesinde, Nevşehir İlinde akciğer kanseri 
yapan erionit madeniyle, bu bölgede akciğer kanserini yaratan üç köyümüz bulunmaktadır. Erionit 
madeni ve asbest, özellikle Nevşehir'in Gülşehir, Tuzköy ve Karain Köyleri ile Ürgüp İlçesinin 
Sarihidir Köylerinde bulunmaktadır. Dolayısıyla, burada meydana gelen akciğer kanserleri kesindir, 
bilim bunu ispat etmiştir. Geçen ay TÜBİTAK'ın yayımlamış olduğu bir bilimsel dergide, bu böl
gedeki kanser vakalarına engel olabilmek için yüzeye müdahale edilmesi gerektiğinden söz ediliyor 
ve bunun da gerçekleştirilememesinin sebebinin yasal boşluk olduğu belirtiliyor idi. 
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Böyle bir yayından haberiniz var mıdır? Varsa, getirdiğiniz Çevre Kanununda bu kanunî boş
luğu dolduracak bir tedbir aldınız mı? 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Akdemir. 
Sayın Işık, buyurun. 
AHMET IŞIK (Konya) - Sayın Bakanım, Türk Ceza Yasasının 181 inci maddesinde, çevrenin 

kirletilmesi ya da çevreye zarar verilmesine yönelik müeyyide olarak bir düzenleme söz konusu; 
fakat, kamuoyuna farklı yansıdı, 181 inci maddenin uygulamasının ertelendiği şeklinde. Çevreye 
zarar verilmesi noktasında şu an meri mevzuatta karşılığını bulan bir madde var mıdır ve 181 inci 
madde ertelenmiş midir; halen, yoksa, yürürlükte midir? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Işık. 
Sayın Akgün, buyurun. 
MEVLÜT AKGÜN (Karaman) - Sayın Bakanım, İç Anadolu Bölgesinde son yıllarda yaşanan 

kuraklık sebebiyle özellikle göller tek tek kurumakta ve büyük bir çevre felaketiyle bölge karşı kar
şıya. 

Özellikle KOP Projesinin ve Mavi Tünel kısmının bizim hükümetimiz döneminde programa 
alınması ve yakın zamanda ihale edilecek olması da düşünüldüğü zaman ve bu projeyle birtakım 
çevre projelerinin de hayata geçirileceği bilgimiz dahilinde olduğundan, özellikle iç Anadolu Böl
gesinde yaşanan kuraklıklar sebebiyle hangi çevre tedbirleri ve çevrenin korunmasına yönelik 
projeler üretilmektedir? Bu konuda düşünceler nelerdir? 

Bunu öğrenmek istiyor; saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Akgün. 
Buyurun Sayın Bakan. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANI OSMAN PEPE (Kocaeli) - Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri; Orta Anadolu'daki göllerin kurumasıyla alakalı bir sual var; Sayın Akgün'ün sorduğu sual. As
lında, sadece Türkiye'nin Orta Anadolu Bölgesindeki göllerin kaderi böyle değil. 

Tabiî, Türkiye'de, Ramsar Sözleşmesi kapsamındaki pek çok sulak alanla alakalı olarak, ulus
lararası anlaşmalara da riayet etmeksizin, daha fazla üretim alanı kazanabilmek için, Devlet Su İş
leri yıllardır yanlış bir politika izlemiştir. Devlet Su İşlerinin izlemiş olduğu yanlış politikalar, Tür
kiye'deki pek çok sulak alanın kökünü kazımıştır adeta. Bunlardan biri de Kayseri'deki meşhur Sul
tan Sazlığıdır. Tabiî, sadece Sultan Sazlığı bu kadere uğrayan yerlerden biri değil. Orta Anadolu'da, 
Ege'de, Akdeniz Bölgesinde aynı kaderin ortakları var. 

Şimdi, DSİ, tabiî, yeni politikalara geçiyor, eski politikalarını değiştiriyor. DSİ eski 
politikalarını değiştirirken yapılan yanlışların farkına varılıyor. Göllerin, su kaynaklarının ve ulus
lararası sözleşmeler doğrultusunda korumak ve iyi yönetmek mecburiyetinde olduğumuz Ramsar 
alanlarının da hayatiyetini sürdüreceği, oradaki biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliği açısından 
yeni politikalara DSİ'yle birlikte günümüzde yön veriyoruz. 

Sayın Akdemir, Avcılar'daki 300 kişilik sitenin içme suyu deposuna kanalizasyonun karıştığın
dan bahsetti ve "Bakanlık olarak ne yapıyorsunuz" dedi. Bu, İSKİ'nin sorumluluğundaki bir 
meseledir; yani, Bakanlık olarak bizim sorumluluk alanımızda olmayan bir mesele. Yalnız, şunu 
söyleyeyim: Tabiî, İSKİ'nin, içme suyu kalitesiyle alakalı yönetmeliklerin kendilerine vermiş ol
dukları sorumluluklar doğrultusunda bu konuların üzerine gittiklerini, İSKİ Genel Müdürü, bir ay 
önce bize vermiş oldukları bir brifingde ifade ettiler. Hatta, bazı bölgelerde yapılan çalışmalardan, 
rasatlardan, oradaki ölçümlerden de bize birtakım örnekler verdiler. 
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Sayın Işık: "181 inci madde, acaba, yürürlükte midir, değil midir?" Çünkü, bu 181 inci madde, 
Türk Ceza Kanununun 181 inci maddesi, doğrusu, epey tartışmalara konu olan bir madde; ama, 
bugün, en son, komisyonun uzmanı olan, danışmanlığını yapan, İstanbul Üniversitesinden Doç. İz
zet Özgenç'le yapmış olduğum görüşmede ve Bakanlıktan almış olduğumuz malumat, 181 inci 
maddenin dördüncü fıkrasının geçerli olduğunu, yürürlükte olduğunu ve bu fıkra münasebetiyle de, 
Tuzla'daki ve benzer eylemleri işleyenler hakkında yasal sürecin, bu fıkra üzerinden, kanunun bu 
bölümüyle alakalı olarak yürütülebileceğini ifade ettiler. 

Mersin çöplüğüyle alakalı bir sual vardı. 
Sayın milletvekillerini, Türkiye'nin 3 225 belediyesiyle alakalı, buradaki değerli arkadaşlarım, 

konunun özetini yaparken, işte, nüfusu 5 000'den az olan, işte, 10 000 olan; yani, küçük belediyeler
den bahsettiler. Küçük belediyeleri şöyle bir tarafa koyun, büyük belediyelerin bile bu meseleyi 
çözmemiş olduğunu, çözememiş olduğunu... Bunlara örnek olarak gösterebilecek olan belediyeler
den biri Mersin'dir. Mersin'de, tabiî, Belediye Başkanı arkadaşımızla tam bir koordinasyon içerisin
de, uyum içerisinde çalışıyoruz. Farklı partiden olsak da hiç önemli değil. Sadece Mersin'de değil, 
Türkiye'nin dört bir tarafında, bütün büyükşehir belediyeleri, öncelikli olarak bu çalışmamızda 
bizimle birlikte hareket ediyorlar. Yer problemleri vardı, bazı itirazlar vardı, bu meseleyi de hallet
tik. Birbuçuk iki ay kadar önce, Mersin'de yapmış olduğumuz bir toplantıda -iktidar ve muhalefet 
partisi milletvekilleri katıldılar- kendilerine yerin tahsisini yaptık. Zannediyorum, bu yıl içerisinde 
inşaatı başlayacak, önümüzdeki yılm başında da, Mersin, bu vahşi depolamadan, inşallah, kurtul
muş olacaktır. 

Tabiî, Mersin sahillerindeki atık su meselesi, Akdenizi kirleten önemli kaynaklardan birisidir. 
Anamur'dan başlayarak, bütün Mersin'in ilçelerinin ve beldelerinin böyle bir risk taşıdığını 
biliyoruz. 

Bu konularla alakalı, maalesef, küçük beldelerin, küçük belediyelerin, şu anda, bütün 
projelerini finanse edecek imkânımız yok. Belediyelerin kendilerinin de, bu konuda, tabiî, tek baş
larına meselenin üstesinden gelebilecek imkânları yok. Ancak, biraz önce ifade ettiğim şekliyle, 
yani, Mersin'i, tek bir koordinasyonla, bir çatı kuruluşla çözme imkânımız olabilecek. Sadece Mer
sin'i değil, diğer illeri de aynı şekilde. Yani, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi ile bu meselenin 
çözümü mümkün olacak. 

Tabiî, oradaki bazı sanayi tesislerinin tehlikeli atıklarının, hiçbir tedbir alınmaksızın, bazı yer
lerde depolandıklarını, depolanmaktan daha öte, kaderlerine terk edildiklerini gördük. Bununla 
alakalı, Sayın Vali, Çevre Orman İl Müdürlüğü marifetiyle bazı müeyyideler uyguladık ve bu tablo 
bundan sonra olmayacak, onu söyleyeyim. 

Karaduvar Mahallesindeki petrol depolarının Mersin'de oluşturduğu tehlikeyi yakından 
biliyoruz. Tabiî, orası tam bir petrol bataklığına neredeyse dönmüş diyebilirim. Tabiî, konuyla 
alakalı, bizim, Enerji Bakanlığıyla birlikte bir çalışmamız var bölgede. O çalışma neticesinde, öyle 
zannediyorum ki, petrolün sızıntısından ve içme suyu kuyulanna karışmasından dolayı vatandaşın 
şikâyetleri Bakanlık olarak bizim takibimizdedir. 

Değerli arkadaşlar, geri kalan soruları da yazılı olarak cevaplayacağım. 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Sayın milletvekilleri, birinci bölüm üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi, birinci bölümde yer alan maddeleri, varsa, o madde üzerindeki önerge işlemlerini yap

tıktan sonra, ayrı ayrı oylarınıza sunacağım. 
Şimdi, 1 inci maddenin başlığını okutuyorum: 
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ÇEVRE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI 

MADDE 1-
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 2-
BAŞKAN - Madde üzerinde 1 önerge var; önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 871 sıra sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Tasansının çerçeve 2 nci maddesi ile değiştirilen 2 nci maddesinde yer alan çevre düzeni planı 
tanımının madde metninden çıkanlmasını ve yerine aşağıdaki hassas alan tanımının eklenmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Sadullah Ergin Mustafa Çakır Yahya Baş 
Hatay Samsun İstanbul 

Hamit Taşçı Mehmet Yılmazcan 
Ordu Kahramanmaraş 

"Hassas alan: Ötrofikasyon riski yüksek olan ve Bakanlıkça belirlenecek kıyı ve iç su alan
larını," 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ÇEVRE KOMİSYONU BAŞKANI AHMET MÜNİR ERKAL (Malatya) - Uygun görüşle tak

dire bırakıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu?.. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANI OSMAN PEPE (Kocaeli) - Katılıyoruz Sayın Başkan. 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Gerekçe okunsun Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Diğer kanunlarda tanımlandığından mükerrerlik önlenmektedir. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Komisyonun uygun görüş belirttiği, Hükümetin katıldığı, 

gerekçesini dinlediğimiz önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Önerge kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi kabul edilen önerge doğrultusunda oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3-
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 4-
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 5-
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 6-
BAŞKAN - 6 ncı maddede 1 önerge var; okutuyorum: 

- 7 6 -



TBMM B:93 25 .4 .2006 0 : 3 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 871 sıra sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Tasarısının çerçeve 6 ncı maddesi ile değiştirilen 9 uncu maddenin (b) bendinin birinci cümlesinde 
yer alan "ihtiyaç alanlarını belirlemek, bu" ibaresinin madde metninden çıkarılmasını, aynı bende 
"üzere bölge ve havza bazında" ibaresinden sonra gelmek üzere "1/50.000-1/100.000 ölçekli" 
ibaresinin eklenmesini, (d) bendinin birinci fıkrasına "tespit ve ilan etmeye" ibaresinden sonra gel
mek üzere "bu alanlarda uygulanacak koruma ve kullanma esasları ile plan ve projelerin hangi 
Bakanlıkça hazırlanıp yürütüleceğini belirlemeye" ibaresinin eklenmesini, aynı bendin ikinci fıkrası 
ile (h) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Sadullah Ergin Mustafa Çakır Yahya Baş 
Hatay Samsun İstanbul 

Mehmet Yılmazcan Hamit Taşçı 
Kahramanmaraş Ordu 

"Bu bölgelere ilişkin plan ve projelerde; 03/05/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9 
uncu maddesi, 04/04/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanununun plan onama yetkisini düzenleyen 
hükümleri, 21/07/1983 tarihli 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 8 inci 
maddesinin tabiat varlıkları, doğal sit alanları ve bunların korunma alanlarının tespit ve tescili dışın
da kalan yetkileri düzenleyen hükümleri ile aynı Kanunun 17 nci maddesinin (a) bendi hükümleri 
uygulanmaz." 

"h) Ülkenin deniz, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının ve su ürünleri istihsal alanlarının 
korunarak kullanılmasının sağlanması ve kirlenmeye karşı korunması esastır. Atıksu yönetimi ile il
gili politikaların oluşturulması ve koordinasyonunun sağlanması Bakanlığın sorumluluğundadır. Su 
ürünleri istihsal alanları ile ilgili alıcı ortam standartları Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca belirlenir. 

Denizlerde yapılacak balık çiftlikleri, hassas alan niteliğinde kapalı koy ve körfezler ile doğal 
ve arkeolojik sit alanlarında kurulamaz. 

Alıcı su ortamlarına atıksu deşarjlarına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkartılacak yönet
melikle belirlenir." 

BAŞKAN - Komisyon katılıyor mu önergeye? 
ÇEVRE KOMİSYONU BAŞKANI AHMET MÜNİR ERKAL (Malatya) - Uygun görüşle tak

dire bırakıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANI OSMAN PEPE (Kocaeli) - Katılıyoruz Sayın Başkan. 
SADULLAH ERGİN (Hatay) - Gerekçe okunsun. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Bakanlığın görevleri arasında bulunmayan barınma, çalışma ve ihtiyaç alanlarını belirleme 

hükmü çıkarılmış, özel nitelikleri gereği korunması zorunlu olduğu için özel çevre koruma bölgesi 
olarak ilan edilen yerlerle ilgili olarak 383 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Özel Çevre 
Koruma Kurumu Başkanlığı görevli ve yetkili kılınmıştır. 

İçerisinde Sit alanları bulunan özel çevre koruma bölgelerine ilişkin koruma kararlarının uy
gulanmasında yaşanan sorunların önlenmesi, ayrıca koordinatları Bakanlar Kurulu kararıyla belir
lenen özel çevre koruma bölgeleri sınırları içerisinde yer alan karasal alanlar ile denizsel alanlarda 
ayrı idarelerce yapılan farklı düzenlemeler nedeniyle ortaya çıkan kıyı ve deniz ekosistemlerinin 
bozulmasına engel olunması amaçlanmaktadır. 
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Ayrıca, halihazırda atıksu yönetimiyle ilgili olarak deşarj standartları koyma, atıksu projelerini 
onaylama, teknoloji belirleme ve denetleme gibi görevler Çevre ve Orman Bakanlığına verilmiştir. Atık
su yönetimi politikalarının Çevre ve Orman Bakanlığınca gerçekleştirileceğine dair düzenleme yapılarak 
mevcut çalışmaların daha etkin ve bütünlük içinde yürütülmesinin sağlanması amaçlanmaktadır. 

Ülkemizde kurulan balık çiftlikleri maliyet hesapları yaparak koylarda ve körfezlerde yapıl
makta, bunun sonucunda da denize girmeyi imkansız kılacak boyutta ciddî bir tehdit oluşturmak
tadır. Önergeyle bu durumun önlenmesi amaçlanmaktadır. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, gerekçesini dinlediğiniz önergeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

Kabul edilen önerge doğrultusunda 6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... 6 ncı madde kabul edilmiştir. 

MADDE 7-
BAŞKAN - 7 nci madde üzerinde 1 önerge vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
871 sıra sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 7 nci mad

desinin üçüncü fıkrasının madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 
Ertuğrul Yalçınbayır 

Bursa 
BAŞKAN - Sayın Komisyon?.. 
ÇEVRE KOMİSYONU BAŞKANI AHMET MÜNİR ERKAL (Malatya) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANI OSMAN PEPE (Kocaeli) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Önerge sahibi önergesinin gerekçesini açıklayacak; 
Buyurun Sayın Yalçınbayır. 
ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Bursa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; fevkalade sınır

lı bir süre içinde Çevre Kanunundan bahsedebilmek fevkalade zor. 
Çevre, hayatın ta kendisi. Çevre, insanların birbiriyle, canlı ve cansız bütün varlıklarla, evren

le, komşularıyla, kentiyle ilişkisi olduğu bir yer. Çevre, bu anlamı itibariyle, insanlığın ve siyasetin 
en önemli gündem maddesi. Bakıldığında, çevrenin, çevre hakkının nitelikleri hukukîdir, insan hak
larıyla ilgilidir, demokratiktir, bilimseldir, evrenseldir ve sınır tanımaz. Çevrenin sınır tanımaz teh
ditleri, insanoğlunu, belli toplantılarda birleştirdi. Özellikle, 1992 Rio Konferansına, dünyanın çok 
büyük devlet adamları, çok sayıda devlet adamı, başbakan, üst düzeyde görevliler katıldı ve dünya 
tehdit altında. Bu tehdidi önlemekle ilgili birtakım projeler ortaya kondu. 1992'den sonra, 83'te yap
tığımız Çevre Kanunu üzerinde değişiklikler gündeme geldi; ama, maalesef, 95'te hazırlanan tasarı, 
ancak, bugün geliştirilerek görüşülebilir oldu. 

Çevre, demokrasinin en önemli enstrümanlarından birisi. Demokrasinin vardığı seviye, 
katılımcı bir seviye. Çevre Kanununun da, bu katılımcı anlayışla yapılması gerekirken, bundan sar
fınazar edilmesi, bu kanunun yapılmasındaki usul, usulün tercih edilmesi, bana göre, ayıplı bir 
demokratik harekettir. Buradaki ayıbı, maalesef, hep birlikte yaşıyoruz. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin şöyle geçmişine baktığımızda, Tür
kiye'de yaşanan büyük çevre ihlallerine rağmen, hiçbir bakan hakkında, hiçbir başbakan hakkında, 
ne gensorunun verildiği ne de soruşturma önergesinin verildiği görüşmüştür. 

Oysa, milletvekilleri, denetim görevi içinde, gerek soru önergeleriyle gerekse araştırma öner
geleriyle halktan gelen tepkileri Meclise taşımıştır; ama, bir siyasî irade konamamıştır. 
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Bu siyasî irade nerelerde konabilirdi: 53 üncü Hükümet, mahkeme kararma rağmen, kapatıl
ması emredilen Orhaneli Termik Santralıyla ilgili mahkeme kararına rağmen prensip karan aldı. 54 
üncü Hükümet, Yatağan Termik Santralıyla ilgili mahkeme kararına rağmen prensip kararı aldı. 57 
nci Hükümet, İzmir-Bergama ve ayrıca Bursa Cargill'le ilgili kararlar aldı. Mahkeme kararlarını uy
gulamamak, çevre hakkı ihlalinin en üst seviyedeki durumu. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye, Dünya Çevresel Sürdürülebilirlik Endeksi içinde, 114 ülke 
arasında 91 inci sırada. Türkiye'nin bu sırada olması, bana göre iyi sıralardı. Oysa, o kriterler arasın
da, kamunun çevreyi kirletenlerle ilgili gösterdiği performans, hukukun üstünlüğünü dikkate al
mayan, mahkeme kararlarını uygulamayan anlayış ve yine, çevre ile rüşvet ilişkisi arasında kurulan 
ve süregelen bir anlayışı, hâlâ, biz defedemedik. 

Öylesine bir rant var ki burada, kentli hakları sürekli ihlal ediliyor, kentler kaçak yapıdan geçil
miyor. Kimisi ruhsata uygun; ama, verilmemesi gereken fazla katlar... Bunlarla ilgili bir rant 
ekonomisini şöyle bir düşünün. 

Birinci sınıf tarım arazileri 3'e, 4'e çevrilip, tarıma değil, imara açılıyor. Bunları bugün de 
yaşıyoruz, ilimde de yaşıyoruz. 

Bir kere, bizim çıkardığımız kuralları hükümetin uygulaması gerekir. Biz, en iyi şekildeki 
kuralları çıkarmak durumundayız ve bunların uygulanmasını izlemek, takip etmek ve denetlemek 
görevi içindeyiz. Bürokrasinin görevi bu kuralları uygulamaktır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun efendim, tamamlayın. 
ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Devamla) - Bakın, Cargill'le ilgili yaşanan süreci burada size 

bir hikâye etmeye kalksam, neleri görürsünüz!.. 9 defa mahkeme karan uygulanmadı. Zamanın baş
bakanına "Sayın Başbakan, aramızda ihtilaf var, bu ihtilafı yargı çözmeli, müsaade edin dava 
açalım" dediğimizde "hayır, açmayın" dedi. "Bakın, açmayacağız; ama, Bursa Barosu açacak, 
kararları alacak, siz uygulamayacaksınız..." Evet, uygulanmadı. Uygulanmamasıyla ilgili, bir 
Amerika gezisinde, bize, Amerika'daki yetkililer telkinde bulundu ve daha sonra bu telkinler baş
bakanlar düzeyinde de oldu. 

Değerli milletvekilleri, çevre hakkı insan haklarının başında, yaşam hakkıyla fevkalade ilişkili. 
Bizim Anayasamızda yazıldığı gibi, sadece ekonomik ve sosyal haklar kapsamında olan bir iş değil. 
Ekonomik ve sosyal haklar kapsamında görürseniz, devletin malî gücünün yeterliliği oranında ted
bir almasını istersiniz; ama, yaşam hakkıyla sıkı sıkıya ilgili. Artık, bu düzenlemelerden, bu anlayış
tan bizim kurtulmamız lazım. O endeks içindeki kriterleri karşılama kabiliyetimizin zorluğunu 
biliyoruz ve biz, Avrupa Birliği sürecinde, Devlet Planlamaya göre 50-60 milyar euro, Bakanlığa 
göre 25-30 milyar euro yatırım yapsak da, o kriterleri yakalayamayacağız. Önce, halkın hak arama 
talebini artırmak ve bu kuralların uygulanmasıyla ilgili, halkta talebi artırmak gerekiyor. Siz, çevre 
politikaları nedeniyle iktidara gelen bir parti veya iktidardan giden bir parti gördünüz mü?! Ama, 
Türkiye, artık, buna doğru gidiyor. Bilgi Edinme Kanunundan en fazla yararlananlar çevreciler. Ar
tık şeffaflık her tarafı sardı. 

Bakın, bu kanunî düzenlemeyle ne getiriliyor: Çevre Kanununun en önemli maddesi 10 uncu 
maddesi. Bir de, halkın katılımı maddesi. 10 uncu maddesi ÇED raporunu düzenliyor. Getirilenle, pet
rol, jeotermal kaynak ve maden arama faaliyetleri çevresel etki değerlendirmesi kapsamı dışındadır. 

Bunlar, bugüne kadar hiç düşünülemedi. Kanunlardaki istisnalar ve muafiyetler üzerinde dur
mak lazım. İstisnalar ve muafiyetler, belli lobilerin de eseri olabilir. Türkiye'nin yapması gereken, 
lobicilik faaliyetlerini düzenleyen, bunun şeffaf, açık, herkes tarafından bilinmesini emreden bir 
düzenlemeyi de yapmaktır. Eğer bunları yaptığımız takdirde, gerçekten demokratik bir tavır da ser
gilemiş oluruz. 
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Bu, Maden Kanununun kapsamı içine alındı. Daha önce öyle bir düzenleme yapılmış. Öylesine 
bir kanun yapma tekniğimiz var ki, bazı kanunlarda, torba kanunlarda değişiklik... Bunları, biz, 
hukukçu parlamenterler takip edemediğimiz gibi, profesyonel hukukçular da takip edemiyor, halkın 
bilgi edinmesi de mümkün olamıyor. 

BAŞKAN - Sayın Yalçmbayır, lütfen tamamlayın. 
ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Devamla) - Bu kanun tekniğinden mutlak surette vazgeçmek gerekir. 
Değerli milletvekilleri, temel kanun diye kabul ediyoruz; bu kanunun en önemli hükmünü de 

Maden Kanununa koyuyoruz! 
Saygılarımla. (Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Yalçmbayır. 
Sayın milletvekilleri, gerekçesini Sayın Önerge Sahibinden dinlediğiniz, Hükümetin katıl

madığı önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
7 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil

miştir. 
MADDE 8-
BAŞKAN - 8 inci maddede 2 adet önerge vardır; önergeleri geliş sırasına göre okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 871 sıra sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Tasarısının çerçeve 8 inci maddesiyle değiştirilen 11 inci maddenin altıncı fıkrasının son cümlesinin 
madde metninden çıkanlmasım ve altıncı fıkrasının birinci cümlesinde ve yedinci fıkrasında yer 
alan "kirlilik yükü" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve atıksu miktarı" ibaresinin madde metnine 
eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

İrfan Gündüz Ali İbiş Fahri Keskin 
İstanbul İstanbul Eskişehir 

Halil Özyolcu Nur Doğan Topaloğlu 
Ağrı Ankara 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, şimdi okutacağım önerge aykırı önerge olduğundan, okuttuk
tan sonra işleme alacağım. 

Önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Çevre Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Tasarısının 8 
inci maddesiyle değiştirilen 11 inci maddenin onbirinci fıkrasının belirtilen şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Hüseyin Güler 
Mersin 

"Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler, evsel katı atık, tehlikeli atık bertaraf tesislerini kur
mak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmekle yükümlüdürler. Bu hizmetten yararlanan ve/veya 
yararlanacaklar, sorumlu yönetimlerin yapacağı yatırım, işletme, bakım, onarım ve ıslah har
camalarına katılmakla yükümlüdür. Bu hizmetten yararlananlardan belediye meclisince belir
lenecek tarifeye göre katı atık toplama, taşıma ve bertaraf ücreti alınır. Bu fıkra uyarınca tahsil 
edilen ücretler katı atıkla ilgili hizmetler dışında kullanılamaz." 

BAŞKAN - Sayın Komisyon, katılıyor musunuz?.. 
ÇEVRE KOMİSYONU BAŞKANI AHMET MÜNİR ERKAL (Malatya) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANI OSMAN PEPE (Kocaeli) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
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BAŞKAN - Önerge sahibi?.. 
HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Gerekçeyi rica edeyim Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutalım o zaman. 
Gerekçe: 
Tehlikeli atık bertaraf tesislerinin planlanması, kurulması ve işletilmesine yönelik koordinas

yonun kimin tarafından yapılacağı belirsizdir. Yükümlülüklerinin ve katılımlarının açık olarak 
tanımlanması gerekmektedir. İlgili değişiklikle koordinasyon işlevinin büyükşehir belediyesi ve 
belediyelere verilmesi sağlanmış olacaktır. 

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

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 871 sıra sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısının çerçeve 8 inci maddesiyle değiştirilen 11 inci maddenin altıncı fıkrasının son cümlesinin 
madde metninden çıkarılmasını ve altıncı fıkrasının birinci cümlesinde ve yedinci fıkrasında yer 
alan "kirlilik yükü" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve atıksu miktarı" ibaresinin madde metnine 
eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

İrfan Gündüz (İstanbul) ve arkadaşları 
BAŞKAN - Sayın Komisyon?.. 
ÇEVRE KOMİSYONU BAŞKANI AHMET MÜNİR ERKAL (Malatya) - Uygun görüşle tak

dire bırakıyoruz. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANI OSMAN PEPE (Kocaeli) - Katılıyoruz Sayın Başkan. 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Gerekçe... 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Bu fıkranın başında kirlilik yükü oranı esas alındığından ve ön arıtmadan sonra da bir kirlilik 

yükü mevcut olacağından bir çelişki oluşturmaması amaçlanmıştır. 
Ayrıca, bir faaliyetin kirlilik yükü az olsa dahi, atıksu miktarı, özellikle kanalizasyon ve arıtma 

tesisi yatırım ve işletim maliyetlerinin artmasına neden olduğundan kıstas olarak alınmaktadır. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 

kabul edilmiştir. 
8 inci maddeyi kabul edilen önerge doğrultusunda oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
9 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler,.. Kabul edilmiştir. 
10 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
11 inci madde üzerinde 1 önerge var. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Çevre Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 11 in

ci maddesiyle değiştirilmesi öngörülen 14 üncü maddesinin aşağıdaki belirtilen şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

Hüseyin Güler 
Mersin 
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"Madde 14.- Kişilerin huzur ve sükûnunu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde ilgili yönet
meliklerle belirlenen standartlar üzerinde elektromanyetik alan kirliliği, gürültü ve titreşim oluş
turulması yasaktır. 

Ulaşım araçları, şantiye, fabrika, atölye, işyeri, eğlence yeri, hizmet binaları ve konutlardan 
kaynaklanan elektromanyetik alan kirliliğinin, gürültü ve titreşiminin yönetmeliklerle belirtilen 
standartlara indirilmesi için faaliyet sahipleri tarafından gerekli tedbirler alınır." 

BAŞKAN - Komisyon katılıyor mu önergeye? 
ÇEVRE KOMİSYONU BAŞKANI AHMET MÜNİR ERKAL (Malatya) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet katılıyor mu?.. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANI OSMAN PEPE (Kocaeli) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Güler?.. 
HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Gerekçeyi okutun. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Madde 11, yalnızca titreşim dahil gürültü kirliliğini içeriyor, ancak elektromanyetik alan kir

liliğini içermiyor. Elektromanyetik alan kirliliğinin de yaşamsal bir konu olarak yasada yer alması 
gerekmektedir. 

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

11 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
12 nci maddede 1 önerge vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 871 sıra sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Tasarısının çerçeve 12 nci maddesiyle değiştirilen 15 inci maddenin ikinci fıkrası ile üçüncü fık
rasının birleştirilerek tek fıkra haline getirilmesini arz ve teklif ederiz. 

İrfan Gündüz Ali İbiş Fahri Keskin 
İstanbul İstanbul Eskişehir 

Halil Özyolcu Nur Doğan Topaloğlu 
Ağrı Ankara 

BAŞKAN - Sayın Komisyon katılıyor mu?.. 
ÇEVRE KOMİSYONU BAŞKANI AHMET MÜNİR ERKAL (Malatya) - Uygun görüşle tak

dire bırakıyoruz. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANI OSMAN PEPE (Kocaeli) - Katılıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
İfade bütünlüğünün sağlanması amaçlanmıştır. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 

kabul edilmiştir. 
12 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
13 üncü maddede 1 önerge vardır: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 871 sıra sayılı "Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Tasanşı"nın 13 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Salih Kapusuz Zafer Hıdıroğlu Muharrem Eskiyapan 

Ankara Bursa Kayseri 
Ayhan Sefer Üstün Muzaffer Baştopçu 

Sakarya Kocaeli 
"Madde 13.- 2872 sayılı Kanunun mülga 18 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 

yeniden düzenlenmiştir. 
"Çevre katkı payı alınması, diğer gelirler ve bütçe ödenekleri 
Madde 18.- Çevre kirliliğinin önlenmesi, çevrenin iyileştirilmesi ve çevre ile ilgili yatırımların 

desteklenmesi amacıyla, 
a) İthaline izin verilen kontrole tabi yakıt ve atıkların CİF bedelinin yüzde biri ile, hurdaların 

CİF bedelinin binde beşi oranında alınacak miktar, 
b) Büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerince tahsil edilen su ve kullanılmış suları 

uzaklaştırma bedelinin yüzde biri, 
Çevre katkı payı olarak tahsil edilir. Tahsil edilen bu tutarlar, ilgililerce en geç ertesi aym on-

beşine kadar ilgili mal saymanlıkları hesaplarına aktarılır ve bütçeye gelir kaydedilir. 
Ayrıca, yurtiçi ve yurt dışından temin edilecek her türlü hibe, yârdim ve bağışlar ile kredi 

anapara geri dönüşleri ve kredi faizleri de tahsil edilerek, Çevre ve Orman Bakanlığı Merkez Say
manlık Müdürlüğü hesabına yatırılır ve bütçeye gelir kaydedilir. 

Bu maddede sayılan gelirlerin tahsilatında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hak
kında Kanun hükümleri uygulanır. 

Bakanlar kurulu (a) ve (b) bentlerinde yer alan oranları ayrı ayrı veya topluca sıfıra kadar in
dirmeye veya kanuni oranına kadar yükseltmeye yetkilidir. 

Atıksu arıtımı, atık bertarafı ve katı atık geri kazanım tesislerinin gözetim, fizibilite, etüt, proje 
ve inşaat işlerinin kredi veya yardım suretiyle desteklenmesi ile çevre düzeni planlarının yapımı, 
hava, su ve toprak kalitesinin ölçüm ve izleme ağının oluşturulması, gürültünün önlenmesi ile ilgili 
etüt ve projelerin desteklenmesi, acil müdahale planlarının hazırlanması, çevresel etki değerlendir
mesi faaliyetleri, havza koruma planı çalışmaları, biyolojik çeşitliliğin korunması, çölleşme ve ik
lim değişikliği ile mücadele çalışmaları, stratejik çevresel değerlendirme, nesli tehlikede olan bitki 
ve hayvan türleri ile yaşama ortamlarının korunması, uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan 
yükümlülüklerin karşılanması, çevre eğitimi ve yayını ile ilgili faaliyetler ve ihtisas komisyonları 
için yapılan harcamalar ile çevre kirliliğinin giderilmesi çalışmaları için Bakanlık bütçesine, yılı 
bütçe gelirleri içerisinde tahmin edilen yukarıdaki gelirler karşılığı ödenek öngörülür. 

Yukarıda sayılan gelirlerin tahsili ve bütçede öngörülen ödeneklerin kullanımı ile ilgili usul ve 
esaslar, Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir." 

BAŞKAN - Sayın Komisyon, katılıyor mu?.. 
ÇEVRE KOMİSYONU BAŞKANI AHMET MÜNİR ERKAL (Malatya) - Uygun görüşle tak

dire bırakıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu?.. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANI OSMAN PEPE (Kocaeli) - Katılıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutalım mı? 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Gerekçe okunsun. 
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BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Bilindiği üzere, ülkemizde iç hat yolcu taşımacılığında havayolu taşımacılığın payı yaklaşık 

yüzde 3 civarında olup, bu oranın ülkemiz nüfusu ve coğrafi büyüklüğü ile ticaret ve turizm mer
kezlerinin dağınıklığı da dikkate alındığında son derece yetersiz olduğu bilinen bir gerçektir. 

Gerekçe: 
Bilindiği üzere, ülkemizde iç hat yolcu taşımacılığında havayolu taşımacılığın payı yaklaşık 

yüzde 3 civarında olup, bu oranın ülkemiz nüfusu ve coğrafi büyüklüğü ile ticaret ve turizm mer
kezlerinin dağınıklığı da dikkate alındığında son derece yetersiz olduğu bilinen bir gerçektir. 

Hükümetimize ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından başlatılan Bölgesel Hava Yolu Taşımacılığının 
gelişip yaygınlaşması konusunda ciddi çalışmalar yapılmıştır. Havayolu ulaşımının belirli bir 
kesimin tercih edeceği bir ulaşım aracı olmaktan çıkarılması ve yolcu taşımacılığının teşvik edilmesi 
amacı ile 1 Ocak 2004 tarihinden itibaren yolcu biletindeki Özel Tüketim Vergisi (7 YTL) ile 
Eğitime Katkı Payı (4,5 YTL) kaldırılmış, ayrıca DHMİ iç hat ücret tarifesinde iyileştirme yapılarak 
yolcu başına gidiş-dönüş bilet ücretinde toplam 19 YTL tutarında bir indirim imkanı yaratılmıştır. 

îç hat yolcu kargo taşımacılığında dünyadaki gelişmiş ülkeler de dahil bir çok ülkelerde süb
vansiyonların uygulandığı bir dönemde konacak verginin olumsuz etkileri, Ulaşım modları arasın
da kara taşımacılığı lehine olan iç hat taşımacılığının dağılımını daha da bozacağı açıktır. Ayrıca 
5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun hazırlanır
ken sivil havacılık sektörüne olumsuz etkileri düşünülerek SHGM gelirlerinden bile bilet başına 
yüzde pay alınması metinden çıkarılmıştır. Hal böyle iken bu tasan ile hava yolu taşımacılığına yeni 
yükümlülükler getirilmesi tüm gelişmeleri olumsuz etkileyecektir. Bu nedenle maddede yer alan (c) 
bendinin tasarıdan çıkarılması gerekmektedir. 

Diğer taraftan; 1994 yılından itibaren özel sektör yatırımcılarının girişimi ile ülkemize giren 
mobil telefonlar artık hem iş hem de özel hayatımızın vazgeçilmez aracı haline gelmiştir. Ancak 
mobil şebeke işletmecileri ve bu şebekelerden hizmet alan yurttaşlar, devletimizin kaynağa ihtiyacı 
olduğunda akla gelen ilk kişiler olmuştur. 

Cep telefonlarından halen normal görüşme ücreti dışında, % 25 Özel İletişim Vergisi, % 15 
Hazine Payı ve % 18 KDV alınmaktadır. İşletmeciler tarafından faturalı ve faturasız hatta sahip 
abonelerden tahsil edilen diğer ücretlerde dikkate alındığında çeşitli isimler altında 6 çeşit vergi ve 
benzeri yükümlülük bulunmaktadır. 

İşletmeciler tarafından abonelerden tahsil edilen ücretlerin yüksek bir bölümünün vergi, 
Hazine Payı, KDV ve benzeri yükümlülükler olduğu görülmektedir. Avrupa Birliği ülkeleri ve Tür
kiye arasında biri kıyaslama yapıldığında, Avrupa Birliği üyesi ülkelerde ortalama ödenmekte olan 
vergi ve benzeri yükümlülükler % 20 civarında iken, bu oran ülkemizde % 60 civarındadır. 

Dolayısıyla her ilave mali yük hem işletmecileri hem de tüketicileri olumsuz etkileyecektir. Bu 
hizmeti üzerindeki vergilerin arttırılması tüketicilerin bu hizmeti kullanmalarını caydıncı yönde ol
duğu bilinen bir gerçektir. Hal böyle olunca da devletin elde ettiği gelir de artış değil tam tersine 
düşüşler ile karşılaşılacaktır. Ayrıca GSM abonelerinin başka ülkelerin haberleşme sistemlerine 
yönelmelerine neden olacaktır. Bu nedenle söz konusu maddelerin (d) bendinin de tasarısından 
çıkarılması gerekmektedir. 

Yine, 1990'h yılların sonuna doğru iyice artan Türk Bayrağından kaçışın önlenmesi ve Türk 
Denizciliğinin gelişimini hızlandırmak ve ekonomiye katkısını artırmak amacıyla 16/12/1999 tarih
li ve 4490 sayılı Türk Uluslar arası Gemi Sicili Kanunu ile 491 sayılı Kanun Hükmünde Karar
namede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yürürlüğe konulmak suretiyle, bu kanun kapsamındaki 
gemiler, yani bu kanun ile kurulan Türk Uluslar arası Gemi Siciline kayıtlı gemiler, bazı vergi ve 
harçlardan muaf tutulmuşlardır. 
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Söz konusu kanun ile, hiç değilse yabancı bayrağa kaçış kısmen önlenmiştir. Ülkemizde deniz
cilik sektörü, gelişme potansiyeli ve döviz kazandırıcı niteliği ile ekonomimizin lokomotif sektör-
lerindendir. Diğer taraftan, milli deniz ticaret filomuzun korunması, geliştirilmesi ve güçlendirilmesi 
önemli denizcilik hedef ve politikalarındandır. Bunun gerçekleştirilmesi de bir plan dahilinde olmak
tadır. Bu bakımdan uluslar arası denizi taşımacılığında Türk gemilerine rekabet eşitliği, hatta rekabet 
avantajı sağlanması hükümet politikası olup bu hususta bütünüyle bir mutabakat mevcuttur. 

Her iki sicile Türk Bayraklı gemilere, uluslar arası sözleşmeler gereği çevre kirliliğinin önlen
mesi ve bertaraf edilmesi amacıyla sigorta yükümlülükleri getirilmiştir. Aynı zamanda Türk Bay
raklı gemilere deniz kirliliğinin önlenmesi yönünden bayrak devleti denetimleri de sıkı sıkıya uy
gulanmaktadır. Bu çerçevede zaten deniz kirliliğinin önlenmesi bakımından bu kadar ağır sorum
luluk yüklenilmiş gemiler için ilave bir yükümlülük getirilmesi, tasarının 13 üncü maddesiyle 
getirilmek istenilen düzenlemenin amacına ters düşmektedir. Getirilmek istenen hüküm, denizcilik
te rekabetin sağlanması yönünde yıllardır yapılan çalışmaların sonuca ulaşılmasında engel teşkil et
mektedir. 

Bu itibarla, Türk denizciliğinin geliştirilmesi, Türk Siciline kayıtlı gemilerin Türk Bayrağın
dan kaçmalarının önlenerek filomuzun artırılması amacıyla, Türk Sicillerine kayıtlı gemilere ek 
yükümlülük getirilmesi doğru olmayacaktır. Söz konusu maddenin (e) bendinin de tasarıdan çıkarıl
ması gerekmektedir. 

Değişiklik önerimizle, Belediyelerce tahsil edilen çevre temizlik vergisinden pay almak yerine, 
tahsil edilecek su ve atık bedellerinden pay alınması düzenlenmiştir. Belediyelerin çevre temizlik 
konularındaki yükümlülükleri ve görevleri dikkate alındığında, belediyelerin gelirlerinin azaltıl
masının çevrecilik faaliyetlerine ve kanunun amacına ters düşeceği açıktır. 

Yukarıda açıklanan nedenlerle söz konusu maddede yer alan (b) bendinin önergemizdeki gibi 
düzenlenmesi (c), (d), (e) bendlerinin metinden çıkarılması ve tasarının 13 üncü maddesinin öner
gemizdeki şekilde değiştirilmesi gerekmektedir. 

Hükümetimizin ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından başlatılan gerek haberleşme gerekse hava ve 
deniz yolcu yük taşımacılığının gelişip yaygınlaştırılması ve tüketiciye ucuz ve kaliteli hizmet veril
mesi yönünde ciddi çalışmalar yapılmış ve hizmete sokulmuştur. Burada temel amaç son kul
lanıcıya hem kaliteli hem de ucuz hizmet sunmaktır. 

Dolayısıyla bu sektörlere her ilave mali yük hem işletmecileri hem de tüketicileri olumsuz et
kileyecektir. Bu hizmetin üzerindeki vergilerin ve diğer yükümlülüklerin arttırılmasının 
tüketicilerin bu hizmetleri kullanmalarını caydırıcı yönde olduğu bilinen bir gerçektir. Hal böyle 
olunca da devletin elde ettiği gelirlerde artış değil tam tersine düşüşler ile karşılaşılacaktır. Ayrıca 
hem haberleşmede hem de hava ve deniz yolcu ve yük taşımacılığında kullanıcıların başka ülkelere 
yönelmelerine ve Ülkemiz sektörlerinin zayıflamasına neden olacaktır. 

Bu nedenle söz konusu kanun maddesinin önergemizdeki gibi değiştirilmesi gerekmektedir. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Hükümetin katıldığı, gerekçesini dinlediğiniz önergeyi oy

larınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 
13 üncü maddeyi kabul edilen önerge doğrultusunda oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
14 üncü maddede 1 önerge vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 871 sıra sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Tasarısının 14 üncü maddesi ile değiştirilen 20 nci maddesinin 
a) (ı) bendinin (4) numaralı alt bendinin dördüncü paragrafında geçen "klüp" ibaresinin "kulüp" 

olarak değiştirilmesini, 
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b) (i) bendinin "i) Bu Kanunun Ek 9 uncu maddesi uyarınca yürürlüğe konulan yönetmelik 
hükümlerine aykırı davrananlara 1 000 Türk Lirası idari para cezası verilir." olarak değiştirilmesini, 

c) "Bu maddede öngörülen idari para cezalan her takvim yılı başından geçerli olmak üzere 213 
sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca o yıl için tespit ve ilan edilen yeniden değerleme 
oranında artırılır." şeklindeki üçüncü fıkrasının metinden çıkarılmasını, 

d) (c), bendinin üçüncü paragrafında, (ı) bendinin (4) numaralı alt bendinin altıncı paragrafında 
(j) bendinin ikinci paragrafında, (n) bendinin ikinci paragrafında yer alan "Yöneticinin bağımsız 
bölümleri kullananlara genel hükümlere göre rücu hakkı şıklıdır" cümlesinin metinden çıkanlmasını, 

e) (d) bendinin ikinci paragrafında yer alan "ikinci" ibaresinin "üçüncü" olarak, (v) ve (y) bent
lerinde yer alan 100 000 Türk Lirası" ibarelerinin "100 000 Türk Lirasından 1 000 000 Türk 
Lirasına kadar" olarak değiştirilmesini, (z) bendinin madde metninden çıkanlmasını ve (i), (v) ve 
(y) bentleri hariç diğer bentlerinde yer alan para cezası miktarlarının bir kat artırılmasını, 

(f) madde metnine, "Bu maddenin uygulanmasında Türk Ceza Kanunu ile diğer kanunların, 
fiilin suç oluşturması haline ilişkin hükümleri saklıdır." şeklinde yeni bir fıkra eklenmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Salih Kapusuz Muzaffer Baştopçu Ayhan Sefer Üstün 
Ankara Kocaeli Sakarya 

Recep Koral Cengiz Kaptanoğlu 
îstanbul istanbul 

BAŞKAN - Sayın Komisyon katılıyor mu?.. 
ÇEVRE KOMİSYONU BAŞKANI AHMET MÜNİR ERKAL (Malatya) - Uygun görüşle tak

dire bırakıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet katılıyor mu?.. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANI OSMAN PEPE (Kocaeli) - Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum. 
HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Gerekçesini hiç sormuyorsunuz Salih Beye Sayın Başkan!.. 
BAŞKAN - Evet, Sayın Güler, soralım. 
Gerekçeyi mi okutalım, açıklayacak mısınız? 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Gerekçe okunsun. 
BAŞKAN-Gerekçe... 
Gerekçe: 
Madde metninde yer alan bazı ibarelerin düzeltilmesi ve Kabahatler Kanunu ile uyumunun 

sağlanması amacıyla işbu değişiklik önergesi verilmiştir. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, gerekçesini dinlediğiniz önergeyi oylannıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 
14 üncü maddeyi kabul edilen önerge doğrultusunda oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
15 inci maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
16 ncı maddede 1 önerge vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 871 sıra sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Tasarısının çerçeve 16 ncı maddesiyle değiştirilen 24 üncü maddenin birinci fıkrasında geçen "idari 
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para cezalarını" ibaresinin "idari yaptırım kararlarını" olarak değiştirilmesini, üçüncü fıkrasının 
madde metninden çıkarılmasını, dördüncü fıkrasında yer alan "ve genel bütçe dışında yer alan" 
ibaresinin madde metninden çıkarılmasını ve maddeye ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere 
aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Salih Kapusuz İrfan Gündüz Ali İbiş 
Ankara İstanbul İstanbul 

Fahri Keskin Halil Özyolcu Nur Doğan Topaloğlu 
Eskişehir Ağrı Ankara 

"Bu Kanunda öngörülen idari yaptırım kararları Bakanlık merkez teşkilatında genel müdürler, 
taşra teşkilatında il çevre ve orman müdürlerince verilir." 

BAŞKAN - Sayın Komisyon katılıyor mu?.. 
ÇEVRE KOMİSYONU BAŞKANI AHMET MÜNİR ERKAL (Malatya) - Uygun görüşle tak

dire bırakıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet katılıyor mu?.. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANI OSMAN PEPE (Kocaeli) - Katılıyoruz Sayın Başkanım. 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Gerekçe okunsun. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
30/03/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin dördüncü bendin

de, tahsil edilen idari para cezalarının kanunla belirlenen bir oranının ilgili kamu kuruluşunun 
hesabına aktarılacağına dair bir düzenlemeye yer verilmiş olup, bu düzenlemeye paralel olarak, 
Çevre Kanunu uyarınca idari para cezası veren tüm kurumların, verdikleri cezadan pay almalarına 
imkân tanınmıştır. 

BAŞKAN - Gerekçesini dinlediğiniz önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

16 nci maddeyi kabul edilen önerge doğrultusunda oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler...Kabul edilmiştir. 

17 nci maddede 1 önerge vardır; okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 871 sıra sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısının çerçeve 17 nci maddesi ile değiştirilen 25 inci maddesinin başlığı ile birlikte aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

İrfan Gündüz Ali İbiş Fahri Keskin 
İstanbul İstanbul Eskişehir 

N. Doğan Topaloğlu Halil Özyolcu 
Ankara Ağrı 

"İdari yaptırımların uygulanması, tahsil usulü ve itiraz 
Madde 25- Bu Kanunda öngörülen idari yaptırımların uygulanmasını gerektiren fiillerle ilgili 

olarak yetkili denetleme elemanlarınca bir tutanak tanzim edilir. Bu tutanak denetleme eleman
larının bağlı bulunduğu ve idari yaptırım kararını vermeye yetkili mercie intikal ettirilir. Bu merci, 
tutanağı değerlendirerek gerekli idari yaptırım kararını verir. İdari yaptırım kararı, 11/2/1959 tarih
li ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre idari yaptırım kararını veren merci tarafından 
ilgiliye tebliğ edilir. 
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İdari yaptırım kararlarına karşı tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde idare mahkemesinde 
dava açılabilir. Dava açmış olmak idarece verilen cezanın tahsilini durdurmaz. 

İdari para cezalarının tahsil usulü hakkında 30/03/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler 
Kanunu hükümleri uygulanır. 

Ceza vermeye yetkili kurum ve merciler tarafından tahsil edilen idari para cezalan, Maliye 
Bakanlığından izin alınarak Bakanlıkça bastırılan ve dağıtılan makbuz karşılığında tahsil edilir. 

Bu Kanuna göre verilecek idari para cezalarında ihlalin tespiti ve cezanın kesilmesi usulleri ile 
ceza uygulamasında kullanılacak makbuzlann şekli, dağıtımı ve kontrolüne ilişkin usul ve esaslar 
Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir." 

BAŞKAN - Sayın Komisyon katılıyor mu önergeye? 
ÇEVRE KOMİSYONU BAŞKANI AHMET MÜNİR ERKAL (Malatya) - Sayın Başkan, uy

gun görüşle takdire bırakıyoruz. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet katılıyor mu?.. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANI OSMAN PEPE (Kocaeli) - Katılıyoruz Sayın Başkan. 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Gerekçe... 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: İdari yaptırımların uygulanması, idari para cezalannın tahsili usulü ile ilgili hüküm

ler, 30/03/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri ile paralel hale getirilmiştir. 
BAŞKAN - Gerekçesini dinlediğiniz önergeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 

etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 
17 nci maddeyi kabul edilen önerge doğrultusunda oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
18 inci maddede 1 önerge vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 871 sıra sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Tasarısının 18 inci maddesi ile değiştirilen 26 ncı maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Salih Kapusuz Muzaffer Baştopçu Ayhan Sefer Üstün 
Ankara Kocaeli Sakarya 

Recep Koral Cengiz Kaptanoğlu 
İstanbul İstanbul 

Madde 26.- Bu Kanunun 12 nci maddesinde öngörülen bildirim ve bilgi verme yükümlülüğüne 
aykın olarak yanlış ve yanıltıcı bilgi verenler, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandınlır. 

Bu Kanunun uygulanmasında yanlış ve yanıltıcı belge düzenleyenler ve kullananlar hakkında 
26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun belgede sahtecilik suçuna ilişkin hükümleri 
uygulanır. 

Bu maddeye göre yargıya intikal eden çevresel etki değerlendirmesine ilişkin ihtilaflarda çev
resel etki değerlendirmesi süreci yargılama sonuna kadar durur." 

BAŞKAN - Sayın Komisyon katılıyor mu önergeye? 
ÇEVRE KOMİSYONU BAŞKANI AHMET MÜNİR ERKAL (Malatya) - Sayın Başkan, uy

gun görüşle takdire bırakıyoruz. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet katılıyor mu?.. 
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ÇEVRE VE ORMAN BAKANI OSMAN PEPE (Kocaeli) - Katılıyoruz Sayın Başkan. 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Gerekçe... 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: Madde metninde yer alan değişiklikle Türk Ceza Kanununun belgede sahtecilik suç

larına ilişkin hükümleriyle uyumun sağlanması amaçlanmıştır. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, gerekçesini dinlediğiniz önergeyi oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 
18 inci maddeyi kabul edilen önerge doğrultusunda oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Şimdi, 19 uncu maddede 2 önerge vardır; bu önergeleri ayrı ayrı okutacağım ve aykırılık 

durumuna göre de işleme alacağım. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 871 sıra sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısının çerçeve 19 uncu maddesiyle değiştirilen 28 inci maddeye eklenen fıkranın aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

İrfan Gündüz Ali İbiş Fahri Keskin 
İstanbul İstanbul Eskişehir 

Halil Özyolcu Nur Doğan Topaloğlu 
Ağrı Ankara 

"Çevreye verilen zararların tazminine ilişkin talepler zarar görenin zararı ve tazminat yüküm
lüsünü öğrendiği tarihten itibaren beş yıl sonra zaman aşımına uğrar." 

BAŞKAN - İkinci önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Çevre Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Tasarısının 19 
uncu maddesiyle eklenen fıkranın aşağıda belirtilen şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Hüseyin Güler 
Mersin 

"Çevreye verilen zararların tazminine ilişkin talepler zarar görenin zararı ve tazminat yüküm
lülüğünü öğrendiği tarihten başlayarak yirtnibeş yıl ve her hal ve durumda zarara neden olan fiilin 
meydana gelmesinden itibaren otuz yıl geçmekle zaman aşımına uğrar." 

BAŞKAN - Sayın Komisyon katılıyor mu önergeye? 
ÇEVRE KOMİSYONU BAŞKANI AHMET MÜNİR ERKAL (Malatya) - Katılmıyoruz 

Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet katılıyor mu?.. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANI OSMAN PEPE (Kocaeli) - Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Sayın Güler?.. 
HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Gerekçe lütfen... 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Madde 19, zamanaşımı süresinf düzenliyor. Bu maddeyle öngörülen zamanaşımı süreleri, rad

yoaktivite veya asbeste bağlı kanserler ve diğer sağlık sorunlarının 20-30 yıl gibi sürelerde ortaya 
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çıktığı, öte yandan yasada sözü bile edilmeyen genetiği değiştirilmiş organizmalar için 5-10 yıllık 
zamanaşımı sürelerinin yeterli olmadığı dikkate alınırsa yetersiz kalacaktır. Değişiklikle gerekli 
zaman süreleri tanınmış olacaktır. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, gerekçesini dinlediğiniz, Hükümetin katılmadığı önergeyi 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 871 sıra sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısının çerçeve 19 uncu maddesiyle değiştirilen 28 inci maddeye eklenen fıkranın aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

İrfan Gündüz (İstanbul) ve arkadaşları 
"Çevreye verilen zararların tazminine ilişkin talepler zarar görenin zararı ve tazminat yüküm

lüsünü öğrendiği tarihten itibaren beş yıl sonra zaman aşımına uğrar." 
BAŞKAN - Sayın Komisyon katılıyor mu? 
ÇEVRE KOMİSYONU BAŞKANI AHMET MÜNİR ERKAL (Malatya) - Uygun görüşle tak

dire bırakıyoruz. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet katılıyor mu? 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANI OSMAN PEPE (Kocaeli) - Katılıyoruz. 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Gerekçe... 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe : 
Zamanaşımı süresi olayın meydana geldiği tarihten bağımsız tutularak uzatılmak suretiyle çev

re suçlarının işlenmesine karşı caydırıcılığın artırılması amaçlanmıştır. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, gerekçesini dinlediğiniz, Hükümetin katıldığı önergeyi oy

larınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 
19 uncu maddeyi kabul edilen önerge doğrultusunda oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
20 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
21 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
22 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, birinci bölümde yer alan maddelerin oylamaları tamamlanmıştır. 
İkinci bölüme geçmemiz gerekiyor; ancak, çalışma süremizin bitmesine çok az bir süre kalmış 

olduğundan, alman karar gereğince, kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için 26 Nisan 
2006 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

İyi akşamlar diliyorum. 

Kapanma Saati: 21.52 
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VI.- SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1.- Antalya Milletvekili Nail KÂMACI'nın, Bakanlığın bir dinlenme tesisinde iş akitleri sona 

erdirilen işçilere ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/12281) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan sorularımın Adalet Bakanı Sayın Cemil Ç l Ç E K tarafından 

yazılı olarak yanıt lanmasını saygılarımla dilerim. yS**"^ \ X Di Â A 
Nail Kamacı 

Antalya Milletvekili 

24 Ocak 2006 Salı günü tarihli Birgün Gazetes i 'nde yer alan bir habere göre; 
geçtiğimiz günlerde Antalya Kundu 'dak i Adalet Bakanhğ ı ' na ait Adalet Teşkilatını 

Güçlendirme Vakfı tarafından işletilen dinlenme tesislerinde işletmenin zarar etmesi 
ve personel fazlalığı gerekçe gösterilerek 8-10 yıldır burada çalışan 9 işçinin iş akdi 

fes edilmiştir. Ancak, bu süreçte, "işten çıkarmada son girenden başlanır" ilkesi ihlal 
edilerek Sayın Bakan ile akraba olduğu iddia edilen v e tesiste 5 ay önce çalışmaya 

başlayan bir kişinin işine son verilmemiştir . Dahası , iş akdi sona erdirilen işçiler 
arasında iş kazasında sakatlanmış olan işçilerin de bulunduğu belirtilmektedir. Bu 

bağlamda, 

1. Geçtiğimiz günlerde adı geçen işletmede işlerine son verilen işçiler ne 
zamandan beri bu işletmede çalışmaktaydılar? 

2. İş akdini sonlandırmanın gerekçesi nedir? 
3. 3 Kasım 2002 'den bu yana bu kuruluşta yeni çalışmaya başlayanlar 

kimlerdir? 

4 . B u kişilerin Sayın Bakan ile herhangi bir akrabalık bağı bar mıdır? 

5. Sayın bakanın yeğeni olduğu belirtilen şahsın 5 aydır burada çalışmakta 

olduğu iddiası doğru mudur? 

6. Eğer doğru ise, "işten çıkarmada son girenden başlanır" ilkesi neden ihlal 

edilmiştir? 

T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 14/4/2006 

Bakan 
481 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan, Antalya Milletvekili Nail Kamacı tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/12281 Esas No.lu soru 
önergesine ilişkin cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla ek 
süre istenilmiş olup, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. maddesi uyarınca 
hazırlanan cevap örneği iki nüsha halinde ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK: 
Soru önergesi cevabı 

ÇİÇEK 
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Nail KAMACI 
Antalya Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/12281 Esas 
No.lu soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfına ait Antalya Eğitim ve Dinlenme Tesisinde, 
sözleşmeli olarak çalışmakta iken Vakıf Yönetim Kurulunun 17/01/2006 tarih ve 2 nolu 
karan ile iş akitleri feshedilen işçilerin 15/05/1992 ilâ 01/101996 tarihleri arasında işe 
başladıkları; 

Söz konusu Tesisin, kamp dönemi olan yaz aylan dışında, yılın sekiz ayında boş 
kalması, bu dönemde personelin de atıl kalması, 2005 yılı bilançosuna göre tesisin son yıla 
ait zarannm 1.181.697,18 YTL olması, Tesisin önceki yıllarda da zarar etmesi, zarardaki 
en büyük payın personel fazlalığı ve personel giderlerinden kaynaklanması, Tesiste 
muhtelif tarihlerde yapılan denetimler sonucunda düzenlenen tavsiye raporlannda, 
personel sayısının azaltılması ve faal dönemde mevsimlik işçi çalıştınlmasının önerilmesi, 
tesisteki bir kısım işlerin dışandan hizmet alınmak suretiyle yaptınlmasının uygun 
olacağının anlaşılması sebebiyle, 4857 sayılı İş Kanununun 18. maddesinin birinci fıkrası 
uyarınca, işyerinden kaynaklanan haklı nedenlerle, dokuz personelin, iş akitlerinin ihbar ve 
kıdem tazminatlan ödenmek suretiyle feshedildiği; 

Söz konusu Tesiste, yukarıda belirtilen sebeplerle, hizmetin daha ekonomik ve 
amacına uygun olarak yürütülebilmesi için Vakıf Yönetim Kurulunca mevsimlik işçi 
çalıştınlmasının benimsendiği, mevsimlik işçi olarak çalıştırılacak kişilerin tespiti 
yetkisinin ise Tesis Müdürüne ait olduğu, mevsimlik işçilerin, sözleşmeli daimi personel 
olmadıklan ve akitleri feshedilen sözleşmeli dokuz personelle aynı kategoride 
değerlendirilmedikleri; 

Antalya Eğitim ve Dinlenme Tesisinde, toplu işten çıkarma yapılmadığı, sözleşmeli 
dokuz personelin iş akitlerinin İş Kanununun 18. maddesine göre feshedildiği, bu nedenle 
"işten çıkarmada son girenden başlanır" ilkesinin uygulamasının söz konusu olmadığı; 

3 Kasım 2002 tarihinden sonra Tesiste, sözleşmeli olarak, Mine Yıldırım'ın 
29/07/2004, Abdullah Cengiz'in 03/03/2004, Adem Türker'in 19/07/2004, Bahattin 
Koç'un 24/06/2004, Kasım Dinç'in 09/06/2004 ve Candaş Kara'nın 01/04/2004 
tarihlerinde işe başladıkları; 

Bakanlığımız kayıtlannm incelenmesinden anlaşılmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. 
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2.- Hakkâri Milletvekili Esat CANAN'ın, Şemdinli olayları ile ilgili olarak yargılanan iki ast
subaya başarı belgesi verilmesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇIÇEK'in 
cevabı (7/12434) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 

EsatTCânan 
Hakkâri Milletvekili 

Basında yer alan haberlere göre; Şemdinli'de 9 Kasım 2005 tarihinde Umut Kitapevinin 
bombalanması ile başlayan ve devam eden olaylarla ilgili olarak yargılanan iki astsubayın sicil 
dosyalarına, olaylardan 13 gün sonra, 22 Kasım tarihli bir başarı belgesinin eklendiği anlaşılmaktadır. 
Buna göre; 

1. Şemdinli olayları ile ilgili olarak tutuklu olarak yargılanan iki astsubayın sicil dosyalarına, 
olaydan 13 gün geçtikten sonra, 22 Kasım tarihli başarı belgeleri eklenmesinin gerekçeleri 
nedir? Bu astsubaylar hangi tarihlerde yaptıkları kamu görevleri nedeniyle başarı belgesine 
layık bulunmuştur? 

2. Başarı belgeleri olayların gerçekleşmesinden 13 gün sonra verildiğine göre, başarı belgelerinin 
verilmesinin nedenleri arasında Şemdinli'de yaşanan olaylar da var mıdır? Başarı belgeleri 
Şemdinli olaylarından önce yürüttükleri kamu görevlerine ilişkin verildi ise, başarı 
belgelerinin geciktirilerek, olayların gerçekleşmesinden 13 gün sonra verilmesinin gerekçeleri 
nedir? 

3. Suç isnadı altında bulunan kamu görevlilerine tutuklu olarak yargılandıkları süreçte başarı 
belgesi verilmesi uygulamasının başka örnekleri de var mıdır? Eğer yok ise, neden Şemdinli 
olaylarından sonra böyle bir uygulamaya ihtiyaç duyulmuştur? 

4. Yargıya intikal eden olayda, zanlı iki astsubayın soruşturma aşamasında ödüllendirilmelerini, 
hem yargılama süreci hem de kamuoyunun hassasiyetleri açısından doğru buluyor musunuz? 

5. Yargılanan kamu görevlilerine ödül verilmesi, Şemdinli olaylarından hemen sonra yaptığınız 
"olaylar lokal değildir" açıklamasının bir teyidi midir? 

6. Yargıya müdahale anlamını taşıyabilecek olan bu uygulamanın sorumluları hakkında herhangi 
bir inceleme başlatıldı mı? 

ADALET BAKANLIĞI 5ft/©V2006 
Bakan 

5 ° S TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 06/03/2006 tarihli ve A.01.0.GNS. 

0.10.00.02-7/12434-18951/48264 sayılı yazınız, 
b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü ifadeli, 09/03/2006 tarihli ve 

B.02.0.KKG.0.12/106-505-53/1140 sayılı yazı, 
c) 15/03/2006 tarihli ve 324 sayılı yazımız. 

İlgi (a) yazınız ekinde Başbakanlığa gönderilen ve ilgi (b) yazı ile Bakanlığımızca 
cevaplandırılması tensip olunan, Hakkari Milletvekili Esat Canan tarafından Sayın 
Başbakan'a yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/12434 Esas No.lu soru 
önergesine ilişkin cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (c) yazımızla ek 
süre istenilmiş olup, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. maddesi uyarınca 
hazırlanan cevap örneği iki nüsha halinde ilişikte sunulmuştur. sj/f S\ 

Bilgilerinize arz ederim. / ^/P^s' ı 
E K . / Ccrm£çİÇEK/ 
Soru önergesi cevabı Bakan / 
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Sayın Esat CANAN 
Hakkari Milletvekili 

T.B.M.M. 

Sayın Başbakan'a yöneltilip Bakanlığımız koordinatörlüğünde cevaplandırılması 
tensip olunan 7/12434 Esas No.lu soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Soru önergesinde ifade edilen olayda bahsi geçen jandarma astsubaylarından birine 28 
Ekim 2005 tarihinde Hakkari İli, Merkez İlçesi, Kaval Köyü kırsalında bölücü terör örgütüne 
ait sığınak ve yaşam malzemesinin ele geçirilmesi olayındaki üstün gayret ve çalışmalarından 
dolayı, diğerine ise 22 Ekim 2005 tarihinde Hakkari İli, Şemdinli İlçesi, Kayalar Köyü, Alan 
Deresi mevkiinde gerçekleştirilen operasyon neticesinde bölücü terör örgütüne ait olduğu 
değerlendirilen bir adet deponun ortaya çıkartılarak içerisindeki silâh ve mühimmatın ele 
geçirilmesi olayındaki üstün gayret ve çalışmalarından dolayı takdirname verildiği; 

Bahse konu takdirnamelerin, 22-28 Ekim 2005 tarihlerinde icra edilen 
operasyonlardan sonra ast birlik komutanlarınca operasyonda başarı gösteren personelin 
ödüllendirilmesi maksadıyla toplam 17 jandarma personeli için İl Jandarma Komutanlığına 
teklifte bulunulması ve bu teklifin uygun görülmesini müteakip verildiği; 

Takdirnamelerin teklif edilmesi, değerlendirilmesi ve hazırlanarak personele 
verilmesinin 22 Kasım 2005 tarihine tekabül ettiği, bu nedenle takdirnamelerin verilmesinin 
Şemdinli İlçesinde 9 Kasım 2005 tarihinde meydana gelen olaylarla ilgisi olmadığı gibi 
bağlantısının da bulunmadığı; 

Soru önergesinde bahsi geçen jandarma astsubaylarının 22 Kasım 2005 tarihinde 
tutuklu olmadığı, tutuklamanın 28 Kasım 2005 tarihinde yapıldığı; 

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığının 12/04/2006 tarihli ve 
GN.PL.P.0111-48-06/PI.ve Koor.D.Gn.P.ve Koor.Ş.(l 16367) sayılı yazısından anlaşılmıştır. 

ö t e yandan; 
Anayasanın "Yargı yetkisi" kenar başlıklı 9. maddesinde, yargı yetkisinin, Türk 

Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılacağı; "Mahkemelerin bağımsızlığı" kenar 
başlıklı 138. maddesinde, hâkimlerin görevlerinde bağımsız oldukları; Anayasaya, kanuna ve 
hukuka uygun olarak vicdanî kanaatlerine göre hüküm verecekleri; hiçbir organ, makam, 
merci veya kişinin, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve 
talimat veremeyeceği; genelge gönderemeyeceği; tavsiye ve telkinde bulunamayacağı; 
görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili 
soru sorulamayacağı, görüşme yapılamayacağı veya herhangi bir beyanda bulunularnayacağı; 
"Hâkimlik ve savcılık mesleği" kenar başlıklı 140. maddesinin ikinci fıkrasında, hakimlerin, 
mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre görev ifa edecekleri; 

Anayasanın 98. maddesinin ikinci fıkrasında, "soru"nun, Bakanlar Kurulu adına, sözlü 
veya yazılı olarak cevaplandırılmak üzere Başbakan veya bakanlardan bilgi istemekten ibaret 
olduğu; aynı maddenin son fıkrasında da soru ile ilgili önergelerin verilme şekli, içeriği ve 
kapsamı ile cevaplandırılma, görüşme ve araştırma yöntemlerinin Meclis İçtüzüğü ile 
düzenleneceği; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün; "Soru" kenar başlıklı 96. maddesinde 
"soru"nun kısa, gerekçesiz ve kişisel görüş ileri sürülmeksizin; kişilik ve özel yaşama ilişkin 
konuları içermeyen bir önerge ile Hükümet adına sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılmak 
üzere, Başbakan veya bir bakandan açık ve belli konular hakkında "bilgi istemek"ten ibaret 
olduğu; "Sorulamayacak konular" kenar başlıklı 97. maddesinde de; başka bir kaynaktan 
kolayca öğrenilmesi mümkün olan konular, tek amacı istişare sağlanmaktan ibaret konular ve 
konusu evvelce Başkanlığa verilmiş gensoru önergesiyle aynı olan soruların sorulamayacağı; 

Hükümlerinin yer aldığı malûmlarıdır. 
Yukarıda yazılı Anayasa ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü hükümleri 

karşısında önergede yer alan diğer sorulara cevap verilmesi yasal olarak mümkün 
görülmemiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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3.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, davaların sonuçlandırılma sürelerine ilişkin 
sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/12454) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Cemil ÇİÇEK tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Mehmet ERASLi 
DYP Hatay Milletvekili 

1 - Türkiye 'de bir dava ortalama ne kadar sürede sonuçlandırılmaktadır? 

2 - Son beş yılda kaç dava dosyası zamanaşımı nedeniyle düşmüştür? 
Dosyaların konularına göre dağılımı nasıldır? 

3 - Y a r g ı sürecini uzatan faktörler nelerdir? Davaların daha kısa sürede 
sonuçlandırılmasına yönelik olarak uygulamaya koymayı düşündüğünüz 
bir çalışmanız var mıdır? Var ise, bu projeniz ne zaman hayata 
geçirilecektir? 

T.C. 
ADALET BAKANLIĞI &./O.V2006 

Bakan 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 06/03/2006 tarihli ve A.01.0.GNS. 
0.10.00.02-18692 sayılı yazınız, 

b) 15/03/2006 tarihli ve 323 sayılı yazımız. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan, Hatay Milletvekili Mehmet Eraslan tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/12454 Esas No.lu soru 
önergesine ilişkin cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla ek 
süre istenilmiş olup, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. maddesi uyarınca 
hazırlanan cevap örneği iki nüsha halinde ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EKLER: 
1- Soru önergesi cevabı 
2- Tablo 
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Sayın Mehmet ERASLAN 
Hatay Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/12454 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 tarafından 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 aykın hareket etmenin Türk Ceza 
Kanununun 257. maddesine aykırılık oluşturabileceğinin yazılacağı; bu durumda haklarında 
kamu davasının açılması, izin veya karar alınmasına bağlı bulunan kişiler hakkında, 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 nizâlar, 
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, Anayasanın 9. 
maddesindeki yargı yetkisinin Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılacağı 
hükmü ile 138. maddesindeki hâkimlerin görevlerinde bağımsız oldukları, Anayasaya, kanuna 
ve hukuka uygun olarak vicdanî kanaatlerine göre hüküm verecekleri, hiçbir organ, makam, 
merci veya kişinin, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve 
talimat veremeyeceği, genelge 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 Hakları 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 deftere 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 kararlan 
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 di|er konularda 
adlî kolluk amir ve memurlarıyla gerekli koordinasyonun kurulması; soruşturmaların hukuka 
uygun bir şekilde yürütülebilmesinin sağlanması, adlî kolluk amir ve memurlarının 
Cumhuriyet savcısına zamanında ulaşabilmesi için gerekli tedbirlerin alınarak bu konuda 
hiçbir yakınmaya sebebiyet verilmemesi, 

2- Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Adlî Yargı İlk Derece Ceza Mahkemeleri Kalem 
Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik hükümleri dikkate alınmak suretiyle, defter ve 
kartonların usulüne uygun şekilde tutulması ve kayıtların zamanında ve doğru olarak 
kapatılması, kalem hizmetlerinin sıhhatli bir biçimde yürütülmesi, soruşturmaların 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 soruşturmaların sonuçlarının uygun zaman 
aralıklarıyla 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 tamamlattırılması, 

5- Soruşturma evrakının; yıllara göre dökümü yapılıp, kayıtlarla sık sık 
karşılaştırılarak, 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 tarafından sık sık 
elden ve gözden geçirilip, sadece üstündeki müzekkereye cevap gelmiş olup olmadığı ile 
yetinilmeyerek, içeriği itibariyle eksik kalmış hususların 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 
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muktezaya bağlanması, böylece her Cumhuriyet savcısının elindeki soruşturmaları 
tamamlamaya ve azaltmaya çalışması, 

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 ispatlayıcı belgelerin ya da onaylı suretlerinin 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 raporları ile yetinilmeyİp, 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 olmadığının, daha sonra fiilin gerektirdiği ceza 
miktannın 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 belirlenmişse, 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 altmcı 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 
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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, 

15- Kamuoyunda yanlış yorumlamalara ve yakınmalara sebebiyet verilmesinin önüne 
geçilmesi bakımından. Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Başbakan, 
Yüksek Yargı Organı Başkanları ve Başsavcıları, Genelkurmay Başkanı, Bakanlar, 
Milletvekilleri, Kuvvet Komutanları gibi Devletin 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 evrakındaki 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 kâğıttan 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 tevdiî gereğine uyulması, böylece 
kaybolma ya da tahrifat gibi iddiaların önüne geçilmesi; aynı Yönetmelikteki suç eşyası 
tanımı nazara alınarak bu kapsamda yer alanların mutlaka emanette muhafazasına özen 
gösterilmesi, ayrıca buna ilişkin davaların takibi ile sonucuna göre bu nev'i eşyanın tasfiyesi 
hükümlerinin yerine getirilmesi, tanıma göre suç eşyasından sayılmayanların emanete 
alınmaması, 

21-Derdest soruşturmalara gelen cevabî yazıların sağda solda bırakılmayıp, evrakına 
güzelce eklenmesi, bunlarm 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 
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göre evrakın muktezaya bağlanması, emek ve zaman kaybına sebep olunmaması, 
24-İddianame ve kovuşturmaya yer olmadığına dair kararların yazılmasının zabıt 

kâtiplerine bırakılmayıp, bizzat yazdınlması ya da taslağının hazırlanarak kaleme 
gönderilmesi, ceza davalarında mahkeme, Ceza Muhakemesi Kanununun 225. maddesi 
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 
hükmedilmesİnin 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 Anayasanın 40. maddesinin ikinci fıkrası hükmü 
gereğince de bu işlemle ilgili olarak hangi kanun yolları 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 kararın mutlaka tebliğ 
edilmesi ve tebligat sonucunun takip olunması; isnat edilen suçla ilgili eksiklikler 
giderilmeksızin 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 altına 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 
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Yargı ilk Derece Ceza Mahkemeleri Kalem Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelikte 
belirtildiği gibi imzalı ve mühürlü olarak muhafazalarına özen gösterilmesi ve bu hususun 
zaman zaman kontrol edilmesi ya da ettirilmesi, 

31-Soruşturma evresi sonunda bir kısım şüpheliler hakkında iddianame ya da 
kovuşturmaya yer olmadığına dair kararla muktezaya bağlanıp da bir kısım suç faillerinin 
tespit edilemediği hâllerde, defter kayıtlarının 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 ayrıca suçu ihbar eden sıfatıyla ihbarı 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 ayrıntılı ve açık bir şekilde yazılması, gerekli görülen evrakın bir suretinin 
eklenmesi ile yetinilerek aslının tümüyle gönderilmesi yoluna gidilmemesi, şüphelinin tutuklu 
bulunması durumunda bu hususun ayrıca belirtilmesi ile ihtiyaç olduğunda başvurulmak 
üzere, Cumhuriyet başsavcılığının telefon ve faks numarasının belirtilmesi, 

Konularında gereken dikkat ve özenin gösterilmesinin istendiği; 
B) Mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 99. maddesi gereğince şikayetten 

vazgeçme ve şikayet yokluğu nedeniyle verilen düşme karan, 96. madde gereğince sanığın 
ölümü nedeniyle verilen ortadan kaldırma kararı, 97. madde gereğince af nedeniyle verilen 
ortadan kaldırma kararı ile 102. madde gereğince verilen zamanaşımı nedeniyle ortadan 
kaldırma kararlannın, adlî sicil ve istatistik çahşmalannda düşme kararı verilen davalar 
sınıfına dahil edilerek değerlendirildiği, bu itibarla sadece zamanaşımı nedeniyle ortadan 
kaldınlan davalar hakkında net bir istatistik bilgi bulunmadığı; 

Bununla birlikte, zamanaşımı nedeniyle düşme kararlan da dahil olmak üzere, 2000 
yılında toplam 420205; 2001 yılında toplam 621313; 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 kararı verildiği; 

Yargıtay Ceza Dairelerince, zamanaşımı nedeniyle, 2000 yılında 10728; 2001 yılında 
6852; 2002 yılında 3556; 2003 yılında 4808; 2004 yılında 7772 düşme kararı verildiği; 

Bakanlığımız kayıtlarının incelenmesinden anlaşılmış olup; 1986-2004 yılları 
arasında, ceza mahkemelerinde ortalama yargılama süresini gösterir istatistik bilgiler ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
f 

Cemil ÇİÇEK 
Bakanı 
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CEZA MAHKEMELERİNDE SONUÇLANAN DAVALARDA 
DÜŞME KARARI VERİLEN DAVA SAYİSİ 

(2000-2001) 

Y I L L A R 
2000 
2001 

K A R A R A 
B A Ğ L A N A N 

D A V A SAYİSİ 

1683056 
2188713 

D Ü Ş M E KARARİ 
VERİLEN 

DAVA SAYISI 

365174 
546064 

% 
21,7 
24,9 

CEZA MAHKEMELERİNDE SONUÇLANAN DAVALARDA 
DÜŞME KARARI VERİLEN SANIK SAYİSİ 

(2002 - 2004) 

Y I L L A R 
2002 
2003 
2004 

K A R A R A 
B A Ğ L A N A N 

DAVALARDAKİ 
SANIK SAYİSİ 

2432614 
2239766 
2337748 

DÜŞME KARAR! 
VERİLEN SANIK SAYIŞ! 

649018 
513901 
409026 

% 
26,7 
22,9 
17,5 

NOT:1-) 2002 Yılına kadar, düşme kararı verilen dava sayısı 
esas alınırken, 2002 yılından itibaren düşme karan verilen 
davalardaki sanık sayısı esas alınmaktadır. 
2-).Zanja.naşımiJredeoJy^ 
davalar; düşme kararı verilen davalar içinde yer almaktadır. 

HUKUK MAHKEMELERİNDE SONUÇLANAN DAVALARDA 
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE VE ZAMANAŞIMI DAVA SAYISI 

(2000 - 2004) 

Y I L L A R 

2000 
2001 
2002 
2003 
2004 

T O P L A M Ç IKAN 
D A V A SAYISI 

1155469 
1230663 
1324068 
1347053 
1398786 

ZAMANAŞIMI V E 
HAK DÜŞÜRÜCÜSÜRE 

2813 
2496 
2467 
1535 
2091 

% 
0,2 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
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CEZA MAHKEMELERİNDE ORTALAMA YARGILAMA SÜRESİ 
(1986-2004) 

YILLAR 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 

51
90

 S
AY

IL
I Y

 
YE

TK
İL

İ A
Ğ

IR
 

C
EZ

A
 

0 

1 2 7 
1 4 4 
1 3 7 
1 6 5 
1 8 4 
1 6 8 
2 0 3 
2 5 0 
2 6 9 
3 0 5 
3 4 1 
3 0 2 
3 8 0 
3 0 7 
4 0 6 
3 3 6 
3 6 4 
3 6 3 
4 5 0 

Ç
O

C
U

K
 

w 
1 0 4 
1 9 9 
2 8 3 
2 6 3 
2 6 7 
3 6 8 
3 7 6 
4 3 5 
4 7 8 
5 1 2 
5 2 5 
6 6 5 
7 5 5 
4 0 8 
5 5 7 
4 3 3 
3 5 7 

ORTALAMA YARGILAMA 

AĞ
IR

 C
EZ

A 

3 3 2 
3 1 3 

2 4 4 
2 5 6 
2 6 7 
2 4 3 
2 3 3 
2 3 9 
2 4 6 
2 6 3 
3 0 6 
3 3 5 
3 5 8 
3 5 7 
363 
331 
3 4 7 
3 5 4 
3 4 7 

Lİ
YE

 C
EZ

A
 

OT < 
276 
2 6 6 
2 2 4 
2 6 0 
271 
258 
2 8 2 
3 0 1 
2 8 8 
3 2 0 
331 
312 
3 3 7 
3 6 8 
4 0 6 
311 
4 2 7 
4 0 0 
3 3 8 

SU
LH

 C
EZ

A
 

158 
174 
122 
1 8 0 
1 7 5 
1 6 0 
1 4 0 
123 
114 
1 1 8 
115 
1 4 9 
1 3 2 
142 
1 6 7 
1 6 0 
1 6 9 
1 8 0 
1 7 8 

SÜRESİ (GÜN) 

TR
AF

İK
 

5 5 
6 2 

3 1 
3 1 
14 

7 
2 
1 
1 
0 
0 
8 

1 0 
1 2 
2 3 
2 4 
1 9 
13 
1 3 

R
A

C
E

ZA
 

o 
9 3 

106 

111 
1 1 2 
114 
108 
121 
113 
1 1 3 
1 2 0 
111 
1 1 4 
116 
131 
140 
1 2 7 
1 4 7 
136 

9 7 

,R
İ V

E 
SI

N
Aİ

 
^K

LA
R 

C
EZ

A 

2C «a. 
T£ ^ 

2 0 0 

CE
ZA

 
M

AH
KE

M
EL

ER
İ 

G
EN

EL
İ 

1 7 4 
1 7 9 

1 4 5 
1 9 5 
1 9 7 
1 8 4 
1 8 6 
181 
1 7 5 
1 8 9 
191 
2 0 9 
2 0 5 
2 1 9 
2 3 7 
1 9 4 
2 3 2 
2 4 1 
2 1 0 

(*): 30/06/2004 tarihinde 'DGM' ler kaldırılmış, bu mahkemelerdeki davalar 5190 Sayılı 
Yasayla yetkili kılınan Ağır Ceza Mahkemelerine devredilmiştir. 

HUKUK MAHKEMELERİ ORTALAMA YARGILAMA SÜRESİ (GÜN) 
(1986-2004) 

YILLAR 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 

ASLİYE TİC. 
252 
196 
199 
225 
234 
233 
229 
210 
221 
285 
337 
301 
201 
352 
372 
383 
434 
417 
376 

ASLİYE 
291 
289 
285 
285 
293 
276 
253 
256 
254 
251 
258 
250 
234 
237 
241 
241 
242 
240 
257 

iş 
285 
236 
272 
216 
238 
233 
291 
318 
244 
229 
276 
261 
258 
246 
274 
284 
312 
322 
329 

ORTALAMA YARGILAMA SÜRESİ (GÜN) 

İCRA 
117 
108 
111 
117 
113 
101 
100 
98 
88 
95 
89 
88 
88 
93 

104 
104 
111 
114 
108 

SULH 
149 
148 
133 
124 
109 
110 
91 
78 
69 
62 
73 
81 
82 
80 
75 
71 
65 
64 
69 

KADASTRO 
905 
823 
618 
727 
734 
654 
745 
754 
619 
652 
670 
676 
636 
593 
590 
551 
468 
450 
441 

TÜKETİCİ 

-
. 
-
-
-
-
-
-
. 
-
-
-
-
-
-
-

43 
262 
336 

AİLE 

-
-
. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

160 
158 

FİK. VE SIN. HAK. 

-
-
. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
. 
-
-

174 

HUKUK 
MAHKE
MELERİ 
GENELİ 

252 
243 
225 
234 
226 
215 
200 
197 
188 
186 
191 
183 
173 
175 
177 
174 
174 
177 
177 
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CEZA MAHKEMELERİNDE SONUÇLANAN DAVALARDA 
DÜŞME KARARI VERİLEN DAVA SAYISI 

(2000-2001) 

YILLAR 
2000 
2001 

KARARA 
BAĞLANAN 

DAVA SAYISI 
1683056 
2188713 

DÜŞME KARARI 
VERİLEN 

DAVA SAYISI 
365174 
546064 

% 
21,7 
24,9 

CEZA MAHKEMELERİNDE SONUÇLANAN DAVALARDA 
DÜŞME KARARI VERİLEN SANIK SAYISI 

(2002 - 2004) 

YILLAR 
2002 
2003 
2004 

KARARA 
BAĞLANAN 

DAVALARDAKİ 
SANIK SAYISI 

2432614 
2239766 
2337748 

DÜŞME KARARI 
VERİLEN SANIK SAYISI 

649018 
513901 
409026 

% 
26,7 
22,9 
17,5 

N0T:1-) 2002 Yılma kadar, dJişme_.kararı yerilen dava sayısı 
esas alınırken, 2002 yılından itibaren düşme kararı verilen 
davalardaki sanık sayısı esas alınmaktadır. 
2-) 2^ma_naşımLnedeniyle.PJladan_ kaldı rı İması na karar verilen-
davalar; düşme kararı verilen davalar içinde yer almaktadır. 

HUKUK MAHKEMELERİNDE SONUÇLANAN DAVALARDA 
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE VE ZAMANAŞIMI DAVA SAYISI 

(2000 - 2004) 

YILLAR 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 

TOPLAM ÇIKAN 
DAVA SAYISI 

1155469 
1230663 
1324068 
1347053 
1398786 

ZAMANAŞIMI VE 
HAK DÜŞÜRÜCÜSÜRE 

2813 
2496 
2467 
1535 
2091 

% 
0,2 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
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4.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, tasfiye halindeki İhlas Finans Kurumuna ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in cevabı (7/12607) 

* Ek cevap 
15.2.2006 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sn. R.Tayyip Erdoğan tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasa'nm 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri 
gereğince saygıyla talep ederim. 

Atilla K a r t 
CHP Konya Milletvekili 

İlgi ; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener imzalı 17.1.2006 
ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun imzalı 20.1.2006 tarihli önerge 
cevaplan. 

İlgi önerge cevaplarından da anlaşıldığı üzere; İhlas Finans Kurumu (İFK) 
yöneticilerinin bir bölümü nitelikli dolandırıcılık suçundan dolayı Bakırköy 8. Ağır Ceza 
Mahkemesinde yargılanmışlar; yargılama sonucunda Ahmet Mücahit ören, Ali Tubay Gölbaşı 
ve Ayhan Apak'm 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasıyla cezalandırılmalarına karar verilmiştir. 
Dosyanın temyiz aşamasında olduğu anlaşılmıştır. 

Bilindiği gibi; İFK'nun tasfiyesinin genel hükümler yerine, TMSF mevzuatına göre 
yapılması ve bu suretle tasarruf sahiplerinin mağduriyetinin önlenmesi konusunda CHP 
Milletvekillerinin Plan Bütçe Komisyonunda vermiş oldukları önerge oy çokluğuyla kabul 
edilmiş, ancak Genel Kurul aşamasında Sn.Başbakan'ın müdahalesiyle, İhlas mağdurları TMSF 
kapsamından çıkarılmıştır. 

Bu süreç ortadayken İhlas Finans Kurumu sahibi olduğu bilinen, birinci derecedeki 
sorumlu kişi Ahmet Mücahit ören'in; 13.2.2006 tarihinde THY'mn Ankara-İstanbul seferini 
yapan saat 15.00'teki uçuş öncesi VİP salonunda ağırlandığı, uçuş yaptığı görülmüş ve 
gözlemlenmiştir. 

Bu süreç, sözü edilen sermaye grubunun ve benzeri başka grupların, Hükümet 
veya bazı Bakanlar tarafından özel olarak himaye edildiği yolundaki yaygın kanaatleri 
doğrulayan yeni ve somut bir gelişme niteliğinde olmuştur. 

Bu gelişmeler karşısında aşağıdaki hususların cevaplandırılmasını 
talep etmek gereği doğmuştur; 

1- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müfettişleri tarafından düzenlenen 
7.2.2003 tarihli - 1 sayılı, 19.2.2004 tarihli-1 sayılı, 3.12.2004 tarihli-8 sayılı ve 
29.6.2005 tarihli-3 sayılı inceleme raporları hakkında BDDK ve T M S F 
tarafından ne gibi bir işlem yapılmıştır? 

* 13.04.2006 tarihli 98 inci Birleşime ek cevap 
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3 yıla yakın bir sure geçmiş olmasına rağmen, bu raporların idari ve 
adli aşamaları hakkında kamuoyu neden bilgilendirilmemektedir? 

2-Şirketin tasfiye süreci ne aşamadadır? 
Mağdurlara bugüne kadar yapılan ödemelerin tutarı nedir? 
Bundan böyle yapılacak ödemelerin tutarı nedir? 
Bu ödemeler yasal teminat altına alınmış mıdır? 

3-Genel hükümler yerine, TMSF tarafından tasfiyenin yapılmasının, 
yasal teminatları bakımından vatandaşın ve tasarruf sahibinin lehine hükümler 
taşıdığı bilinmesine rağmen, Sn.Başbakan neden tasarruf sahiplerinin. hukukunu 
ihlâl edecek bir girişimde bulunmuştur? Hangi adalet ve hakkaniyet gerekçesiyle 
böyle bir müdahale yapılmıştır? 

ÎFK'nun, himaye edilmesini ve genel hükümlere tabi tutulmasını 
gerektiren ne gibi yasal sebepler vardır? 

Hükümet içindeki bazı Bakanların ve birimlerin, belli yapılardaki 
sermaye gruplarıyla mevcut olan fiili ilişkileri sebebiyle mi bu himayeler 
sürdürülmektedir? 

4-Kamuyu zarara uğrattığı ve tasarruf sahiplerini dolandırdığı 
Mahkeme kararlan ve Bakanlık raporlarıyla açıklık kazanan şirket sahipleri neden 
özel bir şekilde himaye edilmektedirler? 

Hükümet adına zaman zaman başta Adalet Bakanı olmak üzere bazı 
Bakanlar tarafından bu konuda sızlanmalar dile getirilmesine rağmen; kamu 
vicdanını rahatsız eden bu olumsuz uygulamalar neden engellenmemektedir? 

Hangi yasal ve takdiri gerekçeyle bu kişiler havaalanlarında VİP 
salonlarından yararlanmaktadırlar? 

Batık finans kurumları arasında böylesine imtiyaz yaratan farklı 
uygulamalar neden halen sürdürülmektedir? 

Batık banka ve finans kurumları arasında ayırım yapılması, sonuç 
olarak yolsuzluğun himaye edilmesi veya görmezden gelinmesi anlamına gelmez 
mi? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.001/o4-Sft4- 2D/OUV2006 

Konu : 7/12607-19102 esas sayılı 
yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :a)14.0432006 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/12607-19102 sayılı yazınız. 
b)Başbakanhğın 20.03.2006 tarih ve B.02.KKG.0.12/106-506-4/1364 sayılı yazısı. 
c)13.04.2006 tarih ve B.02.0.001/01-823 sayılı yazımız. 

Konya Milletvekili Sayın Atilla KART tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na 
sunulan 7/12607-19102 sayılı yazılı soru önergesinin cevabına ilişkin olarak Tasarruf Mevduatın Sigorta 
Fonu'nun 12.04.2006 tarih ve B.02.2.TMS.0.42-000-52 sayılı yazısı ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. ı^r^* ' 5 ^ 

EKLER : Doç.Dr.Abdttllatif Ş E N E R / 
1 -TMSF'nun 12.04.2006 tarih ve 52 sayılı yazısı. D e v l e t Bak*aı v« Başbakan Yardımcısı 

T.C. 
TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 

Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 

Sayı : B.02.2.TMS.0.42-000- SZ \% £)\f I2co<e 

Konu : Soru Önergesi 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI ve 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sn. Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER) 

İlgi : 29/03/2006 tarih ve B.02.0.001/(01) 673 - 7/12607 sayılı yazınız. 

İlgi'de kayıtlı yazınız ekinde yer alan Konya Milletvekili Atilla KART'ın soru önergesinde 
cevaplanması talep edilen sorulara ilişkin Kurumumuzun görüşleri ve konu ile ilgili bilgiler 
aşağıda değerlendirmelerinize sunulmaktadır. 

İhlas Finans Kurumu'nun yönetim ve denetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na 
devıedılmediğinden söz konusu şirket hakkında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müfettişleri 
tarafından düzenlenen inceleme raporları uyarınca yapılan işlemler hakkında Bankacılık 
Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan bilgi talep edilmesi mümkün bulunmaktadır. 

01.1 1.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun Geçici 2. maddesi 
uyarınca da mülga 4672 sayılı Kanunla değişik 4389 sayılı Bankalar Kanunu Geçici 2/a 
maddesinin amir hükmü korunarak 12.05.2001 tarih ve 4672 sayılı Kanunun yayımı tarihinden 
önce faaliyet izni kaldırılan katılım bankaları hakkında bu Kanun ve 541 I sayılı Bankacılık 
Kanununun katılım bankalarının tasfiyesine ilişkin olarak getirilen hükümlerin uygulanamayacağı 
vurgulanmıştır. Anılan madde hükmü uyarınca İhlas Finans Kurumu'nun tasfiye işlemleri 
halihazırda genel hükümlere göre Şirket Genel Kurulu tarafından seçilen Tasfiye Kurulunca 
yürütülmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

-109 

Ahmet ERTURK 
BAŞKAN 
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5.- İstanbul Milletvekili Bihlun TAMAYLIGİL'in, turizm sektörünün sorunlarına ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/12621) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

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

İstanbul Milletvekili 
Turizm sektörünün ülke ekonomisi açısından sağladığı katmadeğer dikkate alındığında, 
sektörün gelecek hedeflerine ulaşması için uygulanması gereken politikaların doğru ve tutarlı 
olması gerektiği yadsınamaz. Korkunç bir hızla artan dış ticaret açığına karşı önemli kaynak 
yaratan bu sektör ile ilgili olarak tarafınızdan, sürekli olarak övgü dolu sözler söylenmektedir. 
Sektörün uluslararası rekabet konusunda yoğun olarak yaşadığı problemlerin çözümü 
açısından, süratle tedbirler alınması gerekmektedir. Sağladığı istihdam, yarattığı kaynak ve 
destek olduğu sektörel dağılım dikkate alındığında TURÎZM'in ülkemiz açısından ne derece 
önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu temelden hareket ile, aşağıdaki sorularımın 
cevaplandırılmasını rica ederim. 

1-Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Atilla Koç tarafından Nisan 2005 tarihinde Marmaris 
Uluslararası Denizcilik Festivali sırasında sektörün KDV oranlarının yüzde 6 seviyesine 
indirileceği beyan edilmiştir. Geçen süre zarfında, bu yönde herhangi bir düzenleme 
yapılmamasının sebebi nedir? Sektör açısından uluslararası rekabeti etkileyen en önemli 
başlıklardan biri olan KDV oranları açısından verilen sözün tutulmamış olmasının dayanağını 
açıklar mısınız? 

2-Turizmin, Türk ekonomisinin "Altın Yumurtlayan Tavuğu" olarak görülüp, sadece Maliye 
BakanhğVna sağladığı gelir açısından değerlendirilmesi doğru mudur? Sektörün taleplerini 
gözardı ederek bu sektörde de itlaf başladığını düşünmüyor musunuz? 

3-2006 yılı sektör için olumsuz koşullarda başlamıştır. 2005 ile övünüp 2006'yı ihmal etmek 
ne derece doğrudur? Bölgesel ve uluslararası boyutta yaşanan turizmi doğrudan etkileyen 
olumsuz gelişmeler karşısında sektörle ilgili hangi tedbirleri almayı düşünüyorsunuz? 

4-KDV indirimi için hangi şartların oluşmasını bekliyorsunuz? 
T.C. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

Sayı : B.16.O.BHI.O.O0.OO.00/ t l£fc3 2 o / o V 2006 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 20/03/2006 tarihli ve 
B.02.0.KKG.0.12/106-506-18/1424 sayılı yazısı 

İstanbul Milletvekili Sayın Bihlun TAMAYLIGİL'in 7/12621-19120 Esas No'lu soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 
Bilgilerinizi arz ederim. 

E K : Atilla KOÇ ı 
C e v a p Bakan 

Bihlun TAMAYL: I G İ L 

- 1 1 0 -



TBMM B: 93 25 . 4 . 2006 O: 3 

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN BİHLUN TAMAYLIGİL'İN 7/12621-19İ20 
ESAS NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN 

BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

SORU 1: Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Atilla KOÇ tarafından Nisan 2005 tarihinde 
Marmaris Uluslararası Denizcilik Festivali sırasında sektörün KDV oranlarının yüzde 6 
seviyesine indirileceği beyan edilmiştir. Geçen süre zarfında, bu yönde herhangi bir 
düzenleme yapılmamasının sebebi nedir? Sektör açısından uluslararası rekabeti etkileyen en 
önemli başlıklardan biri olan KDV oranlan açısından verilen sözün tutulmamış olmasının 
dayanağını açıklar mısınız? 

SORU 2: Turizmin Türk ekonomisinin "Altın Yumurtlayan Tavuğu" olarak görülüp, 
sadece Maliye Bakanlığı 'na sağladığı gelir açısından değerlendirilmesi doğru mudur? 
Sektörün taleplerini göz ardı ederek bu sektörde de itlaf başladığını düşünmüyor musunuz? 

SORU 3: 2006 yılı sektör için olumsuz koşullarda başlamıştır. 2005 ile övünüp 
2006'yı ihmal etmek ne derece doğrudur? Bölgesel ve uluslararası boyutta yaşanan turizmi 
doğrudan etkileyen olumsuz gelişmeler karşısında sektörle ilgili hangi tedbirleri almayı 
düşünüyorsunuz? 

SORU 4 : KDV indirimi için hangi şartların oluşmasını bekliyorsunuz? 

CEVAP 1,2,3,4: 

Ülkemizin en rekabetçi ve gelişmeye açık sektörü konumuna gelen turizm sektörü, çok 
hassas dengeler üzerine kurulu olması sebebiyle, gerek ülkemizde gerekse dış ülkelerde 
meydana gelen krizlerden olumsuz yönde etkilenmekte, bunun sonucunda da turist sayısında 
ve turizm gelirlerinde azalma yaşanabilmektedir. 

Turizm sektörünün diğer ülkelerle rekabet edebilmesi için Bakanlığım, sektörün 
sorunları üzerinde önemle durmakta, ilgili kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunarak vergi 
yükünün azaltılması konusunda desteklerini istemektedir. 

Türkiye'de turizm sektörü son 25 yılda büyük bir atılım gerçekleştirmiştir. 1980 
yılında ülkemize sadece 1.2 milyon yabancı ziyaretçi gelirken, bu rakam 2005 yılında 21.1 
milyona ulaşarak 15 kat artış göstermiştir. Bu sonuçlar, geçmiş yılların değerlendirmesi ve 
gelecek yıllarda yapılacak çalışmalara ışık tutması açısından önemlidir. 

Kuş gribi, karikatür krizi, turizm sektöründe dünya genelinde yaşanan durgunluk ve 
ülkemizde yaşanan terör olaylan nedeniyle 2006 yılı turizm sektörü olumsuz şartlarda 
başlamıştır. 

Buna rağmen, Bakanlık olarak bu olumsuzlukların aşılabilmesi için özellikle halkla 
ilişkiler faaliyetlerine büyük önem vermekteyiz. Örneğin 2006 yılında hedef pazarlarda 
kamuoyu oluşturabilecek yaklaşık 4 bin kişinin ağırlanması planlanmaktadır. Söz konusu 
ağırlama faaliyetleriyle bir yandan ülkemiz hakkında oluşabilecek muhtemel olumsuz 
düşüncelerin bertaraf edilebilmesi, diğer yandan ülkemizle ilgili reklam değeri oldukça 
yüksek yayınların yapılması sağlanmış olacaktır.. 

Bununla birlikte, ülke turizmini geliştirmek ve Türkiye Destinasyonunun 
markalaşmasını sağlamak amacıyla, pazar ülkelerimizde tüm araçlardan faydalanılarak 
ülkemizin tanıtımı yapılmaktadır. 

2006 yılı reklam faaliyetlerimiz 38.5 Milyon $'lık bir bütçe ile 36 Kültür/Tanıtma 
Müşavirlik ve Ataşeliklerimiz aracılığıyla 39 ülke kapsamında uzman ajanslarla yapılan 
çalışmalarla yoğun olarak yürütülmektedir. 
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6.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya-Köprülü Kanyondaki bazı çevre sorun
larına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/12639) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Atilla KOÇ tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. Nail KAMACI 
CHP Antalya Milletvekili 

Geçtiğimiz günlerde yerel basında çıkan bir habere göre, Antalya turizmi için hayati 

önemi haiz bulunan Köprülü Kanyonun özellikle Beşkonak beldesinde bulunan tesisler ırmağı 

kirletmekte ve doğal güzellik tahrip olmaktadır. Ayrıca, kanyon boyunca vatandaşların piknik 

yapacakları alanların düzenli olmaması, bakımsız bulunması da yine aynı yörede şikayet 

konusu olan bir bahistir. Bu çerçevede; 

1. Antalya Köprülü Kanyonu boyunca oluşan bu olumsuz durum daha önceden tespit 

edilmiş midir? 

2. Eğer tespit edilmişse ne gibi önlemler alınmıştır ve gelecekte ne gibi değişiklikler 

yapılacaktır? 
T.C. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği 

Sayı : B.16.0.BHI.0.00.00.00/ h\$V=> -2o /o l* / 2006 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 14/03/2006 tarihli ve 
A.Ol.O.GNS.0.10.00.02/19094 sayılı yazısı. 

Antalya Milletvekili Sayın Nail KAMACI'nın 7/12639-19092 Esas No' lu soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 
EK: AtHİaKOÇ 
Cevap Bakan 

A N T A L Y A M İ L L E T V E K İ L İ S A Y I N N A İ L K A M A C I ' N I N 7 / 1 2 6 3 9 - 1 9 0 9 2 
E S A S N O ' L U Y A Z I L I S O R U Ö N E R G E S İ N E İ S T İ N A D E N H A Z I R L A N A N 

B A K A N L I Ğ I M I Z C E V A B I 
Geçtiğimiz günlerde yerel basında çıkan bir habere göre, Antalya turizmi için hayati 

önemi haiz bulunan Köprülü Kanyonunun özellikle Beşkonak Beldesinde bulunan tesisler, 
ırmağı kirletmekte ve doğal güzellik tahrip olmaktadır. Ayrıca, kanyon boyunca vatandaşların 
piknik yapacakları alanların düzenli olmaması, bakımsız bulunması da yine aynı yörede 
şikayet konusu olan bir bahistir. Bu çerçevede; 

SORU 1: Antalya Köprülü Kanyonu boyunca oluşan bu olumsuz durum daha önceden 
tespit edilmiş midir? 

SORU 2: Eğer tespit edilmişse ne gibi önlemler alınmıştır ve gelecekte ne gibi 
değişiklikler yapılacaktır? 

C E V A P 1,2: Köprülü Kanyon Bakanlar Kurulunca ilan edilmiş herhangi bir turizm 
merkezi ya da Kültür ve Turizm Koruma Gelişim Bölgesi sınırları içerisinde kalmamaktadır. 

Köprülü Kanyon Milli Park sınırları içerisinde yer aldığından önergede yer alan çevre 
kirliliği incelenmek ve gereği yapılmak üzere Çevre ve Orman Bakanlığı ile Antalya 
Valiliğine iletilmiştir. 
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7.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, F tipi cezaevlerindeki açlık protestolarına ilişkin sorusu 
ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/12738) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorular ımın Adalet Bakanı Sayın Cemil Ç İÇEK 
tarafından yazılı o larak yanıt lanmasını talep eder im. 

Saygılarımla, 

Ahmet ERSİN 
İzmir Milletvekili 

F Tipi cezaevler inde, 20 Ekim tarihinden beri süregelen ölüm 
oruçlarında, bugüne kadar 121 kişi yaşamını yitirmiştir. Bu 
cezaevlerindeki ö lüm oruçları halen devam etmektedir. 

Geçen 5,5 yıllık sürede, F Tipi kapalı cezaevleri ile ilgili şikayetler 
azalmamış, ters ine artmıştır, özel l ik le sağlık sorunlarına ve ziyaret 
günleri, tutuklu ve hükümlüler le yakınlarının, kötü muamele ile 
karşılaştıklarına il işkin yakınmalar vardır. 

Bir grup sendika, meslek odası ve demokrat ik kitle örgütleri, ö lüm 
oruçlarının sona erdir i lmesi amacıyla girişimler yapmışlarsa da sonuç 
alınamamıştır. 

1 - F Tipi cezaevler indeki ö lüm orucu ve açlık grevlerinde yaşamını 
yitiren 121 kişi dışında, kalıcı hastalık ve sakatl ığa uğrayan kaç kişi 
vardır? Sağlık sorunlarına ilgisiz kalındığı doğru mu? 

2- F Tipi cezaevler inde rastlanan psikolojik sağlık sorunları 
nelerdir? Nedensiz saldırganlık olaylarında artış o lduğu doğru mu? 

3- F Tipi cezaevler inde sürmekte olan açlık grevi ve ö lüm 
oruçlarının nedenleri nelerdir? 

T.C. 
ADALET BAKANLIĞI Z.fy0.^2006 

Bakan 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 14/03/2006 tarihli ve A.01.0.GNS. 
0.10.00.02-19233 sayılı yazınız, 

b) 21 /03/2006 tarihli ve 343 sayılı yazımız. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan, İzmir Milletvekili Ahmet Ersin tarafından Bakanlığımıza 
yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/12738 Esas No.lu soru önergesine ilişkin 
cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla ek süre istenilmiş 
olup, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. maddesi uyarınca hazırlanan cevap 
örneği iki nüsha halinde ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
E K : CemirÇİÇEK 
Soru önergesi cevabı ı Baksın 
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Sayın Ahmet ERSİN 
İzmir Milletvekili 

T.B.M.M. 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/12738 Esas No.lu 

soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 
19 Aralık 2000 tarihinde yapılan "Hayata Dönüş Operasyonu" sonucu, ceza infaz 

kurumlarımızda Devlet egemenliğinin tesis edildiği, bu kurumların terör ve suç örgütlerinin 
üssü olmaktan çıkarıldığı, F tipi yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumlarına nakledilen 
örgüt mensubu birçok hükümlü ve tutuklunun örgüt baskısından kurtulmaları nedeniyle 
örgütlerinden ayrıldıkları ve ceza infaz kurumlarındaki kaosun sona erdiği; 

19 Aralık 2000 tarihinden bugüne kadar kapalı ceza infaz kurumlarında ölüm orucu ve 
açlık grevi eylemleri nedeniyle sağlık durumları bozulan ve hastanelere kaldırılan ancak, 
yapılan müdahalelere rağmen hayatlarını yitirenlerin toplam sayısının 46 olduğu, protesto 
amaçlı olarak kendini yakmak suretiyle hayatını kaybedenlerin sayısının 11 olduğu; kalıcı 
hastalık veya sakatlığa uğrayanlar ile ilgili istatistik bilgi bulunmadığı; 

28 Mart 2006 tarihi itibariyle, F tipi yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz 
kurumlarımızda 2 kişinin ölüm orucu tuttuğu; bunlardan birinin bu tip ceza infaz 
kurumlarımızı ve şartlarını, diğerinin ise İmralı Kapalı Ceza infaz Kurumu hükümlüsünün 
durumunu ve ceza infaz kurumu şartlarını mazeret olarak ileri sürdüğü; 

Ceza infaz kurumlarımızdaki revirde, muayene ve tedavisi yapılan hükümlü ve 
tutuklulara ait bütün işlemlerin sağlık dosyasına işlendiği, nakil hâlinde bu dosyanın ilgili 
kuruma gönderildiği, salıverilme hâlinde ise arşive kaldırıldığı; isteyen bütün hükümlü ve 
tutukluların, kurum tabibine ve diş tabibine muayene olabildikleri, bu konuda herhangi bir 
sınırlamanın bulunmadığı; hükümlü ve tutukluların sağlık nedeniyle hastaneye şevkine gerek 
duyulması hâlinde, kurum hekimi tarafından sevk işleminin yapıldığı; hükümlü ve 
tutukluların revire çıkış tarihlerinin, sebeplerinin ve haklarında uygulanılan tedaviler ile ileri 
tetkik ve tedavi için başka kurumlara şevklerinin, bulundukları kurum kayıtlarında yer aldığı; 

Ceza infaz kurumlarımızca, il ve ilçe sağlık müdürlükleriyle temasa geçilerek 
hükümlü ve tutukluların verem taramasından geçirildiği; sağlık müdürlüklerince taramanın 
yapılamadığı durumlarda riskli olduğu kurum tabipleri tarafından belirlenen hükümlü ve 
tutukluların Devlet veya üniversite hastanelerine sevk edilerek muayene, tetkik ve 
tedavilerinin yaptırıldığı; hükümlü ve tutuklularda rastlanan sağlık sorunlarının daha ziyade 
tutukluluk ve hükümlülükten kaynaklanan ruhsal nitelik taşıdığı; belli infaz kurumu türünde 
bir artış veya odaklanmanın görünmediği, yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumlarımızın 
mimarî yapısından veya işleyişinden kaynaklanan psikolojik sağlık sorunlarının varlığını 
kanıtlayan herhangi bir verinin bulunmadığı; 

F tipi yüksek güvenlikli ceza infaz kurumlarımızda barındırılan hükümlü ve 
tutukluların yakınlarına, kurum yönetimince sosyal nezaket kuralları çerçevesinde gerekli ilgi 
ve hassasiyetin gösterildiği; bunun aksine ileri sürülen her iddianın, ceza infaz kurumunun 
bağlı bulunduğu Cumhuriyet başsavcılığınca incelenerek sonucuna göre adlî veya idarî işlem 
yapıldığı; ceza infaz kurumlarında görevli personelin hizmet kalitesinin yükseltilmesi 
amacıyla dört adet personel eğitim merkezinin hizmete açıldığı, hâlen görevde bulunan ve 
yeni alınan personellerin eğitimlerinin buralarda gerçekleştirildiği; 

F tipi yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumlarında görevlendirilen idareci ve 
personelin, yüksek görev ahlâkına sahip, çalışkan, dürüst ve disiplin açısından sicili yüksek 
kişilerden seçilmesine büyük önem verildiği; bu ceza infaz kurumlarımızda görev yapan 
idareci, çalışan personel ve mahkûmların sorunlarına yönelik hizmet vermek üzere psiko-
sosyal yardım servisinin görev yapmakta olduğu; serviste yeterli sayıda görevli psikolog ve 
sosyal hizmet uzmanının bulunduğu; psiko-sosyal yardım servisinin başlıca görevlerinin, 
hükümlü ve tutuklular ile personelin ruh ve beden sağlığı ve bütünlüğüne ilişkin koruyucu, 
geliştirici programları araştırmak, uygulamak ve gerektiğinde tedavi sürecine katılarak 
psikolojik destek ve müdahalede bulunmak, ayrıca hükümlülerin bireysel özelliklerini, yaşam 
koşullarını ve suç işleme nedenlerini belirleyip, bireysel gelişmelerine yardımcı olmak, kurum 
yaşamına uyumlarını ve toplumsal yaşamla uyumlaşmalannı sağlayan ve bireyin yeniden suç 
işlemesini engelleyecek önlemleri almak ve bu amaçla gerektiğinde kurum en üst amirinin 
bilgisi dahilinde, aileler ve sosyal çevreyle görüşme yapmak olduğu; 

Sadece F tipi yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumlarında değil, bütün ceza infaz 
kurumlarında görev yapan personel, hükümlü ve tutuklular ile ailelerinin sorunlarına 
Bakanlığımızca hassasiyetle yaklaşıldığı; 

Bakanlığımız kayıtlarının incelenmesinden anlaşılmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. 
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8.- Ankara Milletvekili İsmail DEĞERLİ'nin, F tipi cezaevlerine ilişkin sorusu ve Adalet 

Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/12739) 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki Sorularımın Adalet Bakanı Sayın Cemil ÇÎÇEK tarafında yazılı 
cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 

Saygılarımla 

Dr. İsmail D^ĞE 

Ankara Mületve] 

F tipi hapishanelerde yatan mahkûmların aile ve yakınları; F Tipi hapishanelerin çok 
sağlıksız olduğu, mahkûmların, sağlıklarının ve psikolojilerinin her geçen gün bozularak 
arttığı, hastalandığında doktora zamanında gidemedikleri, mektuplarının ulaştırılmadığı, 
hapishanelerde rehabilite edici, topluma kazandırıcı hiçbir işlem yapılmadığı, görüşe giden 
mahkûm yakınlarına hapishane yöneticileri tarafında kötü muamele yapıldığı yönünde 
ulusal basınımızda haberler çıkmaktadır. 

Buna göre; 

1) F tipi hapishanelerde yatan hükümlü ve tutuklu sayısı kaç kişi vardır? Bunların topluma 
kazandırılması için ne gibi rehabilite edici programlar uygulanmaktadır? Uygulama yoksa bu 
doğrultuda bir çalışmanız var mıdır? 

2) Basınımızda yer alan bu haberlerin doğruluk payı nedir? F tipi ceza evlerinde haberleşmenin 
engellendiği doğrumudur? Doğruysa haberleşmeyi engelleyenler hakkında herhangi bir işlem 
yapılmış mıdır? Yapılmışsa sonuç ne olmuştur? 

3) F tipi hapishanelerde 2003, 2004, 2005 yıllarında kaç hükümlü ve tutuklu sağlık sorunları 
nedeniyle revire çıkmıştır? Ne teşhisler konmuştur? Revire çıkanların kaçı hastaneye sevk 
edilmiştir? Bunlardan kaçı hastaneye yatmıştır? Yatış sebepleri ve teşhisleri nedir? Sonuçları 
ne olmuştur? 

4) F tipi hapishanelerde 2003,2004, 2005 yıllarında mahkûm ve tutuklulardan hapishanelerde 
cezasını çekerken ölen var mıdır? Varsa, ölüm sebepleri ve sayısı nedir? 

5) F tipi hapishanelerde yatan mahkûmların yakınlarına, hapishane idarecileri tarafında kötü 
davramldığına yönünde iddialar vardır. Bu iddiaların giderilmesi için ne gibi önlemler 
alınmıştır? 

6) 2003, 2004 ve 2005 yıllarında F tipi hapishanelerde yatan mahkûmların kaçı verem 
taramasında geçirilmiştir? Kaçının akciğer röntgeni çekilmiştir? Kaçında verem hastalığından 
şüphelenilmiştir? Kaçına verem teşhisi konulmuştur? Tedavileri' nerede, nasıl ve kimler 
tarafında yapılmaktadır? 

7) Bu güne kadar, F tipi hapishanelerde, görev yapan idareci ve çalışan personel ile mahkûmlar 
ve ailelerinin sorunlarına yönelik herhangi bir araştırma yapılmış mıdır? Yapılmışsa bu 
araştırma sonucunda hangi sorunlar tespit edilmiştir? Bu sorunlara karşı ne gibi çözümler 
üretilmiştir? 
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T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Bakan 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 14/03/2006 tarihli ve A.01.0.GNS. 
0.10.00.02-19233 sayılı yazınız, 

b) 21/03/2006 tarihli ve 340 sayılı yazımız. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan, Ankara Milletvekili Dr.İsmail Değerli tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/12739 Esas No.lu soru 
önergesine ilişkin cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla ek 
süre istenilmiş olup, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. maddesi uyarınca 
hazırlanan cevap örneği iki nüsha halinde ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. * 

EK: 
Soru önergesi cevabı 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/12739 Esas No.lu 
soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Koğuş sisteminin yarattığı olumsuz koşullar nedeniyle, hem terör hem de çıkar amaçlı 
suç örgütü mensubu hükümlü ve tutukluların, bazı ceza infaz kurumlarımızda isyan, rehin 
alma, sayım vermeme, arama yaptırmama ve örgüt içi infazlar yapmak suretiyle diğer 
hükümlü ve tutuklular ile görevli personelin can güvenliklerini tehlikeye düşüren eylemleri 
nedeniyle ceza infaz kurumlarında Devlet otoritesinin tesis edilmesi amacıyla yüksek 
güvenlikli F tipi kapalı ceza infaz kurumlarının inşa edilmesine karar verildiği; 

F tipi yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumlarının, ceza infaz kurumlarında 
güvenlik ve disiplini tesis etmek; hükümlü ve tutukluların çağdaş tretman yöntemlerinden 
yararlanmalarını sağlamak; kalabalık koğuş sisteminin yarattığı disiplin ve asayiş olaylarını 
en aza indirmek; hükümlü ve tutukluların düşmanlık hislerini, kalabalık yaşamdan 
kaynaklanan olumsuz psikolojik etkilenmelerini engellemek; herhangi bir bulaşıcı hastalık 
yayılması ya da kalabalık yaşamın yaratabileceği olumsuz hijyen koşullarını düzeltmek; 
sosyo-kültürel, sportif faaliyet ve daha özel yaşam alanları sunmak amacıyla, Birleşmiş 
Milletlerin "Minimum Cezaevi Kuralları", Avrupa Konseyinin "Avrupa Cezaevi Kuralları", 
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin R.82-17 sayılı "Tehlikeli Suçluların Hapsedilmesi ve 
İyileştirilmesi" konulu tavsiye karan ile ceza infaz sistemi alanında yayımlanan tüm 
uluslararası belgeler ve ulusal yasalara uygun olarak inşa edildiği; 
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Bu ceza infaz kurumlarının üç ve tek kişilik odalardan oluştuğu, üç kişilik odaların iki 
katlı olup, alt katının 25 m2, üst kat yatakhane bölümünün yine 25 m2 olduğu, her odanın 
önünde sabahtan akşama kadar açık olan 50 m2'Hk havalandırma bahçesinin bulunduğu, tek 
kişilik odaların ise 10 m2 büyüklüğünde olup, üç kişinin aynı anda yararlanabildiği 50 m2'!ik 
avlusunun bulunduğu; 

F tipi yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumlarının, ortak sosyal etkinlikler ile 
kültürel faaliyetlerin yapılması için 125 kişi kapasiteli 240 m2,lik çok maksatlı salona, 1100 
m2'lik çim açık futbol sahasına, 160 kişi kapasiteli 8 adet 868 m2'lik iş atölyelerine, 50 kişinin 
aynı anda kitap okuyabildiği bir kütüphaneye sahip olduğu, 

Bakanlığımızca F tipi yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumlarındaki yaşam 
standardının yükseltilmesi, burada barındırılan hükümlü ve tutukluların özgürlük alanlarının 
genişletilmesi için iyileştirmelerin yapıldığı; 

Bu amaçla; 
3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 16. maddesinde yapılan değişiklik ile 

hükümlü ve tutukluların; 
a) Kütüphane ve dershanelerde eğitim çalışmaları yapmalarına, 
b) Açık futbol sahası ile kapalı spor salonlarında futbol, voleybol, basketbol, masa 

tenisi gibi sportif faaliyetlerde bulunmalarına, 
c) îşyurdu atölyelerinde meslek kazandırma ve işyurdu çalışmaları ile çok amaçlı 

salonda sosyal ve kültürel etkinliklere katılmalarına, 
imkân tanındığı; 
Ceza İnfaz Kurumları ile Tevkifevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair 

Tüzükte 27/04/2001 tarihinde yapılan değişiklikle, ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü 
ve tutukluların aileleriyle haftada bir kez on dakika süre ile telefon görüşmesi yapmalarının 
sağlandığı, bu düzenlemenin 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5275 sayılı Ceza ve 
Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 66. maddesinde de korunduğu; 

Ceza infaz kurumlan ve tutukevlerinde bulunan hükümlü ve tutuklular hakkında 
yapılan işlemler veya bunlarla ilgili faaliyetlere yönelik şikâyetleri incelemek ve karara 
bağlamak amacıyla kabul edilen 4675 sayılı İnfaz Hâkimliği Kanununun 23/5/2001 tarihinde 
yürürlüğe girdiği; 

Yürürlükteki mevzuat ve Ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerle belirlenen 
ilkeler çerçevesinde, ceza infaz kurumları ve tutukevlerini sivil toplum denetimine açmayı 
amaçlayan 4681 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanununun ise 
21/06/2001 tarihinde yürürlüğe girdiği; 

15/06/2001 tarihli ve 37397 sayılı genelge ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanuna 
tâbi olan tutuklu ve hükümlüler ile 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele 
Kanununa muhalefet etmekten tutuklu ve hükümlü olanların, ayda bir defa anne, baba, eş ve 
çocukları ile açık görüş yapmalarına olanak sağlandığı, bu düzenlemenin 17 Haziran 2005 
tarihinde yürürlüğe giren Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında 
Yönetmeliğin 14. maddesi ile korunduğu, 

19 Aralık 2000 tarihinde yapılan "Hayata Dönüş Operasyonu" sonucu, ceza infaz 
kurumlarımızda Devlet egemenliğinin tesis edildiği, bu kurumların terör ve suç örgütlerinin 
üssü olmaktan çıkarıldığı, F tipi yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumlarına nakledilen 
örgüt mensubu birçok hükümlü ve tutuklunun örgüt baskısından kurtulmaları nedeniyle 
örgütlerinden ayrıldıkları ve ceza infaz kurumlarındaki kaosun sona erdiği; 
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5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun, hükümlü ve 
tutukluların dışarı ile iletişimleri konusuna özel bir önem verdiği, 66. maddede telefon ile 
haberleşme hakkını, 67. maddede radyo ve televizyon yayınlarından yararlanma hakkını, 68. 
maddede ise mektup, faks ve telgrafları alma ve gönderme hakkını ayrıntılı olarak 
düzenlediği; söz konusu Kanunun 67. maddesine göre, hükümlü ve tutukluların, maddede 
belirlenen kısıtlamalar dışında, kendisine gönderilen mektup, faks ve telgrafları alma ve 
ücretleri kendisince karşılanmak koşuluyla, gönderme hakkına sahip oldukları; hükümlü ve 
tutuklular tarafından gönderilen ve bu kişilere gelen mektup, faks ve telgrafların, mektup 
okuma komisyonu bulunan kurumlarda komisyon, olmayanlarda ise kurumun en üst amirince 
denetlendiği; kurumun asayiş ve güvenliğini tehlikeye düşüren, görevlileri hedef gösteren, 
terör ve çıkar amaçlı suç örgütü veya diğer suç örgütleri mensuplarının haberleşmelerine 
neden olan, kişi veya kuruluşları paniğe yöneltecek yalan ve yanlış bilgiler ile tehdit ve 
hakaret içeren mektup, faks ve telgrafların hükümlü ve tutuklulara verilmediği, hükümlü ve 
tutuklu tarafından yazılmış olanların ise gönderilmedikleri; bütün ceza infaz kurumlarımızda 
hükümlü ve tutukluların haberleşmelerinin 5275 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak 
sağlandığı; 

Ceza infaz kurumlarımızdaki revirde, muayene ve tedavisi yapılan hükümlü ve 
tutuklulara ait bütün işlemlerin sağlık dosyasına işlendiği, nakil hâlinde bu dosyanın ilgili 
kuruma gönderildiği, salıverilme hâlinde ise arşive kaldırıldığı; isteyen bütün hükümlü ve 
tutuklulann, kurum tabibine ve diş tabibine muayene olabildikleri, bu konuda herhangi bir 
sınırlamanın bulunmadığı; hükümlü ve tutuklulann sağlık nedeniyle hastaneye şevkine gerek 
duyulması hâlinde, kurum hekimi tarafından sevk işleminin yapıldığı; hükümlü ve 
tutuklulann revire çıkış tarihlerinin, sebeplerinin ve haklannda uygulanılan tedaviler ile ileri 
tetkik ve tedavi için başka kurumlara şevklerinin, bulundukları kurum kayıtlannda yer aldığı; 

Örnek olarak, Ankara 1 No.lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz 
Kurumundan 20-26 Mart 2006 tarihleri arasında bir haftalık sürede toplam 85 hükümlü ve 
tutuklunun kurum hekimi tarafından muayene edildiği, bunlardan 56'sı hakkında reçete 
düzenlendiği, 20'sinin Devlet hastanesine sevk edildikleri, aym dönemde diş hekimi 
tarafından 31 hükümlü ve tutuklunun muayene edildiği, bunlardan T sinin dişinin çekildiği, 
6'sının diş dolgusunun yapıldığı, 2'sinin diş taşının temizlendiği ve 8'i hakkında reçete 
düzenlendiği; 

Ceza infaz kurumlanmızca, il ve ilçe sağlık müdürlükleriyle temasa geçilerek 
hükümlü ve tutukluların verem taramasından geçirildiği; sağlık müdürlüklerince taramanın 
yapılamadığı durumlarda riskli olduğu kurum tabipleri tarafından belirlenen hükümlü ve 
tutukluların Devlet veya üniversite hastanelerine sevk edilerek muayene, tetkik ve 
tedavilerinin yaptırıldığı; 

2003, 2004 ve 2005 yıllannda, terör ve örgütlü suçlardan dolayı F tipi yüksek 
güvenlikli kapalı ceza infaz kurumlannda cezası infaz edilen hükümlü ve tutuklulardan, 
6'sının F tipi yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumlannı protesto etmek için kendini 
yakarak, 3'ünün intihar ederek, 5'inin eceliyle, 2'sinin ölüm orucu sonucu hastanede, l'inin 
başka bir hükümlü tarafından delici aletle yaralanması sonucu olmak üzere toplam 17'sinin 
hayatını kaybettiği; 

F tipi yüksek güvenlikli ceza infaz kurumlanmızda banndınlan hükümlü ve 
tutukluların yakınlarına, kurum yönetimince sosyal nezaket kurallan çerçevesinde gerekli ilgi 
ve hassasiyetin gösterildiği; bunun aksine ileri sürülen her iddianın, ceza infaz kurumunun 
bağlı bulunduğu Cumhuriyet başsavcılığınca incelenerek sonucuna göre adlî veya idarî işlem 
yapıldığı; ceza infaz kurumlarında görevli personelin hizmet kalitesinin yükseltilmesi 
amacıyla dört adet personel eğitim merkezinin hizmete açıldığı, hâlen görevde bulunan ve 
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yeni alınan personelin eğitimlerinin buralarda gerçekleştirildiği; 
F tipi yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumlarında görevlendirilen idareci ve 

personelin, yüksek görev ahlâkına sahip, çalışkan, dürüst ve disiplin açısından sicili yüksek 
kişilerden seçilmesine büyük önem verildiği; bu ceza infaz kurumlarımızda görev yapan 
idareci, çalışan personel ve mahkûmların sorunlanna yönelik hizmet vermek üzere psiko-
sosyal yardım servisinin görev yapmakta olduğu; serviste yeterli sayıda görevli psikolog ve 
sosyal hizmet uzmanının bulunduğu; psiko-sosyal yardım servisinin başlıca görevlerinin, 
hükümlü ve tutuklular ile personelin ruh ve beden sağlığı ve bütünlüğüne ilişkin koruyucu, 
geliştirici programlan araştırmak, uygulamak ve gerektiğinde tedavi sürecine katılarak 
psikolojik destek ve müdahalede bulunmak, aynca hükümlülerin bireysel özelliklerini, yaşam 
koşullarını ve suç işleme nedenlerini belirleyip, bireysel gelişmelerine yardımcı olmak, kurum 
yaşamına uyumlanm ve toplumsal yaşamla uyumlaşmalarını sağlayan ve bireyin yeniden suç 
işlemesini engelleyecek önlemleri almak ve bu amaçla gerektiğinde kurum en üst amirinin 
bilgisi dahilinde, aileler ve sosyal çevreyle görüşme yapmak olduğu; 

Sadece F tipi yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumlannda değil, bütün ceza infaz 
kurumlannda görev yapan personel, hükümlü ve tutuklular ile ailelerinin sorunlanna 
Bakanlığımızca hassasiyetle yaklaşıldığı; 

27/03/2006 tarihi itibariyle, F tipi yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumlarında 
1301'i hükümlü, 2718' i tutuklu olmak üzere toplam 4019 kişinin bulunduğu; 

Bakanlığımız kayıtlannın incelenmesinden anlaşılmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Cemil ÇÎÇ] 
Bakan 
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9.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, yabancı hukuk bürolarının ülkemizdeki faaliyetlerine 
ve denetimlerine ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/12741) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Cemil ÇİÇEK tarafind^n-ya^ıh olarak 
cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 01.03.2006 

EİVİİN ŞİRİN 
İSTANBUL MİLLETVEKİLİ 

Gazete haberlerinden takip edildiği kadarıyla Türkiye'de yabancı doktorların yasal 
mevzuat uyarınca çalışma izni alamayacaklan yolunda yabancı McKinsey Hukuk Bürosu 
Türkiye Ofisinin görüş bildirdiği belirtilmektedir. Buna göre; 

1) Avukatlık yasasının 44/B maddesine göre Türk hukukuyla ilgili meselelerde yabancı 
hukuk bürolarının Türk hukuku üzerinde mütalaa verme yetkisi bulunmamaktadır. Şu 
hale göre haberde söz konusu hukuki görüş nasıl verilmiştir? 

2) Yabancı hukuk müşavirlerinin Türkiye'de ofis açmaları avukatlık kanununun yine 
aynı maddesi uyarınca, yabancı hukuk bürosunun ülkesi ile Türkiye Cumhuriyeti 
arasında "karşılıklılık" ilkesinin mevcudiyeti halinde mümkündür. Böyle bir gerek 
yerine getirilmiş midir? 

3) Avukatlık Kanunu'nun 44. maddesinin ve "karşılıklılık ilkesinin" gereği 
gözetilmeksizin,Mc Kinsey gibi, Altermeir Gray, White&Case, McKinsey, Gyde 
Lyrotte, Dental Holle gibi yabancı hukuk bürolarının gerek web sayfalarında ve 
gerekse verdikleri ilanlarda Türkiye'de avukatlık ve hukukçuluk yapabileceklerini ilan 
etmeleri karşısında Bakanlığınızca ne gibi önlemler alınmaktadır? 

4) Konuyla ilgili ve doğrudan bu yasanın uygulamasını ve denetimini yapan baroların bu 
konuda işlem yapmamaları ve sessiz kalmaları nedeniyle haklarında soruşturma 
açılmış mıdır? Açılamadıysa neden? 

5) Yabancı hukuk bürolarının ayrıca sadece kendi yabancı hukuken- hhklâAda mütalaa 
verebilecekleri öngörüldüğüne göre bu firmalarda çalışan avukatların kendi ülke 
hukuklarına göre mütalaa vermeye ehil olup olmadıkları, diplomalarının olup 
olmadığı, kendi ülkelerinin hukuku açısından hukuki mütalaa vermeye yetkili olup 
olmadıkları Barolar tarafından denetlenmekte midir? Ya da denetlenmesi istenmiş 
midir? 

6) Adalet Bakanlığı olarak bu yasa tanımazlığın önüne geçilmesi için neler yapılacaktır? 
Barolar tarafından ihmal edilen yabancı hukuk bürolarının ehliyet ve kalite kontrolü 
"karşılıklılık" ilkesi gözetilerek tarafınızdan yapılacak mıdır? Bu konuda görevini 
yapmayan barolar hakkında işlem yapmayı düşünüyor musunuz? 
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T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Bakan 
fZ'l 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 14/03/2006 tarihli ve A.01.0.GNS. 
0.10.00.02-19233 sayılı yazınız, 

b) 21/03/2006 tarihli ve 344 sayılı yazımız. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan, İstanbul Milletvekili Emin Şirin tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/12741 Esas No.lu soru 
önergesine ilişkin cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla ek 
süre istenilmiş olup, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. maddesi uyarınca 
hazırlanan cevap örneği iki nüsha halinde ilişikte sunulmuştur. % 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK: 
Soru önergesi cevabı 

Bakan 

Sayın Emin ŞİRİN 
İstanbul Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/12741 Esas No.lu 
soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

1136 sayılı Avukatlık Kanununun 35 ve 44/B maddelerine göre, iç hukukumuz ile 
ilgili konularda yabancı uyruklu avukatların veya avukatlık ortaklarının hukukî mütalaa 
verme yetkileri bulunmamaktadır. 

Yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin yabancı hukuk ve milletlerarası hukuk 
konularında danışmanlık yapmak üzere, Ülkemizde faaliyette bulunma izninin karşılıklılık 
esası çerçevesinde, 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun hükümleri 
gereğince, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verildiği, Bakanlığımızdan bu 
konuda görüş sorulduğunda avukatlık mevzuatı çerçevesinde görüş bildirildiği kayıtlarımızın 
tetkikinden anlaşılmıştır. Adı geçen Kanunun 20. maddesi gereğince söz konusu kişilerin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişleri ve Sosyal Sigortalar Kurumu sigorta 
müfettişleri tarafından denetlenmektedir. 

Bakanlığımızın avukatlar ve meslek kuruluşu olarak barolar üzerindeki denetiminin; 
vesayet denetimi şeklinde olmayıp, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun ek 4. maddesine göre 
baro organlarının görevlerini adı geçen Kanuna uygun şekilde yerine getirip getirmedikleri ve 
malî konularla sınırlı bulunmakta ve Bakanlığımız müfettişleri tarafından söz konusu 
denetimler mutad olarak yapılmaktadır. Baroların meslekî çıkarlarını koruma yönündeki 
faaliyetleri ise Türkiye Barolar Birliği tarafından denetlenmektedir. 

Diğer taraftan, soru önergesinde adı geçen hukuk bürolarına ilişkin konularda idarenin 
yasallığı ilkesi gereği Bakanlığımızın denetim yapmasının söz konusu olmadığı; bu konuda 
Bakanlığımızda herhangi bir bilgi ve belge bulunmadığı Bakanlığımız kayıtlarının 
incelenmesinden anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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10.- İstanbul Milletvekili Ali Rıza GÜLÇİÇEK'in, Gazi olayları faillerinin bulunmasına ilişkin 
sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇÎÇEK'in cevabı (7/12742) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Say m Cemil ÇİÇEK tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını arz ederim. 

Ali Rıza GÜLÇİÇEK 
İstanbul Milletvekili 

Gazi Olaylarının yaşandığı dönemden şu ana kadar yaşanan olaylara kadar, yaşamım 
yitiren yurttaşlarımızın kimler tarafından öldürüldüğü henüz aydınlığa kavuşmamıştır. 
Dosyada, tanık ifadesinde faillerin belli olmasına karşın "faili meçhul" olarak kalmıştır. 

1. Dönemin Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkam Hanefi AVCI Gazi 
Olaylarının başlangıcı olan kahvelerin taranması olayının arkasında, yeşil kod adlı 
Mahmut YILDIRIM'm olduğunu ifade etmişti. Aynı şekilde dönemin İstanbul 
Emniyet Müdürü Necdet MENZİR'de benzer beyanatta bulunmuştu. O dönemin kamu 
görevlileri olan bu kişilerin yaptıkları beyanatlar çerçevesinde bir soruşturma yapılmış 
mıdır ? Yapılmışsa bir sonuç alınmış mıdır ? 

2. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Türkiye Cumhuriyeti Devletini gerekü 
soruşturmayı yapmaması nedeniyle tazminata mahkûm etmiştir. Bu karar 
çerçevesinde, bu olaylarda ölen faili meçhul 15 kişinin faillerinin bulunması yönünde 
bir soruşturma başlatılmış mıdır ? Başlatılmışsa ne aşamadadır? 

T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 2.jf. ./<?.ty2006 

Bakan 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 14/03/2006 tarihli ve A.01.0.GNS. 
0.10.00.02-19233 sayılı yazınız, 

b) 21/03/2006 tarihli ve 339 sayılı yazımız. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan, İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/12742 Esas No.lu soru 
önergesine ilişkin cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla ek 
süre istenilmiş olup, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. maddesi uyarınca 
hazırlanan cevap örneği iki nüsha halinde ilişikte sunulmuştur. ı 

Bilgilerinize arz ederim. 

iil ÇIÇEI 
EK: Bakan 
Soru önergesi cevabı 

- 1 2 2 -



TBMM B:93 25.4.2006 0 :3 

Sayın Ali Rıza GÜLÇİÇEK 
İstanbul Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/12742 Esas No.lu 
soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Soru önergesinde sözü edilen olayların 12-13 Mart 1995 tarihinde istanbul 
Gaziosmanpaşa tlçesi Gazi Mahallesinde meydana geldiği; 

12 Mart 1995 tarihinde, hâlen tespit edilemeyen fail veya failler tarafından kahvehane 
ve pastane gibi yerlerin ateşli silahla taranması sonucu iki vatandaşımızın öldüğü, bu olayın 
terör amacıyla yapıldığı gerekçesiyle, soruşturma dosyasının 15/03/1995 tarihinde o tarihte 
Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği ve 1995/431 Hazırlık 
numarası ile 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 250. maddesinde yazılı suçlara 
bakmakla görevli Cumhuriyet savcılığınca faillerin aranmasına devam edildiği; 

13 Mart 1995 tarihinde devam eden olayda ölen 13 kişinin soruşturmasının ise hâlen 
Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığının 1995/6570 Hazırlık sırasına kayden devam ettiği, 
faillerinin tespit edilemediği, bu soruşturma kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığı Susurluk Soruşturma Komisyonuna verdiği ifadesi nedeniyle 14/07/1997 tarihli bir 
gazetede bahsi geçen kişinin bu ifadesine ilişkin tutanakların suretlerinin istenildiği, 
gönderilen 78 sayfalık ifadenin soruşturma evrakı içerisinde bulunduğu ve bu ifadelerde, Gazi 
Mahallesi olaylarına ilişkin bir beyana rastlanmadığı, dolayısıyla 14/07/1997 tarihli söz 
konusu gazete başlığında yer alan Gazi Mahallesindeki kahvehane tarama olayının 
sorumlusunun önergede adı geçen kişi olduğu hususundaki haberin doğruluğunu kanıtlayıcı 
bir beyana rastlanmadığı; 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bakanlık Bürosunun 31/03/2006 tarihli ve 2006/552 
CM. sayılı yazısından anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Cerml ÇİÇEK 
Bakan 
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İL- Antalya Milletvekili Osman KAPTAN'ın, turizm sektörünün bazı sorunlarına ilişkin sorusu 
ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/12815) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Atilla Koç tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 20.02. 2006 

,^-^S, o p̂ & 
Osman KAPTAN 
Antalya Milletvekili 

1- Ülkemizde yaşanan; içki yasağı, kuş gribi, papaz cinayeti, karikatür gerginli^ 
Hamas ziyareti gibi olayların yanında, turizm bölgelerimizdeki alt yapı 
sorunları ile rakip ülkelere göre KDV-ÖTV oranlarının ve enerji fiyatlarının 
yüksek oluşu, döviz kurunun düşük olması (turizmcinin giderlerinin YTL ile 
gelirinin döviz ile olması) nedenlerinden ötürü, turizmimiz olumsuz yönde 
etkilenmekte midir? 

2- 2006 yılı rezervasyonlarında bazı bölgelerde geçen yılki katalog satışlarına 
göre yaklaşık %30- %40 gerileme olduğu ve rezervasyon iptallerinin yapıldığı 
doğru mudur? 

3- Doğru ise; hükümet acilen ne gibi önlemler almıştır ve alacaktır? 

4 - Turizmdeki KDV ve ÖTV yi rakip ülkelerdeki oranlara düşürecek misiz? 
5- Bazı bölgelerimizdeki Alt yapı, katı atık ve deniz kirliliği sorunları 

çözümlenmiş midir? 

T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

Sayı :B.16.0.BHI.0.00.00.00/&1319 - 2 0 / O l f / 2006 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 14/03/2006 tarihli ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02/19233 sayılı yazısı. 

Antalya Milletvekili Sayın Osman KAPTAN'ın 7/12815-19167 Esas No ' lu soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

EK: Atilla KOÇ 
Cevap Bakan 
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ANTALYA MİLLETVEKİLİ SAYIN OSMAN KAPTAN'IN 7/12815-19167 
ESAS NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN 

BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

SORU 1: Ülkemizde yaşanan; içki yasağı, kuş gribi, papaz cinayeti, karikatür 
gerginliği, Hamas ziyareti gibi olayların yanında, turizm bölgelerimizdeki ait yapı sorunları 
ile rakip ülkelere göre KDV-ÖTV oranlarının enerji fıyatlannın yüksek oluşu, döviz kurunun 
düşük olması (turizmcinin giderlerinin YTL ile gelirinin döviz ile olması) nedenlerinden 
ötürü, turizmimiz olumsuz yönde etkilenmekte midir? 

SORU 2: 2006 yılı rezervasyonlarında bazı bölgelerde geçen yılki katalog satışlarına 
göre yaklaşık %30-%40 gerileme olduğu ve rezervasyon iptallerinin yapıldığı doğru mudur? 

SORU 3: Doğru ise; hükümet acilen ne gibi önlemler almıştır ve alacaktır? 

SORU 4 : Turizmdeki KDV ve ÖTV yi rakip ülkelerdeki oranlara düşürecek misiniz? 

SORU 5 :Bazı bölgelerimizdeki alt yapı, katı atık ve deniz kirliliği sorunları 
çözümlenmiş midir? 

CEVAP 1,2,3,4,5: 

Ülkemizin en rekabetçi ve gelişmeye açık sektörü konumuna gelen turizm sektörü, çok 
hassas dengeler üzerine kurulu olması nedeniyle gerek ülkemizde gerekse dış ülkelerde 
meydana gelen krizlerden olumsuz yönde etkilenmekte ve bunun sonucunda da turist 
sayısında ve turizm gelirlerimizde zaman zaman azalma yaşanabilmektedir. 

Turizm sektörünün diğer ülkelerle rekabet edebilmesi için Bakanlığım sektörün 
sorunları (KDV ve ÖTV oranlarının düşürülmesi, ayak bastı ücretlerinin indirilmesi vb) 
üzerinde hassasiyetle durmakta, giderilmesi yönünde ilgili kuruluşlar nezdinde girişimlerde 
bulunarak desteklerini istemektedir. 

Bakanlığım turizm sektöründe planlı bir gelişimi öngörmektedir. Fiziksel planlarda 
belli yoğunluk, kat yüksekliği ve kapasite belirlenerek, turistik yörelerde taşıma 
kapasitelerinin üzerinde bir turizm yoğunlaşmasına izin verilmemekte, yapı yoğunluklan bu 
yolla belli düzeyde tutulmaktadır. 

Başta Antalya ili olmak üzere ülkemizin önemli turizm yörelerinde altyapı sorunları; 

Belediyeler, İl Özel İdare Müdürlükleri, Birlikler ve Bakanlığım iştiraki olan Turizm 
İşletme A.Ş (TURAŞ) vasıtasıyla çözülmektedir. Bakanlığım tarafından yapılan atıksu ve 
diğer altyapı tesisleri ekli tabloda bilgilerinize sunulmuştur. 

Bu bağlamda 2006 yılında gerçekleştirilecek yatırımlarımız ise; 

Kumköy ve Manavgat atıksu arıtma tesisleri Antalya İl Özel İdaresi ile Manavgat 
Çevre Koruma Turizm Altyapı Tesisleri Yapma ve İşletme Birliğince (MATAB), 
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Oba atıksu arıtma tesisi ile Mahmutlar-Kestel-Kargıcak kanalizasyon ve yağmursuyu 
ile atıksu arıtma tesisleri Belediyeleri tarafından Bakanlığımın da katkılarıyla, 

Okurcalar atıksu arıtma tesisi derin deniz deşarjı inşaatı ile Serik katı atık düzenli 
depolama tesisi inşaatları Bakanlığımca, 

Muğla Sangerme ve Bodrum-Güvercinlik atıksu arıtma tesisleri Bakanlığımın 
katkılarıyla Bakanlığım ve Türkiye kalkınma Bankası tarafından, 

Antalya Boğazkent ve İncekum atıksu tesisleri TURAŞ tarafından 
gerçekleştirilmektedir. 

Ayrıca İl Özel İdarelerine ve Belediyelere yapılan yardımlarla altyapı uygulama 
projelerine destek verilmekte böylece çevre kirliliğinin önlenmesine çalışılmaktadır. 

Karikatür Krizi: Danimarka'da yayınlanan "Jylland Posten" adlı bir gazetede Hz. 
Muhammed'in karikatürlerinin yayınlanması üzerine, özellikle Müslüman ülkelerde başlayan 
gösterilerle meydana gelen kriz nedeniyle Türkiye'nin de dahil olduğu 10 Müslüman ülkeye 
mensup elçilerin görüşme taleplerinin kabul edilmemesi Suudi Arabistan'ın bu ülkedeki 
Büyükelçisini çekmesi ile sonuçlanmıştır. 

2006 Şubat ayında Müslüman ülkelerde yapılan gösteri, mitingler haricinde 
Türkiye'nin krize duyarlı yaklaşımı tüm Avrupa basınında geniş olarak yer almıştır. 22 Şubat 
2006 tarihinde Roma Büyükelçimiz Sn.Uğur Ziyal'in "Yaklaşık IV. yüzyıla kadar bir 
kiliseydi. İstanbul'un fethinden sonra camiye dönüştürüldü. Ve nihayetinde ise bir müze 
haline getirildi. Bugün hala bu kutsal mekanda Hıristiyanlar da Müslümanlar da en ufak bir 
sorun yaşamaksızın bir arada dualarını ediyorlar" ifadesi İtalya gazetelerinde yayınlanmış ve 
geniş yankı bulmuştur. 

Yurtdışı Kültür ve Turizm Müşavirlik/Ataşeliklerimiz vasıtası ile karikatür krizi 
yakından ve güncel olarak takip edilmiş olup, alman bilgiler doğrultusunda yapılan gözlem ve 
araştırmalarda karikatür krizi nedeniyle hiçbir uluslararası kurum/kuruluş tarafından ülkemize 
seyahat kısıtlaması getirilmemiştir. Karikatür krizi nedeniyle gerçekleştirilen gösteri ve 
mitingler sırasında bazı münferit rezervasyon iptalleri görülmüşse de ülkemiz turizmini 
etkileyecek boyutta durgunluk yaşanmamaktadır. 

Kuş Gribi: Ülkemizin Doğu Anadolu Bölgesinde Ocak ayında Kuş Gribi Hastalığı 
görülmesi ile birlikte Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Avrupa Hastalık Önleme Kontrol 
Merkezi ile Uluslar arası Salgın Hastalıklar Ofisi (OİE) gibi uluslar arası kurum/kuruluşlar ile 
Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlıklarımız arasında yakın işbirliği kurulmuş ve 
kontrol altına alınabilmesi için hastalık seyri çok yakından takip edilmiştir. Hastalığın 
görüldüğü alanlarda bizzat yerinde gözetim ve denetimler yapılmakla birlikte, uluslararası 
kamuoyu sürekli olarak bilgilendirilmiştir. Ülkemizde Kuş Gribi hastalığı entegre hayvan 
çiftliklerinde hiç görülmemiş olup, hastalığın yayıldığı alanlar göçmen kuşların göç 
güzergahlarıdır. 

Dünya Sağlık Örgütü Genel Müdürü Sayın Dr. Lee 02 Şubat 2006 tarihinde ülkemizde 
gerçekleştirmiş olduğu basın toplantısında, "Ülkemizin Kuş Gribi başlar başlamaz son derece 
hızlı hareket ettiğini" vurgulayarak "Türkiye laboratuvar teşhisleri konusunda hızlı bir şekilde 
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çalışmış ve riskler konusunda halkı hızlı bir şekilde bilgilendirmiştir. Türk tecrübesinden 
önemli dersler alınmıştır" diyerek sözlerini sürdürmüştür. 

Ülkemizde kuş gribi hastalığı görülmesi ile birlikte Turizm sektörüne yönelik 
çalışmalar Bakanlığım ve sektör arasında koordineli olarak yürütülmüş olup, risk faktörleri 
hızla belirlenerek sektör periyodik olarak bilgilendirilmiştir. 

Turizm sektörünün seyahat ve konaklama konusundaki derin deneyimleri sayesinde 
yurtdışından ülkemize gelecek olan hedef kitlenin ihtiyaçlanna yönelik olarak özellikle batı 
ve güney sahillerimizde hastalığa karşı her türlü tedbir alınmıştır. Öte yandan güney 
sahillerimizde kuş gribi vakasına hiç rastlanmamıştır, 

Yurtdışı Kültür ve Tanıtma Müşavirlik/Ataşeliklerimiz kanalıyla alınan bilgiler 
doğrultusunda yapılan gözlem ve araştırmalarda başta Dünya Sağlık Örgütü olmak üzere 
hiçbir milletlerarası kurum ve kuruluş, kuş gribi nedeniyle Türkiye'ye seyahat kısıtlaması 
getirmemiştir. Sadece kanatlı hayvanlara ait etlerin ve yumurtaların iyice pişirildikten sonra 
yenmesi ve kanatlı hayvan pazarlarından uzak durulması önerilmiştir. Bunlara ek olarak; 
gerek Dünya Sağlık örgütü gerekse Avrupa Birliği Komisyonu gibi milletlerarası kuruluşlar, 
kuş gribi nedeniyle, ülkemize seyahati kısıtlayacak bir durum olmadığını dünya kamuoyuna 
zaman zaman bildirmişlerdir. 

Ayrıca, bizzat ülkemize gelerek bu konudaki gerçekleri ifade edenler arasında Dünya 
Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Influenza ( Grip) Danışmanı Dr.Gerard RODİER, 
Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi Direktörü Dr.Mare DANZON, Dünya Sağlık örgütü 
Direktörü Dr.Jong-wook LEE ile Avrupa Birliği Komisyonu Sağlık ve Tüketicinin 
Korunmasından Sorumlu Komiseri Marcus KYPRİANOU bulunmaktadır. 

RAHİP ANDREA SANTARO CİNAYETİ: Rahip Andrea Santaro nun Trabzonda 
öldürülmesi ve katil zanlısının yakalanması sonrasında Roma Kültür ve Tanıtma 
Müşavirliğimiz başta olmak üzere tüm yurtdışı bürolarımız vasıtası ile yabancı basın 
güncel olarak takip edilmiştir. 

Öte yandan Başbakan Erdoğan'ın cinayeti şiddetle kınayarak, Vatikan'a taziyelerini 
bildirdiği, bunun yamsıra hükümetin rahip Santaro'nun naaşımn Roma'ya getirilmesi için uçak 
tahsis ettiği kaydedilirken, Başbakan Erdoğan'ın "Şiddet çözüm olmamakla birlikte, 
uygarlıklar çatışmasında bir silahtır. Türkiye bu tip bir nefret mekanizmasının tuzağına 
düşmeyecektir. Uygarlıklar çatışmasını durdurmalıyız" şeklindeki ifadeleri tüm İtalya 
medyasında geniş yer almıştır. 

Rahip Santaro cinayeti ile ilgili herhangi bir seyahat kısıtlaması veya rezervasyon 
iptali veya olumsuz anlamda talep kayması yaşanmamış , Avrupada tatil yapmayı planlayan 
Arap ülkeleri vatandaşlarının Türkiye'ye yöneldikleri gözlenmiştir. 

Turizm sektörünü olumsuz yönde etkileyen kuş gribi ve karikatür krizi gibi olayların 
yanı sıra, gerek dünya genelinde gerekse Avrupa pazarında turizm hareketlerinde ortalama 
%10'iuk bir daralma meydana gelmesinin Türkiye'ye olan turizm talebinde de kısmen 
olumsuz etkileri söz konusudur. Bu durum karşısında Bakanlığım tanıtma faaliyetlerine 
yönelik tedbirler almaktadır. 
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Bakanlığımca konuyla ilgili olarak, sektör temsilcileriyle görüşmelerde 
bulunulmuştur. 

2005 yılı itibariyle elde edilen veriler tatmin edici gözükmektedir. Verilere göre bir 
önceki yıla oranla %27.22'lik bir artış olmuştur. 2005 yılında yabancı turist sayısı 20 milyon, 
döviz geliri ise 18 milyar USD olarak hedeflenmiş ve bu hedef de 2005 yılında 21 milyon 
yabancı turist sayısı, 18.15 milyar USD döviz geliri olarak gerçekleşmiştir. 

2006 yılı tanıtım ve pazarlama stratejilerimize yönelik olarak faaliyetlerimizin en etkin 
biçimde kullanılabilmesi ve hedeflerimize fire vermeden ulaşılabilmesi için tüm olası 
gelişmeler göz önünde bulundurulmakta, Bakanlığımızca dünyada meydana gelebilecek tüm 
gelişmeler yurtdışı Müşavirlik/Ataşeliklerimizin izleme ve değerlendirme faaliyetleri 
çerçevesinde takip edilmektedir. 

Beklenmeyen olayların meydana gelmesi durumlarında Bakanlığım daima tanıtım 
stratejilerini güncelleştirebilecek ve ek tedbirler alabilecek donanıma sahiptir. Bakanlığım, 
tanıtma faaliyetlerine yönelik bir takım tedbirler almıştır. 

Bunlardan bazıları; 
• Pazar ülkelerimizdeki reklam faaliyetlerinin bir önceki döneme göre daha erken 

başlatılması, 
• Tur operatörleri ile ortak tanıtım kampanyaları düzenlenmesi, 
• Satış elemanlarına ülkemizde bilgilendirme toplantıları düzenlenmesi, 
• Reklam kampanyasının yoğun PR faaliyetleri ile desteklenmesi, 
• Tüketiciye alternatif ürün sunulması 
• İran, Ortadoğu, Uzakdoğu gibi alternatif pazarlara yönelmektir. 

Bir önceki yıla oranla ülkemize gelen turist sayısındaki düşüşün bir diğer nedeni, 
gerek dünya genelinde gerekse Avrupa pazarında turizm hareketlerinde ortalama %10'luk bir 
daralma meydana gelmesidir. 

Çok hassas bir sektör olan turizm sektörü, yurtiçinde ve yurtdışında meydana gelen 
olaylardan çabuk etkilenmektedir. Son zamanlarda meydana gelen gelişmeler ile Türk 
turizmini etkileyebilmesi mümkün olan hususlar değerlendirmeye alınmıştır. Bakanlığımca 
sürdürülen izleme ve değerlendirme çalışmaları sonucunda bugüne kadar herhangi bir kayda 
değer olumsuzluğun yaşanmadığı, turizmimizi etkileyecek ve sektörü zor duruma düşürecek 
önemli rezervasyon iptallerinin gerçekleşmediği ve 2005 yılı itibariyle tesislerimizde 
beklenilenin üzerinde doluluk oranının yaşandığını istatistiki verilerle ispatlamıştır. Aynca, 
2006 Mart ayı itibariyle de kayda değer herhangi bir rezervasyon iptalinin olmadığı 
gözlenmiştir. 

2006 yılı tanıtım kampanyası için 72 milyon USD bütçe ayrılmıştır. 38,5 milyon 
USD'hk tutar ilk altı aylık dönem için ihale edilmiş olup, kalan miktar ise ikinci altı aylık 
dönemde kullanılacaktır. 38.5 Milyon $' lık bütçe ile 36 Kültür ve Tanıtma Müşavirlik ve 
Ataşeliklerimiz aracılığıyla 39 ülke kapsamında konusunda uzman ajanslarla yapılan 
çalışmalarla yoğun olarak yürütülmektedir 
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BAKANLIĞIMIZ TARAFINDAN YAPILAN ATIKSU ARİTMA VE 
ATIKSU ARITMA TESİSLERİ 

No. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12" 
13' 
14" 
15" 
16" 
17" 
18J 
19, 
201 
21" 
22 
23j 
24^ 

YERİ 

Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Balıkesir 

Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muğla 

Nevşehir 
Nevşehir 

ADI 

Beldibi Atıksu Arıtma Tesisi 
Kızıltepe Atıksu Arıtma Tesisi 
Tektrova Atıksu Arıtma Tesisi 
Belek-1 Atıksu Arıtma Tesisi 
Belek-2 Atıksu Arıtma Tesisi 
Belek-1 Atıksu Arıtma Tesisi 1. Tevsii 
Belek-2 Atıksu Arıtma Tesisi 1. Tevsii 
Belek-2 Atıksu Arıtma Tesisi II. Tevsii 
Kumköy Atıksu Arıtma Tesisi 
Side-Titreyengöl Atıksu A.T. 
Çamyuva Atıksu Arıtma Tesisi 
Kemer Atıksu Arıtma Tesisi 
Serik Atıksu Arıtma Tesisi 
Kalkan Atıksu Arıtma Tesisi 
Kaş Atıksu Arıtma Tesisi 
Avsallar Atıksu Arıtma Tesisi 
Edremit Atıksu Arıtma Tesisi 
Bodrum Türkbükü Atıksu A.T. 
Bodrum Bitez Atıksu A.T. 
Bodrum İçmeler Atıksu A.T 
Sarıgerme Atıksu Arıtma Tesis; 
Belcekız Atıksu Arıtma Tesisi 
Avanos Atıksu Arıtma Tesisi 
Ürgüp Atıksu Arıtma Tesisi 

| TOPLAM 

KAPASİTESİ 
(m3/gün) 

15.200 
9.500 

10.000 
7.000 
7.600 
6.000 
5.000 

10.000 
22.000 

9.900 
11.860 
12.800 

9.900 
4 .000 
5.400 
5.000 

24.000 
5.000 
3.500 

10.000 
4 .500 
3.500 
6.500 
8.800 

216.960 

EŞDEĞER 
NÜFUS (Kişi) 

30.000 
38.000 
25.000 
20.000 
25.500 
20.000 
25.000 
45.000 
63.000 
28.000 
33.920 
36.500 
28.000 
12.000 
25.000 
23.000 

110.000 
17.500 
12.250 

t 35.000 
15.750 
15.000 
19.000 
25.000 

727.420 

YATIRIM TUTARI 

m 2.510.000 
2.470.000 
3.430.000 

900.000 
600.000 

1.000.000 
• 800.000 

Devam ediyor 
1.700.000 
1.860.000 
4.500.000 
4.690.000 

890.000 
423.255 
850.000 

2.300.000 
1.980.000 

250.000 
207.000 
745.000 
770.003 

1.300.000 
2.600.000 
2.015.000 

38.790.25S 

r L 
•t 

2 
3 
4 
5 
S 
7 
8 

— 

YERl 

Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 

İzmir 
Kars 

Muğla 
Muğla 

ADI 

Belek 
Tekirova - Kemer 
Göynük - Beldibi 
Side - Manavgat 
Selçuk-Pamucak 
Sarıkamış 
Sarıgerme Içmesuyu Tesisler-1 
Sarıgerme Içmesuyu Tesisler-2 

TOPLAM 

IÇMESUYU TESİSLERİ 
DEPO 

KAPASİTESİ (m3) 
15.000 

5.000 
5.000 

0 
3000 

500 
2.000 

0 
30.500 

İSALE HATTI UZUNLUĞU (m.) 

41.000 
7.500 

16.000 
3.235 

17.000 
4.500 

10.000 
4.000 

103.235 



BAKANLIĞIMIZ TARAFİNDAN YAPILAN ATİKSU ARITMA VE Dİ 

KANALİZASYON KOLLEKTOR HATTI 

No 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

YERİ 

Antalya 
Antalya 
Antalya 
İzmir 
Muğla 
Kars 

ADİ 

Side - Titreyengöl 
Avsallar Yeşilköy 
Belek 
Çeşme - Alaçatı 
Çarıgerme 
S^nksmış 

TOPLAM 

KANALİZASYON KOLLEKTOR HATTI UZUNLUĞU 
(m.) 

30.000 
4.690 
7.300 

40.000 
5 000 
4.000 
90.Î'9G 

ALTYAPI ve TELESİEJ TESİSLERİ 

No 

1 
2 

YERİ j ADI 

Kars Sarıkamış I. Telesiej 
Kars [Sarıkamış II. Telesiej 

TOPLAM 

HAT UZUNLUĞU (m.) 

1.435 
2.300 
3.735 

GEÇİRİMSİZ PERDE İNŞAATLARI 

No 

1 
2 

YERİ | ADI 

izmir Çeşme - İldir 
İzmir İÇeşme - İldir İlave 

TOPLAM 

HAT UZUNLUĞU (m.) 

584 
125 
709 

KOMPOST TESİSLERİ 

No 

1 
2 

YERİ 

Antalya 
Antalya 

ADI 

Kemer Kompost Tesisi 
Manavgat Düzenli Dep. ve Kompost Tes. 

TOPLAM 

KAPASİTESİ (ton/yıl) 

50.000 
110.000 
160.000 
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12.- Tunceli Milletvekili V. Sinan YERLİKAYA'nın, turizmi geliştirici tedbirlere ilişkin sorusu 
ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/12821) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Atilla KOÇ 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 22,02,2006 

Sinan Y E R L I K A Y A 
Tunceli Milletvekili 

Sorularım 

Türkiye, İsviçre maçında çıkan olaylar, Van Yüzüncüyü Üniversitesi 
Rektörü Yücel AŞKIN, Orhan PAMUK davası, Trabzonda papaz cinayeti, kuş 
gribi olaylarıyla imajı bir hayli zedelendi. Verilen bilgilere göre geçen yıl Ocak 
ayı itibariyle bu yıl ocak ayında gelen Turist sayısına bakıldığında yüzde 
%30'lar civarında bir azalmanın olduğu görülmektedir.Yani durum kritiktir. 

1- Zedelenen bu imajı düzeltmek için ne gibi tebdirler alınması 
düşünülmektedir. 

2- Düşünülen bu tedbirler için ne kadar bütçe ayrılmıştır? : 
3- Bu tür olaylar karşısında geçen yıla bakıldığında bu yıl yabancı tuurist 

sayısında bir azalma beklerimektemidir? 
T.C. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

Sayı : B.16.0.BHI.O.OO.OO.OO/ fet^29 2.010\ I 2006 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 14/03/2006 tarihli ve 
A.Ol.O.GNS.0.10.00.02/19233 sayıh yazısı. 

Tunceli Milletvekili Sayın V. Sinan YERLİKAYA'nın 7/12821-19227 Esas No'lu soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

EK: Atilla KOÇ 
Cevap Bakan 
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TUNCELİ MİLLETVEKİLİ SAYIN V.SİNAN YERLİKAYA'NIN 7/12821-19227 
ESAS NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN 

BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

Türkiye'nin, İsviçre maçında çıkan olaylar, Van Yüzüncüyıl Üniversitesi Rektörü 
Yücel AŞKIN, Orhan PAMUK davası, Trabzon papaz cinayeti, kuş gribi olaylarıyla imajı bir 
hayli zedelendi. Verilen bilgilere göre geçen yıl Ocak ayı itibariyle bu yıl ocak ayında gelen 
Turist sayısına bakıldığında yüzde %30'lar civarında bir azalmanın olduğu görülmektedir. 
Yani durum kritiktir. 

SORU 1: Zedelenen bu imajı düzeltmek için ne gibi tedbirler alınması düşünülmektedir? 

SORU 2: Düşünülen bu tedbirler için ne kadar bütçe ayrılmıştır? 

SORU 3: Bu tür olaylar karşısında geçen yıla bakıldığında bu yıl yabancı turist 
sayısında bir azalma beklenmekte midir? 

CEVAP 1,2,3: 

Karikatür Krizi: Danimarka'da yayınlanan "Jylland Posten" adlı bir gazetede Hz. 
Muhammed'in karikatürlerinin yayınlanması üzerine, özellikle Müslüman ülkelerde başlayan 
gösterilerle meydana gelen kriz nedeniyle Türkiye'nin de dahil olduğu 10 Müslüman ülkeye 
mensup elçilerin görüşme taleplerinin kabul edilmemesi Suudi Arabistan'ın bu ülkedeki 
Büyükelçisini çekmesi ile sonuçlanmıştır. 

2006 Şubat aymda Müslüman ülkelerde yapılan gösteri, mitingler haricinde 
Türkiye'nin krize duyarlı yaklaşımı tüm Avrupa basınında geniş olarak yer almıştır. 22 Şubat 
2006 tarihinde Roma Büyükelçimiz Sn.Uğur Ziyal'in "Yaklaşık IV. yüzyıla kadar bir 
kiliseydi. İstanbul'un fethinden sonra camiye dönüştürüldü. Ve nihayetinde ise bir müze 
haline getirildi. Bugün hala bu kutsal mekanda Hıristiyanlar da Müslümanlar da en ufak bir 
sorun yaşamaksızın bir arada dualarını ediyorlar" ifadesi İtalya gazetelerinde yayınlanmış ve 
geniş yankı bulmuştur. 

Yurtdışı Kültür ve Turizm Müşavirlik/Ataşeliklerimiz vasıtası ile karikatür krizi 
yakmdan ve güncel olarak takip edilmiş olup, alman bilgiler doğrultusunda yapılan gözlem ve 
araştırmalarda karikatür krizi nedeniyle hiçbir uluslararası kurum/kuruluş tarafından ülkemize 
seyahat kısıtlaması getirilmemiştir. Karikatür krizi nedeniyle gerçekleştirilen gösteri ve 
mitingler sırasında bazı münferit rezervasyon iptalleri görülmüşse de ülkemiz turizmini 
etkileyecek boyutta durgunluk yaşanmamaktadır. 

Kuş Gribi: Ülkemizin Doğu Anadolu Bölgesinde Ocak aymda Kuş Gribi Hastalığı 
görülmesi ile birlikte Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Avrupa Hastalık Önleme Kontrol 
Merkezi ile Uluslar arası Salgın Hastalıklar Ofisi (OİE) gibi uluslar arası kurum/kuruluşlar ile 
Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlıklarımız arasında yakın işbirliği kurulmuş ve 
kontrol altına alınabilmesi için hastalık seyri çok yakından takip edilmiştir. Hastalığın 
görüldüğü alanlarda bizzat yerinde gözetim ve denetimler yapılmakla birlikte, uluslararası 
kamuoyu sürekli olarak bilgilendirilmiştir.Ülkemizde Kuş Gribi hastalığı entegre hayvan 
çiftliklerinde hiç görülmemiş olup, hastalığın yayıldığı alanlar göçmen kuşların göç 
güzergahlarıdır. 
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Dünya Sağlık Örgütü Genel Müdürü Sayın Dr. Lee 02 Şubat 2006 tarihinde ülkemizde 
gerçekleştirmiş olduğu basın toplantısında, "Ülkemizin Kuş Gribi başlar başlamaz son derece 
hızlı hareket ettiğini" vurgulayarak "Türkiye laboratuvar teşhisleri konusunda hızlı bir şekilde 
çalışmış ve riskler konusunda halkı hızlı bir şekilde bilgilendirmiştir. Türk tecrübesinden 
önemli dersler alınmıştır" diyerek sözlerini sürdürmüştür. 

Ülkemizde kuş gribi hastalığı görülmesi ile birlikte Turizm sektörüne yönelik 
çalışmalar Bakanlığım ve sektör arasında koordineli olarak yürütülmüş olup, risk faktörleri 
hızla belirlenerek sektör periyodik olarak bilgilendirilmiştir. 

Turizm sektörünün seyahat ve konaklama konusundaki derin deneyimleri sayesinde 
yurtdışından ülkemize gelecek olan hedef kitlenin ihtiyaçlarına yönelik olarak özellikle batı 
ve güney sahillerimizde hastalığa karşı her türlü tedbir alınmıştır. Öte yandan güney 
sahillerimizde kuş gribi vakasına hiç rastlanmamıştır. 

Yurtdışı Kültür ve Tanıtma Müşavirlik/Ataşeliklerimiz kanalıyla alınan bilgiler 
doğrultusunda yapılan gözlem ve araştırmalarda başta Dünya Sağlık Örgütü olmak üzere 
hiçbir milletlerarası kurum ve kuruluş, kuş gribi nedeniyle Türkiye'ye seyahat kısıtlaması 
getirmemiştir. Sadece kanatlı hayvanlara ait etlerin ve yumurtaların iyice pişirildikten sonra 
yenmesi ve kanatlı hayvan pazarlarından uzak durulması önerilmiştir. Bunlara ek olarak; 
gerek Dünya Sağlık Örgütü gerekse Avrupa Birliği Komisyonu gibi milletlerarası kuruluşlar, 
kuş gribi nedeniyle, ülkemize seyahati kısıtlayacak bir durum olmadıgmı dünya kamuoyuna 
zaman zaman bildirmişlerdir. 

Aynca, bizzat ülkemize gelerek bu konudaki gerçekleri ifade edenler arasında Dünya 
Sağlık örgütü Avrupa Bölge Direktörü Influenza ( Grip) Danışmam Dr.Gerard RODÎER, 
Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi Direktörü Dr.Mare DANZON, Dünya Sağlık Örgütü 
Direktörü Dr.Jong-vvook LEE ile Avrupa Birliği Komisyonu Sağlık ve Tüketicinin 
Korunmasından Sorumlu Komiseri Marcus KYPRİANOU bulunmaktadır. 

RAHİP ANDREA SANTARO CİNAYETİ: Rahip Andrea Santaro'nun Trabzon'da 
öldürülmesi ve katil zanlısının yakalanması sonrasında Roma Kültür ve Tanıtma 
Müşavirliğimiz başta olmak üzere tüm yurtdışı bürolarımız vasıtası ile yabancı basın 
güncel olarak takip edilmiştir. 

Öte yandan Başbakan Erdoğan'ın cinayeti şiddetle kınayarak, Vatikan'a taziyelerini 
bildirdiği, bunun yamsıra hükümetin rahip Santaro'nun naaşımn Roma'ya getirilmesi için uçak 
tahsis ettiği kaydedilirken, Başbakan Erdoğan'ın "Şiddet çözüm olmamakla birlikte, 
uygarlıklar çatışmasında bir silahtır. Türkiye bu tip bir nefret mekanizmasının tuzağına 
düşmeyecektir. Uygarlıklar çatışmasım durdurmalıyız" şeklindeki ifadeleri tüm İtalya 
medyasında geniş yer almıştır. 

Rahip Santaro cinayeti ile ilgili herhangi bir seyahat kısıtlaması veya rezervasyon 
iptali veya olumsuz anlamda talep kayması yaşanmamış , Avrupa'da tatil yapmayı planlayan 
Arap ülkeleri vatandaşlarının Türkiye'ye yöneldikleri gözlenmiştir. 

Turizm sektörünü olumsuz yönde etkileyen kuş gribi ve karikatür krizi gibi olayların 
yanı sıra, gerek dünya genelinde gerekse Avrupa pazarında turizm hareketlerinde ortalama 
%10'luk bir daralma meydana gelmesinin Türkiye'ye olan turizm talebinde de kısmen 
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olumsuz etkileri söz konusudur. Bu durum karşısında Bakanlığım tanıtma faaliyetlerine 
yönelik tedbirler almaktadır. 

Bakanlığımca konuyla ilgili olarak, sektör temsilcileriyle görüşmelerde 
bulunulmuştur. 

2005 yılı itibariyle elde edilen veriler tatmin edici gözükmektedir. Verilere göre bir 
önceki yıla oranla %27.22'lik bir artış olmuştur. 2005 yılında yabancı turist sayısı 20 milyon, 
döviz geliri ise 18 milyar USD olarak hedeflenmiş ve bu hedef de 2005 yılında 21 milyon 
yabancı turist sayısı, 18.15 milyar USD döviz geliri olarak gerçekleşmiştir. 

2006 yılı tanıtım ve pazarlama stratejilerimize yönelik olarak faaliyetlerimizin en etkin 
biçimde kullanılabilmesi ve hedeflerimize fire vermeden ulaşılabilmesi için tüm olası 
gelişmeler göz önünde bulundurulmakta, Bakanlığımca dünyada meydana gelebilecek tüm 
gelişmeler yurtdışı Müşavirlik/Ataşeliklerimizin izleme ve değerlendirme faaliyetleri 
çerçevesinde takip edilmektedir. 

Beklenmeyen olayların meydana gelmesi durumlarında Bakanlığım daima tanıtım 
stratejilerini güncelleştirebilecek ve ek tedbirler alabilecek donanıma sahiptir. Bakanlığım, 
tanıtma faaliyetlerine yönelik bir takım tedbirler almıştır. 

Bunlardan bazıları; 
• Pazar ülkelerimizdeki reklam faaliyetlerinin bir önceki döneme göre daha erken 

başlatılması, 
• Tur operatörleri ile ortak tanıtım kampanyaları düzenlenmesi, 
• Satış elemanlarına ülkemizde bilgilendirme toplantıları düzenlenmesi, 
• Reklam kampanyasının yoğun PR faaliyetleri ile desteklenmesi, 
• Tüketiciye alternatif ürün sunulması 
• Iran, Ortadoğu, Uzakdoğu gibi alternatif pazarlara yönelmektir. 

Bir önceki yıla oranla ülkemize gelen turist sayısındaki düşüşün bir diğer nedeni, 
gerek dünya genelinde gerekse Avrupa pazannda turizm hareketlerinde ortalama %10'luk bir 
daralma meydana gelmesidir. 

Çok hassas bir sektör olan turizm sektörü, yurtiçinde ve yurtdışında meydana gelen 
olaylardan çabuk etkilenmektedir. Son zamanlarda meydana gelen gelişmeler ile Türk 
turizmini etkileyebilmesi mümkün olan hususlar değerlendirmeye alınmıştır. Bakanlığımca 
sürdürülen izleme ve değerlendirme çalışmaları sonucunda bugüne kadar herhangi bir kayda 
değer olumsuzluğun yaşanmadığı, turizmimizi etkileyecek ve sektörü zor duruma düşürecek 
önemli rezervasyon iptallerinin gerçekleşmediği ve 2005 yılı itibariyle tesislerimizde 
beklenilenin üzerinde doluluk oranının yaşandığım istatistiki verilerle ispatlamıştır. Ayrıca, 
2006 Mart ayı itibariyle de kayda değer herhangi bir rezervasyon iptalinin olmadığı 
gözlenmiştir. 

2006 yılı tanıtım kampanyası için 72 milyon USD bütçe ayrılmıştır. 38,5 milyon 
USD'lık tutar ilk altı aylık dönem için ihale edilmiş olup, kalan miktar ise ikinci altı aylık 
dönemde kullanılacaktır. 
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13.- İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK'ın, İzmir'deki sanat salonlarının durumuna ilişkin 
sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/12824) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Kültür ve Turizm Bakanımız Atilla KOÇ 
tarafindan yazılı olarak cevaplandınlması için gereğini arz ederim. 

Saygılanmla 

Dr. MuharrerA T 
İzmir Milıety, 

1- Uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmaya aday olan izmir ilimizde 
sanat salonlarının durumları nedir? 

2- Girmeye çalıştığımız AB'nde "Tiyatro uygarlık göstergesi sayılıyor" 
izmir'de modem ve görkemli bir Opera ve Bale Salonu yapılmasını 
düşünüyor musunuz? 

T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

Sayı :B.16.0.BHI.0.00.00.00/Gl33S Z O / o H / 2 0 0 6 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 14/03/2006 tarihli ve 
A.Ol.O.GNS.0.10.00.02/19233 sayılı yazısı. 

İzmir Milletvekili Sayın Muharrem TOPRAK'ın 7/12824-19425 Esas No'lu soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

EK: Afüla KOÇ 
Cevap Bakan 
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İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN MUHARREM TOPRAK'IN 7/12824-19425 
ESAS NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN 

BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

SORU 1: Uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmaya aday olan İzmir ilimizde 
sanat salonlarının durumu nedir? 

CEVAP 1: özellikle son yıllarda bu konuda önemli bir çalışma sergileyen tzmir ili, 
Cumhuriyet tarihimizin en büyük organizasyonu olan Dünya Üniversite Oyunları 
"Universiade" organizasyonunu basan ile gerçekleştirmiştir. Geleceğe dönük aday 
organizasyonlara örnek olarak da, EXPO 2015'i gösterebiliriz. 

İzmir ilindeki sanat salonlarının günümüzdeki durumları şöyle özetlenebilir: 

a- Kültür ve Turizm Bakanlığı'na Bağlı Sanat Kurumlarının Kullandıkları 
Salonlar: 

İzmir Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü'nün Kullanımında Olan Salonlar: 
KONAK SAHNESİ: 1927 yılında Türkocağı olarak hizmete girmiş bir yapıda yer 

almaktadır. 1932 yılında İzmir Halkevi, 1951 yılında Halk Eğitimi Merkezi olarak kullanımı 
süren yapı, 14 Nisan 1957 tarihinden itibaren Devlet Tiyatrosu'na tahsis edilmiştir. O tarihten 
bu yana da "Konak Sahnesi" olarak haftanın 6 günü hizmet vermektedir. 

208 koltuklu ve yaklaşık 50 m 'lık sahnesi ile ancak az kişili oyunların oynanabildiği 
Konak Sahnesinde, "Prodüksiyon" nitelikli oyunlar sahnelenememektedir. 

Söz konusu yapı 80 yıllık geçmişi boyunca (bazı makyaj onarımlar hariç olmak üzere) 
yeterli onarıra görmediği için, günümüzde neredeyse harap olmaya yakın bir görüntü 
sergilemektedir. Çatısından temeline kadar bakıma ihtiyacı olan binanın 2005 yılında bakım 
ve onarımının yapılması kararı alınmıştır. Bu bağlamda, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 
bünyesindeki Röleve Müdürlüğü röleve ve onaran planlan yapmak üzere görevlendirilmiştir. 
Çalışma 2005 yılı Kasım ayında tamamlanmış ve işin maliyetinin 2,400,000 YTL'na mal 
olacağı anlaşılmıştır. 

Yapmın "Tescilli ve Koruma Altında" olması nedeniyle ilgili proje yine Bakanlığıma 
bağlı "İzmir İli 1. Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu"na gönderilerek 
ihale öncesi gerekli onayın verilmesi istenmiştir. Ancak ilgili kurul projeyi yeterli bulmayarak 
geri çevirdiğinden, röleve çalışması İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yeniden ele 
alınmıştır. Projenin 2006 yılı Nisan ayı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır. 
Bakanlığım söz konusu onanm bedelini ödemeye hazır olduğunu bildirdiğinden, onay çıkar 
çıkmaz gerekli ihale aşamasına geçilecektir. 

KARŞIYAKA RAGIP HAYKIR SAHNESİ: 1986 yılında, eski bir sinema salonunun 
onarıma alınması ile kazanılmış; 226 koltuklu ve 90 m2,lik bir sahneye sahip ve haftanın 4 
günü hizmet veren bir salondur. 

KARŞIYAKA ODA TİYATROSU: Karşıyaka tiyatromuzun çatı arasında kazamlan 
alanda oluşturulmuş 60 koltuklu ve yaklaşık 40 m2 alana sahip bir mini tiyatrodur. Haftanın 
iki günü perde açmaktadır. 
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SABANCI KÜLTÜR MERKEZİ SAHNESİ: 9 Eylül Üniversitesi İzmir Devlet 
Konservatuan'nm eski yapısı yıkılarak kazanılan alanda inşa edilmiş bir merkezde bulunan 
salondur. 570 koltuğu ve 150 m2,den büyük kullanım alanı olan sahnesi ile izmir ilindeki en 
büyük tiyatrodur. 

NARLIDERE ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ SAHNESİ: Mülkiyeti Narlıdere 
Belediyesi'ne ait kültür merkezi içinde, amfi biçimli bir salondur. Burada İzmir Devlet 
Tiyatrosu her ay düzenli temsiller vermektedir. 

İZMİR SANAT SAHNESİ: Kültürpark içinde, mülkiyeti İzmir Büyükşehir 
Belediyesi'ne ait bir salondur. Genellikle müzik ağırlıklı etkinliklerin düzenlendiği salonda, 
İzmir Devlet Tiyatrosu da, sezon içinde oyunlar sahnelemektedir. 

İzmir Devlet Opera ve Balesi Müdürlügü'nün Kullanımında Olan Salon: 

ELHAMRA SAHNESİ: 1926 yılında Milli Sinema olarak inşa edilmiştir. Salon İzmir 
Milli Kütüphane Vakfi'mn sahibi olduğu bir yapı içinde yer almaktadır. 1982 yılında İzmir 
Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü tarafından kiralanarak sürekli kullanıma açılan 392 seyirci 
kapasiteli salonda verilen temsiller %100 doluluk oranına ulaşmıştır. 

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Müdürlügü'nün Kullanımında Olan Salon: 

İSMET İNÖNÜ SANAT MERKEZİ SALONU: Kültürpark içinde, eski bir açık hava 
tiyatrosuna çatı yapılmasıyla kazanılmış ve mülkiyeti İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait 740 
koltuklu bir salondur. Salon, 1999 yılı sonundan itibaren İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'na 
tahsis edilmiştir. Orkestra bu salonda düzenli olarak her hafta konserler vermektedir. 

İzmir Devlet Türk Musikisi Korosu Müdürlügü'nün Kullanımında Olan Salon: 

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ SALONU: Ege Üniversitesi'ne ait Atatürk Kültür 
Merkezi'nde mevcut üç salondan bir tanesi düzenli olarak İzmir Devlet Türk Musikisi Korosu 
tarafından kullanılmaktadır. Salonda Ege Üniversitesi etkinlikleri ile İzmir Devlet Opera ve 
Balesi tarafından üniversite gösterileri kapsamında konserler verilmektedir. 

b- Kültür ve Turizm Bakanlığı1 na Bağlı Sanat Kurumlarının Kullandıkları 
Salonlar Dışındaki Sanat Salonları: 

EGE ÜNİVERSİTESİ MÖTBE KÜLTÜR MERKEZİ SALONU: Ege Üniversitesi 
Bornova Kampus alanı içindeki adı geçen merkezde 2005 yılında onarılarak yeni biçimiyle 
hizmete giren çok amaçlı bir salondur. Uygun nitelikte dekora sahip tiyatro oyunları ile bazı 
opera resitalleri verilmeye uygun bir mekandır. 

GENÇLİK TİYATROSU SALONU: Kültürpark içinde, mülkiyeti İzmir Büyükşehir 
Belediyesi'ne ait bir yapıda yer alan, 210 koltuklu salon, 1997 yılında, Belediyenin eski 
Meclis Salonu'nun onarımıyla kazandırılmıştır. Bu salonda İzmir Devlet Tiyatrosu'nun 2006-
2007 sezonundan itibaren Gençlik Tiyatrosu çalışmaları yapma projesi bulunmaktadır. 
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İzmir ilinde yukarıda dökümü yapılmış olanlar dışında "Sanat Salonu" niteliği taşıyan 
başka salon bulunmamaktadır.' 

SORU 2: Girmeye çalıştığımız AB'nde "Tiyatro uygarlık göstergesi sayılıyor" 
İzmir'de modern ve görkemli bir opera ve bale salonu yapılmasını düşünüyor musunuz? 

CEVAP 2: İzmir Devlet Tiyatrosu önerisi olan ve Devlet Tiyatroları Genel 
Müdürlüğü tarafından da desteklenerek takip edilen, Bakanlığım tarafından da onay gören ve 
programlamaya alman 2 önemli projeden söz edilebilir. 

a- İzmir Kültür Merkezi Projesi: 
Bornova ilçesi'nde, "Sit Alanı" olarak ilan edilmiş tarihi Paterson Köşkünün 

bulunduğu alanda mevcut ve imarlı, yaklaşık 29 dönüm alan içinde yer alması planlanan 
kültür kompleksidir. 

Bu bina için 1990'h yıllarda yapılan proje çerçevesinde, Bornova ve İzmir Büyükşehir 
Belediyelerinden meclis onayları alınmış ve ihale açılmıştır. İhale sonucunda söz konusu 
alanda büyük bir hafriyat çalışması yapılmıştır. Ancak, yüklenici işi yarım bıraktığından 
dolayı 10 senedir inşaat alanı çukur halindedir. 

Sahipleri tarafından, o dönem, önce Maliye Bakanlığı'na, ardmdan Kültür Merkezi 
yapılmak üzere Kültür Bakanlığı'na devir edilen arsadaki yarım kalmış proje için, Ekim 2005 
aymda tarafıma bilgi aktarılmış ve Bakanlığımın ilgisi sonucu konunun bütçeye alınması ile 
ilgili önemli adımlar atılmıştır. 

Söz konusu İzmir Kültür Merkezi projesi gerçekleştiği takdirde, İzmir şehri, hem 
Devlet Tiyatrosu hem de Devlet Opera Balesi için evrensel boyutta bir sanat merkezi 
kazanacaktır. 

b- İzmir Tekel eski Sigara Fabrikası Projesi: 
Alsancak Tekel eski Sigara Fabrikası kompleksinin bulunduğu alan için Maliye 

Bakanlığına talepte bulunulmuş, Bakanlıkça bu talep olumlu karşılanmıştır. 

Alanda nitelikli sahneler yaratılması çalışmaları halen devam etmektedir. Söz konusu 
salonda, çocuk, gençlik tiyatroları ve deneme sahnesi salonları ile prova salonları ve oda 
tiyatrosu projeleri gerçekleştirilebilecektir. 
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14.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Akdeniz Üniversitesinin dönersermaye gelirlerinin 

bloke edilmesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/13045) 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Recep Tayyip ERDOĞANjarafından yazılı olarak 

cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. ( \ )\QJ^J^_^-— 

Nail KAMACI 

CHP Antalya Milletvekili 

Akdeniz Üniversitesi, 2004 yılında döner sermaye gelirlerinin bloke edilmesi sonucunda büyük 
maddi kayıplara uğramıştır. Blokasyon işlemi, üniversitenin Araştırma Yönetim Birimi gelirlerine etki 
etmiştir. Bu durumda yapılmakta olan projeler yarım kalmış ve araştırma fonu oluşan hasarı 
kapatamamıştır. Hastane yatırımları 2006 yılında tamamen durmuştur. Sözkonusu işlem hastane 
gelirlerinde 25 milyon YTL'lik kayba yol açmıştır. Üniversitelerimizin toplumsal ve ekonomik 
hayatımızda dolaylı veya doğrudan etkileri göz önünde bulundurulduğunda merkezi idareden gelen bu 
ve benzeri müdahaleler üniversite tarafından verilen hizmetlerin gereği gibi yerine getirilememesine 
neden olmaktadır. Şüphesiz ki bu eksiklik bizatihi, o üniversitenin öğrencilerinden, bölgenin 
vatandaşlarına kadar herkesi etkilemektedir. Bir üniversitenin araştırma için ayırdığı gelirlerin 
kaybolması ciddi sorunların ortaya çıkarmaktadır. Bu çerçevede; 

1. Özel bütçe gelirlerine sahip olan bir üniversitenin gelirlerinin genel bütçeye aktarılmasının 
gerekçesi nedir? 

2. Sözkonusu yatırım gelirlerinin kaybını telafi için herhangi bir önlem alınması düşünülmekte 
midir? 

3. 2006 yılında hizmet fiyatlarına enflasyon farkı yansıtılmayacağı ve fiyatlarda yüzde 2-10 
arasında azalmalar ortaya çıkacağı iddiası doğru mudur? 

4. Eğer doğru ise bu durumun ortaya çıkaracağı sorunlar nasıl çözümlenecektir? 
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T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.07.0.BMK.0.12.3/44 20.Ü4.06* 6 6 2 2 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 03/04/2006 tarihli ve 
B.02.0.KKG.0.12/106-509-6/1656 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan Antalya Milletvekili Sayın Nail KAMACI'mn Sayın 
Başbakammıza tevcih ettiği ve Sayın Başbakammızm da kendileri adına tarafımca cevap 
verilmesini istediği 7/13045 esas numaralı yazılı soru önergesinde belirtilen hususlar 
değerlendirilmiştir, 

Bilindiği üzere, üniversite araştırma projelerinin giderleri; bütçe ile tahsis*edilen cari ve 
sermaye ödenekleriyle, döner sermaye gelirlerinden aynlan paylarla, araştırma projelerinden 
sağlanan gelirlerle ve diğer bağış ve yardımlarla karşılanmaktadır. 

Bütçe ile tahsis edilen ödeneklerden araştırma projelerine aynlan tutarlar dışında kalan 
kalemlerden 2003 yılında elde edilen gelirler, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci 
maddesi uyarınca üniversiteler adına özel gelir ve özel ödenek kaydedilmiştir. 

2003 Yılı Bütçe Kanununun 20 nci maddesinin (a) bendinde ise, özel gelir ve özel 
ödenek kaydedilen miktarlan gerektiğinde iptal etmeye ve bütçe geliri olarak kaydetmeye 
Bakanlığımız yetkili kılınmıştır. 

Bu yetkiye binaen, üniversitelerin döner sermaye gelirlerinden araştırma projeleri için 
aktanlan ve yılı içinde kullanılmayan paylar, genel bütçeye gelir kaydedilmiştir. 

Bu uygulamaya, ekonomik program çerçevesinde yürütülen politikalara uygun olarak 
harcamalarda tasarrufu sağlamak, tutarlı, dengeli ve etkili bir bütçe politikası yürütmek ve bu 
konuda gerekli tedbirleri almak üzere Akdeniz Üniversitesi yanında diğer yüksek öğretim 
kurumlarında da başvurulmuştur. 

Bu uygulamanın hiçbir şekilde araştırma projelerine zarar vermesi söz konusu olmamış, 
aksine Hükümetimizin araştırma ve geliştirme projelerine desteği devam etmiştir. 

Nitekim, söz konusu proje giderleri; bütçe ile tahsis edilmiş ödenekler ve bu projeler için 
kaydedilen özel ödeneklerle karşılanmış, bunlann yetmediği durumlarda, Bakanlığımız 
bütçesinin yedek ödenek tertibinden yapılan aktarmalarla karşılanması yoluna gidilmiştir. 

Bu işlemin dışında, Bakanlığımızca Üniversitelerin döner sermaye gelirlerinin bloke 
edilmesi hususunda bir uygulama söz konusu değildir. 

Bilgilerine arz ederim. 

UNAKITAN 
taliye Bakanı 
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15.- İstanbul Milletvekili Mehmet Ali ÖZPOLAT'ın, Avasköy Su Kemerinin korunmasına ve 

yakınındaki konut kompleksi inşaatına ilişkin Başbakandan sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atil
la KOÇ'un cevabı (7/13055) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın, Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı 

olarak yanıtlanması için, gereğini saygılarımla arz ederim. (7 Mart 2006) 

Mehmet Ali ÖZPOLAT 
İstanbul Milletvekili 

İstanbul'un simgelerinden Süleymaniye Suyollanna ait bir Mimar Sinan eseri olan 
Esenler'deki tarihi Avasköy Su Kemeri, tarihsel ve kültürel mirasa duyarsız rantçı anlayışa 
kurban ediliyor. Albayraklar Yapı Grubu, bu tarihi eserin sadece birkaç metre ötesinde ve onu 
tamamen yutacak bir planlamayla 14 Blokluk bir konut kompleksi inşa etmeye başladı. 
Gerekli izni veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, bu kültürel mirasın tükenişini 
hazırlayan sitenin temel atma törenini de, katılarak onurlandırdı! Mimar Belediye Başkanı 
konuşmasında, modern binalarla bölgenin değerleneceğini söyledi! Onca büyük sözün 
edildiği törende, Mimar Sinan'ın eserinin adım anan olmadı. Belli ki bunun için kaygılanan da 
yok. Şimdi daha da geç olmadan, kentimizin yüzlerce yıllık tarihi mirasını koruyarak geleceğe 
taşımak için bir şeyler yapmak gerekiyor. Tarih; bugün Başbakan olan ve "İstanbul 
Sevdalısı'* olduğunu her fırsatta söyleyen İstanbul'un eski Belediye Başkam'ndan duyarlılık 
bekliyor. 

l-)Başından beri bu projeden haberdar mısınız? Albayraklar Yapı Grubunun arazi için 
aldığı imar izni ve başlattığı proje, hukuka ve bölgenin özelliklerine uygun mudur? 

2-)İnşaat izni verilen o mevkide, insanlığın ortak mirası olan yüzlerce yıllık bir tarihi 
eserin bulunduğunu, blokların tam da bu esere bitişik ve yüksek yoğunlukta yapılaşmanın 
yolunu açacak şekilde projelendirildiğini biliyor musunuz? Oradaki tarihi kültür mirasının, 14 
blokluk beton yığınından çok daha değerli olduğunun farkında mısınız? 

3-)Sizce şehircilik böyle bir şey midir? Hangi öğretide, hangi çağdaş şehircilik 
örneğinde, şehri planlamak ve değerli kılmak adma; tarihi eserler, beton binalara kurban 
edilmektedir? Sözde "modem binalar" mı yüzlerce yıllık kültür mirası mıdır, kenti değerli 
kılan? 

4-)Kentin, tarihi ve kültürel dokusu görmezden gelinerek, yapılaşmaya izin 
verilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? 

5-)Burada bir dizi ihmal mi, bilgisizlik mi, vizyonsuzluk mu, yoksa bilinçli bir tercih 
mi söz konusudur? Temsilcisi olduğunuz anlayışın dilinden düşürmediği tarihe ve geçmişe 
bağlılık söylemleri; sadece söylemde mi kalmaktadır? 

6-)Ülkenin ortak kültür mirasının korunarak geleceğe taşınması, yerel ve siyasal 
iktidarların temel görevleri arasında değil midir? <• >L . , 

7-)Sizce de buradaki durum, insanlığın ortak kültür varlıklarına k'ârşı işlenmiş bir suç 
içermekte midir? Bu suç, kimler tarafından işlenmiştir? İstanbul ve Esenler Belediye 
Bâşkanlanmn partinizden oldukları düşünülürse, ilgili bakanlanmzm ve sizin sorumluluğunuz 
nedir? 

8-)Gelinen noktaya rağmen, "İstanbul Sevdalısı" olarak, Avasköy Su Kemerini 
kurtarmak ve korumak adma bir girişimde bulunmayı düşünüyor musunuz? Büyük Sinan'ın 
eserinin kurtanlabilmesi için hala bir yol, bir umut var mı? 
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T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM B AKANLIĞI 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

Sayı ;B.16.0.BHI.0.00.00.00/&li9$ 20 /0«-\/ 2006 
Konu : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 03/04/2006 tarihli ve 
B.02.0.KKG.0.12/106-509-16/1680 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Mehmet Ali ÖZPOLAT'ın 7/13055-19700 Esas No'lu yazılı 
soru önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

Atilla KOÇ 
Bakan 

EK: 
Cevap 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN MEHMET ALİ ÖZPOLAT'IN 7/13055-19700 
ESAS NOTU YAZILI SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN 

BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

SORU 1: Başından beri bu projeden haberdar mısınız? Aybayraklar Yapı Grubunun arazi 
için aldığı imar izni ve başlattığı proje, hukuka ve bölgenin özelliklerine uygun mudur? 

CEVAP 1: Albayraklar Yapı Grubunun İstanbul İli, Esenler İlçesi, Avasköy Su Kemerinin 
hemen bitişiğinde başlattığı 14 blokluk projeyle ilgili İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat 
Varlıklarım Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne herhangi bir başvuruda bulunulmamıştır. 

SORU 2: İnşaat izni verilen o mevkide, insanlığın ortak mirası olan yüzlerce yıllık bir 
tarihi eserin bulunduğunu, blokların tam da bu esere bitişik ve yüksek yoğunlukta yapılaşmanın 
yolunu açacak şekilde projelendirildiğini biliyor musunuz? Oradaki tarihi kültür mirasının, 14 
blokluk beton yığınından çok daha değerli olduğunun farkında mısınız? 

CEVAP 2: Süleymaniye Su Yollarına ait bir Mimar Sinan eseri olan Esenler'deki Tarihi 
Avasköy Su Kemeri, İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 
08/03/1995 gün ve 6442 sayılı kararıyla korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmiş, 
yapılacak planlarda; çevresinde bir koruma alanı oluşturulmasına, su kemeri çevresinde koruma 
alanı sınırlarının belirlenebilmesi için mevcut yapılaşma ve mülkiyet durumları ile ilgili 
dokümanların Kurula iletilmesine karar verilmiştir. 

SORU 3: Sizce şehircilik böyle bir şey midir? Hangi öğretide, hangi çağdaş şehircilik 
örneğinde, şehri planlamak ve değerli kılmak adına; tarihi eserler, beton binalara kurban 
edilmektedir? Sözde "modern binalar" mı yüzlerce yıllık kültür mirası mıdır, kenti değerli kılan? 

CEVAP 3: İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 
03/12/1997 gün ve 9101 sayılı karan ile Atışalanı Su Kemerinin önerilen koruma sınırının uygun 
olduğuna, mevcut yol güzergahının Kemer Koruma Alanı dışına alınmasına, koruma alam sınırlan 
içerisinde kalan alanda hiçbir şekilde yeni yapılaşma, ağaçlandırma ve gömü yapılamayacağına, 
mevcut mezarlık alanının aynen korunmasına, Kemer Koruma Alanının yeşil alan olarak 
düzenlenmesine, düzenleme projesinin kurula iletilmesine karar verilmiştir. 

SORU 4: Kentin, tarihi ve kültürel dokusu görmezden gelinerek, yapılaşmaya izin 
verilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? 

CEVAP 4: İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklanm Koruma Kurulunun 
07/07/1999 gün ve 10927 sayılı karan ile 03/12/1997 gün ve 9101 sayılı kararla belirtilen koruma 
alanında kalan tüm ruhsatsız yapılar için yasal soruşturma açılmasına, su kemerinin restorasyonu 
için rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin Kurula getirilmesine karar verilmiştir. 

SORU 5: Burada biri dizi ihmal mi, bilgisizlik mi, vizyonsuzluk mu, yoksa bilinçli bir 
tercih mi söz konusudur? Temsilci olduğunuz anlayışın dilinden düşürmediği tarihe ve geçmişe 
bağlılık söylemleri; sadece söylemde mi kalmaktadır? 

CEVAP 5: Avasköy Su Kemeri ile ilgili olarak basında çıkan haberler ve Kurul 
Müdürlüğüne yapılan 15/02/2006 günlü şikayet dilekçesi üzerine, 08/03/2006 tarihinde Müdürlük 
uzmanlannca yerinde inceleme yapılmış, yapılan incelemede Park Evleri Projesinin tarihi Su 
Kemerinin Doğu Kesiminin güney sınmna 2 metre mesafeden başlamak üzere Kemer 
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Caddesi ile Atışalam Mezarlığı arasında kalan alanı kapsadığı, Tarihi Su Kemerinin bu 
kesiminden itibaren 80-100 metre uzağına dek olan bölgede yalmzca şantiyeye ait prefabrik 
ve branda çadır benzeri şantiye işlik vb. kondu yapıların olduğu, betonarme tek katlı hacimli 
bir tek yapının bu şantiye muhdeslerinin bitiminde yer aldığı tespit edilmiştir. Projeye esas 
inşaatına başlanmış bloklardan 2 adedinin inşa edilmekte bulunduğu ve kemere en yakın 
bloğun 100-150 metrelik mesafede olduğu görülmüş, ayrıca ilgili projenin 1/1000 ölçekli 
Atışalam Revizyon İmar Planı dahilinde uyumlu olup olmadığı ilgili Belediyesine 
sorulmuştur. 

Hazırlanan 08/03/2006 günlü uzman raporu Koruma Bölge Kurulunda 
değerlendirilmiş ve 09/03/2006 gün ve 44 sayılı karar alınmıştır. 

SORU 6: Ülkenin ortak kültür mirasının korunarak geleceğe taşınması, yerel ve 
siyasal iktidarların temel görevleri arasında değil midir? 

CEVAP 6: Ülkemizin ortak kültür mirasını koruyarak geleceğe taşımak, korunması 
gerekli taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili tanımları belirlemek, yapılacak 
işlem ve faaliyetleri düzenlemek, bu konuda gerekli ilke ve uygulama kararlarını alacak 
teşkilatın kuruluş ve görevlerini tespit etmek amacıyla 1983 yılında 2863 sayılı Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu çıkarılmış, bu Kanunda değişiklikler öngören 3386 
sayılı Kanun 1987 yılında, 5226 sayılı Kanun da 2004 yılında yürürlüğe girmiştir. 

SORU 7: Sizce de buradaki durum, insanlığın ortak kültür varlıklarına karşı işlenmiş 
bir suç içermekte midir? Bu suç, kimler tarafından işlenmiştir? İstanbul ve Esenler Belediye 
Başkanlarının partinizden oldukları düşünülürse, ilgili bakanlarınızın ve sizin 
sorumluluğunuz nedir? 

CEVAP 7: Söz konusu Kanunun 51. maddesi ile yurt içinde bulunan ve bu Kanun 
kapsamına giren korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili hizmetlerin 
bilimsel esaslara göre yürütülmesini sağlamak üzere, Bakanlığımca belirlenen bölgelerde 
kurulan Kültür ve Tabiat Varlıklanm Koruma Bölge Kurullannm görev, yetki ve çalışma 
şekli aynı Kanunun 57. maddesi ile belirlenmiştir. İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat 
Varlıklanm Koruma Bölge Kurulu da ülkemizdeki 28 Koruma Bölge Kurulundan biri 
olup, çalışmalarım Kanun ve bu Kanunun öngördüğü Yönetmelikler ile Koruma Yüksek 
Kurulu ilke kararlan kapsamında yürütmektedir. 

SORU 8: Gelinen noktaya rağmen, "İstanbul Sevdalısı" olarak, Avasköy Su 
Kemerini kurtarmak ve korumak adına bir girişimde bulunmayı düşünüyor musunuz? Büyük 
Sinan'ın eserinin kurtanlabilmesi için hala bir yol, bir umut var mı? 

CEVAP 8: İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklanm Koruma Bölge 
Kurulunun 09/03/2006 gün ve 44 sayılı karan ile 7 pafta, 212 parselde yer alan Avasköy Su 
Kemerinin koruma grubunun I olarak belirlenmesine, koruma bölgesinin güncel durumunun 
tespiti için yerinde inceleme yapılmasına, bu inceleme yapılmcaya değin kültür varlığımn 
100 metre mesafesi içindeki bütün yapılaşma ve inşai faaliyetlerin ivedilikle durdurulması 
gerektiğinin belediyesi ile ilgililerine hatırlatılmasına, tarihi kemerin maliki olan İSKİ'den 
kültür varlığına ait parsel çap, rölöve, restitüsyon, restorasyon ve çevre düzenleme projesinin 
istenmesine karar verilmiştir. 
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16.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER'in, Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı araçlarının 
haciz ve keşiflerde kullanımına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇIÇEK'in cevabı (7/13059) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Cemil ÇİÇEK tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılması için gerekli işlemlerin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 

O.t/03/2006 

jy?KAMBER 
Milletvekili 

1- Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'nın kuruluş sözleşmesinde herhangi bir 

ticari faaliyet yapabilme izni var mıdır? Gelir getirici kalemler olarak hangi maddeler 

bulunmaktadır? 

2- Ankara Adliye Sarayı'nda başlatılan Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfına 

ait araçların keşif ve haciz işlerinde kullanılması, faaliyetlerini tüm itirazlara rağmen 

sürdürmelerinin resmi gerekçesi nedir? 

3- 35 adet vakıf aracı hangi mevzuata göre taksimetre taktırmıştır? Aykırı 

şekilde taksimetre takılması hukuki ve idari düzenlemelerle uyuşmakta mıdır? 

4- Adalet Bakanı olarak yasal olmayan, hukuk dışı olarak çalıştırılan bu araçlar 

için bugüne kadar hangi tarihte, hangi işlemleri yaptınız? Halen çalışmalarının hukuki 

sorumlusu kimdir? 

5- Vakfa ait bu araçların ücret tarifeleri normal taksi ücretlerinden yüksektir. 

Dolayısıyla bu ücret, haciz işlemine gidilen vatandaşımıza artı bir yük olarak 

yüklenmektedir. Bu ücret hangi resmi tarife ve şartlara göre kimler tarafından 

belirlenmiştir? 

6- Ankara Cumhuriyet Başsavcısı tarafından yayınlanan resmi evrakla tüm 

adliye çalışanlarının keşif ve hacizlerde bu araçları kullanmaları, bunun dışında araç 

kullananlara idari işlem yapılacağı belirtilmiştir. Bu evrak hangi hukuk ve mevzuat 

kurallarına göre yayınlanmıştır? 
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T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Bakan 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 28/03/2006 tarihli ve A.01.0.GNS. 
0.10.00.02-19389 sayılı yazınız, 

b) 11/04/2006 tarihli ve 452 sayılı yazımız. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan, Hatay Milletvekili Dr. Züheyir Amber tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/13059 Esas No.lu soru 
önergesine ilişkin cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla ek 
süre istenilmiş olup, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. maddesi uyarınca 
hazırlanan cevap örneği iki nüsha halinde ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK: 
Soru önergesi cevabı 

Sayın Dr. Züheyir AMBER 
Hatay Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/13059 Esas No.lu 
soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

4721 sayılı Türk Medenî Kanununun "Vakıflar" üst başlığı altında yer alan hükümleri 
çerçevesinde bir özel hukuk tüzel kişiliği olarak kurulan Adalet Teşkilâtını Güçlendirme 
Vakfının; kamu kurum ve kuruluşlarım, kamu hizmetlerini veya personelini desteklemek 
üzere kurulan dernekler ve Türk Medenî Kanunu hükümlerine göre kurulan vakıfların, kamu 
kurum ve kuruluşları ile olan ilişkilerinin düzenlenmesi amacı ile kabul edilen 22/01/2004 
tarihli ve 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair 
Kanun kapsamında olduğu; 

Adalet hizmetlerinin en iyi biçimde gerçekleştirilmesine katkı sağlamak amacıyla 
kurulan Vakfın, "Vakıf SenedP'nin 5. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde düzenlenen 
hüküm uyannca, Vakfa gelir temin edilmesi ve amaçlarının gerçekleştirilmesi maksadıyla 
ticarî işletmeler kurma yetkisini haiz olduğu; Vakfın diğer gelirlerinin ticarî ve sosyal 
tesislerden, kira gelirlerinden ve bağış gelirlerinden sağlandığı; 

Başta Ankara ve İstanbul olmak üzere bazı adliyelerde, adlî işlemleri kolaylaştırmak 
ve vatandaşlara daha ucuz hizmet sunmak amacıyla özel olarak dizayn edilmiş araçlar satm 
alındığı; üzerinde Vakıf logosu bulunan, gelirinin vergisi ödenen ticarî nitelikteki bu araçların, 
haciz ve keşif işlemleri sırasında ihtiyaç duyanlara uygun fiyatlarla tahsis edildiği; verilen 
hizmet karşılığında fatura düzenlendiği; semtlere göre ücret tarifesi uygulandığında bazı 
sıkıntıların gözlenmesi üzerine Ankara'da taksimetreye göre ücret uygulaması yapıldığı; 

Verilen hizmetin tamamen isteğe bağlı olduğu ve herhangi bir zorlamanın söz konusu 
olmadığı; dileyen iş sahiplerinin kendi aracını ya da piyasadan istediği bir aracı tercih 
etmesinin her zaman mümkün olduğu; 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yanlış anlamalara yol açan 03/10/2005 tarihli ve 
2005/475 sayılı yazısı ile benzer mahiyetteki 05/10/2005 tarihli ve 2005/476 sayılı yazısının 
mahkeme ve icra müdürlüklerine Bakanlığımızın bilgisi dışında gönderildiğinin öğrenilmesi 
üzerine gerekli girişimde bulunulduğu ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 19/12/2005 
tarihli ve 2005/514 sayı ile 20/12/2005 tarihli ve 2005/515 sayılı yazılarıyla söz konusu 
yazıların uygulamadan kaldırıldığı; 

Yapılan uygulamalarda 5072 sayılı Kanun hükümlerine aykırı bir durumun söz konusu 
olmadığı, 

Bakanlığımız kayıtlarının incelenmesinden anlaşılmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. ^sy9 s"—\ 

' Cemil CİÇJEK 
Bakan 
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17.- İstanbul Milletvekili Emin ŞÎRİN'in, bazı iddianamelerin basında yer almasına ilişkin 
sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/13060) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağ ıdak i soru lan ın ın A d a l e t B a k a n ı S a y ı n C e m i l Ç l Ç E K tarafından 

yaz ı l ı olarak cevaplandır ı lmasını saygı lar ımla arz ederim. 0 7 . 0 3 . 2 0 0 6 

ÜT 
Emir . S I R I K 

İ s t a n b u l M İ L L E T V E K İ L İ 
Ş e m d i n l i ' d e m e y d a n a g e l e n olaylarla i lg i l i olarale V a n Cumhuriye t 

Savc ı l ı ğ ınca Hazırlanan fez lekenin bas ında y e r aldığı , bir çok: k ö ş e yazarının 
aç ıkça 'okuduklarını ' beyan ettikleri idd ianame hakkında y o r u m yaptığı 
görülmektedir . 

S o r u l a r ı 

1- Ş e m d i n l i o layları i le i lgil i olarak V a n Cumhur iye t B a ş s a v c ı l ı ğ ı n c a 
hazırlanan idd ianame basına k im tarafından sızdırılmıştır?. 

2 - V a n İOO. Yı l Ünivers i t e s i Rektörü Prof .Dr. Y ü c e l Aşkıni hakkında 
yürütülen soruşturma i le ilgili olarak bas ına bilgi veren V a n Cumhuriyet 
B a ş s a v c ı s ı K e m a l K a ç a n hakkında yürütülen soruşturmanın net ices i 
nedir? 

T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 2y./C?£72006 

Bakan 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
îlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 28/03/2006 tarihli ve A.01.0.GNS. 

0.10.00.02-19389 sayılı yazınız, 
b) 11/04/2006 tarihli ve 453 sayılı yazımız. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan, İstanbul Milletvekili Emin Şirin tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/13060 Esas No.lu soru 
önergesine ilişkin cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla ek 
süre istenilmiş olup, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. maddesi uyarınca 
hazırlanan cevap örneği iki nüsha halinde ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
EK: 
Soru önergesi cevabı 

Sayın Emin ŞİRİN 
İstanbul Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/13060 Esas No.lu 
soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Soru önergesine konu edilen iddianamenin basında yayınlanmasına ilişkin adlî 
soruşturmanın, Van Cumhuriyet Başsavcılığının 2006/1765 sayılı dosyası üzerinden devam 
ettiği; ayrıca, aynı konuda Teftiş Kurulu Başkanlığımızca görevlendirilen adalet müfettişleri 
tarafından mahallinde yapılan tahkikat sonucu düzenlenen raporun Ceza İşleri Genel 
Müdürlüğüne gönderildiği, Genel Müdürlükçe mucibe bağlanan raporun Hâkimler ve Savcılar 
Yüksek Kuruluna sunulduğu ve halen Yüksek Kurul tarafından incelenmesine devam edildiği; 

Öte yandan; Van Cumhuriyet Başsavcısı hakkında yürütülen soruşturma sonucunda, 
yapılan basın açıklamasında kişilerin onurlarını kırıcı, küçük düşürücü, siyasî görüş açıklayıcı 
mahiyette ifadelere ve soruşturmanın amacını tehlikeye düşürecek açıklamalara yer 
verilmediği, gizli kalması gereken hususlara gereken dikkatin gösterildiği, yapılan basın 
açıklamasının 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 288. maddesinde belirtilen adil yargılamayı 
etkilemeye teşebbüs niteliğinde olmadığı, bu sebeplerle adı geçen Cumhuriyet Başsavcısının 
eyleminin muaheze edilmesini gerektirecek mahiyet ve ağırlıkta görülmediği gerekçesiyle, 
24/02/2006 tarihli "01ur"la, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 87. maddesi 
gereğince, soruşturma evrakının işlemden kaldırılmasına karar verildiği; 

Bakanlığımız kayıtlarının incelenmesinden anlaşılmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

CtÇEİ 
Bakan 

CemfTÇİÇEK 
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18.- İstanbul Milletvekili Emin ŞÎRİN'in, Kemal Derviş'in Türk ekonomisi hakkında değerlen
dirme yapmasına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/13061) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Cemil ÇİÇEK tajaİHKİan "yazılı olarak 
cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 08.03.2006 

EMİN ŞİRİN 
İSTANBUL MİLLETVEKİLİ 

07.03.2006 tarihli Milliyet Gazetesinde Sayın Kemal Derviş'in mevcut ekonomi 
politikası, kur politikası ve genel ekonomik gidişe etkili olabilecek ve zarar verebilecek 
biçimde açıklamaları bulunmaktadır. Sayın Güngör Uras Milliyet Gazetesindeki 07.03.2006 
tarihli yazısında bu durumu Sayın Derviş'in kendi hatalı politikalan sonucu oluşan gelişmeler 
olarak ifade etmiştir. Bu çerçevede; 

Sorular: 

1) Sayın Derviş'in açıklamaları sonucu bugün İMKB'de de düşüş yaşandığına göre 
Birleşmiş Milletler görevlisi olan Sayın Derviş'in bu son derece hayati konularda ve 
ekonomiye zarar verecek açıklamaları karşısında Bakanlığınızca ne gibi tedbirler 
alınmıştır? Soruşturma açılması düşünülmekte midir? 

2) Sayın Derviş'in B M görevlisi sıfatıyla Türkiye ekonomisi hakkında işi ve alakası 
olmayan bir konuda yaptığı bu açıklamaların BM nezdinde yasal olup olmadığı 
araştırılmakta mıdır? 

T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 2 H M<?./2006 

Bakan 
T2-Q 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 28/03/2006 tarihli ve A.01.0.GNS. 
0.10.00.02-19389 sayılı yazınız, 

b) 11/04/2006 tarihli ve 451 sayılı yazımız. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan, İstanbul Milletvekili Emin Şirin tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/13061 Esas No.lu soru 
önergesine ilişkin cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla ek 
süre istenilmiş xOİup, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. maddesi uyarınca 
hazırlanan cevap örneği iki nüsha halinde ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK: Cemil ÇİÇEK 
Soru önergesi cevabı Bakan 
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Sayın Emin ŞlRİN 
İstanbul Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/13061 Esas No.lu 
soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

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 malûmlarıdır. 

Bakanlığımızca, Anayasanın 9. maddesindeki yargı yetkisinin Türk Milleti adına 
bağımsız mahkemelerce kullanılacağı hükmü ile 138. maddesindeki hâkimlerin görevlerinde 
bağımsız oldukları, Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanî kanaatlerine göre 
hüküm verecekleri, hiçbir organ, makam, merci veya kişinin, yargı yetkisinin kullanılmasında 
mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremeyeceği, genelge gönderemeyeceği, tavsiye 
ve telkinde bulunamayacağı yönündeki amir hükümleri de göz önünde bulundurularak, 
mevcut genelgelerin yürürlükten kaldırılması ve güncelienmesi çalışmaları sonunda hazırlanıp 
yayımlanan, 01/01/2006 tarihli ve 99 sayılı "Yazılı ve görsel basınla ilgili uygulamalar" 
konulu Genelge ile; Türkiye'nin çağdaş medeniyet seviyesine ulaşması, hukuk devletinin tüm 
kurallarının eksiksiz yerine getirilmesi, çağdaş bir demokrasinin tüm kural ve kurumlarıyla 
tesis edilmesi ve işlerlik kazanması için, temel hak ve özgürlüklerin korunmasının önemli bir 
yer tuttuğu; Avrupa Birliğine tam üyelik süreciyle de bağlantılı olarak bu alanda pek çok 
reformların yapıldığı, yasal ve kurumsal düzenlemelere gidildiği; bu düzenlemelerin temel 
amacının bireyin hak ve özgürlüklerini korumak olduğu; temel hak ve özgürlüklerin kötüye 
kullanılmasına ilişkin olarak getirilen sınırlamaların Anayasa, uluslararası sözleşmeler ve 
kanunlarda açıkça belirlendiği; temel hak ve özgürlüklerden biri olan düşünceyi açıklama 
özgürlüğünün de, demokratik bir toplumun zorunlu temellerinden ve toplumun ilerlemesi ile 
her bireyin özgüveni için gerekli temel şartlardan birini oluşturduğuna dikkat çekilerek 
konunun öneminin vurgulandığı; ifade ve düşünce özgürlüğü kapsamında yapılan inceleme ve 
soruşturmalarda, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlan da dikkate alınarak, yapılan 
düşünce açıklamalarının eleştiri sınırlan içerisinde kalıp kalmadığının titizlikle 
değerlendirilmesi; basın özgürlüğü, bilgi edinme, yayma, eleştirme, yorumlama ve eser 
yaratma haklarının dışına çıkılarak, başta Anayasanın ilgili hükümleri olmak üzere, Türk Ceza 
Kanununun tkinci Kitap Dördüncü Kısmının, Üç, Dört ve Beşinci bölümlerinde, 5187 sayılı 
Basın Kanununda ve 3984 sayılı Radyo ve Televizyonlann Kuruluş ve Yayınlan Hakkında 
Kanunda düzenlenen suçlann işlenmesi halinde kanunî gereğine tevessül olunması, 
konulannda gereken dikkat ve özenin gösterilmesinin istendiği; 

Yukandaki açıklamalar doğrultusunda; basına demeç veren kimseler hakkında ilgili 
mevzuat ve anılan Genelge uyarınca Bakanlığımızca doğrudan soruşturma yapılmasının 
mümkün olmadığı; soru önergesinde adı geçenin bir gazetede yayınlanan demeci hakkında 
yetkili yer Cumhuriyet başsavcılığı tarafından soruşturma açıldığı yönünde Bakanlığımıza 
ulaşan bir bilginin de bulunmadığı; 

Bakanlığımız kayıtlannın incelenmesinden anlaşılmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. v 

Cemil ÇİÇEK 
Bakan 
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19.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU'nun, işsizliğe ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'nun cevabı (7/13067) 

6 Mart 2006 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan soruların, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Murat 
Başesgioğlu tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını Anayasanın 98. ve İçtüzüğün 96. 
Maddeleri gereğince arz ve talep ederim. 

Dr. I. Sami Tandoğdu 
Ordu Milletvekili 
Sağlık-Aile-Çalışmaye Sosyal işler 
Komisyonu Üyesi 

Türkiye ekonomisinde son 4 yıllık büyüme %32'yi aşmasına lağmen, işsizlik orant 
azalmamaktadır. 

1 - işsiz sayısında azalma olmamasının nedenleri nelerdir? 
2- İşsizliğin önlenebilmesi ve mevcut işsizlik sorunun çözümü için ne gibi 

politikalar uygulanmaktadır? 
3- Türkiye'de 2005 yılında istihdam edilen kişi sayısı nedir? Bunun, özel ve kamu 

sektörlerine dağılımı nasıldır? 
4 - İşsizlik en çok hangi sektörlerde ve hangi bölgelerimizde görülmektedir? 

Bunun nedenleri nedir? 
5- Üniversite mezunu gençlerimiz arasında işsizlik oranı nedir? 
6- Yeni mezun, eğitimli gençlerimizin, iş bulmakta zorluk çekmelerinin nedeni 

nedir? Bu gençlerimizin istihdamını sağlamak için ne gibi çalışmalarınız 
vardır? 

T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Hukuk Müşavirliği 

Sayı : B.13.0.HKM.0.00.00.610(2006)13067/ ^frC 2 î flJSM 2006 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

2 0 5 6 6 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :28/03/2006 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-19389 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan Ordu Milletvekili Dr. İ. Sami Tandoğdu'ya ait 7/13067 Esas 
No'lu yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup konuya ilişkin cevabi bilgi ve 
değerlendirmeler aşağıda sunulmuştur. 

Ülkemizdeki işsizlik, sürekli nüfus artışı, çalışma çağındaki nüfusun ve her yıl bu 
nüfusa eklenen yüzbinlerce gencimizin istihdamının güçlüğü, istihdam yaratıcı iç ve dış 
kaynaklı yatırımların azalması, küresel ekonominin getirdiği sorunlar, geçiş ekonomisi 
olmaktan kaynaklanan sorunlar ve işgücü niteliğinin düşük olması gibi nedenlerden 
kaynaklanmaktadır. Bu sorunların çözümü ise, günübirlik politikalarla değil, uzun vadeli, 
ekonomik ve sosyal temelleri güçlü plan ve stratejik planlarla mümkündür. 

İşsizlik sorunu Hükümetimizin de öncelikli olarak ele aldığı sorunlardan biridir. Bu 
konuda, Hükümet Programı ve Acil Eylem Planı çerçevesinde çeşitli tedbirler ..öngörülmüştür. 
Bakanlığımız sorumluluğunda yürütülen ve daha çok sosyal politika yönünden önem arz eden 
esnek çalışma biçimlerini düzenleyen mevzuat değişikliğinin yapılması, insangücü niteliğinin 
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artırılması için kısa süreli eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin etkin olarak sürdürülmesi, 
insangücü planlamasının etkin bir şekilde yapılması, kayıtdışı istihdam ve yabancı kaçak işçi 
çalıştırılmasının önlenmesi, çocuk işçiliğin önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması gibi 
çalışmalar, bu tedbirlerden bir kısmıdır. 

Kamu istihdam kurumu olan İŞKUR tarafından yürütülen projeler ve gerçekleştirdiği 
faaliyetlerle bu sorunların çözülmesi planlanmaktadır. Bu bağlamda; Türkiye'de Yeniden 
Yapılanmaya Eşlik Edecek Aktif Politikalar: Kocaeli Pilot Projesi, Bölgesel Düzeyde tnsan 
Kaynakları Geliştirilmesi Projesi, Bilişim Çırakları Projesi, Cinsiyet Sorunları Üzerine özel 
Bir Odaklanma île Sosyal Katılım ve Bütünleşmeye Yönelik Pilot Aktif istihdam Tedbirleri 
Projesi, Özelleştirme Sosyal Destek Projesi (ÖSDP), Türkiye'de İşgücü Piyasası Envanteri 
Modeli ile İnsan Kaynaklan Planlama Sisteminin Oluşturulması Projesi, Bölgesel istihdamı 
Teşvik Politikalarının Değerlendirilmesi Projesi, IŞKUR'un teknik ve kurumsal kapasitesini 
güçlendirmeye yönelik Kurumsal Dönüşüm Projesi(e-ÎŞKUR), genç işsiz oranını azaltmaya 
yönelik Portekiz'deki önleyici Etkinlikle ilgili Seminer ve Belçika Rosetta Planı Hakkında 
Seminer, İŞKUR tarafından yürütülen proje ve faaliyetlerden birkaçıdır. 

Türkiye istatistik Kurumu (TÜÎK) yıllık işgücü anketine göre, 2005 yılında toplam 
istihdam 22 milyon 46 bin kişidir. Bunun 3 milyon 27 bini kamu sektöründe, 19 milyon 19 
bini özel sektörde yer almaktadır. 

TÜİK'in açıkladığı İstatistik amaçlı bölge sınıflaması-Düzey l 'e göre, Türkiye'de 
işsizliğin en yoğun olduğu bölge, yüzde 13,8 ile Orta Doğu Anadolu bölgesidir. Bu bölgeyi, 
yüzde 13,1 ile Akdeniz bölgesi izlemektedir. Bu durumun nedenlerini değerlendirmek 
açısından bir başka önemli gösterge, tanm dışı işsizlik oranıdır. Buna göre, tanm dışı 
işsizliğin en yoğun olduğu bölgeler de yine yüzde 22,3 ve yüzde 17 oranlanyla Orta Doğu 
Anadolu Bölgesi ve Akdeniz Bölgesi'dir. Her iki bölgemizde de tanm işçiliğinin yoğun 
olması, diğer sektörlerin yörede daha geride kalması nedeniyle, tanm dışı ve genel işsizlik 
oranı yüksek çıkmaktadır. 

TÜlK verilerine göre, 2005 yılında yüksekokul veya fakülte mezunlan arasında 
işsizlik oranı yüzde 10,2; işsiz sayısı 287 bin kişidir. 27.03.2006 tarihinde açıklanan son 
istatistiklere göre de, 2005 Kasım-Aralık ve 2006 Ocak dönemi için üniversite mezunu 
gençlerimiz arasında işsizlik oram yüzde 10,4 olarak gerçekleşmiştir. 

Eğitimli gençlerde işsizlik oranının yüksek olması, gerek işgücü piyasasının 
niteliklerinden, gerek eğitim sisteminden ve gerekse değişen üretim yapılarından kaynaklanan 
pek çok nedene bağlanabilir. Bilindiği üzere, günümüzde, hızla gelişen bilgi ve enformasyon 
teknolojileri, üretim faktörlerinin niteliğini de tümden değiştirmektedir. Artık emek yoğun 
üretim modeli yerini hızla bilgi ve teknoloji yoğun modellere bırakmaktadır. Bu süreç, 
işletmelerin işgücü talebini de etkilemekte, bilgi ve donanım açısından daha nitelikli personel 
ihtiyacı ve talebi artmaktadır. 

Eğitimli gençlerimizin istihdamı için, öncelikle genel olarak istihdama yönelik 
ekonomi politikalannın istikrarlı ve kararlı biçimde uygulanması gerekir ve öncelikle 3 yıldır 
yakalanan ve işsizliği azaltmada en etkin çözüm olan düzenli bir ekonomik büyüme hızının 
sürdürülebilirliğinin sağlanması gerekmektedir. Bununla birlikte, AB tarafından 2000 yılı 
başında belirlenen temel ortak istihdam politikalan da bu noktada dikkate alınmalıdır. 
"İşgücünün kalifikasyonu; mesleki eğitimle işsizlere ve çalışanlara yönelik kalifikasyona 

öncelik vermek, yeni iş imkanlan yaratmak ve girişimciliği teşvik etmek, istihdamda özel 
gruplara yönelik projeler uygulamak (genç işsizler, kadınlar, özürlüler, eski hükümlüler, 
uzun süreli işsizler vb.), küçük ve orta ölçekli işletmeleri (KOBÎ) desteklemek" biçiminde 
saptanan bu politikalar da işgücünün, özellikle yetişmiş-eğitimli işgücünün istihdamı 
açısından oldukça önemlidir. 

Bu gençlerimizin isdihdamını sağlamak için eğitim ve istihdam arasındaki bağlantıyı 
kurmak ve Türk işgücünün AB içinde serbest dolaşımı ile istihdamı için, meslek 
standartlannın belirlenmesi, kişilerin becerilerinin tanımlanması ve belgelendirilmesi 
gerekmektedir. Bu amaçla hazırlanan Ulusal Mesleki Yeterlikler Kurumu (UMYK) Kanun 
Tasarısının biran önce yasalaşması için çalışmalar sürdürülmektedir. 

Murat BAŞESGÎOĞLL 
Bakan 
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20.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, SSK şeflik sınavına ilişkin sorusu ve Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'nun cevabı (7/13068) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Murat 
B A Ş E S G Î O Ğ L U tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini 
arz ederim. 

Saygılarımla. 

Ümmet K A N D O Ğ A N 
DYP Denizl i Milletvekili 

1- Sosyal Sigortalar Kurumu boş kadroları için Görevde Yükselme 
Yönetmeliğine göre Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yaptırılan 
4.3.2006 tarihli şeflik sınavındaki Kurum mevzuatı ile ilgili sorular 
Milli Eğit im Bakanlığı tarafından mı yoksa Sosyal Sigortalar Kurumu 
tarafından mı hazırlanmıştır? 

2 - Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından hazırlanmış ise sorular kimler 
tarafından ve kaç adet olarak hazırlanmıştır ? 

3 - Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından hazırlanmış ise sorulan 
hazırlayan komisyon hangi gizlilik içinde soruları hazırlamıştır ? 
Soruların dışarı sızdırılması mümkün müdür? 

4 - Milli Eği t im Bakanlığı tarafından hazırlanmış ise hazırlayanlar 
kimlerdir ? Sosyal Sigortalar Kurumu ile ilgili mevzuatı hazırlayacak 
yeterliliğe sahip midirler ? 

T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI . 

Hukuk Müşavirliği 

Sayı :B.13.0.HKM.O.00.OO.00.(2006)610-7/13068/^^2— 2 1 NİSAN 2006 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi : 28/03/2006 tarihti ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-19389 sayılı yazı. 

İlgi yazınız ekinde alman Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'a ait 7/13068 sayılı yazılı 
soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve değerlendirmeler 
aşağıda sunulmuştur. 

Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı ve Sigorta İşleri Genel Müdürlüğünde boş 
bulunan Şef ve Muhasebeci kadroları İçin 04.03.2006 tarihinde yapılan görevde yükselme 
sınavının Kurum mevzuatına yönelik bilgi kaynağı, adayların eğitim aldıkları derslerin 
ağırlıktan oranında en az üç katı kadar, dört seçenekli ve çoktan seçmeli soru olarak 
hazırlanmıştır. 

Kurum mevzuatı ile ilgili sorulann bilgi kaynağı Kurum Sınav Komisyonu tarafından 
hazırlanmış olup, sınav kurulunun teşekkülünde unvan ve görev itibariyle Kurum mevzuatına 
vakıf, tecrübeli ve nitelikli personel görevlendirilmiştir 

Şeflik sınavında Kurum mevzuatına yönelik olarak sorulacak olan 60 sorunun 
seçilmesi amacıyla 200 soruluk bilgi kaynağı Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine teslim 
edilmiştir. 

Sorulann seçimine yönelik bilgi kaynağı Komisyon tarafından büyük bir gizlilik ve 
titizlik içerisinde hazırlanmış olup, sorulann dışarıya sızdmlması söz konusu değildir. 

Bilgilerinize arz ederim. ^^^7^1 r2**n*'*J&\ ' 
£ Murat BAŞESGÎOĞLU 

Bakan 
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21.- İstanbul Milletvekili Emin ŞÎRİN'in, BDDK eski yöneticileri hakkında İmar Bankasından 
dolayı açılan davalara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı AbdüllatifŞENER'in 
cevabı (7/13070) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın 
Doç.Dr.AbdülIatif ŞENER tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasjUH--5aygtLanmla arz 
ederim. 08.03.2006 f A ) 

Emin ŞİRİN"~ 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

17.02.2006 tarihli Vatan Gazetesinde aşağıdaki haber yer almıştır: 

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu 
(BDDK) eski Başkam Engin Akçakoca'nın da aralarında bulunduğu 8 eski BDDK yöneticisi 
hakkında dava açü. İmar Bankası'nda çifte hesap tutulması konusunda gerekli denetim 
görevlerini yapmayarak 'görevi kötüye kullanmak' ve 'görevi ihmal' iddiasıyla 3'er yıla kadar 
hapis istemiyle açılan davaya 855 mudinin şikayeti yol açtı. 

Ankara Cumhuriyet Savası Abdullah Ayhan Şan, bankada çifte hesap tutulması 
konusunda sorumlulukları olduğu öne sürülen eski BDDK yöneticileri hakkında yaklaşık 3 
yıldır yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Ankara 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan 
davanın iddianamesinde, eski BDDK Başkanı Akçakoca, yardımcısı Teoman Kerman, 
Değerlendirme ve Uygulama Dairesi eski Başkanı Niyazi Çakır, eski BDDK Yeminli 
Murakıplar Kurulu Başkanı Abdülhalik Berber ve murakıplar Nazım Demirtas, Veysel Oğuz, 
Ahmet Karaca ve Şeydi Uğurlu sanık olarak yer aldı. 

BDDK yöneticilerinin imar Bankası'nda çifte hesap tutulması konusunda gerekli 
denetim görevlerini yapmadıkları öne sürülerek, sanıklardan Berber, Demirtas, Uğurlu, Oğuz 
ve Karaca hakkında suç tarihinde yürürlükte olan eski TCK'nın 'görevi ihmal' suçunu 
düzenleyen 230. maddesi ile Akçakoca, Kerman ve Çakır için de 'görevi kötüye kullanmak' 
suçunu düzenleyen 240. maddesi uyarınca 6'şar aydan 3'er yıla kadar değişen hapisle 
cezalandırılmaları istendi. 

Başbakanlık Teftiş Kurulu'ndan imar Bankası'ndaki çifte hesap tutulması konusundaki 
ihmalle ilgili başsavcılığa gönderilen raporda, adlan geçen BDDK yöneticileri hakkında dava 
açmadan Önce soruşturma izni isteyen savcı Şan'a, Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener izin 
vermişti. İznin ardından savcılıkta ifade veren bürokratlar, İmar Bankası'nda çifte hesap 
tutulmasına ilişkin denetim yetkisinin Sermaye Piyasası Kurulu'nda (ŞPK) olduğunu 
savunarak, SPK'mn sorumlu olduğu bir alanda ihmallerinden söz edilemeyeceğini ileri 
sürerek, suçlamaları reddetmişti. 

Memur suçlarından sorumlu Ankara Cumhuriyet Savcısı Abdullah Ayhan Şan, daha 
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önce de İmar Bankası'ndaki usulsüz bono satışlarında sorumluluğu olduğu iddiasıyla, 
Akçakoca ve diğer BDDK yöneticileri hakkında 'görevi ihmal ve suiistimal' suçlarından daya 
açmıştı. ŞPK yöneticileri ile ilgili de daha önce îmar Bankası'nın yetkisi olmadığı halde 1 
milyar 20 milyon YTL'lik devlet iç borçlanma senedi (DİBŞ) satışı yapılmasına izin verdikleri 
iddiasıyla 'görevi ihmal' suçundan dava açmıştı. Bu davalar devam ediyor." 

îmar Bankası'nda çifte hesap sonucu açılan davarım sadece gerekli denetim 
yapılmadığı iddiasına dayandığı anlaşılmaktadır. Buna mukabil, bu fiilen haricinde ortada çok 
önemli bir kamu zararı da oluştuğu meydandadır. îmar Bankası'ndaki çifte hesap dolayısıyla 
kamu, mudilere ödeme yapma durumunda kalmış, bu ödemeler dolayısıyla da TMSF'nin 
henüz tahsil edemediği alacaklar ve TMSF'nin kullandığı kaynakların maliyetleri dolayısıyla 
çok ciddi kamu zararı oluşmuştur. 

Sorular: 

1- Haklarında îmar Bankası'ndaki çifte hesap dolayısıyla görevi ihmal ve görevi kötüye 
kullanmak suçlarından dava açılan sanıklar hakkında, kamuyu zarara uğratmak ile 
ayrıca kamu zararını mesullerinden tahsil etmek davaları da açılacak mıdır? 

2- Bu konuda Kurumunuzun bir şikayeti olacak mıdır? Olmayacaksa neden 
olmayacaktır? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.001/û4-88-^- j2tj/ö^2006 

Konu : 7/13070-19685 esas sayılı 
yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :28.03.2006 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-19389 sayılı yazınız. 

istanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİN tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na 
sunulan 7/13070-19685 sayılı yazılı soru önergesinin cevabına ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu'nun 13.04.2006 tarih ve BDDK.2006.01.DHD.KİK-3831 sayılı, Sermaye Piyasası 
Kurulu'nun 17.04.2006 tarih ve B.02.1.SPK.0.61-1876-6025 sayılı ve Tasarruf Mevduatı Sigorta 
Fonu'nun 18.04.2006 tarih ve B.02.2.TMS.0.42-000-66 sayılı yazısı ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

/ 
EKLER: S Doç.Dr.Abdüllatif ŞENER/ 
1-BDDK'nun 13.04.2006 tarih ve 3831 sayıh yazısı.. D e v l e t B a k a m v e B a ş b a k a n Yardımcısı 
2-SPK'nun 17.04.2006 tarih ve 6025 sayılı yazısı.' 
3-TMSF'nun 18.04.2006 tarih ve 66 sayılı yazısı.ı 
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BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 
(Destek Hizmetleri Dairesi) 

Sayı : BDDK.2006.01 .DHD.KÎK- 3 83 / 1 ; 

Konu : Soru önergesi 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sayın Doc.Dr. AbdüHatif ŞENER) 

İlgi:30.03.2006 tarih ve B.02.0.001/01-708 sayılı evrak akış ve talimat formu. 

îlgide kayıtlı evrak akış ve talimat formu ekinde gönderilen İstanbul Milletvekili Emin 
ŞIRİN'in Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunduğu 7/13070 sayılı soru 
önergesinde yer alan ve Kurumumuzu ilgilendiren hususlara ilişkin cevaplarımız aşağıda 
sunulmaktadır. 

1) Bilindiği üzere, mülga 4389 sayılı Bankalar Kanununun 3 üncü maddesinin (1) 
numaralı fıkrası ve 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası ile meri 5411 sayılı Bankacılık 
Kanununun 82 ve 111 inci maddeleri uyarınca, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 
ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, ayrı tüzel kişiliklere haiz bulunmaktadırlar. 

Diğer taraftan, bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni kaldırılan 
bankalarda yer alan sigortalı mevduatın kim tarafından ve hangi koşullar altında ödeneceği, 
4969 ve 5021 sayılı Kanunlarla belirlenmiştir. Nitekim, 4969 sayılı Kanunun geçici 2 nci 
maddesinin (1) numaralı fıkrası; 

" tasarruf mevduatı niteliğini haiz hesaplar Hazine Müsteşarlığı ve Tasarruf 
Mevduatı Sigorta Fonunun müşterek önerisi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek 
esas ve usullere göre Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından ödenir" 

hükmünü amir iken, 5021 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde; 

" bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni kaldırılan bankalarda 
bulunan tasarruf mevduatı sigortası kapsamındaki tasarruf mevduatı, Tasarruf Mevduatı 
Sigorta Fonu tarafından ödenir. " hükmü yer almaktadır. 

Ayrıca, "Bankalar Kanununun 14 üncü Maddesinin (3) Numaralı Fıkrası Uyarınca 
Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan T.İmar Bankası T.A.Ş. 
Nezdinde Bulunan Tasarruf, Ticari Kuruluşlar ve Diğer Kuruluşlar Mevduatının Tasarruf 
Mevduatı Sigorta Fonunca Ödenmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Kararda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin" 12.12.2005 tarih ve 2005/9828 sayılı Bakanlar Kurulu kararının Ek 1 
inci maddesiyle de T. İmar Bankası T.A.Ş.'nin bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul 
etme izninin kaldırıldığı tarihten geriye doğru bir ay içinde Devlet iç borçlanma senedinden 
dönülerek açılan mevduat hesaplarına ilişkin ödemelerin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca 
yapılacağı hükme bağlanmıştır. 
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Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri gereğince, bankacılık işlemleri yapma ve 
mevduat kabul etme izni kaldırılan T. İmar Bankası T.A.Ş.'deki mevduatı, mülga 4389 sayılı 
Bankalar Kanunu, mer'i 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile 4969 ve 5021 sayılı Kanun 
hükümleri çerçevesinde ödeme yükümlülüğü, Kurumumuzdan ayrı bir tüzel kişiliği haiz olan 
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna ait bulunmaktadır. Nitekim, T. İmar Bankası T.A.Ş.'deki 
mevduatın ödenmesi talebiyle aralarında Kurumumuzun da bulunduğu bazı kamu kurum ve 
kuruluşları aleyhine açılan davalarda Danıştay 13. Dairesi verdiği kararlarla Kurumumuzu 
hasım mevkiinden çıkarmakta ve böylece bir anlamda mevduat ödemeleri ile Kurumumuzun 
bir ilgisinin bulunmadığını teyid etmektedir. 

Bu itibarla, T. İmar Bankası T.A.Ş. nezdindeki mevduatlara ilişkin olarak yapılan tüm 
Ödemeler de Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca gerçekleştirilmiş olup, Kurumumuz 
malvarlığından karşılanan herhangi bir ödeme olmadığından Kurumumuz bakımından 
doğmuş herhangi bir zarar bulunmamaktadır. Bu nedenle, Banka nezdinde gerçekleştirilen 
çifte mevduat kaydından kaynaklanan kamu zararının tahsili talepli bir davanın tarafımızca 
açılma imkanı bulunmamaktadır. 

2) Soru önergesine konu edilen çifte kayıt usulsüzlüğünün tespit edilememesi ile ilgili 
olarak Başbakanlık Müfettişlerince düzenlenen 10.12.2004 ve 30/04-201 sayılı "Kayıtdışı 
Mevduat (Çifte Kayıt) Raporu"nda sorumluluğu tespit edilenler hakkındaki adli soruşturma, 
Bakanlığınız ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından verilen izinler 
çerçevesinde yürütülmüş ve kamu davası açılmıştır. İlgililer hakkında isnat edilen suçların, bu 
izin prosedürü sonrasında kamu adına Cumhuriyet Savcılığınca re'sen soruşturulduğu ve 
açılan kamu davasının da bu çerçevede kamu adına re'sen yürütüldüğü tabiidir. 

Bilgilerini arz ederim 

T.C. 
B A Ş B A K A N L I K 

Sermaye Piyasası Kurulu 

Sayı : B.02.1 .SPK.0.61- (8^^-6025' /? /^./2006 
Konu : T c 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 
(Sn. Doç. Dr. AbdüIIatif ŞENER) 

İlgi: 30.3.2006 tarih ve B.02.0.001/01-708 sayılı Evrak Akış Ve Talimat Formu. 

İlgide kayıtlı form ekinde yer alan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel 
Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 28.3.2006 tarih ve 
A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-19389 sayılı yazısında, yazı ekinde yer alan İstanbul Milletvekili Sn. Emin 
ŞIRİN'in 8.3.2006 tarih ve 7/13070 sayılı yazılı soru önergesinin cevaplandınlması talep 
edilmektedir. 

İlgide kayıtlı evrak akış ve talimat formu ekinde yer alan İstanbul Milletvekili Sn. Emin 
ŞIRİN'in 8.3.2006 tarihli yazılı soru önergesinde yer alan ve Sermaye Piyasası Kurulunun görev 
ve sorumluluk alanı dahilindeki konularla ilgili olarak verilen cevaplar ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. /fou*^—-
Doç. Dr. Doğan CANSIZLAR 
Kurul Başkanı 
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S ö z konusu soru önergesinde, T. İmar Bankası T .A .Ş . (İmar Bankası) nezdinde^çifte 

hesap tutulması konusunda gerekli denetim görevlerinin yapılmaması suretiyle "görevi kötüye 

kul lanma v e görevi ihmal" iddiasıyla Bankacılık Düzen leme v e Denet leme Kurumu'nun eski 

Başkan v e bir k ıs ım eski yöneticileri hakkında dava açıldığı, İmar Bankası tarafından yetkisi 

o lmadığı halde Dev le t iç borçlanma senedi (DİBS) satışı yapılması sebebiyle , Sermaye Piyasası 

Kurulu yöneticileri hakkında da "görevi ihmal" iddiasıyla dava açıldığı, İmar Bankası nezdinde 

çifte hesap açılması sebebiyle çok büyük bir kamu zararının doğduğu, İmar Bankası'ndaki çifte 

hesap dolayısıyla görevi ihmal v e görevi kötüye kullanma suçlarından haklarında dava açılan 

sanıklardan, kamu zararının tahsili amacıyla dava açılıp açılmayacağı, bu konuda Kurumun bir 

şikayetinin olup olmayacağı hakkında bilgi verilmesi talep edilmektedir. 

Anılan soru önergesinde, ağırlıklı olarak İmar Bankası nezdinde çifte (mevduat) hesabı 

açılması sebebiyle B D D K yetkilileri hakkında açılan davadan bahsedilmektedir. 

Bununla birlikte, İmar Bankası tarafından yetkisiz olarak D İ B S satılması olayına ilişkin 

olarak, denet im ve gözet im görevinin gereği gibi yerine getirilmediği iddiasıyla. Sermaye 

Piyasası Kurulu'nun bir k ıs ım yöneticileri hakkında TCK md. 230 /2 hükmü uyarınca, Ankara 24 . 

As l iye Ceza Mahkemesi nezdinde açılan E .2004 /624 sayılı davada yargılama devam etmektedir. 

Öte yandan, diğer ilgili idarelerle birlikte Kurulumuza karşı da idari yargıda açılan, 

karşılıksız hazine bonosu satışı nedeniyle doğan zarann tazmini istemli tam yargı davaları da 

devam etmektedir. 

x.c. 
T A S A R R U F M E V D U A T I S İ G O R T A F O N U 

Basın v e Halkla İlişkiler M ü d ü r l ü ğ ü 

Sayı : B . 0 2 . 2 . T M S . 0 . 4 2 - 0 0 0 - £ £ > f g / Q L / 2 , 0 0 Ö 

Konu : Soru Önergesi 

T .C. 
D E V L E T B A K A N L I Ğ I v e 

B A Ş B A K A N Y A R D I M C I L I Ğ I N A 
(Sn. Doç . Dr . Abdül la t i f Ş E N E R ) 

îlgi : 29 /03 /2006 tarih ve B.02 .0 .001/ (01) 708 - 7 /13070 sayılı yazınız. 

İlgi'de kayıtlı yazınız ekinde yer alan istanbul Milletvekili Err.in ŞİRİN'in soru önergesinde 
cevaplanması talep edilen sorulara ilişkin Kurumumuzun görüşleri ve konu ile ilgili bilgiler aşağıda 
değerlendirmelerinize sunulmaktadır. 

Mülga 4 3 8 9 sayılı Bankalar Kanununun 3 . maddesi "Bu Kanun ve ilgili diğer mevzuatın, 
Kanunda gösterilen yetkiler çerçevesinde düzenlemeler de yapmak suretiyle uygulanmasını 
sağlamak, uygulamayı denetlemek v e sonuçlandırmak, tasarrufların güvence altına alınmasını temin 
etmek" BDDK'nın görev alanına girmektedir. 

Bu kapsamda, Fon'a devredilmeden önce canlı bir banka olan Irnar Bankası T.A.Ş. 'deki 
hesaplara ilişkin denetim ve gözetim görevi BDDK'nın uhdesinde bulunmakla ilgililerin işbu 
görevlerini yerine getirirken "görevi ihmal" v e "görevi köitlye kullanma" suçları işlemeleri halinde 
açılacak davalann ve/veya yapılacak şikayetlerin yasal mevzuat çerçevesinde adı geçen Kurum 
tarafından yapılması gerektiği düşünülmektedir. 

Öte yandan konu ile ilgili olarak Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanmış 
rapor üzerine başlatılmış bir soruşturma mevcuttur. Ayrıca, bahse konu görevliler hakkında 5411 
sayılı Bankacılık Kanunun 104 üncü maddesinin s o n fıkrasında yer alan "Kurumun, yaptığı 
ödemeleri ilgililerinden talep edebilmesi için, bu kişiler hakkında kusurlu olduklarına ilişkin 
mahkeme kararının kesinleşmesi gerekir." hükmünün de gözönünde tutulması gerekeceği tabiidir. 

^H^ Jl t i 1 -t 
Bilgilerinize arz ederim. p=ı T",,1 ' *̂- * 

A h m e t E R T Ü R K 
B A Ş K A N 
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22.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, mısır ithalatına ilişkin sorusu ve Devlet 
Bakanı Kürşad TÜZMEN'in cevabı (7/13074) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Kürşat TÜZlvIEN tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. ~~ *v *Urtâ,_ 

vekıH^ 

1 -

2 -

3-
4-

Ümmet KANDOĞA 
DYP Denizli Milletvek 

Mısır ithalatında son 5 yılda her yıl için ayrı ayrı belirtilmek üzere 
uygulanan Gümrük vergisi oranları ve değişimleıü ne olmuştur? 
Son 5 yılda mısır ithalat ve ithalat miktarı miktar ve değer olarak ne 
olmuştur? 
Son 5 yılda hangi ülkelerden mısır ithalatı yapılmıştır? 
Dünya Ticaret Örgütü kurallarına göre son 5 yılda mısır ithalatında 
uygulanabilecek azami Gümrük Vergisi oram ne olmuştur? 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Dış Ticaret Müsteşarlığı 

Sayı 

Konu 

:B.02.1.DTM.0.09.00.00 — ;227 

: Yazılı Soru Önergesi 

T Ü R K İ Y E BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

24.04.06 1 4 9 4 2 

t lgi : 28/03/2006 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-19389 sayılı yazılan. 

İlgi'de kayıtlı yazılan eki Denizli Milletvekili Sn. Ümmet KANDOĞAN tarafından verilen 
7/13074 sayılı yazılı soru önergesine ilişkin cevap ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 
Kürşad TÜZMEN 

Devlet Bakanı 
Ekler: 
1-3 

Denizl i Milletvekili Sn . Ü m m e t K A N D O Ğ A N tarafından verilen 7/13074 sayılı soru 
önergesi: 

2001-2005 yılları arasındaki dönemde mısır ithalatında uygulanan gümrük vergileri ve Dünya 
Ticaret Örgütü tarife taahhütlerimiz ile ülkeler itibariyle söz konusu ürünün ithalatına ilişkin 
istatistikler ilişikte sunulmaktadır. 

T O H U M L U K O L M A Y A N M I S I R İ T H A L A T I N D A U Y G U L A N A N G Ü M R Ü K 
V E R G İ L E R İ 

İ thalat Rej imi K a r a r ı n a Ek Karar ın 
Y a y ı m l a n d ı ğ ı R e s m i Gazete 

Tar ih v e Sayısı 
1 8 / 5 / 2 0 0 0 - 2 4 0 5 3 
3 1 / 1 2 / 2 0 0 0 - 2 4 2 7 4 Mükerrer 
1 6 / 0 2 / 2 0 0 1 - 2 4 3 0 9 
2 8 / 0 4 / 2 0 0 1 - 2 4 3 8 6 
1 7 / 0 8 / 2 0 0 1 - 2 4 4 9 6 
3 1 / 1 2 / 2 0 0 1 - 2 4 6 2 7 Mükerrer 
2 5 / 0 6 / 2 0 0 2 - 2 4 7 9 6 
1 7 / 0 4 / 2 0 0 3 - 2 5 0 8 2 
0 8 / 0 8 / 2 0 0 3 - 2 5 1 9 3 
2 5 / 0 9 / 2 0 0 3 - 2 5 2 4 0 
3 1 / 1 2 / 2 0 0 3 - 2 5 3 3 3 1. Mükerrer 
3 1 / 1 2 / 2 0 0 4 - 2 5 6 8 7 2 . Mükerrer 
3 1 / 8 / 2 0 0 5 - 2 5 9 2 2 
3 1 / 1 2 / 2 0 0 5 - 2 6 0 4 0 2 . Mükerrer 

Mıs ır i tha la t ında Tespi t 
Edi len G ü m r ü k 

Vergis i (%) 
3 0 
5 0 
2 5 
10 
4 0 
10 
3 5 
2 0 
4 5 
7 0 
8 0 
100 
1 3 0 
130 

D T Ö 
T a a h h ü t 

O r a n ı (%) 
188 
188 
186 
1 8 6 
1 8 6 
1 8 6 
1 8 4 
182 
182 
182 
1 8 2 
1 8 0 
1 8 0 
1 8 0 
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21/6/2005 tarihi ve 25852 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "İthalatta Gözetim 
Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/10)" uyarınca CİF 130 $/ton kıymetin altında 
birim kıymetleri haiz olan 1005.90 G.T.P'li tohumluk olmayan mısır ithalatında gözetim 
uygulaması bulunmaktadır. 
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23.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, kütüphanelere ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm 
Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/13087) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Atilla KOÇ tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. ç ^ -

Nail KAMACI 
CHP Antalya Milletvekili 

Bir ülkenin kültürel ve entelektüel gelişmişlik düzeyini gösteren en önemli unsurlardan 
bir tanesi o ülkede kütüphanelere gerek niceliksel gerekse niteliksel anlamda verilen önemdir. 
Vatandaşlar ne sıklıkla kütüphaneye gidiyorlarsa, o derece kişisel ve toplumsal gelişim 
kaydediliyor demektir. Dolayısıyla özellikle de AB sürecinde olan bir ülke olan Türkiye'nin 
kütüphanelerinin durumu üzerinde durulması gereken bir nokta olup bu konuda ciddi ve tutarlı 
politikalar geliştirilmesi zorunludur. Bu çerçevede; 

1. Türkiye'de toplam kaç adet kütüphane vardır? 
2. Bunlardan kaç tanesi halk kütüphanesi şeklinde örgütlenmiştir? 
3. Türkiye'de kütüphane başına düşen kişi sayısı kaçtır? 
4. Bu rakam, AB üyesi ülkelerle kıyaslandığında, yeterli midir? 
5. Türkiye'de ki halk kütüphanelerinin kaç tanesi düzenli olarak gazete ve dergi gibi süreli 

yayın takibi yapmaktadır? 
6. Türkiye'de kütüphanelerin durumunun iyileştirilmesi için gelecekte herhangi bir 

politika izlenecek midir? 

T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

Sayı :B.16.0.BHI.0.O0.00.0O/6l3l*3 . 2 0 / 0 4 / 2 0 0 6 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 28/03/2006 tarihli ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02/19389 sayılı yazısı. 

Antalya Milletvekili Sayın Nail KAMACI'nın 7/13087-19630 Esas No'lu soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. ^ X i \ 

Bilgilerinizi arz ederim. 
EK: 
Cevap 

- 1 6 0 -



TBMM B:93 25 .4 .2006 0 : 3 

ANTALYA MİLLETVEKİLİ SAYIN NAİL KAMACI'NIN 7/13087-19630 
ESAS NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN 

BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

SORU 1: Türkiye'de toplam kaç adet kütüphane vardır? 

CEVAP 1: Ülkemizde Bakanlığıma bağlı olarak 1223 kütüphane hizmet vermektedir. 

S O R U 2: Bunlardan kaç tanesi halk kütüphanesi şeklinde örgütlenmiştir? 

CEVAP 2 : 1161 Halk Kütüphanesi, 48 Çocuk Kütüphanesi ve 14'ü Yazma Eser 
Kütüphanesidir. 

SORU 3: Türkiye'de kütüphane başına düşen kişi sayısı kaçtır? 

CEVAP 3: Kütüphane sayısı ülke nüfusuna oranlandığında 57.236 kişiye l' kütüphane 
düşmektedir. 

SORU 4: Bu rakam, AB üyesi ülkelerle kıyaslandığında, yeterli midir? 

CEVAP 4: Bu rakam AB ülkeleri ile kıyaslandığında yeterli görülmemektedir. 

SORU 5: Türkiye'deki halk kütüphanelerinin kaç tanesi düzenli olarak gazete ve dergi 
gibi süreli yayın takibi yapmaktadır? 

CEVAP S: Ülkemizde okuma alışkanlığının geliştirilmesi ve okuyucuların güncel 
olaylar ve haberler hakkında bilgi edinmelerini sağlamak amacıyla, 2005 yılında olduğu gibi 
2006 yılında da Bakanlığıma bağlı halk kütüphanelerinde okuyucu hizmetine sunulmak üzere 
500 kütüphane için 2 çeşit günlük gazeteye abone olunması amacıyla ödenek gönderilmesi 
planlamıştır. 

Ayrıca kültürel gelişmemize katkı sağlaması, insanların ilgi duydukları konu hakkında 
bilgi sahibi olmaları ve kişisel yaratıcılığı geliştirme fırsatını okuyuculara sunabilmek 
amacıyla kütüphanelerimiz için, 122 adet yurtiçi ve 14 adet yurtdışı olmak üzere toplam 136 
çeşit süreli yayının Bakanlığımca abonelik işlemleri gerçekleştirilmiştir. Başta 81 îl Halk 
Kütüphanesi olmak üzere, 848 adet halk kütüphanesine okuyucu, koleksiyon,: bina durumu 
gibi kriterler göz önünde bulundurularak dergilerin dağıtımı yapılarak okuyucu hizmetine 
sunulmaktadır. 

SORU 6: Türkiye'de kütüphanelerin durumunun iyileştirilmesi için gelecekte 
herhangi bir politika izlenecek midir? 

CEVAP 6: Bakanlık olarak genel amacımız; kütüphanelerimizin ihtiyaç duyulan 
yerlerden başlanarak, ülke genelinde planlı ve dengeli bir şekilde dağılımını sağlamaktır. Bu 
amaç doğrultusunda, yerel yönetimlerle de işbirliği yapılarak yeni kütüphaneler hizmete 
açılmaktadır. Ayrıca yerel yönetimler, kütüphane açılması ve işletilmesi konusunda teşvik 
edilmektedir. 

Internet erişim merkezleri kurulması projesi çerçevesinde, 81 il halk kütüphanesi, 
İstanbul Devlet Beyazıt Kütüphanesi ve 18 ilçe halk kütüphanesine gerekli donanım ürünleri 
temin edilerek internet bağlantıları sağlanmış ve üye kullanıcılara ücretsiz internet hizmeti 
verilmeye başlanmıştır. Bu çalışmanın 2006 yılı içerisinde kapsamı genişletilerek 100 büyük 
ilçe halk kütüphanesinin de bu proje çalışmalarına dahil edilmesi ile ilgili hazırlıklar 
yürütülmektedir. 

14'ü müstakil yazma eser kütüphanesinde, 16'sı halk kütüphanelerinde olmak üzere 
toplam 30 kütüphanemizde 161.235 yazma eser bulunmaktadır. Bu eserlerimizin, CD'lere 
aktarılarak evrensel düzeyde araştırmacılara hızlı, ucuz ve kaliteli hizmet vermek eserlerin -
yıpranmasını önlemek ve gelecek kuşaklara sağlıklı olarak aktarmak; uluslar arası düzeyde 
eserlerimizi tanıtarak, bilimsel ve kültürel çalışmalara katkı sağlamak amacıyla 75.045 yazma 
eser, mikrofilm ve CD kopya (dijital arşiv) oluşturulmuştur. Bu projenin 2006 yılı sonu 
itibariyle tamamlanması hedeflenmektedir. 

Bakanlığıma bağlı halk kütüphanelerimizin derme (materyal) yönünden 
zenginleştirilmesi, fiziksel (onarım ve donatım) durumunun iyileştirilmesi, teknolojik alt yapı 
ve donanımının modernleştirilmesi ve yeni kütüphaneler kurulması yönünde toplumsal destek 
sağlayacak "Kütüphaneler için" adlı bir kampanya başlatılmış olup, 28 Mart 2006 tarihinde 
kamuoyuna duyurulmuştur. 
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24.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya 'da bazı tarihî yerlerin elektriklerinin kesil
mesine ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/13088) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Atilla KOÇ tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. s ^ \ A. OAW 
Nail KAMACI 

CHP Antalya Milletvekili 
Antalya'nın Derme ilçesindeki Noel Baba Kilisesi ve Myra Antik Kenti'nin elektrikleri 

TEDAŞ tarafından kesilmiştir. Yetkililer, Myra Antik Kentinin 536 YTL borcu olması, Noel 
Baba Kilisesi'nin ise abone kaydının olmamasının bu uygulamaya neden olduğunu 
belirtmişlerdir. Her iki ören yerinin yılda ortalama 500 bin kişi tarafından gezildiği göz önüne 
alındığında bu yörelerdeki elektrik kesintisi sorun olmaktadır. Bu çerçevede;-

1. Bu yerlerin borç nedeniyle elektriklerinin kesilmesi doğru mudur? 

2. Bu sorunun elektrikler kesilmeden çözülmesi için herhangi bir çalışma yapılmış mıdır? 
T .C. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği 

Sayı :B.16.0.BHI.0.O0.00.O0/fe\i52. 2 © '<>4 / 2006 
Konu : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 28/03/2006 tarihli ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02/19389 sayılı yazısı. 

Antalya Milletvekili Sayın Nail KAMACI'nın 7/13088-19633 Esas No'lu soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 
EK: 
Cevap 

ANTALYA MİLLETVEKİLİ SAYIN NAİL KAMACI'NIN 7/13088-19633 
ESAS NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN 

BAKANLIĞIMIZ CEVABI 
Antalya'nın Demre ilçesindeki Noel Baba Kilisesi ve Myra Antik Kenti'nin 

elektrikleri TEDAŞ tarafından kesilmiştir. Yetkililer, Myra Antik Kentinin 536 YTL. borcu 
olması. Noel Baba Kilisesi'nin ise abone kaydının olmamasının bu uygulamaya neden 
olduğunu belirtmişlerdir. Her iki ören yerinin yılda ortalama 500 bin kişi tarafından gezildiği 
göz önüne alındığında bu yörelerdeki elektrik kesintisi sorunu olmaktadır. Bu çerçevede; 

SORU I: Bu yerlerin borç nedeniyle elektriklerinin kesilmesi doğru mudur? 

SORL 2: Bu sorunun elektrik kesilmeden çözülmesi için herhangi bir çalışına 
yapılmış mıdır? 

CEVAP 1,2: Myra Örenyerinin elektrik borcunun Bakanlığım Döner, .Sermaye 
İşletmesi Merkez Müdürlüğü tarafından ödendiği, 02/03/2006 tarihinden itibaren elektriğinin 
açıldığı ve şu anda herhangi bir borcunun bulunmadığı; 

Noel Baba Kilisesinin de elektriğinin kesilmesindeki nedenin Demre Belediyesi ile 
TEDAŞ işletmesi arasındaki anlaşmazlıklardan kaynaklandığı, ayrıca daha önceden kiliseye 
ait bir aboneliğin bulunduğu, bu aboneliğin lojman aboneliği olduğu, herhangi bir bilgi 
verilmeden yıllar önce TEDAŞ tarafından iptal edildiği, 29/03/2006 tarihinde TEDAŞ'la 
anlaşma sağlanarak elektriğin tekrar açıldığı anlaşılmaktadır. 

Noel Baba Kilisesinin elektrik aboneliği işlemlerinin Antalya Müze Müdürlüğü 
tarafından yürütülmesi hususunda Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne talimat 
yazılmıştır. 
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25.- Giresun Milletvekili Mehmet IŞIK'ın, uluslararası bir organizasyonda gösterilen sözde Er
meni iddiaları konulu filme ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/13090) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ tarafından 
yazdı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 06.03.2006 

Mehmet 
GiresuniVffUetvekili 

Her yd 6-7 Mart'ta Strasbourg' da düzenlenen Euromage organizasyonu Avrupa 
Konseyi destekli bir sinema fonu olan, üye ülkelerin filmlerinin gösterildiği ve 
temsilcilerinin yer aldığı büyük bir organizasyon. 

On beş yıl süreyle Türkiye* yi bu organizasyonda başarıyla temsil eden Faruk 
GÜNALTAY AKP Hükümetince geçen yd görevden alınarak yerine Ahmet 
BOYACIOĞLU ile İhsan KABİL getirilmiş. 

Ermeni asdiı İtalyan Antonia Aslan'ın kitabı olan "Tarla Kuşlu Ev" İtalyan 
yönetmen Victorio Taviani tarafından filme çekiliyor. Bu film tepeden tırnağa, Ermeni 
Soykırım propagandası; Türklerin Ermenileri nasd kestiği, nasıl soykırım yaptığı 
iddiaları ile dolu. Euromage üyesi ülkeler, her yd bu fona belli miktarda para ödüyor. 
Bu para daha sonra üye ülkelerin filmlerine destekte kullandıyor.Türkiye bu fona yılda 
1 milyon Euro ödüyor. Ermeni Soykırımını gösteren bu füme Türkiye de 1 milyon Euro 
katkıda bulunmuş yani desteklemiş oluyor. 

Soru 1- Daha önce ve on beş yd süre ile benzer filmler için hiç böyle bir skandal 
yaşanmamışken, şimdi bu skandal neden? 

Soru 2- Faruk GÜNALTAY orada temsilci iken neden bunlar olmuyor da şimdi oluyor? 

Soru 3- Ahmet BOYACIOĞLU ile İhsan KABİL'in Sanat ve Sinema ile ilgi ve 
birikimleri nedir? 

Soru 4- Şu anda görevde olan temsilcilerimiz hangi çabayı gösteriyorlar da bu skandali 
önleyemiyorlar? 

Soru 5- Bu sonuç; Türkiye Cumhuriyeti için kabul edilebilir bir sonuç mudur? İlgililer 
hakkında herhangi bir işlem yapmayı düşünüyor musunuz? 

T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

Sayı :B.16.0.BHI.0.00.00.00/ U 3 5 5 20'^V2006 

Konu : Soru Önergesi 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 28/03/2006 tarihli ve 
A.Ol.O.GNS.0.10.00.02/19389 sayılı yazısı. 

Giresun Milletvekili Sayın Mehmet IŞIK'ın 7/13090-19675 Esas No ' lu soru önergesinin 
cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

EK* 
-, Atilla KOÇ 
C e v a P Bakan 
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GİRESUN MİLLETVEKİLİ SAYIN MEHMET IŞIK'IN 7/13090-19675 
ESAS NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN 

BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

Türkiye'nin 2006 yılında Eurimages'e yapacağı katkı 767.173.32 Euro olup, bu rakam 
Eurimages'in 19.658.810 tutarındaki 2006 bütçesinin %3.97'sini oluşturmaktadır. 
Dolayısıyla, "Tarlakuşu Çiftliği" filmine ülkemizin bir milyon Euro katkıda bulunduğunu 
söylemek yanlıştır. Söz konusu bütçe, hepsi ortak yapım olan yaklaşık 55 adet uzun metrajlı 
film ile belgesel filmlerin yapımına ve dağıtımına ayrılmaktadır. 

SORU 1: Daha önce ve on beş yıl süre ile benzer filmler için hiç böyle bir skandal 
yaşanmamışken, şimdi bu skandal neden? 

SORU 2: Faruk Günaltay orada temsilci iken neden bunlar olmuyor da şimdi oluyor? 

CEVAP 1,2: Paulo ve Vittorio Taviani kardeşlerin bu film projesi üzerinde uzun 
süredir çalıştıkları bilinmektedir. Dışişleri Bakanlığı, 18 Şubat 2006 tarihinde yani Eurimages 
toplantısından 15 gün önce İtalyan Dışişleri Bakanlığına başvurmuş ve uyarıda bulunmuştur. 
Bu başvuru sonucunda filmin yönetmenleri İtalyan Kültür Bakanlığı 'na çağrılmış ve Sayın 
Bakan Rocco Buttiglione'ye 25/02/2006 tarihinde yazdıkları mektupla filmin senaryosunu 
değiştirdiklerini belirtmişlerdir. Mektubun bir nüshası da Bakanlığım arşivinde 
bulunmaktadır. 

Bu filmin 2006 yılı başında Eurimages'in gündemine gelmesi tamamen bir rastlantı 
olup, Eurimages Türkiye Temsilcisiyle ilişkilendirilmesinin sadece şu andaki temsilcimiz için 
değil, önceki temsilcilerimiz için de haksızlık olduğunu düşünüyorum. 

SORU 3: Ahmet Boyacıoğlu ile İhsan Kabil 'in sanat ve sinema ile ilgi ve birikimleri 
nedir? 

CEVAP 3 : Ahmet Boyacıoğlu ve İhsan Kabil sinema konusunda uzmandırlar. Adı 
geçenlerin özgeçmişleri bilgi için ekte takdim edilmektedir. 

SORU 4: Şu anda görevde olan temsilcilerimiz hangi çabayı gösteriyorlar da bu 
skandali önleyemiyorlar? 

CEVAP 4: En az sizin kadar tepkili olduğum ve Italya-İspanya-Fransa ve 
Bulgaristan'dan 4 yapımcı şirketin ortaklığı ile gerçekleştirilmesi düşünülen "Tarlakuşu 
Çiftliği" filminin bütçesi 9 milyon 677 bin 561 Euro'dur. Yapımcılarının Eurimages'dan 
istediği miktar, filmin bütçesinin yüzde 6.10'luk bölümünü oluşturan 600 bin Euro'dur. 
Eurimages'in desteği olsun ya da olmasın yapımcıları tarafından bu filmin çekilmesinin 
planlandığı aşikardır. 

Eurimages'in ortak yapım desteği şartlarını yerine getirerek uygun bir dosya 
hazırlayan yapımcılar kendi ülke hükümetlerine danışmaksızın Eurimages'a 
başvurabilmektedirler 

Eurimages üyesi bir ülke olarak, toplantı sırasında, filmin ırkçı bir yapım olduğu, 
Türk-Ermeni ilişkilerinde çok ciddi gerilimler yaratacağı, ilişkilerin düzelmesini 
engelleyeceği ve Türkiye'ye verdiği zarar kadar Ermenistan'a da zarar vereceği 
temsilcilerimiz tarafından belirtilmiştir. 

32 üyesi bulunan Eurimages'in, Türk-Ermeni ilişkilerine olduğu kadar barışa da ciddi 
zarar verecek bu filme destek vermesini engellemek için elden gelen her türlü çaba 
gösterilmiştir. 

Temsilcilerimiz tarafından yapılan konuşmanın İngilizce metni ekte sunulmaktadır. 

SORU 5: Bu sonuç, Türkiye Cumhuriyeti için kabul edilebilir bir sonuç mudur? 
İlgililer hakkında herhangi bir işlem yapmayı düşünüyor musunuz? 

CEVAP 5: Bu sonuç elbette kabul edilebilecek bir sonuç değildir. Hükümetimizin 
konu üzerine çalışmaları sürmektedir. Konuya ilişkin dosya Bakanlığımca incelenmiş olup, 
temsilcilerimizin Türkiye'yi en iyi şekilde savundukları saptanmıştır. Ancak, 32 üye ülke 
arasında tek oya sahip olunmasından dolayı projenin geçmesi engellenememiştir. 

-164 -



TBMM B: 93 25 . 4 . 2006 O: 3 

ÖZGEÇMİŞ 

Ad - Soyad: 

Görev: 

Doğum yeri - tarihi: 

Eğitim: 

Mesleki Deneyim: 

Ahmet A. Boyacıoğlu 

Ankara Sinema Derneği Başkanı, 
Avrupa Filmleri Festivali Genel Sekreteri 
TURSAK Vakfı Denetleme Kurulu Üyesi 
Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi 
Eurimages Türkiye Temsilcisi 

Zonguldak, 31.7.1953 

1971 TED Zonguldak Koleji 
1977 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 
1978-1985 Kreiskrankenhaus Erbach - II Hessen Klinik, 
Almanya, Genel Cerrahi ihtisası 

1978-1997 Kreiskrankenhaus Erbach - II Hessen Klinik, 
Almanya, Genel Cerrahi Asistanı, 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ibn-i Sina Hastanesi ve 
Ziraat Bankası Hastanesinde Genel Cerrahi Uzmanı 
1988-1995 Ankara Uluslararası Film Festivali Yürütme Kurulu Üyesi 
1991 Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı Kurucu Üye 
1991 Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TURSAK) 
Kurucu Üye 
1995-.... Avrupa Filmleri Festivali - Gezici Festival Kurucu Üye, 
Yürütme Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri 
1998 Ankara Sinema Derneği Kurucu Üye 
1998-2001 TRT Radyo1 Gecenin İçinden Programı 
"Sine - Radyo" Köşesi hazırlayıcısı ve sunucusu 

2000 Birinci İsrail Film Şenliği Koordinatörü 
2001 İkinci İsrail Film Şenliği Koordinatörü 
2001 Mısır Film Şenliği Koordinatörü 
2001 iran Film Şenliği Koordinatörü 
2001- 2006 tarihleri arasında her yıl düzenlenen ingiliz Kısa Film 
Günleri Koordinatörü 
2002 Finlandiya Film Şenliği Koordinatörü 
2002 Kore Film Festivali Koordinatörü 
2003 -...Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi 
2003 Huesca Film Festivali - ispanya: Uluslararası Jüri Üyesi 
2003 Kanada Film Şenliği Koordinatörü 
2003 Yunanistan Film Şenliği Koordinatörü 
2004 Dünyadaki ilk gösterimi Karlovy Vary Film Festivalinde yapılan 
"En iyi 10 Türk Filmi projesi" koordinatörü 
2005 - Kafkas Kültürleri Festivali Kafkas Film Günleri Koordinatörü 
2005 Konya Aşkın Filmler Festivali Koordinatörü 
2005 -.... Eurimages TürkiyeTemsilcisi 
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1986 "Oscar Filmleri" adlı kitabın yazarı (1991'de ikinci baskı) 
1988 -.... Çeşitli gazete ve dergilerde sinema üzerine yazılar 

Film Yapımı: 

Yabancı Dil: 

Medeni Hal: 

1998 Uzun Metrajlı Film: Operation Samum 
(Yönetmen Wladyslaw Pasikovvski - Polonya) Yapım Koordinatörü 
2001 TRT Genç Sinemacılar projesi: Kısa Film: Cenaze Töreni 
Yönetmen (Molodist - Kiev Uluslararası Film Festivali: Mansiyon) 
2001 TRT Genç Sinemacılar ProjeskKısa Film: 3x8=24 Yönetmen 
2002 TRT Genç Sinemacılar Projesi: Belgesel Film: Sarı Kızın Dağı 
(Yönetmen:Tuncel Kurtiz) Yönetmen Yardımcısı 
2001 Uzun Metrajlı Film: İtiraf 
(Yönetmen: Zeki Demirkubuz) Yapım Koordinatörü 
2001 Belgesel Film Schliemanns Erben. ZDF 
(Yönetmen: Peter Prestel - Almanya) Yapım Koordinatörü 
2005 Sigara Karşıtı DörtTV Klibi: Yönetmen 

ingilizce, Almanca 

Evli, bir çocuk babası 

Adres: Ankara Sinema Derneği 
Abay Kunanbay Cad. 20/13 
Kavaktıdere I Ankara 
Tel: 0312 466 3484 
Fax: 0312 466 4331 
e-mail:info(d)euroDeanfilmfestival.com 
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Doneyim 1994-Sürüyor İstanbul BüyUkşehir Belediyesi Kültür A.Ş. 
Sinema Programlan Koordinatörlüğü 
• Almenya, Japonya, Hindistan, Iran, Rusya, Türk Cumhurfyetleri.. Ülke 

sinemalan üzerine gösterim ve özel oturumlar düzenlendi. 
• Türk Sineması üzerine gösterim ve özel anma programlariidüzenlendi. 
• Ülkemiz sinema meslek kuruluşlarıyla yabancı ülkelerin sinema meslek 

kuru tuşlar ı arasında imzalanan protokollerin tasan m ve yazıcı 

2006-SUrüyor Avrupa Konseyi G&BöMşjtMl G&ternovi 
flEuropean Audio-Vtsual Ûbservatory) TürtâyaTamsilcaiği 

1995-1997 Kanal 7 
Film Yorumculuğu (Senarist Ayşe Şaşa ile birlikte) 

1997 İslam Ülkelerinim Festivali 
'teiam Konferansı Teşkilab evsahipfiğinde Tahran'daki festivalde jüri 

üyeliği 

2004-2005 TRT 2 «Sinema 7' programı danışmanlığı 

2005-Sürüyor Avrupa Birliği Sinema Fonu (Eurirrfagos) 
Türkiye Temsilciliği 

2006-SürÜyor TRT 2 'Unutulmaz Filmler1 programı 
sunuculuğu 

E§Kim 1970-1978 Özel Darüşşafaka Lisesi 
1981-1985 Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü 
1985-1989 Boğaziçi Üniversitesi, Sanat Tarihi Master ders dorjemi 
1989-1992 ABD, Ohio State University, Film Studies (MA) 
1992-1993 ABD, Ohio State University, Film Education (PhD) <J»ers dönemi 

Yayınlar Master tezi "Kefareti ödenen Dünyalar Bresson'un Vantesfcf'si ve 
Tarkovski'nin Kurbarif Sadık Yalsızuçanlar ve Ayşe Şaşa i}e ortak 
kitap 'Düş Gerçeklik ve Sinema'da yayınlandı. (İz Yayıncılık, 1997) 

1983'ten başlayarak 'Gelişim Sinema', 'Hürriyet Gösteri', '...Ve Sinema", 
'Dergah', 'Antrakt', 'Anlayış' ve 'Sonsuzkare' dergilerinde sinema 
konusunda eleştiri, teori, tahlil yazılarıyla, tercüme, derleme ve yabancı 
yönetmenlerle röportajları çıktı ve dünya sineması ile ilgili yayınları 
devam ediyor. 
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Dear Mr.Chairman 
Dear Members of the Board 

I have some objections to this project. Let me begin with the synopsis: it is stated: 

"Nobody in Avakians family seems to realize the storm of the "Great War" is on 
coming. it is being organized to fulfill the blood thirsty myth of great Turkey." 

We are talking about 1915. At that time, The Republic of Turkey did not even exist. 
The fîrst world war was going on. The Ottoman Empire was falling apart. The army 
was fıghting at ali fronts and the Armenians and the Russians were fîghting at the 
eastfîont against the Ottoman Empire. 
Do they teach history at schools in Italy? 

in the artistic report signed by Taviani brothers it says: 
"After years of peace and living together, the "Youth of Turkey", fanatics and racists 
silently prepare a genocide, elimination of Armenians so that Turkey will only 
belong to the Turks" 

If the directors would only have asked the question, how this conflict began? 
Ottoman Empire was a wonderful mosaic of different nationalities till its last years. 
The Turkish-Armenian conflict, war or whatever you cali it, can be discussed in 
many ways, but if the artistic report of the directors include such sentences, it is 
obvious that this is going to be a one sided propaganda film. 

The Turkish Prime minister wrote a letter of protest about this project to Mr. 
Berlusconi on February 18012006. Most probably the directors were asked to come to 
the Ministery after this letter. The Taviani Brothers wrote a letter to their Minister on 
February, 25*, stating that they have changed the script and the film will be about 
"the tragedy of war". They also sent a copy of the letter to the Turkish Ambassador 
in Rome. Mario gave this letter to me two days ago. 

On one hand, I feel sorry for the Taviani Brothers, becouse ifa director changes his 
script accordmg to the mstructions.coming from the Prime Minister, the freedom of 
art does not exist any more. in the long term, this can end up with dictatorship. 
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On the other hand: The Taviani Brothers say: After the changes in the script-tne fifar' 
will be about "the tragedy of war". Let me ask a question: What was it about before 
the changes? 
A film about impossible friendship between Armenians and Turks? A film about 
impossible peace betvveen two countries? 

Another question: 
What would happen if someone would rewrite the script and set the plot in 
Strasbourg during the first world war with French and German characters. Would it 
contribute to the German-French friendship? 

As you may know, the Turkish-Armenian border is closed and diplomatic relations 
are minimal. But stili there are affords to normalize the relations. The NGO's from 
both sides contact each other. 
The EC is doing its best for better Turkish- Armenian relations. I wonder how this 
film will contribute to this task. 

You can say "it is only a film" Yes, it is only a film. But I am afraid that this film, 
unfortunately, will create, hate, intolerance, conflict and hostile attitutes. 

I know my countrymen. I know the Armenians. I have many Armenian friends and I 
know the mentality of the Turks and the Armenians, quite similar. They are both very 
emotional. 

Finally, I have to say that this film does not fit in the spirit of European Council. it 
will harm the Turkish-Armenian relations, delay the much needed peace in the region 
and create unnecessary tension. 

These are my doubts and I do sincerely hope that the events prove me wrong in the 
future. 

Thank you for listening. 

Dr. Ahmet Boyacıoğlu 
Turkish Representative to Eurimages 
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26.- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN'ın, Marmaris Aktaş'ta yapılan imar planı değişikliğine 
ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/13091) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan konunun Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Atilla Koç tarafından 
yazılı olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim. 06.03.2006 

Dr. Ali ARStfAN 
Muğla Milletvekili 

Doğa harikası olan Marmaris Aktaş'daki devlet ormanına. Bakanlığınızın 
25.04.2005 tarihli kararı ile özel teşebbüse ait tesislerin yapılabilmesine olanak 
tanınmıştır. Milli park ilan edilen onman alanı; yaban hayvanıyla.florasıyla dünyada 
eşine az rastlanır güzellikte ulusal bir servetimizdir. Yapılmak istenen tesisler, 
bölgedeki zengin ormanlara, burada yaşayan canlılara ve tesis atık sularıyla 
kirletilecek denize büyük ölçüde zarar verecektir. Ayrıca doğayı tahrip edeceği açık 
olan bu girişim; milletlerarası düzeyde değere sahip tabiat alanlarının korunması 
esasını içeren 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu'na ve çevrenin korunması.doğal 
zenginliklerin güvence altına alınması hükmünü içeren Çevre Kanunu'na aykırılık 
taşımaktadır. 

1- Orman alanı olan Marmaris Aktaş'da yapılan imar planı değişikliği için Çevre 
ve Orman Bakanlığının görüşü alınmış mıdır? 

2- İmar planı değişikliğiyle ilgili 2002 tarihinde Danıştay 6. Dairesi tarafından 
alınan yürütmenin durdurulması kararma rağmen, Marmaris'in en önemli 
doğal zenginliği olan orman alanının tahrip edilerek turistik tesis yapılması 
konusundaki ısrarınızın gerekçesi nedir? 

3- Türkiye'nin önemli bir turizm merkezi olan Marmaris'te mevcut turizm 
tesislerinin geliştirerek hizmet kalitesini arttırmak yerine ormanların yok 
edilerek turizm alanı olarak kullanılmasını doğru buluyor musunuz? , . 

4- Doğal zenginliklerimizin özel bir şirketin çıkarları uğruna tahrip edilmesine izin 
verecek misiniz? Yasalara açıkça aykırı olan ve ulusal varlığımıza büyük 
ölçüde zarar verecek bu girişiminizle ilgili geri adım atmayı düşünüyor 
musunuz? 

T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

Sayı : B.16.O.BHI.0.O0.O0.0O/ d>\^\ 2.0 I ok/ 2006 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 28/03/2006 tarihli ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02/19389 sayılı yazısı. 

Muğla Milletvekili Sayın Ali ARSLAN'ın 7/13091-19694 Esas No ' lu soru önergesinin 
cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

E K . Atilla KOÇ 
„ Bakan 
Cevap 
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MUĞLA MİLLETVEKİLİ SAYIN ALİ ARSLAN'IN 7/13091-19694 
ESAS NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN 

BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

SORU 1: Orman alanı olan Marmaris Aktaş'da yapılan imar planı değişikliği için 
Çevre ve Orman Bakanhğı'nın görüşü alınmış mıdır? 

SORU 2: İmar planı değişikliğiyle ilgili 2002 tarihinde Danıştay 6. Dairesi tarafından 
alman yürütmenin durdurulması kararma rağmen, Marmaris'in en önemli doğal zenginliği 
olan orman alanının tahrip edilerek turistik tesis yapılması konusundaki ısrarınızın gerekçesi 
nedir? 

SORU 3: Türkiye'nin önemli bir turizm merkezi olan Marmaris'te mevcut turizm 
tesislerinin geliştirilerek hizmet kalitesini arttırmak yerine ormanların yok edilerek turizm 
alanı olarak kullanılmasını doğru buluyor musunuz? 

SORU 4: Doğal zenginliklerimizin özel bir şirketin çıkarları uğruna tahrip edilmesine 
izin verecek misiniz? Yasalara açıkça aykırı olan ve ulusal varlığımıza büyük ölçüde zarar 
verecek bu girişiminizle ilgili geri adım atmayı düşünüyor musunuz? 

CEVAP 1, 2, 3, 4: Kıyıları, zengin tarihsel mekanlarla bezenmiş bakir koyları, doğal 
sitleri, tarihi ve arkeolojik ören yerleri, orman alanları, nitelikli konaklama tesisleri, yat limanı 
ve yat çekecek yerleri ile Muğla İli, Marmaris İlçesi ülkemiz turizm sektörüne önemli bir 
döviz girdisi sağlamaktadır. 

Marmaris ve Çevresi Turizm Alanı sınırlan içerisinde; Marmaris, Armutalan, İçmeler, 
Turunç, Kumlubük, Adaağzı ve Adaköy yerleşim alanları yer almaktadır. Marmaris; nitelikli 
konaklama tesisleri (60 bin yatak), yat limanı ve yat çekecek yerleri ile, yat turizminin yanı 
sıra doğa ve kıyı turizmi ile de bölgenin gözde mekanlarındandı^ 

Bölgenin koruma ilkeleri çerçevesinde planlı gelişiminin sağlanması, ülke turizmi 
içerisinde hak ettiği yeri alabilmesi için yeni turizm politika ve ürünlerinin geliştirilmesi, 
tesislerdeki doluluk oranının yükseltilmesi, genel anlamda, turizmin tüm ülke sathına 
yayılması, çeşitlendirilmesi ve 12 aya çıkartılması çabalan kapsamında planlama çalışmalan 
sürdürülmektedir. 

Marmaris ve Çevresi Turizm Alanı kapsamında kalan, Mülga Orman Bakanlığından 
kesin izinli alana yönelik; 

3830/3621 Sayılı Kıyı Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine göre revize edilen Obam 
Turistik Tesisleri Aktaş Marmaris 1/1000 ölçekli Mevzii İmar Planı Değişikliği, 13 Mayıs 
1988 tarihinde onaylanan 1/5000 Ölçekli Aktaş Güneydoğusu ile Adaağzı Turizm Merkezleri 
Nazım İmar Planına uygunluğu sağlanarak, 2634 Sayılı Turizm Teşvik Kanununun 7. 
Maddesi ve Turizm Alanlannda ve Turizm Merkezlerinde İmar Planlanmn Hazırlanmasına ve 
Onaylanmasına İlişkin Yönetmeliğin Değişik 12. maddesi uyannca 22/08/2002 tarihinde 
Bakanlığımca re'sen onaylanmıştır. 

ı 
Söz konusu alana ilişkin 22/08/2002 tarihinde Bakanlığımca re'sen onaylanan Obam 

Turistik Tesisleri Aktaş Marmaris 1/1000 ölçekli Mevzii İmar Planı Değişikliğine, 1/5000 
ölçekli Nazım İmar Planına uygun olmaması nedeniyle, Danıştay 6. Dairesi'nin 27/10/2003 
tarih ve E: 2003/5195 Sayılı Karan ile yürütmenin durdurulması kararı verilmiştir. 
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Danıştay 6. Dairesi'nin 27/10/2003 tarih ve E: 2003/5195 Sayılı Kararı'nda bahsedilen 
hususları yerine getirmek amacıyla Bakanlığım tarafından hazırlanan, Marmaris ve Çevresi 
Turizm Alam kapsamında kalan, Mülga Orman Bakanbğı'ndan kesin izinli alana yönelik, 
3830/3621 Sayılı Kıyı Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine göre revize edilen, Obam Turistik 
Tesisleri Aktaş Marmaris 1/1000 ölçekli Mevzii İmar Planı değişikliği ile 1/5000 ölçekli 
Aktaş Güneydoğusu ile Adaağzı Turizm Merkezleri Nazım İmar Planı değişikliği önerisi, 
4957 Sayılı Kanun ile değişik 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'nun 7. maddesi uyannca 
22/04/2005 tarihinde Bakanlığımca onaylanmıştır. 

Önergenizde bahsedilen alana ilişkin 13 Mayıs 1988 tarihinde onaylanan planlar, 
"Marmaris Uzun Devreli Gelişim Pianı"mn 05/08/2002 onay tarihinden önce onaylanmış 
olması nedeniyle anılan alana ilişkin yapılan imar uygulamalarında, Marmaris Uzun Devreli 
Gelişim Planının "4.3.6. A. Maddesine" göre Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Genel 
Müdürlüğü'nün görüşünün alınmasına gerek bulunmamaktadır. 

Söz konusu alana ilişkin 22/04/2005 tarihinde Bakanlığımca onaylanan, Obam 
Turistik Tesisleri Aktaş Marmaris 1/1000 ölçekli Mevzii İmar Planı değişikliği, ne 3830/3621 
Sayılı Kıyı Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine, ne 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planına ne de 
yürürlükteki ilgili mevzuata aykırı bir onamadır. 

Danıştay 6. Dairesi'nin 27/10/2003 tarih ve E: 2003/5195 Sayılı Kararı'nda bahsedilen 
hususları yerine getiren, arazi üzerindeki ağaç dokusunu ve doğayı koruyan, yürürlükteki yasa 
ve yönetmeliklere uygun yasal süreci tamamlayan yasal bir onamadır. 

27.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, TSK içinde mason olup olmadığına ilişkin sorusu ve 
Millî Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL'ün cevabı (7/13117) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Savunma Bakanı Sayın Vecdi GÖNÜL tarafindan 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 06.03.2006 

ûL 
Emin ŞİRİN 

İstanbul MİLLETVEKİLİ 

1- Türk Silahlı Kuvvetleri içinde mason olan general ve asker seviyesinde asker var 
mıdır? 

2- Atatürkçülüğü şiar edinmiş Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının, Atatürk'ün 
sakıncalı bularak kapattırdığı mason örgütü içinde bulunması makul müdür? 

3- TSK mensuplarının herhangi bir derneğe üye olabilirler mi? Üye olabiliyorlarsa bunun 
kriter ve kıstasları nelerdir? 
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T.C. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

A N K A R A 

KAN.KAR. : 2006/7021-ŞŞY-CS 2X NİSAN 2005 

K O N U : Yazılı Soru önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM.Bşk.hğının 28 MART 2006 gün ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/13117-19659/49871 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİN tarafından verilen 7/13117 sayılı yazılı soru 
önergesinin cevabı EK'te sunulmuştur. 

Arz ederim. 

JvLVecdi GÖNÜL 
,rr , _ -i . . _ Millî Savunma Bakan 
(Yazılı Soru Önergesinin Cevabı) 

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN EMİN ŞİRİN TARAFINDAN VERİLEN 

7/13117 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI 

1. Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 43 üncü maddesinin 2 nci fıkrası, "Silahlı 
Kuvvetler mensupları Millî Savunma Bakanlığınca adları yayınlanan ve siyasi olmayan 
cemiyetler ile spor kulüplerinin faal olmayan üyeliklerine girebilirler. Girenler durumlarını en 
kısa zamanda Millî Savunma Bakanlığına bildirmeye mecburdur." hükmünü haizdir. 
2. Ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinin 124 ncü maddesinde, 
"Askerlik, kendi ülküsünden doğan, hususiyle manevi değerleriyle başlı başına bir 
meslektir. Türk Silahlı Kuvvetleri her türlü siyasi mülahaza ve tesirlerin üstündedir. Bundan 
ötürü Silahlı Kuvvetler mensuplarının hükümet tarafından tasdikli veya tasdiksiz siyasi parti 
ve derneklere girmeleri ve bunların siyasi faaliyetleriyle münasebette bulunmaları ve her 
türlü siyasi gösteri, toplantı ve seçim işlerine karışmaları ve bu maksatla nutuk, beyanat 
vermeleri ve makale yazmaları yasaktır." ifadesi yer almaktadır. 

3. Bununla birlikte Yönetmeliğin 125 inci maddesi de "Silahlı Kuvvetler mensupları Millî 
Savunma Bakanlığınca tespit olunarak Silahlı Kuvvetlere yayınlanan listede adları yazılı 
siyasi olmayan dernekler ile spor kulüplerinin faal olmayan üyeliklerine girebilirler. Girenler 
ve çıkanlar Millî Savunma Bakanlığına bildirilmek üzere yedi gün içinde en yakın âmirine 
yazı ile bildirmeye mecburdur. Millî Savunma Bakanlığınca yayımlanan listede olmayan 
dernek ve kulüplere girmek yasaktır. Silahlı Kuvvetler mensuplarının kendi kıt'a ve 
kurumları içinde amatör spor kulüpleri kurmaları ve kulüplerde faaliyette bulunmaları 
caizdir. Bu kulüplerin kurulmaları, faaliyet ve denetlenmesi Millî Savunma Bakanlığınca 
hazırlanacak özel talimat hükümlerine göre olur." hükmünü içermektedir. 
4. Türk Silahlı Kuvvetleri personeli de yukarıdaki belirtilen mevzuat hükümlerine uygun 
hareket etmektedirler. 

Bilgilerinize sunarım. ^=a».«, J . « « n n . -
"==*** Yecdı GÖNÜL 

Savunma Bakanı 
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28.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, bir BDDK raporunun adlî sürece konu edilmesine ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHIN'in cevabı (7/13138) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Başbakan Sn. R.Tayyip Erdoğan tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasa'nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri 
gereğince saygıyla talep ederim. 

Atilla Kart t^ 
CHP Konya Milletvekili 

Bilindiği gibi BDDK Uzmanlan tarafından hazırlanan ve basına yansıyan 
rapora göre; Devlet Bakanı Sn.Kflrşad Tüzmen'in Dış Ticaret Müsteşarlığı döneminde, 
Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Eximbank'tan, EGS Dış Ticaret'e 64 trilyon lira usulsüz 
kredi verip, Hazineyi zarara uğrattığı yolunda tespitlerde bulunulmuştur. Bu incelemenin 
Başbakanlık Teftiş Kurulu'nun talebi üzerine yapıldığı bilinmektedir. 14 aylık inceleme 
sonucunda hazırlanan bu raporun gereği, raporun hazırlanmasından bu yana 1 yıla yakın bir süre 
geçmiş olmasına rağmen her nedense yapılmamıştır. Başka bir anlatımla; dosyanın ilgili 
Cumhuriyet Savcılığına intikali ve böylece yasal sürecin başlaması bilinçli olarak 
engellenmiştir. Suçun niteliğine göre, zaman aşımının dolması söz konusudur. 

Hal böyle iken; asli görevini ve sorumluluğunun gereğini yapmayan BDDK'nun, 
bu olayı bir gazetecilik başarısı olarak kamuoyuna taşıyan Vatan Gazetesi Ankara Temsilcisi 
Bilal Çetin hakkında suç duyurusu yaptığı gelişmelerden anlaşılmaktadır. 

Böyle bir süreci ve gelişmeyi izah etmek mümkün olamaz. Gazeteci görevini 
yapmış ve kamuoyunu doğru bilgilendirmiştir. Yolsuzluklarla mücadele sloganıyla ve vaadiyle 
ortaya çıkanların, "yolsuzlukların üstüne şal örtmesi, denetimin yapılmasını engellemesi ve 
bu durumu kamuoyunun gözünden kaçırmak istemesi....'1 dramatik ve düşündürücü bir 
süreçtir. Gelinen bu süreç; AKP iktidarının yolsuzluklarla mücadeledeki tutarsızlığını bütün 
çıplaklığıyla bir kez daha ortaya koymuştur. 

Bu değerlendirmeler ışığında aşağıdaki hususların cevaplandırılmasını talep 
etmek gereği doğmuştur; 

(1) Başbakanlık Teftiş Kurulu kayıtlan ve BDDK raporlarına rağmen, aralarında 
Devlet Bakam Kürşad Tüzmen'in de bulunduğu Eximbank yöneticileri hakkında adli sürecin 
başlatılması neden engellenmektedir? Bu süreç neden başlatılmamaktadır? 

Suçlamanın zamanaşımına uğraması söz konusu olduğu ve bu konu açıklık 
kazandığı halde, adli süreç neden başlatdmamaktadır? Bu uyanlara rağmen yasal gereğin 
yapılmaması, bu suçlamadaki yolsuzluklara iştirak anlamına gelmez mi? 

Bu süreç aynı zamanda, kamu görevinin hem siyaseten ve hem de yasal olarak 
kötüye kullanılması anlamına gelmez mi? 

(2) Bir taraftan yolsuzlukla mücadele söyleminde bulunup, diğer taraftan ise 
yapılan duyurulara rağmen adli sürecin engellenmesi; kamu yönetimi ciddiyeti ve 
tutarblığıyla ne ölçüde bağdaşır? Böyle bir davranış nasıl açıklanabilir? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.002/ ^ 9 ^ 3 
Konu: ^ 

-^V../.£/2006 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) TBMM Başk.nın, 03.04.2006 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/13138-
19867/50320 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 06.04.2006 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-510-20/1732 sayılı 
yazısı. 

c) Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığının (Sn.Doç.Dr. Abdüllatif ŞENER) 
20.04.2006 tarih ve B.02.0.001/01-890 sayılı yazısı. 

d) Devlet Bakanlığının (Sn. Kttrşad TÜZMEN) 19.04.2006 tarih ve B.02.0.008/ 
0894 sayılı yazısı. 

Konya Milletvekili Sayın Atilla KART'in, Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği, 
Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım koordinatörlüğünde 
cevaplandırılmasını istediği 7/13138 esas no'Iu yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak 
ekte sunulmuştur 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. , . 
„ „ T ™ Mehmet Ali ŞkHİN 
Tfr . , ! . , . Devlet Bakanı ve 
1-Ilgı (c) yazı ve ekleri n . x. J 
2-İlgi(d)yaz. ve ekleri Başbakan Yardımcısı 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı : B.02.0.001/OH-83O JL© /o«J/2006 

Konu : 7/13138 esas sayılı 
yazılı soru önergesi 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
( Sn.Mehmet Ali ŞAHİN ) 

İlgi : 11/04/2006 tarih ve B.02.0.002/2474 sayılı yazınız. 

îlgi yazınızda; Konya Milletvekili Sayın Atilla KART'in 7/13138 sayılı yazılı soru 
önergesine verilecek cevaba esas teşkil edecek görüşün Bakanlığınıza gönderilmesi talep 
edilmektedir. 

Yazılı soru önergesine ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 
19.04.2006 tarih ve BDDK.2006.01.DHD.KÎK-4074 sayılı cevabi yazısı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim, 

DEVLET BAKANLIĞI VE DEVLfcl BAKANLIOI VE v" / 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI ^ ^ S 

EKLER- TAR,H: * ° . -^ .P - * , t » Doç.Dr.Abdü!latifŞENER 
l-BDDK'nun 19.04.2006 tarih ve 4074 sayüı yazısı., ^ = ^ ^ Devlet Bakam ve Barakan Yard.mas, 
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BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU c 

(Destek Hizmetleri Dairesi) 

Sayı : BDDK.2006.01 .DHD.KİK- * Q* H 
Konu : Soru önergesi <j 'j -04- 2006 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sayın Doç.Dr. Abdfillatif ŞENER) 

îlgi: 12.04.2006 tarih ve B.02.0.001/01-821 sayılı evrak akış ve talimat formu. 

îlgide kayıtlı evrak akış ve talimat formu ekinde gönderilen Konya Milletvekili Atilla 
KART'm Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 7/13138 sayılı soru önergesinde yer alan 
hususlara ilişkin cevaplarımız aşağıda sunulmaktadır. 

Bilindiği üzere Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, 5411 sayılı Bankacılık 
Kanununun kendisine verdiği görev ve yetkiler çerçevesinde, sektörün düzenlenmesine ilişkin 
faaliyetlerde bulunduğu gibi, anılan Kanun ve diğer kanunların bankalarla ilgili hükümlerinin 
uygulanması kapsamında kişi ve kuruluşlarla ilgili olarak da eylem ve işlemlerde 
bulunmaktadır. 

Soru önergesinde anılan banka ile ilgili olarak T.C. Başbakanlık Teftiş Kurulunun 
yaptığı incelemelerde tespit edilen hususların, Kurumumuza intikal ettirilmesi üzerine konu 
Kurumumuz denetim elemanları tarafından incelenerek, inceleme sonucu düzenlenen rapor, 
5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca, tespit edilen mevzuata aykırılıklarla ilgili olarak adli 
mercilere başvuruda bulunulmasına karar vermeye yetkili Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kuruluna (Kurul) sunulmuştur. 09.02.2006 tarih ve 1805 sayılı Kurul karan ile 
rapora konu eylem ve işlemlerin özel kanun ve öncelikli olan mülga 4389 sayılı Bankalar 
Kanunu ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun ilgili hükümleri yönünden de değerlendirilmesi 
gerektiği sonucuna ulaşılmış ve konunun ilgili birimler tarafından bu hususlar gözetilerek 
ivedilikle değerlendirilmesine ve Kurul gündemine tekrar getirilmesine karar verilmiştir. 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun yukarıda zikredilen kararı 
çerçevesinde halen devam etmekte olan incelemede, eylemin mülga 4389 sayılı Bankalar 
Kanunu ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun ilgili hükümleri kapsamında mevzuata 
aykırılığının tespiti halinde, buna ilişkin gerekli yasal işlemler gerçekleştirilecektir. 

Diğer taraftan, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun, bankacılık sektöründe sağlanan 
güven ve istikrarın devamı açısından bankaların itibarının korunmasına ve bankacılık 
sırlannın açıklanmamasına büyük önem verdiği hususunun göz önünde tutulmasında yarar 
bulunduğu düşünülmektedir. 

Bilgilerini arz ederim. 

Devlet Bakanı ve 
B:aşbakan Yardımcılığı 
Tarih : 19.04.2006 
Sayı : 1161 

- 1 7 6 -



TBMM B:93 25.4.2006 0 : 3 
T.C. / w 

DEVLET BAKANLIĞI 

Sayı îB.02.0.008/0?^ '2./.İC/2006 

Konu: 
DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 

(Sn.Mehmct Ali ŞAHİN) 

İlgi: 11.04.2006 tarihli ve B.02.0.002/2474 sayılı yazıları. 

Konya Milletvekili Sayın Atilla Kart'm Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği, Sayın 
Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığınız koordinatörlüğünde cevaplandırılmasını 
istediği 7/13138 esas no'Iu yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Bakanlığım bağlı kuruluşu, Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünün. 
söz konusu önergeye cevabı ekte yeralmaktadır. ı^ /v \ 

Bilgilerinize arz ederim. S K T Î ^ S ^ t KürşadTÜZMEN 
E k î ŞAYI : 2^h3o Devlet Bakanı 
KONYA MİLLETVEKİLİ SN ATİLLA KARTIN 7/13138-19867/50320 SAYILI YAZILI 
SORU ÖNERGESİ'NİN CEVABIDIR. 

Türk Eximbank ihracatı desteklemek görevi doğrultusunda 1988 yılından itibaren kredi, 
sigorta ve garanti hizmetleri yürütmektedir. Banka, ihracatçıların rekabet gücünü artırmaya 
yönelik ihracat kredilerini, yürürlükteki bankacılık, ihracatı teşvik ve kambiyo mevzuatı 
paralelinde Yönetim Kurulu kararlarıyla düzenlenen uygulama esasları çerçevesinde 
kullandırmaktadır. İhracat kredileri, ihracatçılara kredi tutan kadar ihracat yapma taahhüdü 
karşılığında tahsis edilen ihtisas kredileridir. Kredi riski ve ihracat taahhüdü riski olarak 
ortaya çıkan iki grup risk İse bankacılık mevzuatı çerçevesinde tanımlanmış olan teminat 
unsurları ile karşılanmaktadır. 

Bilindiği üzere, kredilendinne İşlemlerinde firmanın ve ihracat projesinin 
değerlendirilmesine, kredi riskinin ise teminatlandınlmasma rağmen, İç ve dış konjonktürdeki 
öngörülemeyen etkileşimler sonucunda firmalar aldıktan kredileri vadelerinde Ödeyemeyerek 
temerrüde düşebilmektedir. Bunun en bariz örneği olan 2001 yılı kriz döneminde bankalarda 
kredilerin ortalama %40'ı seviyesine kadar çıktığı görülen tahsili gecikmiş alacaklar oranının 
günümüzün istikrar ortamında dahi %6 oranında olduğu gözlenmektedir. Eximbank'ta ise 
tahsili gecikmiş alacaklar hiçbir zaman kredilerin %1 'ini aşmamıştır. 

Soru önergesine konu EGS Ege Giyim Sanayicileri Dış Ticaret AŞ, kurulduğu 1993 yılından 
2001 yılında yaşanan krize kadar toplam 4,9 milyar dolar ihracat gerçekleştirmiş olan, 1995-
2000 döneminde Türkiye'nin en yüksek ihracat performansına sahip bir ihracat firmasıdır. 
Ege bölgesindeki 403 imalatçı ortağının ihracata dönük üretim organizasyonunu 
gerçekleştiren firma, iştirakleri ve bunlann ortaklan birlikte ele alındığında onbinlerce kişilik 
istihdam kapasitesine ulaşmış bulunmaktaydı. Eximbank'tan 8 yılda toplam 476 milyon dolar 
kredi kullanan ve düzenli geri ödeme yapan firmaya, diğer kredilerde olduğu gibi, 
gerçekleştirdiği yıllık ihracatın belirli bir oranı üzerinden firma limiti tahsis edilmiş ve bu 
limit dahilinde, teminat karşılığında dilimler halinde kredi kullanması sağlanmıştır. Düzenli 
ihracat performansı olan ve Eximbank ile sorunsuz çalışan firmanın kredi riskinden daha 
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düşük bir oranda banka teminat mektubu getirmesine , borç/özkaynak oranı, borç servisi 
oranı, karşılıksız çek ve protestolu senet incelemesinden sonra vergi performansı da ayrıca 
değerlendirilerek , bankanın genel uygulaması doğrultusunda karar verilmiştir. Ortak ve 
yöneticilerinin ticari itiban da bu analizlerde dikkate alınmıştır. Dolayısıyla, 2001 yılı ilk 
yarısında mevcut mali verileri ve ihracat performansına bakılarak, muteber bir firma 
konumuyla kredi riskinin %65'i oranında teminat mektubu ve BDDK mevzuatı çerçevesinde 
diğer teminat unsurları olan, gayrimenkul ipoteği, kambiyo senedi ve müşterek/müteselsil 
kefaletlerden oluşan teminatlar karşılığında kredi kullanan EGS, kriz koşullarının etkisiyle 
Mayıs-Temmuz 2001 döneminde vadesi gelen son kredilerini ödeyememiş, 10 Temmuz 2001 
tarihinde EGS Grubunun en önemli iştiraki olan EGS Bank'in TMSF'na devredilmesi 
sonucunda grubun diğer şirketleriyle birlikte EGS Dış Ticaret Şirketi' ne de el konulmuştur. 
Bu durumda, tazmin/takip ve gayrimenkul satışı yoluyla 58 trilyon TL'lık kredi riskinin 
büyük bir bölümü tahsil edilmiş, 20 trilyon TL tutarındaki bakiye alacakların tahsilatı için 
diğer alacaklılar ile birlikte iflas masasına başvurulmuştur. Kasım 2004 tarihinde EGS iflas 
masasma 169 alacaklı tarafından bildirilen toplam alacak tutan 811 trilyon TL olup, 
Eximbank dahil 19 banka için kabul edilen alacak 698 trilyon TL'dir. Türk Eximbank'ın 
müeyyide faizleri, taahhüt cezalan ve gecikme zammı dahil iflas masasına bildirdiği tutar ise 
64 trilyon TL mertebesinde bu toplamın içerisine dahil edilmiştir. Sözkonusu tutarın büyük 
bir kısmını dönemin şartlan gereği yüksek oranlardan hesaplanan temerrüt faizi 
oluşturmaktadır. Hukuki takip yoluyla tahsilat işlemleri de halen devam etmektedir. 

Basma intikal ettirilen rapora atfen Eximbank'ın 2001 yılında tahsil edilemeyen alacaklannın 
Hazine zararına neden olduğu iddiası, bankacılık mevzuatı ve kuralları çerçevesinde 
dayanaksızdır. Zira, bankacılıkta kar ya da zarardan bahsederken yılsonu bilanço 
rakamlarındaki kar/zarar kalemlerine bakılır. Yabancı bankalar dışında bankacılık sektörünün 
tamamının yüksek tutarlı zarar açıkladığı 2001 yılında Türk Eximbank, 154,1 trilyon TL 
faaliyet karı elde etmiş ve bu kardan Hazine Müsteşarlığının temettü payı 118,3 trilyon TL 
olmuştur. Aynca bankacılık sektörünün 2001 yılında tahsil edilemeyen kredilerinin toplam 
kredilere oranı ortalama % 28 (kamu bankalannda % 37) iken Türk Eximbank için bu oran 
%0,9 olmuştur. Kaldı ki, 2003 yılında BDDK murakıplannca, 2004 yılında ise Başbakanlık 
Müfettişleri ve BDDK murakıplannca müşterek yürütülen, soru önergesinde de atıf yapılan 
inceleme ve denetlemeler sonucunda düzenlenen raporlarda usulsüz bir kredilendirmeden 
bahsedilmediği gibi, EGS kredilerinden (veya başka kredilerden) Eximbank'ın ve Hazine'nin 
zarara uğratıldığına ilişkin hiç bir değerlendirme de yoktur. Aynı faaliyet dönemini üçüncü 
kez ve bu defa sadece EGS işlemleri ile sınırlı olacak şekilde Mayıs 2004 - Temmuz 2005 
döneminde inceleyen başka bir murakıbın ise EGS kredilerini değerlendirirken, o tarihte 
yürürlükte olan 4389 Sayılı Bankalar Kanunu açısından bir sorumluluk tespit etmediği halde, 
Türk Ceza Kanunu açısından bir sorumluluk ihtimaline işaret ederek soruşturma raporu 
düzenlediği ve henüz BDDK tarafından incelenme safhasında iken basında bu raporun bazı 
bölümlerinin haber ve yorumlara konu edildiği görülmektedir. 

Bilindiği üzere 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu'nun 162 nci maddesi mezkur kanunda 
tanımlanan bankacılık işlemleriyle ilgili olarak sektör mensuplan hakkında Cumhuriyet 
SavcilığYna suç duyurusunda bulunma yetkisini sadece Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurulu'na tanımıştır. 

Basına intikal ettirilen soruşturma raporundaki iddiaların BDDK yetkililerince incelendiği ve 
Kurumun 1 Mart 2006 tarihli Basın Duyurusu'nda belirtildiği üzere, konunun Türk Eximbank 
Yasası, eski ve yeni Bankacılık Yasaları ve ilgili mevzuat açısından BDDK murakıplannca 
yeniden incelenmesine karar verildiği anlaşılmaktadır. Hazırlanacak yeni raporun ise 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'na sunulacağı ve konunun bu çerçevede 
değerlendirileceği duyurulmuştur. 
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29.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK'in, Başbakanlık Merkez Teşkilatı personeline ilişkin 

Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/13140) 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Saym Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 13.03.2006 

! - 58. Hükümet kurulduğunda, Başbakanlık Merkez Teşkilatında çalışan toplanı personel 
sayısı kaçtır? Bu personelin bağlı olduğu sosyal güvenlik kurumu nedir? Bu personelin 
görevleri ve unvanları nedir? 

2- 3 Kasını 2002 tarihinde yapılan seçimlerden sonra gerçekleşen devir teslim Törenleri 
sonrasında. Başbakanlıkla çalışan personel sayısının fazlalığına dikkat çekmiş. 
müşavir sayısının fazla olduğunu iddia etmiştiniz. Şu anda Başbakanlıkla çalışan 
personel sayısı kaçtır? 

3- Hükümetleriniz döneminde Başbakanlık bünyesinde çalışmalarını yürüten hangi 
birimler, kamu kurum ve kuruluşları başka bakanlıklara veya kamu kurum u* 
•kuruluşlarına bağlanmıştır? Başbakanlık ile olan yönetim bağı kopan bu kuruluşlarda 
çalışan personel sayısı kaçtır? Yine hükümetleriniz döneminde Başbakanlık ile bir 
bağı bulunmadığı halde, 58. ve 59. Cumhuriyet Hükümetleri döneminde Başbakanlık 
ile ilişkiiendirilen kurum var mıdır? Var ise, bu kurumların bağlanmasından sonra 
Başbakanlık bünyesinde görevlerine devam eden personel sayısı kaçtır? Bu sayılar da 
dikka*e alındığında, Başbakanlık bünyesinde çalışan personel sayısında 
hükümetleriniz döneminde bir azalma olmuş mudur? 

4- 58. Cumhuriyet Hükümeti göreve başladığında Başbakanlık bünyesinde müşavir, ö>e' 
kalem müdürü, danışman olarak çalışan personel sayısı kaçtır? Şu anda Başbakanlık 
bünyesinde çalışan müşavir, özei kalem müdürü ve danışman kadrolarında çalışan 
personel sayısı kaçtır? 

5- 58. ve 59. Cumhuriyet Hükümetleri döneminde Kamu Personeli Seçme Suiavfna tabi 
tutulmadan kaç kişi Başbakanlıkla göreve başlatılmıştır? Bu kişilerin isimlen, 
unvanları, başladıkları görevler ile mezun oldukları okul ve alanları nelerdir? KFSS 
sonucu gözetilmeden ve KPSS şartı aranmadan göreve başlatılan bu kişilerden 
hangileri imam Hatip Lisesi ve/veya İlahiyat Fakültesi mezunudur? 

6- 5>>. ve 59. Cumhuriyet Hükümetleri döneminde Başbakanlıkla istisnai memuriyet 
kadrolarına (Müşavirlik, Özel Kalem Müdürlüğü gibi kadrola/) yapılan atama sayısı 
nedir? Bu kişilerin isimleri ile mezun oldukları lise. üniversite ve bölümler: nelerdir0 

Ûu kişilerden İmam Hatip Lisesi ve/veya İlahiyat Fakültesi mezunu olan var mıdır? 
Var ise bu kişilerin atandıkları görev ile daha önce yaptıkları görevler nedir? 

7- Başbakanlık bünyesinde istisnai memuriyet kadrolarına atananlar ne kadar süreyle 
atandıkları görevleri ifa etmişlerdir? Bu kişilerden görevlerinden aŞ-Tilan.veya alman 
var mıdır? Var ise görevden alman ve ya ayrılan kişilerin şu anda yaptıkları görevler 
nedir? Görevinden alman veya ayrılan kişilerin yerine açıktan atama yöntemiyle yeni 
atamalar yapılmış mıdır? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.002/ 
Konu : 2-^-6 

Q£?../lf/20Q6 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) TBMM Başlcnın, 03.04.2006 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/13140-19771/50129 saydı yazısı. 

b) Başbakanlığın 06.04.2006 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-510-22/1733 
sayılı yazısı. 

c) Başbakanlığın, 18.04.2006 tarih ve B.02.0.11.106/4812 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Berhan ŞİMŞEK'in, Sayın Başbakanımıza tevcih 
ettiği Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım koordinatörlüğünde 
cevaplandırılmasını istediği, 7/13140 esas no'lu yazılı soru önergesi hazırlanarak ekte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.. 

Ek: İlgi (c) yazı ve eki 

T.C. 
B A Ş B A K A N L I K 

Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü 
Sayı : B.02.0.PPG.0.11. /e (/ 4 8 1 2 

Konu : ' 

Mehmet Ali ŞAHIN 
Devlet Bakanı\ve 

Başbakan Yardımcısı 

18 NİSAN 2006 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 

İlgi: 10/04/2006 tarihli ve B.02.0.002/2475 sayılı yazı. 

İstanbul Milletvekili Sn.Berhan Şimşek tarafından, Sayın Başbakanımıza tevcih edilen ve 
Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığınız koordinatörlüğünde cevaplandınlmasmı 
tensip ettikleri, 7/13140 esas numaralı yazılı soru önergesine verilen cevap ilişikte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

DEVLET BAKANLIĞI VE 
BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Ek- TARİH: \^M^3e'^ 
yazı S A Y I : 2SYYto 
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KONU: İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SN.BERHAN ŞİMŞEK'İN TÜRKİYE BÜYÜK 
MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA İNTİKAL EDEN 7/13140 ESAS NO'LU YAZILI SORU 
ÖNERGESİ. 

CEVAP 1: 58' inci Hükümet kurulduğunda Başbakanlık Merkez Teşkilatında: 

-1662 kadrolu, 450 sözleşmeli ve 731 geçici olmak üzere toplam 2843 personel çalışmaktaydı. 
-Emekli Sandığına tabidirler. 
-GİH sınıfında 1370, TH sımfında 46, SH sınıfında 25 ve YH sınıfında 221 personel bulunmaktaydı. 

CEVAP 2: Başbakanlık Merkez Teşkilatında: 

-12/04/2006 tarihi itibariyle 1518 kadrolu, 443 sözleşmeli ve 326 geçici olmak üzere toplam 2287 
personel çalışmaktadır. 

CEVAP 3: 

•Başbakanlık veya Bakanlıklara bağlı veya ilgili bulunan kurumların bağlandığı/ilişkilendirildiği 
Bakanlıklar 2002-792, 2003-362, 2003-373,2003-380, 2003-1010, 2004-54, 2005-442 ve 2005-753 
sayılı Cumhurbaşkanlığı Tezkerelerinde belirtilmektedir. 
-Mezkur Tezkereler sonucu Başbakanlıktan ayrılan ya da bağlanan/ilişkilendirilen kamu 
kurumlarının personel işlemleri anılan kurumlarca yürütüldüğünden, personel bilgileri de sözkonusu 
kurumlarca takip edilmektedir. 

CEVAP 4: Başbakanlık Merkez Teşkilatında: 

-58'inci Hükümet göreve başladığında 13 Başbakan Başmüşaviri, 20 Başbakan Müşaviri, 
82 Başbakanlık Müşaviri ve 154 Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri görev yapmaktaydı, (danışman 
kadrosu bulunmamaktadır) 
-12/04/2006 tarihi itibariyle 13 Başbakan Başmüşaviri, 17 Başbakan Müşaviri, 
67 Başbakanlık Müşaviri ve 131 Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri görev yapmaktadır, (danışman 
kadrosu bulunmamaktadır) 

CEVAP 5: Başbakanlık Merkez Teşkilatına: 

-58 ve 59'uncu Hükümet döneminde 7 Başbakan Başmüşaviri, 9 Başbakan Müşaviri, 1 Basın 
Müşaviri, 39 Basm ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve 7 Özel Kalem Müdürü açıktan atanmıştır. 
Bunlardan 3'ü Doktora, 6'sı Master, 45'i Yüksek Öğretim ve 9'u Lise mezunudur. 

CEVAP 6: 

•Beşinci sorunun cevabında yer almaktadır. 

CEVAP 7: Başbakanlık Merkez Teşkilatında: 

-İstisnai memurluklara açıktan atanan personelin görevden alınması suretiyle yerine atama 
yapılmamaktadır. 
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30.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM'in, Başbakanlık Teşftiş Kurulunca hazırlanan Exim-

bank ile ilgili rapora ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Meh
met Ali ŞAHİN'in cevabı (7/13152) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

'Enver ÖKTEM/ 
İzmir Milletvekili 

Başbakanlığa bağlı olarak görev yapmakta olan Başbakanlık Teftiş Kurulunca, 
Eximbank hesaplarının incelenmesi sırasında 2001-20002 yıllarında EGS Dış Ticaret 
Şirketine 64 trilyon Türk Lirası tutarında usulsüz kredi kullandırıldığı tespit edilmiştir. 
Hazineyi, usulsüz kredi kullandırarak zarara uğratan, dönemin Dış Ticaret Müsteşarı ve 
Eximbank Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmış ve bugün de Devlet Bakanlığı yapmakta olan 
Sayın Kürşad Tüzmen'in de aralarında bulunduğu yöneticiler hakkında soruşturma başlatmak 
üzere Mart 2004 tarihinde tarafınıza izin talebinde bulunulmuş ve bu talep tarafınızca kabul 
edilmiştir. Soruşturma, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bağlı Bankalar 
Yeminli Murakıplarınca 14 ay boyunca sürdürülmüştür. Hazırlanan raporda, usulsüz şekilde 
verilen krediyi onaylayan dönemin Eximbank Yönetim Kurulu üyeleri hakkında "Emniyeti 
suistimal" suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılması talep edilmiştir. 

1. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bağlı Bankalar Yeminli 
Murakıpların hazırlamış oldukları raporlar nerededir?Bu raporun BDDK Başkanı 
tarafından kendi ukdesinde bekletildiği iddiaları doğru mudur? İddialar doğru ise 
raporun işleme konmama nedeni nedir? 

2. Bu raporla ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuş 
mudur? Suç duyurusunda bulunulmamış ise nedeni nedir? İşlemle ilgili bir zaman 
aşımı söz konusu mudur? Söz konusu ise ilgili dosya hangi tarihte zaman aşımına 
uğrayacaktır? 

3. 21. Dönem Hükümet üyesi Sayın Hüsamettin Özkan soruşturma dosyalarım 
savcılığa gecikmeli intikal ettirdiği gerekçesi ile bu parlamento tarafından Yüce 
Divana sevk edildiği malumunuzdur. Eximbank ile ilgili dosyada da aynı suçun 
işlenmekte olduğunu onaylıyor musunuz? 

4. Eximbank yöneticileri ile ilgili soruşturma iznini hangi gerekçelerle vermiştiniz ve 
hangi sonuca varmayı hedeflemiştiniz? 

5. Teftiş Kurulunuzca Eximbank'ın 2001- 2002 yılları hesaplarının incelenmesi 
sırasında tespit edilen usulsüzlüklerin sorumlularından birinin de Devlet Bakanı 
Sayın Kürşad Tüzmen olduğunu biliyor muydunuz? Bakanınız hakkında 
soruşturma iznini verirken amacınız ne idi? Amacınız; sorumlular kim olursa olsun 
adalete intikal ertirmek ise neden soruşturmanın önü kesilmektedir? 

6. Bir Bakanla ilgili olarak böyle bir dosyanın işleme konulmaması sonucunda, günü 
geldiğinde bu dosyanın Bakan hakkında bir tehdit unsuru olarak kullanılabileceğini 
düşünüyor musunuz? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.002/ Q<=$/)A 
Konu: ' ^ . 

^/.. . / .^f. /2006 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) TBMM Başk.nın, 03.04.2006 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/13152-
19913/50407 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 06.04.2006 tarih ve B.02.0.KKG.Ü.12/106-510-34/1736 sayılı 
yazısı. 

c) Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığının (Sn.Doç.Dr. Abdüllatif ŞENER) 
20.04.2006 tarih ve B.02.0.001/01-889 sayılı yazısı. 

d) Devlet Bakanlığının (Sn. Kürşad TÜZMEN) 19.04.2006 tarih ve B.02.0.008/ 
0895 sayılı yazısı. 

İzmir Milletvekili Sayın Enver ÖKTEM'in, Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği, 
Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım koordinatörlüğünde 
cevaplandırılmasını istediği 7/13152 esas no'lu yazılı soru cevabı hazırlanarak ekte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. Mehmet Ali ŞAHİN 
EKLER: Devlet Bakanı ve 
İ-İlgi (C) yazı ve ekleri Başbakan Yardımcısı 
2-İIgi (d) yazı ve ekleri 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

Sayı : B.02.0.008/ O 8^S 'l/A/2006 

Konu: 
DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 

(Sn.Mehmct Ali SABİN) 

İlgi: 11.04.2006 tarihli ve B.02.0.002/2478 sayılı yazıları. 

İzmir Milletvekili Sayın Enver Öktem'in Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği, Sayın 
Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığınız koordinatörlüğünde cevaplandırılmasını 
istediği 7/13152 esas no'lu yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Bakanlığım bağlı kuruluşu, Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünün. 
söz konusu önergeye cevabı ekte yeralmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. OM^*0VV\J 
KÜrşad TÜZMEN 

DEVLET BAKÂNLIĞI VE Devlet Bakanı 
BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 
TARİH: t3.L1.a^oC 
SAYI : <2_1-£) ; 
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İZMİR MİLLETVEKİLİ SN ENVER ÖKTEM'İN 7/13152-19913/50407 SAYILI YAZILI 
SORU ÖNERGESİ'NİN CEVABIDIR. 

Türk Ejrimbank ihracatı desteklemek görevi doğrultusunda 1988 yılından itibaren kredi, 
sigorta ve garanti hizmetleri yürütmektedir. Banka, ihracatçıların rekabet gücünü artırmaya 
yönelik ihracat kredilerini, yürürlükteki bankacılık, ihracatı teşvik ve kambiyo mevzuatı 
paralelinde Yönetim Kurulu kararlarıyla düzenlenen uygulama esasları çerçevesinde 
kullandırmaktadır. İhracat kredileri, ihracatçılara kredi tutan kadar ihracat yapma taahhüdü 
karşılığında tahsis edilen ihtisas kredileridir. Kredi riski ve ihracat taahhüdü riski olarak 
ortaya çıkan iki grup risk ise bankacılık mevzuatı çerçevesinde tanımlanmış olan teminat 
unsurlan ile karşılanmaktadır. 

Bilindiği üzere, kredilendirme işlemlerinde firmanın ve ihracat projesinin 
değerlendirilmesine, kredi riskinin ise teminatlandınlmasına rağmen, iç ve dış konjonktürdeki 
öngörülemeyen etkileşimler sonucunda firmalar aldıklan kredileri vadelerinde ödeyemeyerek 
temerrüde düşebilmektedir. Bunun en bariz örneği olan 2001 yılı kriz döneminde bankalarda 
kredilerin ortalama %40'ı seviyesine kadar çıktığı görülen tahsili gecikmiş alacaklar oranının 
günümüzün istikrar ortamında dahi %6 oranında olduğu gözlenmektedir. Eximbank'ta ise 
tahsili gecikmiş alacaklar hiçbir zaman kredilerin %1 'ini aşmamıştır. 

Soru önergesine konu EGS Ege Giyim Sanayicileri Dış Ticaret AŞ, kurulduğu 1993 yılından 
2001 yılında yaşanan krize kadar toplam 4,9 milyar dolar ihracat gerçekleştirmiş olan, 1995-
2000 döneminde Türkiye'nin en yüksek ihracat performansına sahip bir ihracat firmasıdır. 
Ege bölgesindeki 403 imalatçı ortağının ihracata dönük üretim organizasyonunu 
gerçekleştiren firma, iştirakleri ve bunların ortaklan birlikte ele alındığında onbinlerce kişilik 
istihdam kapasitesine ulaşmış bulunmaktaydı. Eambank'tan 8 yılda toplam 476 milyon dolar 
kredi kullanan ve düzenli geri ödeme yapan firmaya, diğer kredilerde olduğu gibi, 
gerçekleştirdiği yıllık ihracatın belirli bir oram üzerinden firma limiti tahsis edilmiş ve bu 
limit dahilinde, teminat karşılığında dilimler halinde kredi kullanması sağlanmıştır. Düzenli 
ihracat performansı olan ve Enmbank ile sorunsuz çalışan firmanın kredi riskinden daha 
düşük bir oranda banka teminat mektubu getirmesine , borç/özkaynak oranı, borç servisi 
oranı, karşılıksız çek ve protestolu senet incelemesinden sonra vergi performansı da ayrıca 
değerlendirilerek , bankanın genel uygulaması doğrultusunda karar verilmiştir. Ortak ve 
yöneticilerinin ticari itiban da bu analizlerde dikkate alınmıştır. Dolayısıyla, 2001 yılı ilk 
yansında mevcut mali verileri ve ihracat performansına bakılarak, muteber bîr firma 
konumuyla kredi riskinin %65'i oranında teminat mektubu ve BDDK mevzuatı çerçevesinde 
diğer teminat unsurlan olan, gayrimenkul ipoteği, kambiyo senedi ve müşterek/müteselsil 
kefaletlerden oluşan teminatlar karşılığında kredi kullanan EGS, kriz koşullanmn etkisiyle 
Mayıs-Temmuz 2001 döneminde vadesi gelen son kredilerim ödeyememiş, 10 Temmuz 2001 
tarihinde EGS Grubunun en önemli iştiraki olan EGS Bank'ın TMSF'na devredilmesi 
sonucunda grubun diğer şirketleriyle birükte^EGS Dış Ticaret Şirketi' ne de el konulmuştur. 
Bu durumda, tazmin/takip ve gayrimenkul satışı yohıyla 58 trilyon TL'lık kredi riskinin 
büyük bir bölümü tahsil edilmiş, 20 trilyon TL tutarındaki bakiye alacaklann tahsilatı için 
diğer alacakhlar ile birlikte iflas masasına başvurulmuştur. Kasım 2004 tarihinde EGS iflas 
masasma 169 alacaklı tarafından bildirilen toplam alacak tutan 811 trilyon TL olup, 
Eximbank dahil 19 banka için kabul edilen alacak 698 trilyon TL'dir. Türk Eximbank'ın 
müeyyide faizleri, taahhüt cezalan ve gecikme zammı dahil iflas masasma bildirdiği tutar ise 
64 trilyon TL mertebesinde bu toplamın içerisine dahil edilmiştir. Sözkonusu tutann büyük 
bir kısmım dönemin şartlan gereği yüksek oranlardan hesaplanan temerrüt faizi 
oluşturmaktadır. Hukuki takip yoluyla tahsilat işlemleri de halen devam etmektedir. 
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Basına intikal ettirilen rapora atfen Eximbank'ın 2001 yılında tahsil edilemeyen alacaklarının 
Hazine zararına neden olduğu iddiası, bankacılık mevzuatı ve kuralları çerçevesinde 
dayanaksızdır. Zira, bankacılıkta kar ya da zarardan bahsederken yılsonu bilanço 
rakamlarındaki kar/zarar kalemlerine bakılır. Yabancı bankalar dışında bankacılık sektörünün 
tamamının yüksek tutarlı zarar açıkladığı 2001 yılında Türk Eximbank, 154,1 trilyon TL 
faaliyet kan elde etmiş ve bu kardan Hazine Müsteşarlığının temettü payı 118,3 trilyon TL 
olmuştur. Ayrıca bankacılık sektörünün 2001 yılında tahsil edilemeyen kredilerinin toplam 
kredilere oram ortalama % 28 (kamu bankalarında % 37) iken Türk Eximbank için bu oran 
%0,9 olmuştur. Kaldı ki, 2003 yılında BDDK murakıplarınca, 2004 yılında ise Başbakanlık 
Müfettişleri ve BDDK murakıplarınca müşterek yürütülen, soru önergesinde de atıf yapılan 
inceleme ve denetlemeler sonucunda düzenlenen raporlarda usulsüz bir kredilendirmeden 
bahsedilmediği gibi, EGS kredilerinden (veya başka kredilerden) Eximbank'ın ve Hazine'nin 
zarara uğratıldığına ilişkin biç bir değerlendirme de yoktur. Aynı faaliyet dönemini üçüncü 
kez ve bu defa sadece EGS işlemleri ile sınırlı olacak şekilde Mayıs 2004 - Temmuz 2005 
döneminde inceleyen başka bir murakıbın ise EGS kredilerini değerlendirirken, o tarihte 
yürürlükte olan 4389 Sayılı Bankalar Kanunu açısından bir sorumluluk tespit etmediği halde, 
Türk Ceza Kanunu açısından bir sorumluluk ihtimaline işaret ederek soruşturma raporu 
düzenlediği ve henüz BDDK tarafından incelenme safhasında iken basında bu raporun bazı 
bölümlerinin haber ve yorumlara konu edildiği görülmektedir. 

Bilindiği üzere 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu'nun 162 nci maddesi mezkur kanunda 
tanımlanan bankacılık işlemleriyle ilgili olarak sektör mensupları hakkında Cumhuriyet 
Savcılığı'na suç duyurusunda bulunma yetkisini sadece Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurulu'na tanımıştır. 

Basma intikal ettirilen soruşturma raporundaki iddiaların BDDK yetkililerince incelendiği ve 
Kurumun 1 Mart 2006 tarihli Basın Duyurusu'nda belirtildiği üzere, konunun Türk Exirnbank 
Yasası, eski ve yeni Bankacılık Yasaları ve ilgili mevzuat açısından BDDK murakıplarınca 
yeniden incelenmesine karar verildiği anlaşılmaktadır. Hazırlanacak yeni raporun ise 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'na sunulacağı ve konunun bu çerçevede 
değerlendirileceği duyurulmuştur. 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.001/OV-*fc3 2o /ot|/2006 

Konu : 7/13152 esas sayılı 
yazılı soru önergesi 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
( Sn.Mehmet Ali ŞAHİN ) 

İlgi : 11/04/2006 tarih ve B.02.0.002/2478 sayılı yazınız. 

İlgi yazınızda; İzmir Milletvekili Sayın Enver ÖKTEM'in 7/13152 sayılı yazılı soru 
önergesine verilecek cevaba esas teşkil edecek görüşün Bakanlığınıza gönderilmesi talep 
edilmektedir. 

Yazılı soru önergesine ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 
19.04.2006 tarih ve BDDK.2006.01.DHD.KİK-4075 sayılı cevabi yazısı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim, DEVLET BÂKANLIĞI VE 
BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI , 

™ = ™,H; ^ U ; ^ f a / Doç.Dr.AbdünatifŞENER . 
1-BDDK'nun 19.04.2006 tarih ve 4075 say.h yazış.. S A y | • Q^tL^ Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısı 
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BAMCACILIKDÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 
(Destek Hizmetleri Dairesi) 

Sayı :BDDK.2006.01.DHD.KİK-^O^^ 
Konu : Soru önergesi •) j-04-2008 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sayın Doç.Dr. Abdüllatif ŞENER) 

İlgi: 12.04.2006 tarih ve B.02.0.001/01-822 sayılı evrak akış ve talimat formu. 

İlgide kayıtlı evrak akış ve talimat formu ekinde gönderilen İzmir Milletvekili Enver 
ÖKTEM'in Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 7/13152 sayılı soru önergesinde yer alan 
hususlara ilişkin cevaplarımız aşağıda sunulmaktadır. 

Bilindiği üzere Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, 5411 sayılı Bankacılık 
Kanununun kendisine verdiği görev ve yetkiler çerçevesinde, sektörün düzenlenmesine ilişkin 
faaliyetlerde bulunduğu gibi, anılan Kanun ve diğer kanunların bankalarla ilgili hükümlerinin 
uygulanması kapsamında kişi ve kuruluşlarla ilgili olarak da eylem ve işlemlerde 
bulunmaktadır. 

Soru önergesinde anılan banka ile ilgili olarak T.C. Başbakanlık Teftiş Kurulunun 
yaptığı incelemelerde tespit edilen hususların, Kurumumuza intikal ettirilmesi üzerine konu 
Kurumumuz denetim elemanları tarafından incelenerek, inceleme sonucu düzenlenen rapor, 
5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca, tespit edilen mevzuata aykırılıklarla ilgili olarak adli 
mercilere başvuruda bulunulmasına karar vermeye yetkili Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kuruluna (Kurul) sunulmuştur. 09.02.2006 tarih ve 1805 sayılı Kurul karan ile 
rapora konu eylem ve işlemlerin özel kanun ve öncelikli olan mülga 4389 sayılı Bankalar 
Kanunu ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun ilgili hükümleri yönünden de değerlendirilmesi 
gerektiği sonucuna ulaşılmış ve konunun ilgili birimler tarafından bu hususlar gözetilerek 
ivedilikle değerlendirilmesine ve Kurul gündemine tekrar getirilmesine karar verilmiştir. 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun yukarıda zikredilen karan 
çerçevesinde halen devam etmekte olan incelemede, eylemin mülga 4389 sayılı Bankalar 
Kanunu ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun ilgili hükümleri kapsamında mevzuata 
aykırılığının tespiti halinde, buna ilişkin gerekli yasal işlemler gerçekleştirilecektir. 

Diğer taraftan, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun, bankacılık sektöründe sağlanan 
güven ve istikramı devamı açısından bankaların itibannın korunmasına ve bankacılık 
sırlannın açıklanmamasına büyük önem verdiği hususunun göz önünde tutulmasında yarar 
bulunduğu düşünülmektedir. 

Bilgilerini arz ederim. 
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31.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM'in, Kamu İhale Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun 
tasarısı taslağına ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/13153) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Enver ÖKTEM 
İzmir Milletvekili 

Kamu ihale Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin olarak hazırlanan taslak , Kamu 
İhale Kurumunun ihaleleri denetleme ve inceleme yetkilerini daraltmaktadır. Yine şikayet 
başvuru bedelleri arttırılarak şikayetler caydırıcı hale getirilmektedir. 

1. Taslakta, Kamu İhale Kurumunun ihbarlan değerlendirerek kendiliğinden 
inceleme başlatma yetkisinin elinden alınmasının ve şikayet üzerine yapılan 
başvurularda Kamu îhale Kurumunun incelemesini yalnızca şikayet konusuyla 
sınırlandırılmasının gerekçesi nedir? Kamu İhale Kurumunun yetkilerinin bu 
şekilde kısıtlanması sonucunda, yapılan ihalelerde pek çok hukuk dışı 
uygulamalara fırsat vereceğini düşünmüyor musunuz? 

2. Düzenleme ile ihalelerin ilan ve inceleme süreleri yarı yarıya indirilecektir. Bu 
düzenlemenin gerekçesi nedir? 

3. Düzenleme ile, kuruma itirazen şikayetlerde, başvurudan önce şikayet edenin 
ihalede teklif etmiş olduğu tutarın on binde 5'i kadar nakdi teminat! idare hesabına 
yatırması gerekiyor ve bu şikayetin haklı bulunmaması sonucunda yatırmış olduğu 
teminatı geri alamıyor. Bu durum hak arama özgürlüğüne aykırı bir sonuç 
yaratmayacak mıdır? Teminat tutan oranlarını indirmeyi düşünüyor musunuz? 

T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 

Say, :B.07.0.BMK.0.12.3/47 20.Ü4.06* 6 6 2 0 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 06/04/2006 tarihli ve 
B.02.0.KKG.0.12/106-510-35/1780 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan İzmir Milletvekili Sayın Enver ÖKTEM'in Sayın 
Başbakanımıza tevcih ettiği ve Sayın Başbakanımızm da kendileri adına tarafımca cevap 
verilmesini istediği 7/13153 esas numaralı yazılı soru önergesinde belirtilen hususlar 
değerlendirilmiştir. 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun değiştirilmesine ilişkin olarak Bakanlar 
Kurulu'nun gündemine gelmiş bir kanun tasarısı bulunmamaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 

UNAKITAN 
Maliye Bakanı 
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32.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, TÜFE farklarının SSK emekli aylıklarına ek
lenmesine ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'nun cevabı 
(7/13158) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Murat 
BAŞESGIOGLU tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz 
ederim. 

Saygılarımla. 

ümmet KANDOGAN 
DYP Denizli Milletvekili 

Ocak 2000 ile Haziran 2002 tarihleri arasmda TÜFE farklarının SSK 
emekli aylıklarına eksik yansıtıldığına dair münferit yargı kararlarının 
bulunduğu bu itibarla emeklilerin maaş farklarının ödenebilmesi için yargı 
sürecinin tamamlanması gerektiği tarafınızdan ifade edilmiştir. 

Bu çerçevede; 

1. 1 Ocak 2000 ile 1 Haziran 2002 tarihleri arasmda TITFE farklarının SSK 
emekli aylıklarına eksik yansıtıldığı konusu yargıya intikal ettiğine göre, 
emeklilerin bu alacakları "zaman aşımına" tabi midir? 

2. Zaman aşımı söz konusu ise, bu süreç hangi tarihte başlamıştır? Bu 
tarihten sonra maaş farklarım, alabilmek için dava açan hak sahiplerinin 
herhangi bir kaybı söz konusu olacak mıdır? 
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T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Hukuk Müşavirliği 

Sayı :B.13.0.HKM.O.00.0O.00.(20O6)610-7/13158/£|l\ *£ ] İ̂SAM 20JD6 
Konu : Yazılı Soru önergesi 2 V 5 6 7 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 03/04/2006 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-19741 sayılı yazı. 

İlgi yazınız ekinde alınan Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'a ait 7/13158 Esas 
No'lu yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, Konuya ilişkin cevabi bilgi ve 
değerlendirmeler aşağıda sunulmuştur. 

Bilindiği üzere, 01/01/2000 tarihinde yürürlüğe giren 4447 sayılı İşsizlik Sigortası 
Kanunu ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa eklenen ve gelir/aylıkların artırılmasını 
düzenleyen Ek 38'inci maddede; "bu Kanuna göre bağlanan gelir ve aylıklar ile Geçici 
76'ncı maddeye göre yapılan telafi edici ödemelerin her ay bir önceki aya göre Devlet 
İstatistik Enstitüsü tarafından açıklanan en son temel yıllı kentsel yerler tüketici fiyatları 
indeksi artış oranı kadar artırılarak" ödenmesi öngörülmüş, ancak maddede artışın her ayın 
birinci gününden itibaren yapılacağına ilişkin herhangi bir düzenlemeye^er verilmemiştir. 

Bilahare, 01/06/2002 tarih, 24772 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4759 sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanunu, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar 
Kurumu Kanunu ile Tarımda Kendi Adına ve Hesabma Çalışanlar Sosyal Sigortalar 
Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 2'nci maddesi ile 
506 sayılı Kanunun Ek 38'inci maddesi; "Bu kanuna göre bağlanan gelir ve aylıklar ile geçici 
76'ncı maddeye göre yapılan telafi edici ödemeler, her ay ödeme tarihinde bir önceki aya göre 
Devlet istatistik Enstitüsü tarafından açıklanan en son temel yıllı kentsel yerler tüketici 
fiyatları indeksi artış oram kadar artırılarak belirlenir." şeklinde değiştirilmiş ve maddeye 
"ödeme tarihleri" ibaresi eklenerek konunun açıklığa kavuşturulması sağlanmıştır. 

Emekliler tarafından Ek 38'inci maddenin yürürlüğe girdiği 2000/Ocak ayından, bu 
maddede gelir ve aylıkların her ay ödeme tarihlerinde bir önceki ayın TÜFE artış oranı kadar 
artırılması yönünde değişiklik yapıldığı 2002/ Haziran ayma kadar her ayın l'i ile ödeme 
tarihleri arasında TÜFE artış tutarlarının eksik ödendiği iddiası ile alacak davaları 
açılmaktadır. 

Söz konusu davalar Borçlar Kanunundaki zamanaşımına tabi bulunmaktadır. 
Bilgilerinize arz ederim. » -. 

£ Murat BAŞESGIOĞLU 
Bakan 
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33.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞÎMŞEK'in, kurum, kuruluş ve kişilere yapılan yardım ve des
teklere ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/13205) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Atilla Koç tarafından yazılı 
olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 13.03.2006 

Berhan ŞİMŞEK 
ktunoui Milletvekili 

i- •;:•;. ve'59. Cumhuriyet Hükümetleri döneminde Kültür vv 7.ıri:-'.m Bakanlığı \'e iki 
ba.K..miık tideşürilmeden önce Kültür Bakanlığı ile bu kizriuaşkırm merkez: ve taşra 
teşkilatı, bağ'1? ve ilgili kuruluşları tarafından hangi kamu kurum ve kuruluşları, vakıf. 
dernek, şirKet, özel ve tüzel kişileri ile hangi şölen, festival, kültürel faaliyetlere hangi 
miktarlardı", yardım/destek yapılmıştır? 

2- Bu yarimi w; desteklerin amacı nedir? Yardım yapılan-Ue -.tel '•-.T! i en kamu kuruın ve 
kuruludan.'Tıkıl dernek, şirket, özel ve tüzel kişiler ile .-ölen. festival kültürel 
'adı yed erin verilmesi hangi standartlar çerçevesinde behrirınmc iuedir? 

3- Bu yıu'dımk-nn yapılması veya desteklerin verilmesi ie.;,; başvuruda bulunan kuruluş. 
kişi y}i.da organizasyonların yardım alıp almayacağına karar veren, başvuruları 
değerlendiren biı İcurıû var midir? Bu amaçta oiuşturuir.ü.-ş b;r kurul var ise. kurulun 
y:ip:s.: •••>. i:;/cyişi uasıkUr? Su kuru! hangi üyelerden oluşmv-ktî-c-tr? 

4- Destek verilen veya yardim yapılan kuruluş, kişi yada organizasyonlar, yardımın 
vvp;îma.smdan/deste|in verilmesinden sonra aldıkları yardımı veya desteği, aldıklar.' 
amaca u>xun harcayıp harcamadıkları bakanlığınız tartûndaa denetlenmekte midir? 
Denetici* >. orsa. bu denetleme hangi yolla yapılmakladır? 

5- Budia;: kadar almış amacına uygun kullanılmadığı îes//.> edi'ien yardım veya destek 
v:-:r mıdır? Amacına uygun kullanılmadığı tespit edilen yardım ve desteğin, geri 
ahnmasi ,-e amacına uygun kullanmayan sorumluların cezakmdınîmasma ilişkin bir 
.̂ i-'.̂ -hv.de loşundunuz mu? 

6- :,?m yzx:'vı.ı •.<:; destekler hangi gider kaleminde mub^ebe kayn .»una. geçmektedir? 

T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

Sayı :B.16.0.BHL0.00.00.00/kl39O 2D/O^/2006 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 03/04/2006 tarihli ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02/19741 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Berhan ŞÎMŞEK'in 7/13205-19775 Esas No'lu soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 
EK: Atilla KOÇ 
Cevap Bakan 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN BERHAN ŞİKSEK 'İN 7/13205-19775 
ESAS NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN 

BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

SORU 1: 58. ve 59. Cumhuriyet Hükümetleri döneminde Kültür ve Turizm Bakanlığı 
ve iki bakanlık birleştirilmeden önce Kültür Bakanlığı ile bu kuruluşların merkez ve taşra 
teşkilatı, bağlı ve ilgili kuruluşları tarafından hangi kamu kurum ve kuruluşlan, vakıf, dernek, 
şirket, özel ve tüzel kişileri ile hangi şölen, festival, kültürel faaliyetlere hangi miktarlarda 
yardım/destek yapılmıştır? 

CEVAP 1: 58 ve 59. Cumhuriyet Hükümetleri döneminde Bakanlığım tarafından 
maddi yardımda bulunulan kurum ve kuruluşların yıllar itibari ile listesi ektedir. 

SORU 2: Bu yardım ve desteklerin amacı nedir? Yardım yapılan/destek verilen kamu 
kurum ve kuruluşlan, vakıf, dernek, şirket, özel ve tüzel kişiler ile şölen, festival kültürel 
faaliyetlerin verilmesi hangi standartlar çerçevesinde belirlenmektedir? 

CEVAP 2: 8/4/1993 tarih ve 215466 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 
giren Kültür Bakanlığı Yerel, Ulusal ve Uluslar arası Kültür Etkinliklerine Yardım 
Yönetmeliği çerçevesinde; Ülke ve düzeyinde yapılan yerel, ulusal ve uluslararası kültürel 
etkinliklere devletimizin ulusal kültür politikasına uygun olarak, kültürel değerlerimizi ve 
zenginliklerimizi yaşatıcı, yayıcı, özüne sadık kalarak geliştirici ve tanıtıcı etkinliklerde 
bulunan il özel idareleri, belediyeler, düzenleme komiteleri, meslek kuruluşları, halk sanatları 
ve kültür araştırmaîan yapan bilim kurumlan ve 5072 sayılı Kanuna göre; özel kanunla 
kurulan vakıflar ile Bakanlar Kurulu kararıyla kamu yaranna çalışan dernek statüsü kazanmış 
derneklere yardım yapılmaktadır. 

SORU 3: Bu yardımların yapılması veya desteklerin verilmesi için başvuruda bulunan 
kuruluş, kişi ya da organizasyonlann yardım alıp almayacağına karar veren, başvurulan 
değerlendiren bir kurul var mıdır? Bu amaçta oluşturulmuş bir kurul var ise kurulun yapısı ve 
işleyişi nasıldır? Bu kurul hangi üyelerden oluşmaktadır? 

CEVAP 3: Bakanlığımca hangi faaliyete ne gibi yardımlarda bulunacağı Bakanlık 
Müsteşarının Başkanlığında ilgili Müsteşar Yardımcısı/Yardımcıları, Güzel Sanatlar Genel 
Müdürü, Strateji Geliştirme Başkanı ve etkinlik Bakanlığımın bir başka birimini 
ilgilendiriyorsa bu birim amirinden (Komisyon teknik üyesi olup oy hakkına sahip değildir) 
oluşan bir komisyon tarafından tespit edilir, Komisyon en az 3 üyenin bulunırfasıyla toplanır. 
Karar toplantıda bulunanlann salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanm oyu 
iki oy sayılır. 

Komisyonca alınan yardım karan onayımdan sonra uygulanır. Yardım isteminde 
bulunan Kurum ve Kuruluşa, yardım edilip edilemeyeceği, komisyon kararından sonra 
etkinliği ilgilendiren birimce bir yazı ile bildirilir. 

SORU 4: Destek verilen veya yardım yapılan kuruluş, kişi ya da organizasyonlar, 
yardım yapılmasından/desteğin verilmesinden sonra aldıkları yardımı veya desteği aldıklan 
amaca uygun harcayıp harcamadıklan Bakanlığınız tarafından denetlenmekte midir? 
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CEVAP 4: Kültür Bakanlığı Yerel, Ulusal ve Uluslararası Kültür Etkinliklerine 
Yardım Yönetmeliğin 13. maddesi gereğince, Bakanlığımca yardım yapılan etkinlikler 
gerektiğinde Bakanlığım temsilcisi veya temsilcileri tarafından yerinde izlenir. İlgili 
kuruluşlar, Bakanlığım temsilcisinin isteği halinde istenilen bilgileri vermeye ve belgeleri 
göstermeye mecburdur. Temsilciler bir raporla etkinlik hakkındaki görüşlerini Bakanlığıma 
etkinliğin bitiminden itibaren, 15 gün içerisinde bildirmek zorundadır. Söz konusu 
yönetmeliğin 18. maddesinde Bakanlığımın yapacağı yardım tahsis edildiği amaç dışında 
kullanılamaz, yardım yapılan kuruluş, Bakanlığım yardımıyla ilgili harcama belgelerinin birer 
suretini etkinliğin bitiminden itibaren en geç iki ay içerisinde Bakanlığımdaki ilgili birime 
göndermeye mecburdur, gerçekleştirilmeyen etkinlikler için yapılan yardımlar Bakanlığıma 
aynen iade edilir hükmü bulunmakta olup, yardım yapılan kurum veya kuruluşla bu 
doğrultuda protokol yapılmaktadır. 

SORU 5: Bugüne kadar almış amacına uygun kullanılmadığı tespit edilen yardım veya 
destek var mıdır? Amacına uygun kullanılmadığı tespit edilen yardım ve desteğin, geri 
alınması ve amacına uygun kuUamlmayan sorumlularm cezalandınlmasına ilişkin bir 
girişimde bulundunuz mu? 

CEVAP 5: Amacına uygun kullanılmadığı tespit edilen herhangi bir yardım mevcut 
olmayıp, aktarılan ödenek genel bütçeye ait olduğundan yapılan transferler Sayıştay'ın 
denetimine tabidir. 

SORU 6: Bu yardım ve destekler hangi gider kaleminde muhasebe kayıtlarına 
geçmektedir? 

CEVAP 6: Yukarıda belirtilen söz konusu yönetmelik gereğince 2002 yılında yapılan 
yardımlar Kültür Bakanlığı Bütçesinin 11.05.3.426/900-449/900 ve 101.02.3.450/900 
tertiplerinden, 2003 yılında yapılan yardımlar Kültür ve Turizm Bakanlığı Bütçesinin 
111.05.3.426/900- 449/900 ve 450/900 tertiplerinden, 2004 ve 2005 yıllarında yapılan 
yardımlar ise 21.01.35.00-08.2.0.00-1-05.3.1.01 tertibinden karşılanmıştır. 
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2002 YILINDA YARDIM YAPILAN ETKİNLİKLERİN LİSTESİ (KASIM-ARALIK) 

ÇAKIRBEYLİ KÖYÜ MUHTARLIĞI DÜZENLEME KOMİTESİ 
(İZMİR TORBALI) 

KARAKIZLAR KÖYÜ MUHTARLIĞI DÜZENLEME KOMİTESİ 
(İZMİR TORBALI) 

KIRŞEHİR VALİLİĞİ 

İNHİSAR KAYMAKAMLIĞI 

(KIRŞEHİR ) 

(BİLECİK ) 

SEYYİD BURHANEDDİN NZ. DERNEĞİ 

HACI BEKTAŞ DERNEĞİ 

(KAYSERİ ) 

(ANKARA ) 

URUŞ BELEDİYESİ 

(ANKARA BEYPAZARI) 

POLATLI HALK KÜTÜPHANESİNİ GELİŞTİRME VE KÜLTÜR 
DERNEĞİ 

(ANKARA POLATLI) 

MERSİN-MUT İLÇESİ ÇÖMELEK KÖYÜ MUHTARLIĞI 
(İÇEL MUT) 

SAİPLER KÖYÜ MUHTARLIĞI DÜZENLEME KOMİTESİ 

(İZMİR TORBALI) 

ELSANATLARINI GELİŞTİRMEYE 08/11/20024105 
YÖNELİK ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERDİ 
GİDERLER İÇİN 
(Protokol ve diğer belgelerini 
göndermediklerinden aktarma 
gerçekleşmemiştir.(HAGEM)) 

ELSANATLARINI GELİŞTİRMEYE 08/11/2002 4106 
YÖNELİK ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERDİ 
GİDERLER İÇİN 
(Protokol ve diğer belgelerini 
göndermediklerinden aktarma 
gerçekteşmemiştir.(HAGEM)) 

"15. AHİLİK KÜLTÜRÜ HAFTASI V 
38. ESNAF BAYRAMI" 
KUTLAMALARI İÇİN 
(Protokol ve diğer belgelerini 
göndermediklerinden aktarma 
gerçekleşmemiştir.(HAGEM)) 

"NAR FESTİVAÜ"NDEKİ GİDERLE 
İÇİN 
(Protokol ve diğer belgelerini 
göndermediklerinden aktarma 
gerçekleşememiştir.(HAGEM)) 

"SEYYİO BURHANEDDİN 
HAZRETLERİ 17. ANMA 
TÖRENLERİNDEKİ GİDERLER İÇİ 

"9.HACI BEKTAŞ VELİ HOŞGÖRÜ 
VE SEMAH ŞÖLENC'NDEKİ 
GİDERLER İÇİN 

"GELENEKSEL KAPAMA 
ŞÖLENİ'NDEKİ GİDERLER İÇİN 
(Protokol ve diğer belgelerini 
göndermediklerinden aktarma 
gerçekteşmemiştir.(HAGEM)) 

"POLATLI FOLKLORU ALAN 
ARAŞTİRMALARİ PROJESİNDEKİ 
ÇEŞİTLİ GİDERLER İÇİN . 

7 . GELENEKSEL MUT-ÇÖMELEK 
KÖYÜ ELMA.ÜZÜM KÜLTÜR 
ŞENLİĞfNDEKİ GİDERLER (Ç.İN 

ELSANATLARINI GELİŞTİRMEYE 
YÖNELİK ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERDİ 
GİDERLER İÇİN 
(Protokol ve diğer belgelerini 
göndermediklerinden aktarma 
gsrçckleşmemlştir.(HAGEM)) 

08/11/20024107 

08/11/20024109 

04/11/20024018 

07/11/2002 4071 

07/11/20024072 

08/11/2002 4098 

08/11/20024099 

08/11/20024101 

. 1.000.000.000 

1.000.000.000 

1.000.000.000 

1.000.000.000 

2.000.000.000 

2.000.000.000 

1.000.000.000 

1.000.000.000 

1.000.000.000 

1.000.000.000 
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BOZKÛY KÖYÜ MUHTARLIĞI DÜZENLEME KOMİTESİ 
(İZMİR TORBALI) 

DAĞKIZILCA KÖYÜ MUHTARLIĞI DÜZENLEME KOMİTESİ 
. (İZMİRTORBALI) 

KARAOT KÖYÜ MUHTARLIĞI DÜZENLEME KOMİTESİ 

. (İZMİR TORBALI) 

EL SANATLARINI GELİŞTİRMEYE 
YÖNELİK ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERDİ 
GİDERLER İÇİN 
(Protokol ve diğer belgelerini 
göndermediklerinden aktarma 
ğerçekleşmemiştir.(HAGEM)) 

EL SANATLARINI GELİŞTİRMEYE 
YÖNELİK ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERDİ 
GİDERLER İÇİN 
(Protokol ve diğerbelgelerini 
göndermediklerinden aktarma 
gerçekleşmemiştir.(HAGEM)) . 

EL SANATLARINI GELİŞTİRMEYE" 
YÖNELİK ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERDİ 
GİDERLER İÇİN . 
(Protokol ve diğer belgelerini .. 

^erçekleşmemijlir.(HAGEM})-

08/11/20024102 

08/11/20024103 

08/11/20024104 

;İ POLATLİ BELEDİYESİ 

{ANKARA 

GEBİÜLER KÜLTÜR.YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNE 

(SAMSUN ) 

AŞIKLAR KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ 

(ERZURUM } 

EDREMİT DEVECİLER DERNEĞİ 

DURSUNBEY BELEDİYESİ 

(BALIKESİR) 

(BALIKESİR ) 

"13 EYLÜL SAKARYA ZAFERİ 
ŞENLİKLERİNDE YAPILAN : 
HARCAMALAR İÇİN 

"YAĞLI GÜREŞ.AT YARIŞI VE 
KİRAZ FESTİVAU"NDEKİGİDERL 
İÇİN 

(1+1 Milyar TL. ilave) 

"CUMHURİYETTE 79.YIL 
GECESİNDE YAPILAN 
HARCAMALAR İÇİN 
(Protokol ve diğer belgelerini 
göndermediklerinden aktarma 
gerçekleşmemiştir.(HAGEM)) 

"EDREMİT-GÜRE GELENEKSEL 
DEVE GÜREŞİ ŞENLİKLERİ'İÇİN. 

08/11/20024112 

13/11/20024162 

13/11/20024163 

"SONBAHAR EMTİA VE HAYVAN 
PANAYIRI" İLE "GELENEKSa 
YAĞU PEHLİVAN GÜREŞLERİ" 
NDEKİ GİDERLER İÇİN '..• . 

30/12/20024513 

18/12/20024395 
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2003 YILINDA YARDIM YAPILAN ETKİNLİKLERİN LİSTESİ 

NO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

KURULUŞ ADI 

ANKARA/Kızılcahamam Yukarı Karaören Dem. 

ANTALYA/Yuvalı Köyü Muhtarlığı 

NEVŞEHİR/Hacıbektaş Belediye Başkanlığı 

VANA/an Yüzüncü Yıl Üniversitesi 

ISPARTA/GönenYunus Emre-Balım Sultan Der. 

ANKARA/TURKSAV. 

ANKARA/CUMHURİYET VAKFI 

KONYA/AK-YÖR-DER/Akşehir 

ANKARA/TÜRKSAV 

ANKARA/Hüseyin Gazi Vakfı 

İSTANBUL/Cem Vakfı 

İSPARTA VALİLİĞİ 

SİVAS Gemerek Çepnililer Derneği 

ANKARA-İLESAM 

KARAMAN VALİLİĞİ 

ETKİNLİK ADI 

ö.Serbest Karakucak ve Yağlı Güreş Fest. 

8.Kafi Baba Anma Şenlikleri 

Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri 

16.Ulusal Matematik Sempozyumu 

Yunus Emre'yi anma ve Aşure Festivali 

ANKARA/İV.Uluslararası Halk Oyun.Yarış. 

6.Uluslararası Kukla ve Gölge Oyunu 

7.Cankurtaran Köyü Yörük Şöleni 

Aşıklar Gecesi 

1 .Uluslararası Şah Hatai Sempozyumu 

111 .Anadolu İnanç Önderleri Toplantısı 

Gül, Halı, Kültür ve Turizm Festivali 

Birlik Dayanışma Kültür Etkinliği 

Arif Nihat Asya Doğum 100. Yıl Kutlama. 

730.Hz.Mevlana Vuslat Yıldönümü Etkinlik 
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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 

2004 YILINDA YARDIM YAPILAN ETKİNLİKLERİN LİSTESİ 
KURULUŞ VE ETKİNLİK 
Çankırı Valiliği 
Yaran Kültürü ve Çankırı Sempozyumu 
Değirmendere Belediyesi/Gölcük/ KOCAELİ 
l opium fcgit.Degir. I em. Ahş. Heykel Sempozyum 
Hacıbektaş Belediyesi/NEVŞEHİR 
Hacıbektaş Veli Anma Törenleri 
Sivas Valiliği ve Şarkışla Kaymakamlığı 
Aşık Veysel Kültür Festivali 
Sakarya Valiliği 
3.Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları 
Altındağ Belediyesi/ANKARA 
11 .Geleneksel Halk Aşıkları Bayramı 
Çorum Belediyesi 
Çorum Hitit Fuarı ve Festivali 
Dodurga Belediyesi 
Bozüyük/BİLECİK, Dodurga Şenlikleri 
Uluslararası Gümüşhane Su Sporları 
Kuşburnu ve Yayla Şenlikleri [GÜMÜŞHANE Valiliği 
Bayburt Dede Korkut Kültür ve Sanat 
Şöleni (Düzenleme Komitesi) |BAYBURT 
7.Geleneksel Kırdağ Festivali 
Oltu Belediyesi/ERZURUM 
12.Uluslararası Nemrut-Kommagene Kültür Fest. 
Altın Elma Ödül Töreni (Düz.Kom.)/ADIYAMAN 
28.Kiraz Festivali ve Yağlı Pehlivan Güreşleri 
Uluborlu Belediyesi/ İSPARTA ' 
7.Türk Boylan Kültür Şöleni 
Yalova Belediyesi 
Ömer Seyfeddin Hikaye Yarışması 
Türk Edebiyatı Vakfı/İSTANBUL 
723.ErtuğruI Gazi Anma ve Söğüt Şenliği 
Söğüt Kaymakamlığı/BİLECİK 
45.Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği 
Akşehir Belediyesi/KONYA 
Nasreddin Hoca Doğum Şenlikleri 
Sivrihisar Kaymakamlığı/ESKİŞEHİR 
Kangal Köpeği ve Koyunu Festivali 
Kangal Kaymakamlığı/SİVAS 
Pir Sultan Abdal Kültür Etkinlikleri /SİVAS 
Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Kül. Ve Eğit. Vakfı 
Uluslararası Dörtdivan Köroğlu Şenliği 
Dörtdivan Köroğlu Kal .ve Day. Vakfı/BOLU 
8.Uluslararası Ank. Halk Oyn.. ve Gençlik Festivali 
TÜ RKSAV/AN KARA 
Uluslararası 8.Çınar Festivali / Fatsa Belediyesi 
ORDU 
Şavşat Belediye Başkanlığı/ARTVİN 
Sahara Pancarcı Şenlikleri 
İlgaz Belediyesi/ÇANKİRİ 
İlgaz Dağı Kültür ve Turizm Festivali 
Yalova Valiliği 
18.Uluslararası Yalova Halk Oyunları Şenliği 
Pasinler Belediyesi ERZURUM 
İbrahim Hakkı Hz. Anma ve Kültür Haftası 
Yörtürk-Yörük Türkmen Vakfı ANKARA 
Gıdanız İlacınız İlacınız Gıdanızdır 
Dünya Ehi-i Beyt Vakfı İSTANBUL 
Geleneksel 8. Hacıbektaş-ı Veli Anma Törenleri 
Alucra Kaymakamlığı Alucra Ekin Festivali 
GİRESUN 

ETK.TAR. 
17-18 Eylül 

2004 
1-31 Tem. 

2004 
16-18 Ağustos 

2004 
09-11 Temmuz 

2004 
27-28/06/2004 

31/07-01/08 
2004 

2-7 Tem. 
2004 

26-27 Haz. 
2004 

12-18 Tem 
2004 

12-18/07 
2004 

Temmuz 
2004 

27-28/08/04 

3-4 Tem. 
2004 

17-28/07 
2004 

7-10 Ekim 
2004 

10-11-12 Eyl 
2004 

5-10 Tem 
2004 

07/17/2004 

9-10-11 Tem. 
2004 

26-27/06 
2004 

10-11-12 Eyl 
2004 

4-11/07/04 

16-17-18 Tem 
2004 

30 Tem.-1 Agu 
2004 

17-18 Tem. 
2004 

26/6-3/7 
2004 

6/7 Eyl 
2004 

07/17/2004 

16-17-18 Ağu. 
2004 

07/18/2004 

ÖDENEK 
3.000.000.000 

10.000.000.000 

25.000.000.000 

25.000.000.000 

20.000.000.000 

15.000.000.000 

20.000.000.000 

3.000.000.000 

10.000.000.000 

10.000.000.000 

20.000.000.000 

20.000.000.000 

25.000.000.000 

20.000.000.000 

20.000.000.000 

15.000.000.000 

40.000.000.000 

5.000.000.000 

10.000.000.000 

10.000.000.000 

3.000.000.000 

20.000.000.000 

20.000.000.000 

5.000.000.000 

7.000.000.000 

20.000.000.000 

15.000.000.000 

5.000.000.000 

7.000.000.000 

20.000.000.000 
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31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

4 4 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

Çamoiuk Kaymakamlığı Çamoluk Bal Festivali 
GİRESUN 
Hasanşeyh Belediyesi/Reşadiye/TOKAT 
4.Geleneksel Hasan Şeyhi Anma Şenlikleri 
Altıntaş Belediyesi/ KÜTAHYA 

Bilecik Valiliği 
Bilecik'in Düşman Işg.Kurt.Ahilik ve Şeyh Ed. Kült. 
Çınarlık Belediyesi/SAMSUN 
2.Kültür ve Doğa Festivali 
Boğazkale Belediyesi/ ÇORUM 

Samsun Büyükşehir Belediyesi 
Halk Dansları Festivali 
Çepni Belediyesi/ SİVAS 
Kültür Festivali 
Halıköy Belediyesi/ YOZGAT 
Kültür ve Sanat Festivali 
Doğanşar Belediyesi/SİVAS 
40.Geleneksel Ahmet Ayık Karakucak Gür. Bal Fes. 
Üçpınar Belediyesi/KONYA 
1 .Yayla ve Bal Festivali 
Karikatürcüler Derneği /İSTANBUL 
Uluslararası Nasreddin Hoca Sempozyumu 
Alaplı Belediyesi/ZONGULDAK 
Fındık, Kültür Fest. 
Tunceli Belediyesi 
5.Munzur Kültür ve Doğa Fest. 
Ardeşen Kaymakamlığı/RİZE | 
Öce Yeni Yol Şenlikleri 
Babadağ Belediyesi/DENİZLİ 
7.Geleneksel Babadağ Kültür ve Tekstil Fest. 
Çevreli Belediyesi/ALMUS TOKAT 
6.Geleneksel Hüseyin Akbaş Çatak Yayla Güreş. 
Ulukışla Kaymakamlığı/NİĞDE| 
Toroslarda (Elmalı Köyü) Türkmen Düğün Şenliği 
İsparta Bld. Gül ve Halı Fest. | 

Hayrabolu Bld./TEKÎRDAĞ 
Hayrabolu Ayçiçek Festivali 
Hayrat Kaymakamlığı /TRABZON 
4.Geleneksel Dağönü Kuymak Şenliği 
Develi Belediyesi/KAYSERİ 
Geleneksel Aşık Seyrani Şenliği 
Türkiye Sakatlar Derneği Samsun Şubesi 
özürlü ve Özürlü Aileleri için Panayır 
Eğerci Belediyesi/ Gemerek/SİVAS 
Pilav Günü ve Yayla Şenliği 
Motif Halk Oyunları Eğitim ve Öğretim Vakfı 
Mahalli Halk Oyunları Şenliği/İSTANBUL 
Yıldızeli Kaymakamlığı /SİVAS 
9.Geleneksel Karakucak Güreşleri ve Turizm Fest. 
Selendi Belediyesi/MANİSA 
3 Eylül Kurtuluş Günü Şen.9.Geln.Kült ve Cirit Fest 
Gökçeli Belediyesi/Niksar/TOKAT 
3.Geleneksel Üzüm ve Yaprak Festivali 
Kızılcaören Belediyesi/TOKAT 
4.Kurtgölü Kültür Festivali 
Demircili Belediyesi/Reşadiye/TOKAT 
Yavuz Sultan Selim Han Yayla Şenlik. 
Kemaliye Belediyesi/ ERZİNCAN 
27.Kemaliye Kültür ve Turizm Şenlikleri 

10-15 Ağu. 
2004 

16-18 Tem. 
2004 

25-30 Ağu. 
2004 

6-7-8 Eyl. 
2004 

08/08/2004 

4-5 Eylül 
2004 

17 Tem. 
2004 

07/31/2004 

09/04/2004 

24-25/07 
2004 

14-15 Ağustos 
2004 

27-31/07 
2004 

30/07-01/08 
2004 

29/07-01/08 
2004 

01-07/8-04 

07/24/2004 

20-22 Ağust 
2004 

27-30 Ağust 
2004 

4-6/6/04 

12-15 Ağust 
2004 

01-08 Ağust 
2004 

07-08Ağust 
2004. 

07/25/2004 

24-25/07 
2004 

14-15/09 
2004 

08/15/2004 

01-03 Eylül 
2004 

18-19 Eylül 
2004 

30-31/07 
01/08 2004 
05-07 Ağust 

2004 
30-31 Tem 

2004 

10.000.000.000 

10.000.000.000 

5.000.000.000 

15.000.000.000 

3.000.000.000 

5.000.000.000 

15.000.000.000 

3.000.000.000 

5.000.000.000 

5.000.000.000 

5.000.000.000 

40.000.000.000 

10.000.000.000 

10.000.000.000 

7.000.000.000 

10.000.000.000 

10.000.000.000 

12.000.000.000 

20.000.000.000 

8.000.000.000 

8.000.000.000 

15.000.000.000 

2.500.0ÛO.OOO 

3.000.000.000 

120.000.000.000 

5.000.000.000 

7.000.000.000 

5.000.000.000 

5.000.000.000 

5.000.000.000 

30.000.000.000 
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62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

Kızılcahamam Belediyesi/ ANKARA 
Su Festivali 
KARS Belediyesi 
2.Kars Kent Kurultayı ve Kafkas Kültürleri Festivali 
TÜ RKSAV-AN KARA 
5.Mahalli Halk Oyunları Yarışması 
Ermenek Belediyesi/ KARAMAN 
Taşeli Kültür ve Sıla Festivali 
İncesu Belediyesi/AKSARAY 
Pilav Günü ve Kültürel Şenlikleri 
Mimarlar Odası Başkanlığı Trabzon Şubesi 
Türkiye Kongreleri- Trabzon Kongresi 
Aksaray Valiliği 
Yunus Emre Etkinlikleri 
inebolu Belediyesi/KASTAMONU 
Atatürk'ün inebolu'ya Gelişlerinin 79.Yıld Etk. 
Yakakent Belediyesi/SAMSUN 
Yakakent Kültür Sanat ve Deniz Oyunları Festivali 
Kaman Belediyesi/ KIRŞEHİR 
14.Kaman Ceviz, Kültür ve Sanat Festivali 
Hisarcık Belediyesi/ KÜTAHYA 
Geleneksel Hisarcık Emtia Hayvan Satı.ve Panayır 
Meydancık Belediyesi/Şavşat/ARTVİN 
Geleneksel Satave Gevrek Festivali 
Sındırgı Belediyesi /BALIKESİR 
6.Yağcıbedir Halı Festivali 
Hemsin Belediyesi /RİZE 
7.Hemsin Bal, Kültür, Turizm ve Çevre Şenliği 
İkizdere Kaymakamlığı/RİZE 
Anzer Bal ve Yayla Festivali 
Yapraklı Kaymakamlığı/Karacaözü Köyü / ÇANKIRI 
Karacaözü Köyü Çayır Şenlikleri 
Emet Kaymakamlığı/ KÜTAHYA 
3 Eylül Emet'in Kurtuluşu, Bor Kül. ve Ter Tur. Fest. 
Taşköprü Belediyesi/KASTAMONU 
18.Uluslar arası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Fes 
Hüseyin Gazi Vakfı/ ANKARA 
7.Geleneksel Hüseyin Gazi Şenlikleri 
Balıkesir Üniversitesi 
Batı Anadolu Beylikleri Sempozyumu 
Uşak Belediyesi 
10.Kurtuluş Haftası Etkinlikleri 
Geyikli Belediyesi/ÇANAKKALE 
Geyikli Geleneksel 1 .Zeytin ve Sünnet Şöleni 
Hacıhamza Belediyesi/ÇORUM 
1.Kültür Festivali 
Kalecik Belediyesi/ ANKARA 
Kalecik Karası Üzüm Festivali 
Sakarya Valiliği 
Sakaryanın il Oluşunun 50.YM Etkinlikleri 
İlhan Koman Vakfı İlhan Koman Projesi 
İSTANBUL 
Sason Belediyesi /BATMAN 
Bal ve Ceviz Festivali 
Çerkeş Belediyesi/ÇANKİRİ 
Çerkeş Kültür ve Hayvancılık Festivali 
Kemerhisar Belediyesi/ NİĞDE 
4.Tyana Kültür ve Turizm Festivali 
Hamamözü Belediyesi/AMASYA 
Hamit Kaplan-Adil Candemir Karakucak Güreşleri 
Kiraz Belediyesi İZMİR 
1 Eylül 2004 Kurtuluş Etkinlikleri 

20-21-22/08 
2004 

24-26/9/04 

23-26/9/04 

13-14/08/04 

08/15/2004 

27-28/08/04 

09/05/2004 

25-28 Ağust 
2004 

31/07-01/08 
2004 

10/09/2004 

7-16 Ağu. 
2004 

6-7-8/08/04 

3-5/9/04 

14-15 Ağust 
2004 

08/22/2004 

08/15/2004 

3-5/09/04 

2-5/09/04 

09/05/2004 

18-20/10/04 

26/08-01/09 
2004 

4-5 Eylül 
2004 

Eki-04 

18-19/09/04 

Ara-04 

1-2 Ekim 2004 

10/01/2004 

28-29 Ağustos 
2004 

21-22/08/04 

17-19/09/04 

09/01/2004 

10.000.000.000 

15.000.000.000 

60.000.000.000 

10.000.000.000 

5.000.000.000 

20.000.000.000 

10.000.000.000 

10.000.000.000 

7.000.000.000 

20.000.000.000 

7.000.000.000 

5.000.000.000 

7.000.000.000 

7.000.000.000 

5.000.000.000 

2.500.000.000 

5.000.000.000 

10.000.000.000 

6.000.000.000 

10.000.000.000 

15.000.000.000 

7.000.000.000 

10.000.000.000 

10.000.000.000 

10.000.000.000 

10.000.000.000 

5.000.000.000 

7.000.000.000 

15.000.000.000 

3.000.000.000 

5.000.000.000 
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93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

ERZİNCAN Üzümlü Belediyesi 
Üzümlü 2. Kültür Turizm ve Sanat Fest. 
Dadaloğlu Belediyesi / KAYSERİ 
Geleneksel Dadaloğlu Kültür ve Sanat Şenlikleri 
KIRŞEHİR Mucur Bld. Köme Şenlikleri 

Şenköy Belediyesi / HATAY 
4.Geleneksel Aba Güreşleri Kültür ve Sanat Şenliği 
Festival Düzenleme Komitesi/Gelendost /İSPARTA 
Gelendost Zaferi ve Elma Festivali 
Ulubey Belediyesi/ UŞAK 

Çığlık Belediyesi/ANTALYA 
Çığlık 1.Nar Festivali 
Kayseri Valiliği 
3.Uluslararası Ahilik Kültürü Sempozyumu 
Sakarya Üniversitesi 
Sait Faik Abasıyanık'ı Anma Etkinlikleri 
Pehlivanköy Belediyesi/KIRKLARELİ 
95.Hayvan ve Emtia Panayırı 
Hasandede Belediyesi/KİRİKKALE 
12.Orta Anadolu Hasandeded Kültür Festivali 
Gazi Belediyesi/ SAMSUN 
Doğumunun lOO.Yılında Necip Fazıl Kısakürek'i Anma 
Osmaniye Fıstık Festivali Düzenleme Komitesi 
OSMANİYE 
Kadının Sosyal Hayatını Araştırma ve inceleme Der. 
ANKARA Kadın Oyunları ve Öykü Yarışması 
Tuzlukçu Belediyesi/KONYA 
Kavun,Karpuz,Üzüm,İpek Haiıcılığı.Eğitim ve Kül. Fes. 
Göktepe Belediyesi/KARAMAN 

09/25/2004 

11-12 Eylül 
2004 

04-05 Eylül 
2004 

21-22 Ağustos 
2004 

09/17/2004 

27/8-02/09 
2004 

09/19/2004 

11-13 Ekim 
2004 

18-19/10/2004 

17-22/9/04 

09/12/2004 

7-10/10/2004 

8-10/10/04 

15.06.-30.11.2004 

4-5/09/2004 

10/09/2004 

15.000.000.000 

5.000.000.000 

10.000.000.000 

7.500.000.000 

15.000.000.000 

10.000.000.000 

3.000.000.000 

25.000.000.000 

5.000.000.000 

4.000.000.000 

5.000.000.000 

5.000.000.000 

5.000.000.000 

2.000.000.000 

3.000.000.000 

2.000.000.000 

109 

110 

111 

Büğlü Baba Sultan Kültür ve Turizm Şenlikleri 
Burhaniye Belediyesi/ BALIKESİR 
Uluslararası Altın Zeytin Festivali 
TMMOB Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi 
Türkiye Kongreleri-Diyarbakır Kongresi 
BESAM ANKARA 
iran Edebiyatı Günleri 

17-18/12/04 

17-18/12/2004 

2004 

TOPLAM 

4.000.000.000 

20.000.000.000 

5.000.000.000 

1.340.500.000.000 

- 1 9 9 -
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2005 YILINDA YARDIM YAPILAN ETKİNLİKLERİN LİSTESİ 

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 

İL 
ADANA 

AFYON 

AFYON 

AĞRI 

AKSARAY 

AMASYA 

AMASYA 

ANKARA 

ANKARA 

ANKARA 

ANKARA 

ANKARA 

ANKARA 

ANKARA 

ANKARA 

ANTALYA 

ANTALYA 

ARDAHAN 

AYDIN 

AYDIN 

BALIKESİR 

BALIKESİR 

BALIKESİR 

BALIKESİR 

BİLECİK 

BİLECİK 

BOLU 

BOLU 

BOLU 

BURDUR 

BURSA 

BURSA 

BURSA 

BURSA 

BURSA 

DÜZENLEYEN KURULUŞ 
SAİMBEYLİ BELEDİYESİ 

DİNAR BELEDİYESİ 

SİNANPAŞA / GÜNEY BELEDİYESİ 

AĞRI VALİLİĞİ 

GÜZELYURT BELEDİYESİ 

AMASYA BELEDİYESİ 

GÜMÜŞHACIKÖY BELEDİYESİ 

MAMAK BELEDİYESİ 

ALTINDAĞ BELEDİYESİ 

AYAŞ BELEDİYESİ 

GÖLBAŞI BELEDİYESİ 

DÜZENLEME KOMİTESİ 

KIZILCAHAMAM KAYMAKAMLIĞI 

BİLİM VE EDEBİYAT ESERİ 
SAHİPLERİ MESLEK BİRLİĞİ 

TÜRKİYE MİMARLAR ODASI 

KORKUTELİ/BOZOVA BELEDİYESİ 

ELMALI BELEDİYESİ 

ÇILDIR BELEDİYESİ 

SULTANHİSAR/ATÇA BELEDİYESİ 

DALAMA BELEDİYESİ 

BURHANİYE BELEDİYESİ 

DURSUNBEY BELEDİYESİ 

SINDIRGI BELEDİYESİ 

GÖNEN BELEDİYESİ 

BİLECİK BELEDİYESİ 

PAZARYERİ KAYMAKAMLIĞI 

GÖYNÜK BELEDİYESİ 

KIBRISÇIK BELEDİYESİ 

DÖRTDİVAN BELEDİYESİ 

KEMER BELEDİYESİ 

OSMANGAZİ BELEDİYESİ 

ORHANELİ BELEDİYESİ 

BÜYÜKORHAN 8ELEDİYESİ 

KELEŞ BELEDİYESİ 

HARMANCIK BELEDİYESİ 

ETKİNLİK ADI 
KÜLTÜR VE SANAT FESTİVALİ 

APAMEİA HIDIRELLEZ ŞENLİKLERİ 

KÜLTÜR SANAT FESTİVALİ 

GELENEKSEL 1.AGRI KÜLTÜR VE 
SANAT ŞÖLENİ 
6 MAYIS HIDIRELLEZ ŞENLİKLERİ 

ULUSLARARASİ AMASYA ATATÜRK 
KÜLTÜR VE SANAT HAFTASI 

KÜLTÜR FESTİVALİ 

AŞIKLAR ŞÖLENİ 

12. GELENEKSEL ANKARA HALK 
AŞIKLARI BAYRAMI 
GELENEK.TARİHİ EVLER KÜLTÜR VE EL 
SANATLARI FESTİVALİ 

VI.MAHALLİ HALK OYUNLARI YARIŞMASI 

I.ULUSLARARASI SEYYİT NESİMİ 
SEMPOZYUMU 

KÜLTÜR FESTİVALİ 

9.ANKARA ÖYKÜ GÜNLERİ 

ANKARA KONGRESİ 

KEŞKEK ŞENLİĞİ 

653.TARİHİ ELMALI YEŞİLYAYLA YAĞLI PEHL 
GÜREŞ FEST.-MÜZ-KOLT-SANAT ETKİNLİK. 

I.ULUSLARARASI ÇILDIRLI AŞIK ŞENLİK 
SEMP. VE 6.ULUSAL ÇILDIR GÖLÜ FEST. 

5.ULUSLARARASI TARIM.ÇİLEK.KÜLTÜR 
VE SANAT FESTİVALİ 

1.GELENEKSEL EL SANATLARI PESTİ VALİ 

BURHANİYE ÖREN KÜLTÜR VE 
SANAT FESTİVALİ 

SUÇIKTI ŞİİR GÜNLERİ 

VII.ULUSLARARASI SINDIRGI KÜLTÜR 
FESTİVALİ 

TÜRK DÜNYASI ÖMER SEYFETTİN 
HİKAYE YARIŞMASI 

DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞ AHİLİK 
VE ŞEYH EDEBALİ KÜL.SAN.ŞENLİK. 
1.KÜLTÜR VE SANAT ŞENLİĞİ 

AKŞEMSEDDİN HAZRETLERİ ANMA GÜNÜ 

TÜRK KÜLTÜR ŞENLİĞİ, KÖROĞLU 
ANMA FESTİVALİ 

ULUSLARARASI DÖRTDİVAN KÖROĞLU 
YAYLA ŞENLİĞİ 
12.KEMER AKPINAR GELENEKSEL 
KÜLTÜR SANAT VE YÖRÜK ŞENLİĞİ 
OSMANGAZİ'Yİ ANMA VE BURSA 
FETİH ŞENLİKLERİ 
14. ORHANELİ KARAGÖZ VE 
KÜLTÜR ŞENLİKLERİ 

I. BÜYÜKORHAN GÖRECİK YAYLASI 
YÖRÜK ŞENLİĞİ 

40.GELENEKSEL KOCAYAYLA ŞÖLENİ 

HARMANCIK KÜLTÜR ŞÖLENİ 

ETK.TAR. 
15/06/05 

06/05/05 

25/06/05 

01/06/05 

06/05/05 

12/06/05 

22/07/05 

09/04/05 

01/06/05 

26/06/05 

11/11/05 

17/06/05 

05/06/05 

18/05/05 

27/05/05 

11/06/05 

26/08/05 

09/07/05 

07/05/05 

26/06/05 

08/07/05 

16/07/05 

03/09/05 

30/09/05 

06/09/05 

03/07/05 

21/05/05 

28/05/05 

03/07/05 

26/06/05 

04/04/05 

10/06/05 

18/06/05 

20/06/05 

16/08/05 

ÖDENEK 
5.000 

15.000 

3.000 

10.000 

3.000 

25.000 

12.000 

5.000 

10.000 

3.000 

80.000 

10.000 

15.000 

7.000 

15.000 

5.000 

20.000 

7.500 

5.000 

10.000 

10.000 

15.000 

5.000 

7.500 

15.000 

S.OOO 

10.000 

3.000 

7.500 

5.000 

20.000 

7.500 

5.000 

7.500 

5.000 

- 2 0 0 -



TBMM B:93 25 .4 .2006 0 : 3 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

ÇANAKKALE 

ÇANKIRI 

ÇANKIRI 

ÇANKIRI 

ÇANKIRI 

ÇANKIRI 

ÇORUM 

ÇORUM 

ÇORUM 

DENİZLİ 

DÜZCE 

EDİRNE 

ERZİNCAN 

ERZİNCAN 

ERZURUM 

ERZURUM 

ERZURUM 

ERZURUM 

ERZURUM 

ERZURUM 

ESKİŞEHİR 

ESKİŞEHİR 

GAZİANTEP 

GİRESUN 

GİRESUN 

GİRESUN 

GİRESUN 

GİRESUN 

GİRESUN 

GİRESUN 

HAKKARİ 

HATAY 

HATAY 

İSPARTA 

İSPARTA 

İSTANBUL 

LAPSEKİ BELEDİYESİ 

YAPRAKLI BELEDİYESİ 

ÇERKEŞ/ SAÇAK BELEDİYESİ 

ŞABANÖZÜ BELEDİYESİ 

ATKARACALAR BELEDİYESİ 

İLGAZ BELEDİYESİ 

BOĞAZKALE/ EVCİ BELEDİYESİ 

ALACAHÖYÜK BELEDİYESİ 

ÇORUM VALİLGİ 

BULDAN BELEDİYESİ 

AKÇAKOCA BELEDİYESİ 

EDİRNE VALİLİĞİ 

KEMALİYE BELEDİYESİ 

KEMAH KAYMAKAMLIĞI 

NARMAN BELEDİYESİ 

DADAŞKÖY İLKKADEME 
BELEDİYESİ 

OLUR BELEDİYESİ 

ŞENKAYA BELEDİYESİ 

OLTU BELEDİYESİ 

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 

YUNUS EMRE BELEDİYESİ 

ESKİŞEHİR VALİLİĞİ 

NİZİP BELEDİYESİ 

BULANCAK BELEDİYESİ 

PİRAZİZ BELEDİYESİ 

EYNESİL KAYMAKAMLIĞI 

KEŞAP KAYMAKAMLIĞI 

ÇANAKÇI KAYMAKAMLIĞI 

ALUCRA KAYMAKAMLIĞI 

GİRESUN VALİLİĞİ 

HAKKARİ VALİLİĞİ 

ANTAKYA BELEDİYESİ 

YAYLADAĞI BELEDİYESİ 

İSPARTA BELEDİYESİ 

SÜTÇÜLER BELEDİYESİ 

ŞİLE BELEDİYESİ 

ÇANAKKALE İLİ LAPSEKİ ULUSAL VE 
ULUSLAR ARASI KÜLTÜREL ETKİNLİKLERİ 

GELENEKSEL YAREN VE KÜLTÜR FESTİVALİ 

17. KÜLTÜR VE FİDAN DİKME ŞENLİKLERİ 

ŞABANÖZÜ KÜLTÜR VE SANAT FESTİVALİ 

11 .HOŞNANBAR ŞÖLENİ 

KÜLTÜR VE SANAT FESTİVALİ 

115. YIL GELENEKSEL NÖBETİ BABA 
YAĞMUR DUASI, KAYNAŞ.BARIŞ ETKİNL. 

HİTİT FESTİVALİ KAPSAMINDA 
GELENEKSEL ALACAHÖYÜK BULUŞMASI 
TÜRKMEN ŞÖLENİ 

DOKUMA KÜLTÜR VE ELSANATLARI 
FESTİVALİ+KURTULUŞ ŞENLİKLERİ 
AKÇAKOCA KÜLTÜR SANAT FESTİVALİ 

1.ULUSLARARASI HIDIRELLEZ FESTİVALİ 

28.KEMALİYE GELENEKSEL 
KÜLTÜR ETKİNLİKLERİ 

9.KEMAH SULTANMELİK TARİH, KÜLTÜR 
VE SPOR ŞENLİKLERİ - -

AŞIK SÜMMANİYİ ANMA ŞENLİKLERİ 

DADAŞKÖY İLKKADEME BELEDİYESİ 
YAYLA ŞENLİĞİ 

OLUR İLÇESİ AKDAĞ KÜLTÜR SANAT 
FESTİVALİ 
KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİ 

GELENEKSEL OLTU KÜLTÜR VE SANAT 
ŞENLİKLERİ 

9.0RTAÇAĞ VE TÜRK DÖNEMİ KAZILARI 
VE SANAT TARİHİ ARAŞT.SEMPOZYUMU 

YUNUS EMRE"Yİ ANMA PROGRAMI 

YUNUS EMRE KÜLTÜR VE 
SANAT HAFTASI 
ZEUGMA FESTİVALİ 

MÜRSEL GÜLMEZ 6. SANAT VE 
KÜLTÜR ŞENLİĞİ 
PİRAZİZ FESTİVALİ 

HIDIRELLEZ DİZGİNE KÜLTÜR 
ETKİNLİKLERİ 
KEŞAP'IN 1.KÜLTÜR VE SANAT 
ŞENLİĞİ 

8.ÇANAKÇI KÜLTÜR VE SANAT FESTİVALİ 

ALUCRA KÜLTÜR FESTİVALİ 

28.ULUSLARARASI KARADENİZ GİRESUN 
AKSU FESTİVALİ 

KÜLTÜR VE SANAT ŞENLİKLERİ 

21 .ANTAKYA KÜLTÜR FESTİVALİ 

YAYLADAĞI KÜLTÜR FESTİVALİ 

İSPARTA 6. KÜLTÜR VE SANAT FESTİVALİ 

KÜLTÜR VE SANAT ŞENLİĞİ 

19.ULUSLARARASI ŞİLE KÜLTÜR VE 
SANAT FESTİVALİ 

15/06/05 

03/06/05 

11/06/05 

11/06/05 

24/06/05 

16/07/05 

22/05/05 

02/07/05 

03/07/05 

03/06/05 

22/07/05 

OS/05/05 

30/07/05 

24/06/05 

21/06/05 

02/07/05 

08/07/05 

15/07/05 

15/07/05 

20/04/05 

06/05/05 

06/05/05 

04/06/05 

10/05/05 

22/07/05 

14/05/05 

10/06705 

25/06/05 

16/07/05 

07/05/05 

20/08/05 

21/07/05 

13/08/05 

03/06/05 

08/07/05 

16/07/05 

12.000 

10.000 

5.000 

7.500 

7.500 

15.000 

3.000 

7.500 

3.000 

5.000 

7.500 

35.000 

10.000 

5.000 

10.000 

5.000 

7.500 

5.000 

5.000 

10.000 

3.000 

10.000 

10.000 

10.000 

5.000 

5.000 

5.000 

7.500 

5.000 

5.000 

10.000 

20.000 

5.000 

20.000 

3.000 

7.500 
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72 

7; 

74 

7£ 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

i İZMİR 

İZMİR 

KARAMAN 

KARS 

KARS 

KARS 

KASTAMONL 

KAYSERİ 

KAYSERİ 

KAYSERİ 

KAYSERİ 

KIRŞEHİR 

KİLİS 

KOCAELİ 

KOCAELİ 

KONYA 

KONYA 

KONYA 

KONYA 

KONYA 

KONYA 

KONYA 

KONYA 

KONYA 

KONYA 

KONYA 

KÜTAHYA 

KÜTAHYA 

MANİSA 

MANİSA 

MANİSA 

MERSİN 

MERSİN 

NEVŞEHİR 

NEVŞEHİR 

NİĞDE 

GAZİEMİR BELEDİYESİ 

BERGAMA BELEDİYESİ 

AYRANCI BELEDİYESİ 

KARS BELEDİYESİ 

İL ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ 

KARS VALİLİĞİ 

DÜZENLEME KOMİTESİ 

YAHYALI BELEDİYESİ 

TOMARZA/DADALOĞLU 
BELEDIYESI 

TOMARZA KAYMAKAMLIĞI 

KAYSERİ VALİLİĞİ 

MUCUR BELEDİYESİ 

KİLİS VALİLİĞİ 

SARIMEŞE BELEDİYESİ 

TÜRKİYE MİMARLAR ODASI 

AKŞEHİR/ÇAKILLAR BELEDİYESİ 

HADIM / BOLAT BELEDİYESİ 

DERBENT BELEDİYESİ 

AKŞEHİR BELEDİYESİ 

KULU BELEDİYESİ 

YALIHÜYÜK BELEDİYESİ 

BEYŞEHİR BELEDİYESİ 

BOZKIR/ ÜÇPINAR BELEDİYESİ 

BOZKIR BELEDİYESİ 

HALKAPINAR BELEDİYESİ 

DÜZENLEME KOMİTESİ 
(KİLİSTRA) 
DOMANİÇ BELEDİYESİ 

ÇAVDARHİSAR BELEDİYESİ 

KÖPRÜBAŞI BELEOİYESI 

AKHİSAR BELEDİYESİ 

MANİSA VALİLİĞİ 

SİLİFKE BELEDİYESİ 

SÜTLÜCE (ZEYNE) BELEDİYESİ / 
GÜLNAR İLÇESİ 
ÜRGÜP BELEDİYESİ 

HACIBEKTAŞ BELEDİYESİ 

ALTUNHİSAR/ULUKIŞLA 
BELEDİYESİ 

GAZİEMİR ULUSLARARSI ÇOCUK ŞENLİĞİ 

69.ÜLUSLARARASI BERGAMA KERMESİ 

GELENEKSEL 6. AYRANCI HIDIRELLEZ 
ŞENLİKLERİ 

TÜRKİYE 1 . MURAT ÇOBANOĞLU 
AŞIKLAR BAYRAMI 
AŞIKLIK GELENEĞİNDE AŞIK 
KAHVELERİ KUTLAMA PROGRAMI 
SARIKAMIŞ KAR FESTİVALİ 

YAREN GECESİ 

ALADAĞ ŞENLİKLERİ KÜLTÜR VE SANAT 
FESTİVALİ 
17.DADALOĞLU KÜLTÜR VE SANAT 
ŞENLİKLERİ 

TOMARZA İNCİLİ ÇAVUŞ KÜLTÜR 
VE SANAT FESTİVALİ 
İ.KAYSERİ KÜLTÜR VE SANAT FESTİVALİ 
(AVRUPA-ANADOLU KÜLT. BULUŞMASI) 
MUCUR KÜLTÜR VE SANAT FESTİVALİ 

KİLİS ULUSLARARASI KÜLTÜR VE SANAT 
FESTİVALİ 
HERGELECİ İBRAHİM KÜLTÜR VE 
SANAT ŞENLİKLERİ 
SANAYİ KENTİ - MİMARLIK VE ÇEVRE 
KONULU KONGRE 
KÜLTÜR VE SANAT FESTİVALİ 

BOLAT 3.YAYLA VE ASTRA KENT 
FESTİVALİ 
5.DERSENT KÜLTÜR VE SANAT 
FESTİVALİ 

AKŞEHİR NASRETTİN HOCA ŞENLİĞİ 

ALTINBAŞAK DÜDEN GÖLÜ 
KÜLTÜR VE SANAT FESTİVALİ 
BAYRAĞA SAYGI VE 4.GÖLCÜK YAYLA 
ŞENLİĞİ 
BEYŞEHİR KÜLTÜR VE SANAT FESTİVALİ 

ÜÇPINAR KÜLTÜR VE SANAT FESTİVALİ 

BOZKIR III.KÜLTÜR FESTİVALİ 

DEREYÜZÜ GELENEKSEL SILA ŞENLİĞİ 
(ÜZÜM FESTİVALİ) 

KÜLTÜR VE TURİZM ŞÖLENİ 

DOMANİÇ ŞENLİKLERİ VE GELENEKSEL 
646. YAĞLI PEHLİVAN GÜREŞLERİ 

VII.KÜLTÜR FESTİVALİ 

6.KÜLTÜR. SANAT VE ÇİLEK 
FESTİVALİ 
546.ÇAĞLAK FESTİVALİ VE ZEYTİN 
ŞENLİKLERİ 

465. GELENEKSEL MESİR ŞENLİKLERİ 

32.ULUSLARARASI SİLİFKE 
KÜLTÜR HAFTASI 

10.ŞEYH ALEADDİN ALİ SEMERKANDI'YI 
ANMA TÖRENLERİ 
5.KAPADOKYA-ÜRGÜP KARİKATÜR 
YARIŞMASI 
HACIBEKTAŞ VELİ ANMA VE KÜLTÜR 
SANAT ETKİNLİKLERİ 

GELENEKSEL HASAN DAĞI 6. 
YAYLA FESTİVALİ 

19/04/05 

06/06/05 

07/05/05 

06/05/05 

23/04/05 

11/03/05 

28/05/05 

25/06/05 

20/08/05 

01/07/05 

08/04/05 

28/08/05 

06/06/05 

01/07/05 

15/04/05 

05/06/05 

11/06/05 

26/06/05 

05/07/05 

16/07/05 

17/07/05 

21/07/05 

24/07/05 

19/08/05 

04/09/05 

05/06/05 

03/06/05 

09/07/05 

17/05/05 

20/05/05 

21/03/05 

20/05/05 

01/06/05 

15/06/05 

16/08/05 

28/05/05 

20.000 

10.000 

5.000 

15.000 

5.000 

15.000 

5.000 

7.500 

7.500 

5.000 

5.000 

10.000 

20.000 

3.000 

20.000 

5.000 

5.000 

7.500 

50.000 

15.000 

10.000 

15.000 

5.000 

10.000 

10.000 

10.000 

3.000 

5.000 

5.000 

10.000 

15.000 

5.000 

10.000 

5.000 

50.000 

3.000 
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10 

10< 

11( 

11 

11i 

11; 

114 

11e 

11C 

117 

118 

119 

120 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

132 

133 

134 

135 

136 

137 

3 ORDU 

3 RİZE 

RİZE 

SAKARYA 

SAKARYA 

SAKARYA 

SAKARYA 

SAKARYA 

SAKARYA 

SAKARYA 

SAKARYA 

SAMSUN 

SAMSUN 

SİNOP 

SİVAS 

SİVAS 

SİVAS 

SİVAS 

SİVAS 

SİVAS 

SİVAS 

SİVAS 

TEKİRDAĞ 

TEKİRDAĞ 

TUNCELİ 

YALOVA 

YALOVA 

YOZGAT 

YOZGAT 

ZONGULDAK 

PERŞEMBE BELEDİYESİ 

ÇAMLIHEMŞİN BELEDİYESİ 

HEMSİN BELEDİYESİ 

TARAKLI BELEDİYESİ 

AKYAZI BELEDİYESİ 

HENDEK BELEDİYESİ 

FERİZLİ BELEDİYESİ 

SAPANCA BELEDİYESİ 

GEYVE BELEDİYESİ 

SAKARYA VALİLİĞİ 

SAKARYA VALİLİĞİ 

HAVZA BELEDİYESİ 

SAMSUN BELEDİYESİ 

GÜZELKENT BELEDİYESİ 

SUŞEHRİ BELEDİYESİ 

KOYULHİSAR BELEDİYESİ 

GÖLOVA BELEDİYESİ 

DOĞANŞAR BELEDİYESİ 

YILDIZELİ BELEDİYESİ 

AKINCILAR BELEDİYESİ 

KANGAL BELEDİYESİ 

ZARA KAYMAKAMLIĞI 

TEKİRDAĞ BELEDİYESİ 

HAYRABOLU KAYMAKAMLIĞI 

OVACIK BELEDİYESİ 

ÇINARCIK BELEDİYESİ 

YALOVA VALİLİĞİ 

AYDINCIK /KAZANKAYA 
BELEDİYESİ 
SORGUN/EYMİR BELEDİYESİ 

ALAPLI BELEDİYESİ 

KÜLTÜR VE SANAT FESTİVALİ 

11. ÇAMLIHEMŞİN -AYDER KÜLTÜR 
ŞENLİKLERİ 
8.HEMŞİN KÜLTÜR ŞENLİĞİ 

HIDIRUK DOĞA KÜLTÜR VE TURUZM ŞENLİĞİ 
PROJESİ 
AKBALIK KÜLTÜR ŞENLİKLERİ 

GELENEKSEL KÜLTÜR VE SANAT 
FESTİVALİ 

2.ULÜSLARARASI KÜLTÜR VE SANAT 
FESTİVALİ 
SAPANCA BELEDİYESİ KÜLTÜR ŞENLİĞİ 

GELENEKSEL ELVANBEY KÜLTÜR SANAT 
ŞENLİKLERİ 
SAKARYA II .ULUSLARARASI 
HALK OYUNLARI FESTİVALİ 
5. ULUSLARARASI SAPANCA ŞİİR 
AKŞAMLARI 
25 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA VE 
KUTLAMA FESTİVALİ 
25.ULUSLARARASI HALK OYUNLARI 
FESTİVALİ 

GÜZELKENT BELEDİYESİ KÜLTÜR 
ETKİNLİKLERİ 
KÜLTÜR VE SANAT ŞENLİKLERİ ' 

KÜLTÜR ŞENLİKLERİ 

GÖLOVA KÜLTÜR ŞENLİĞİ 

41. KÜLTÜR FESTİVALİ 

KÜLTÜR VE SANAT ŞENLİĞİ 

AKINCILAR KÜLTÜR FESTİVALİ 

7.ÜLUSLARARASI KANGAL KÜLTÜR VE 
SANAT FESTİVALİ 
ZARA KÜLTÜR VE SANAT FESTİVALİ 

TEKİRDAĞ İLİ ULUSAL VE ULUSLARARASI 
KÜLTÜREL ETKİNLİKLERİ 
SARBAN AHMED'I ANMA TÖRENLERİ 

KÜLTÜR VE SANAT KUTLAMALARI 

10.ALTIN ÇINAR KÜLTÜR VE SANAT 
FESTİVALİ 
19.ULUSL. YALOVA HALK OYUN 
LAR! ŞENLİĞİ HALK DANS.YARIŞMASI 
6. KÜLTÜR FESTİVALİ 

EYMİR KÜLTÜR VE YAYLA ŞENLİKLERİ 

6.ULUSLARARASI ALAPLI KÜLTÜR VE SANAT 
FESTİVALİ 

25/06/05 

11/06/05 

13/08/05 

10/06/05 

17/06/05 

02/07/05 

06/07/05 

24/07/05 

14/09/05 

17/06/05 

24/06/05 

25/05/05 

17/07/05 

22/07/05 

02/07/05 

08/07/05 

09/07/05 

23/07/05 

21/08/05 

26/08/05 

08/09/05 

14/08/05 

13/08/05 

27/05/05 

31/07/05 

05/08/05 

25/06/05 

25/06/05 

26/06/05 

29/07/05 

10.000 

10.000 

5.000 

10.000 

10.000 

10.000 

10.000 

12.000 

12.000 

10.000 

15.000 

5.000 

15.000 

10.000 

15.000 

10.000 

7.500 

7.500 

7.500 

7.500 

7.500 

10.000 

20.000 

5.000 

10.000 

7.500 

10.000 

3.000 

10.000 

7.500 

TOPLAM 1.396.000 
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34.- İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR'in, Yortanlı Barajı suları altında kalacak Antik Ken
te ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/13208) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı sayın Atilla KOÇ tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını arz ederim. /£tO%*2J20& s~\ ^^ 

^ ^ E r d a l KARADEMİR 
c-—"""^ İzmir Milletvekili 

Yortanlı barajında su tutulması ile birlikte, sular altında kalacak olan 1800 yıllık tarihi 
Allianoi Antik Kentinde kazı çalışmalarının esasen 1998 yılından beri yürütüldüğü ve 
Bergama Müzesine 11 bin eser kazandınldığı bilinmektedir. 

Bugün, barajda su tutulması ile sular atında kalacağı bilinen antik kent, Bergama Müze 
Müdürlüğünün 1998 Kasım ayından itibaren yaptığı başvuru sonucunda, İzmir I Numaralı 
Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulunun, 29.03.2001 gün ve 9229 sayılı kararıyla, 
I. Derecede Arkeolojik Sit Alanı ilan edilmiştir. 

Antik kentin kurtarılması için projede değişiklik yapılması konusunda Enerji Bakanlığı-
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütülen girişimlerde bugüne kadar bir sonuç 
vermemiştir. 
Daha sonra yaşanan süreçte, Yortanlı Barajı ile Allianoi arasındaki açmazı çözmek için 
Başbakanlık tarafından bir komisyonun oluşturulması istenilmiş, Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün 28.06.2005 tarih ve 89834 sayılı yazısı 
gereği, toplanan akademik komisyon, 05-06.07.2005 tarihinde Allianoi'a gelerek inceleme ve 
istişarelerde bulunmuştur. 
Komisyonun 18.07.2005 tarihinde Bakanlığa sunduğu raporun sonuç bölümü; "Heyetimiz 
yerinde ve Kurul işlem dosyasında yaptığı inceleme ve değerlendirmelerin sonucunda, 
Allianoi olarak adlandırılan tescilli arkeolojik sit alanının, kültür tarihimize katkıları 
nedeniyle korunmasının tartışmasız olduğu; ancak bu amaçla sunulmuş olan koruma 
önerilerinin alanın korunması konusuna gerçekçi bir çözüm getirmediği görüşündedir. 
On binlerce yıllık bir süreçten geçerek bize ulaşan bir kültür varlığını yok etme hakkına 
sahip olmadığımız gibi, bunları gelecek nesillere aktarma yükümlülüğümüzün olduğu da 
kesinlikle unutulmamalıdır. Bu nedenle anlık çözümler aramak yerine, alanın bütüncül ve 
kalıcı olarak korunması ve sergilenmesi için daha fazla zaman kaybetmeden harekete 
geçilmesi, bu konuda ulusal ve uluslar arası sorumluluğumuzun bir gereğidir." şeklindedir. 

Bu defa, Bakanlığınıza bağlı İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu; Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun, 28.09.2005 gün ve 1361 sayılı 
kararı gereği, 13.10.2005 tarihinde yerinde inceleme yapmış ve "Allianoi'nin dünya mirası 
literatürüne girebilecek nitelikte korunması gerekli kültür varlığı olduğuna, Allianoi'nin 
korunmasına yönelik önlemlerin, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından çözümlenmesine, 
çözüm üretilene kadar barajda su tutulmamasına" karar vermiştir.(13.10.2005-1453) 

27 Şubat 2006 tarihli basmımızda(Yeni Asır), 'Allianoi'ye bilim kurulu desteği' başlıklı bir 
başka haberde, Yortanlı barajı kazıları sırasında ortaya çıkarılan Allianoi Antik Sağlık 
Yurdu'nun kurtarılması amacıyla Kültür Bakanlığı tarafından, yeni "bilim kurulu"nun 
oluşturulduğu bilgisi edinilmiştir. 

10 Mart 2006 tarihli ulusal basınımızda yer alan haberde; Antik kenti sulara terk eden1' 
projedeki değişikliğe ilişkin işlemin iptali için İzmir 2. İdare Mahkemesinde görülen davada, 
DSİ avukatları, "Allianoi diye antik bir kent olduğuna dair herhangi bir kalıntıya 
rastlanmadığını öne sürmüşlerdir 
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Bu bilgiler doğrultusunda; 

1- Kültür ve Tabiat Varlıklarım Koruma Kurulu tarafından, alınan kararların, 2863 sayılı 
KTVK kapsamında alındığı ve hukuki bir belge niteliği taşıdığına göre, kurul 
kararlarına aykırı uygulamalar karşısında, Bakanlığınızca ne tür bir işlem 
yürütülmektedir? 

2- Hakkında üç kez, Birinci Derecede Arkeolojik Sit alanı kararı alınmış ve dünya kültür 
mirası literatürüne girmeye aday bir kültür varlığı olarak tasdik edilmiş Allianoi'nin, 
ziyarete açılması ve turizme kazandırılması için bakanlığınızca yürütülen bir çalışma 
var mıdır? 

3- DSİ'nin, îzmir 2. idare Mahkemesinde 'Allianoi diye antik bir kent olduğuna dair 
herhangi bir kalıntıya rastlanmadığı' yönündeki ifadeleri, kamu kurumlarının, kendi 
aralarındaki koordinasyon eksikliğinin bir sonucu mudur? Yoksa, koruma kurulu 
kararlarının yok sayılması mıdır? 

4- İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun, 13.10.2005 
tarih ve 1453 sayılı kararında, "konunun ve korumaya yönelik önlemlerin 
Bakanlığınızca çözümlenmesi" istenilmiştir. Bu anlamda, bakanlığınızca, söz konusu 
karar doğrultusunda her hangi bir çalışma başlatılmış mıdır? 

5- Son yıllarda, yerli ve yabancı tur operatörlerinin Allianoi'u tur programlarına aldığı, TV 
kanallarının belgesel veya dizi film çektikleri basınımızda yer almaktadır. Bu 
bağlamda, 2005 yılında, Bergama ilçemize gelen ziyaretçi sayısı nedir? Bu 
ziyaretçilerden ne kadarı Allianoi'u ziyaret etmiştir? 

6- TBMM Milli Saraylar Daire Başkanlığı'nm işbirliği ile tarihi kentler Birliği ve Beşiktaş 
Belediyesi tarafından düzenlenen "Tarihi Kentler Birliği Uluslar arası Beşiktaş-
İstanbul Buluşması" toplantısında yapmış olduğunuz ve 04.12.2005 tarihli ulusal 
basınımızda yer alan konuşmanızda, "AB üyelik müzakerelerinin başlatıldığı bir 
dönemde Türkiye'nin stratejisini belirleyebilecek en önemli olay olma özelliği 
taşımaktadır kültür. Bu alanda somut bir teklif yapıyorum. Hep birlikte ulusal 
düzeyde bir kültürel miras listesi oluşturalım" açıklaması yapılmıştır. Bakanlığınızca 
'Ulusal düzeyde Kültürel Miras Listesi' oluşturulması çalışmaları başlatılmış mıdır? 
Allianoi Antik Kenti, Kültürel Miras Listesinde yer alacak mıdır? 

7- Antik kentin korunarak, barajında yapılabileceğine dair mühendislik 
çözümlerinin olduğu bilim çevreleri ve meslek odalarınca dile getirilmektedir. Bu 
mühendislik çözümleri doğrultusunda Bakanlığınızın bir girişimi olmuş mudur? Ya da, 
bu konuda bir girişimde bulunacak mısınız? 

T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

Sayı : B.16.O.BHI.O.OO.OO.00/6l3fe£ - 2 0 / 0 1 * / 2006 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 03/04/2006 tarihli ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02/19741 sayılı yazısı. 

İzmir Milletvekili Sayın Erdal KARADEMİR'in 7/13208-19916 Esas No'lu yazılı soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. ' \ >Nw\ 

Bilgilerinizi arz ederim. v S ^ ^ 
E K : Jttilla KOÇ 
C e v aP Bakan 
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İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN ERDAL KARADEMİR'İN 7/13208-19914 
ESAS NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN 

BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

SORU 1: Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından, alınan kararların, 
2863 sayılı KTVK kapsamında alındığı ve hukuki bir belge niteliği taşıdığına göre, kurul 
kararlarına aykırı uygulamalar karşısında, Bakanlığınızca ne tür bir işlem yürütülmektedir? 

CEVAP 1: 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 9 uncu 
maddesine göre Koruma Yüksek Kurulunun ilke kararları çerçevesinde Koruma Bölge 
Kurullarınca alman kararlara aykırı uygulamalarda aynı Kanunun 65 inci maddesi 
çerçevesinde işlem yapılmaktadır. 

SORU 2: Hakkında üç kez, Birinci Derecede Arkeolojik Sit alanı kararı alınmış ve 
dünya kültür mirası literatürüne girmeye aday bir kültür varlığı olarak tasdik edilmiş 
Allianoi'nin, ziyarete açılması ve turizme kazandınlması için Bakanlığınızca yürütülen bir 
çalışma var mıdır? 

CEVAP 2: Allianoi Antik Kenti'nde, Bakanlığım izniyle ve" DSİ Genel 
Müdürlüğü'nden sağlanan ödenekle 1994 yılından beri, Bergama Müzesi Müdürlüğü 
Başkanlığı'nda ve üniversitelerin ilgili bölümlerinin desteğiyle kazı çalışmaları 
yürütülmektedir. 

SORU 3: DSİ'nin, İzmir 2. İdare Mahkemesinde 'Allianoi diye antik bir kent 
olduğuna dair herhangi bir kalıntıya rastlanmadığı' yönündeki ifadeleri, kamu kurumlarının, 
kendi aralanndaki koordinasyon eksikliğinin bir sonucu mudur? Yoksa, koruma kurulu 
kararlarının yok sayılması mıdır? 

CEVAP 3: İzmir I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklannı Koruma Bölge Kurulunun 
29/03/2001 tarih ve 9229 sayılı kararı ile Allianoi Antik Kenti 1. Derece Arkeolojik Sit alanı 
olarak tescil edilmiştir. Bu karar ilgili Koruma Kurulu Müdürlüğünün 04/05/2001 tarih ve 
1251 sayılı yazısı ile aralannda Enerji ve Tabii Kaynaklan Bakanlığı'nın da bulunduğu bütün 
ilgili kurum ve kuruluşlara iletilmiş olup herhangi bir koordinasyon eksikliği söz konusu 
değildir. 

SORU 4: İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun, 
13.10.2005 tarih ve 1453 sayılı karannda, "konunun ve korumaya yönelik önlemlerin 
Bakanlığınızca çözümlenmesi" istenilmiştir. Bu anlamda, Bakanlığınızca, söz konusu karar 
doğrultusunda her hangi bir çalışma başlatılmış mıdır? 

CEVAP 4: İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklannı Koruma Bölge Kurulu'mın 
13/10/2005 tarih ve 1453 sayılı karan gereğince, Bakanlık Makamının 04/01/2006 tarih ve 
2031 sayılı onayı ile Prof. Dr. Hayat Erkanal (arkeolog-AÜDTCF) Başkanlığında, Doç. Dr. 
Kutalmış Görkay (arkeolog-AÜDTCF), Prof. Dr. Vedat Toprak (jeoloji mühendisi-ODTÜ), 
Prof. Dr. Ataman Demir (mimar-Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) ve Prof. Dr. Halil 
Önder (inşaat mühendisi-ODTÜ)'den bir Bilim Komisyonu oluşturulmuştur. Yoğun programı 
nedeniyle Komisyon üyeliğinden çekilen Prof. Dr. Demir'in yerine Prof. Dr. İbrahim Gürer 
(inşaat mühendisi-Gazi Üniversitesi) görevlendirilmiştir. Komisyon çalışmalarını 
sürdürmektedir. 

- 2 0 6 -



TBMM B:93 25.4.2006 0:3 

SORU 5: Son yıllarda, yerli ve yabancı tur operatörlerinin Allianoi'u tur; 

programlarına aldığı, TV kanallarının belgesel veya dizi film çektikleri basınımızda yer 
almaktadır. Bu bağlamda, 2005 yılında, Bergama ilçemize gelen ziyaretçi sayısı nedir? Bu 
ziyaretçilerden ne kadarı Allianoi'u ziyaret etmiştir? 

CEVAP 5: Bergama Müzesi ve bağlı örenyerlerini 2005 yılı içinde toplam 22.597 
biletli ziyaretçi gezmiş olup bilet uygulaması olmadığından Allianoi Antik Kenti'ni ziyaret 
edenlerin sayısı bilinememektedir. 

SORU 6: TBMM Milli Saraylar Daire Başkanlığı'nın işbirliği ile Tarihi Kentler 
Birliği ve Beşiktaş Belediyesi tarafından düzenlenen "Tarihi Kentler Birliği Uluslararası 
Beşiktaş İstanbul Buluşması" toplantısında yapmış olduğunuz ve 04.12.2005 tarihli ulusal 
basınımızda yer alan konuşmanızda, "AB üyelik müzakerelerinin başlatıldığı bir dönemde 
Türkiye'nin stratejisini belirleyebilecek en önemli olay olma özelliği taşımaktadır kültür. Bu 
alanda somut bir teklif yapıyorum. Hep birlikte ulusal düzeyde bir kültürel miras listesi 
oluşturalım" açıklaması yapılmıştır. Bakanlığınızca 'Ulusal düzeyde Kültürel Miras Listesi' 
oluşturulması çalışmaları başlatılmış mıdır? Allianoi Antik Kenti, Kültürel Miras Listesinde 
yer alacak mıdır? 

CEVAP 6: Türkiye Kültürel Miras Listesi'nin oluşturulması amacıyla; Bakanlığım ile 
UNESCO Türkiye Milli Komisyonu arasında "Kültürel Miras Konseyi ve Türkiye Kültürel 
Miras Listesi Protokolü" imzalanmış olup bu protokol çerçevesinde Allianoi Antik Kenti'nin 
durumu değerlendirilebilecektir. 

SORU 7: Antik kentin korunarak, barajm da yapılabileceğine dair mühendislik 
çözümlerinin olduğu bilim çevreleri ve meslek odalarınca dile getirilmektedir. Bu 
mühendislik çözümleri doğrultusunda Bakanlığmızm bir girişimi olmuş mudur? Ya da, bu 
konuda bir girişimde bulunacak mısınız? 

CEVAP 7: Allianoi Antik Kenti'nin korunması amacıyla uygulanabilecek 
mühendislik çözümlerinin tespiti de, arkeolog, jeoloji mühendisi, inşaat mühendisi, hidroloji 
uzmanı gibi mesleklerden üyelerin oluşturduğu, Bilim Komisyonunun görevleri arasındadır. 

35.- Kars Milletvekili Selami YİĞİT'in, Malî Suçları Araştırma Kurulunun çalışmalarına iliş
kin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/13214) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Kemal Unakıtan tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 

Selami Yiğit [ 
Anavatan Partisi 
Kars Milletvekili 
Bakanlığınıza bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) 1997 yılından bu yana 
kara para aklanmasına yönelik suçlara ilişkin inceleme ve araştırma yapmaktadır. 
MASAK'ın 9 yıllık faaliyet raporunda da belirtildiği gibi, Kurul'un faaliyette 
bulunduğu süre içerisinde Türkiye'de 2,3 milyar YTL kara para aklanmıştır. 
MASAK'ın yaptığı çalışmaların daha etkin hale getirilmesi açısından aşağıdaki 
sorularıma yazılı cevap verilmesini saygılarımla arz ederim. IU. 3 . zaoc 
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1) Avrupa ülkelerinde kara para ile mücadele çerçevesinde oluşturulan benzer 
kurumlarının faaliyetleri göz önüne alındığında bakanlığınıza bağlı Mali Suçları 
Araştırma Kurulu'na (MASAK) yapılan ihbarlar son derece düşük kalmıştır. 
Avrupa ülkelerinde bu tür kuruluşlara gelen ihbarlar yıllık 10 bini bulurken, 
MASAK'a 9 yıl içinde yapılan ihbarların 2 bin 638'de kalmasının sizce 
nedenleri nelerdir? 

2) MASAK'm faaliyette bulunduğu dönem içerisinde Kurum'un incelediği 
dosyalardan Savcılıklara iletilen suç duyurularının sayısı kaçtır? 
Bu suç duyuruları dosyaları hangi konulara ilişkindir? Savcılık takibindeki 
suç duyurusu dosyalarının şu andaki akibeti nedir? 

3) Savcılıklardan MASAK'a iletilen suç duyurusu dosyaları hakkında ne gibi 
işlemler yapılmıştır? 

4) Bayındırbank Teftiş Kurulu müfettişleri raporlarına göre, SP eski Genel 
Başkanı Necmettin Erbakan'ın kardeşi Kemalettin Erbakan ile kızı 
Zeynep Erbakan Baykoç, "kara para aklaması" iddiasıyla suçlanmaktadırlar. 
2004 yılında tamamlanan müfettiş raporları doğrultusunda MASAK'a herhangi 
bir suç duyurusunda bulunulmuş mudur? 

5) Erbakan ailesine yönelik iddialara ilişkin MASAK ne gibi işlemler yapmıştır? 
6) MASAK tarafından, 1994-2000 yılları arasında gerçekleşen bu kara para 

aklama faaliyetlerine ilişkin bir işlem yapılmadıysa, müfettiş raporlarına 
yansıyan iddiaların zamanaşımına uğramaması için Maliye Bakanı olarak 
resen harekete geçmeyi düşünüyor musunuz? 

T.C. "7 
MALİYE BAKANLIĞI ' 

Mali Suçlan Araştırma Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.07.0.MSK.0.02/ l Si *>*2 <Z 1./04/2006 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi: 03/04/2006 tarih ve 19741 sayılı yazınız. 

Ilgi'de kayıtlı yazınızda; Kars Milletvekili Selami YÎĞÎT'in TBMM Başkanlığı'na 

sunduğu 14.03.2006 tarih ve 7/13214 sayılı yazılı soru önergesinin TBMM İçtüzüğünün 99 

uncu maddesi gereğince Bakanlığımca cevaplandırılması istenmiştir. Soru önergesinde yer 

alan hususlara ilişkin cevaplarımız sorular itibariyle aşağıda belirtilmiştir. 

1. Karapara aklama ile mücadelede ihbar ve şüpheli işlem bildirimleri önemli bir yere 

sahiptir. Çeşitli kaynaklardan MASAK'a intikal eden ihbar ve şikayetlerin hem sayısal olarak 

artış göstermesi hem de içerik açısından gelişmesi, karapara aklama ile mücadelede kişi ve 

kurumlann bu konuya verdikleri önem ve hassasiyetin bir göstergesidir. Nitekim, son yıllarda 
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bu bakımdan önemli gelişmelerin kaydedildiğini görmekteyiz. 2003 yılında M AS AK'a intikal 
ettirilen ihbar ve şüpheli işlem bildirimi sayısı 560 olarak gerçekleşmiş iken, bu sayı 2004 
yılında 773 ve 2005 yılında 852 olarak gerçekleşmiştir. Hem sayısal Diarak.'hem; d^erjçerik" 
olarak sürekli gelişen şüpheli işlem bildirimi ve ihbarlar, diğeri ûlkekfrdê  ̂ kaydedilefı'̂  
gelişmelere paralel gelişmenin ülkemizde de yaşanmakta olduğujuı göstermektedir. Bu 
kapsamda, iyi niyetle şüpheli işlem bildiriminde bulunanların korunmasına dönük yasal 
düzenlemenin yapılması, ilgili kuram ve kuruluşlarda devam edeû eğitim çalışmalarınm>» 
yaygınlaştırılması, etkin bir veri paylaşım ağının oluşturulması sonucu, yapılan şüpheli işlem 
bildirimi ve ihbar sayılarında önemli artışlar meydana gelebilecektir. Bakanlık olarak, bu 
alanlarda önemli ve kapsamlı çalışmalar yürütmekteyiz. 

2. MAS AK, 31.12.2005 tarihi itibariyle incelenen dosyalarla ilgili olarak savcılıklara 258 
suç duyurusunda bulunmuştur. Bu suç duyurularının 230 adedi karapara aklama suçuna ilişkin 
olup, konulan itibariyle Uyuşturucu Madde Ticareti, 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve 
Takibine Dair Kanun / 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet, Nitelikli 
Dolandırıcılık ve Hileli İflas, Evrakta ve Meşruiyet Belgelerinde Sahtecilik, Sahte Belge 
Düzenleme-Kullanma, Yağma, Yol Kesmek ve Adam Kaldırmak, Devletin Şahsiyetine Karşı 
Cürümler, Devlete Ait Mühürlerde ve Damgalarda Taklit, 2238 sayılı Kanuna Muhalefet, 
Şahıs Hürriyeti Aleyhinde Cürümler (TCK 179-192), Fuhşa Teşvik, 6136 sayılı Kanuna 
Muhalefet, 2863 sayılı Kanuna Muhalefet suçlannı içermektedir. Aynca, 4208 sayılı Kanunda 
tanımlanmış olan yükümlülüklere aykın davranışlardan dolayı Savcılıklara 28 adet suç 
duyurusunda bulunulmuştur. Suç duyurularından; 12'si savcılıkça takipsizlik karan verilerek 
sonuçlanmış, 44 dosya hakkında ilgili savcılıklardan bilgi beklenilmekte olup, 202'si için ise 
dava açılmıştır. 

3. MASAK'a, 31.12.2005 tarihi itibariyle Cumhuriyet savcılıklanndan toplam 1138 adet 
ihbar gelmiştir. Gelen bu ihbarlar ön inceleme ve/veya incelemeye tabi tutulmuşlardır. 
Tamamlanan ön inceleme ve/veya incelemeler sonucunda 116 dosya ile ilgili olarak suç 
duyurusunda bulunulmuştur. 

4. 4-6. Sorularda bahsi geçen kişiler hakkında Bakanlığımıza intikal eden Rapor işleme 
konularak, yetkili inceleme elemanlan tarafından incelemeye alınmış olup, inceleme halen 
devam etmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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36.- İstanbul Milletvekili Mehmet SEVİGEN'in, bir şirketin yumurta borsası kurduğu iddiasına 
ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un cevabı (7/13251) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Ali Coşkun tarafjtfd^n yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini arz ederim. 10.03.2006 

Mehmet SEVIGTEN 
İstanbul Milletvekili 

"Maliye Bakam Kemal Unakıtan'm çocukları Abdullah Unakıtan, Fatma Unakıtan ve Zeynep 
Basutçu'nun hissedarı olduğu TELEMOBİL Bilgi İletişim Hizmetleri adlı şirket tarafından 
Yumurta Borsası açılmışta-. Bu kuruluş internet üzerinde de www.yumurtaborsasi.com 
adresinde faaliyet göstermektedir. 

1-5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar Borsalar Kanunu'nun Ticaret 
Borsalarına İlişkin Genel Esaslar'ı belirleyen 28.maddesine göre bahsi geçen şirketin 
"Yumurta Borsası" kurmak için bakanlığınıza herhangi başvurusu ya da bir izin talebi olmuş 
mudur ? 

2-ÎIgili yasada BORSA: "Ticaret borsaları, bu Kanunda yazılı esaslar çerçevesinde borsaya 
dahil maddelerin alım satımı ve borsada oluşan fiyatlarının tespit, tescil ve ilânı işleriyle 
meşgul olmak üzere kurulan kamu tüzel kişiliğine sahip kurumlardır" şeklinde tanımlandığına 
göre. Yumurta Borsası kuran Unakıtan Ailesi'ne tüzel kişilik hakkı mı tanınmıştır ? Bu izin 
verilmiş midir, verildiyse kim tarafından, ne zaman verilmiştir ? 

3-Eğer bu girişim yasalara aykın ise sorumlular hakkında kanuni işlem başlatmayı düşünüyor 
musunuz ? 

T.C 
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

SAYI : B 1 4 0 B H İ 0 00 00 0 2 - a t ( 2 , 
KONU : Yazılı Soru Önergesi | 2 -Qd_ onnR 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 03.04.2006 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/13251-19732/50050 sayılı 
yazınız. 

İstanbul Milletvekili Mehmet SEVİGEN'in, "Bir şirketin yumurta borsası kurduğu 
iddiasına" ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği (7/13251) esas nolu 
yazılı soru önergesine ilişkin cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

AliCOŞKÛr 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Ek: önerge cevabı 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN MEHMET SEVİGEN'İN 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ 

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununa göre ticaret 
borsaları, bu Kanunda yazılı esaslar çerçevesinde borsaya dahil maddelerin alım satımı ve borsada 
oluşan fiyatların tespit, tescil ve ilanı işleriyle meşgul olmak üzere ticari ihtiyaçların gerekli kıldığı 
illerde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin olumlu görüşü üzerine Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
tarafından kurulan kamu tüzel kişiliğine sahip kurumlardır. 

Mezkur Kanun hükümleri çerçevesinde ticaret borsalarının elektronik ortamda kurulması 
mümkün olmadığı gibi tek bir şirketin girişimi veya uhdesinde de kurulması ve bir şirketin kamu tüzel 
kişiliğine sahip olabilmesi mümkün değildir. 

Yine anılan Kanun hükümleri çerçevesinde ekonomik gereklilikler gözetilerek güven, 
serbest rekabet ve istikrar içinde, kotasyonundaki bir veya birden çok ürünün arz ve talebini 
buluşturan; yürürlükteki ürün standartlarına göre tasnif edilmiş ürünlerin, kendilerince 
organize edilen fiziki veya elektronik mekânlarda alım satımına aracılık eden; ürünlerin gerek 
fiziki, gerekse ürünü temsilen lisanslı depo işletmelerince çıkarılan ürün senetleri ve alivre 
sözleşmelerin ticaretini yürütebilen; işlemlere ilişkin güvenilir kayıt ve saklama, imkânları 
bulunan; oluşan fiyatları, ürettiği bilgileri, diğer benzer ve alternatif piyasaları işeyebilecek 
ve duyurabilecek bilgi işlem, teknik ve elektronik donanım, kurumsal ve malî alt yapıya sahip 
olan; faaliyet alanı bölgesel, ulusal veya uluslararası olabilen anonim şirket statüsünde ürün 
ihtisas borsaları da kurulabilmektedir.5174 sayılı Kanuna istinaden çıkarılan Ürün İhtisas 
Borsalarının Kuruluş, İşleyiş ve Denetim Usul ve Esasları Hakkında Genel Yönetmelik 
hükümleri uyarınca ürün ihtisas borsaları da Sanayi ve Ticaret Bakanlığının izni ile 
kurulmakta ve faaliyete geçmektedir. Mezkur Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan anonim 
şirketlere Bakanlıkça kuruluş izni verilir ve kuruluş işlemleri tamamlanan bu şirketler Resmi 
Gazete'de ilan olunur. 

Kuruluş izni alan şirkete, bu Kanun ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmelikler ile 
öngörülen şartları taşıdığının tespiti halinde Bakanlıkça faaliyet izni verilir. Faaliyet izni alan şirket, 
ürün ihtisas borsası anonim şirketi unvanıyla faaliyet gösterir. __ 

Bu çerçevede de Bakanlığımızca kuruluş veya faaliyet izni verilmiş bir şirket bulunmadığı gibi 
Resmi Gazete'de böyle bir kuruluş işlemi ilan olunmamıştır. 

Diğer taraftan gerek 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar 
Kanunu ve gerekse Sermaye Piyasası Kanununda borsa niteliğini taşımayan kuruluşların borsa adını 
kullanmalarını engelleyici bir düzenleme bulunmamaktadır 
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37.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM'in, siyasî partilerin finansmanına ilişkin sorusu ve Adalet 
Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/13335) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Adalet Bakam Sayın Cemil ÇİÇEK tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

&&$**") 
TEnver ÖKTEM } 

İzmir Milletvekili 
Siyasi Parti hesaplarının büyük bir bölümü sistematikten uzaktır. Siyasi parti ve 

adayların finansmanı ile ilgili olarak cezai bir müeyyide bulunmaması, özellikle yerel 
örgütlerdeki kayıtların sorun yaratması neticesinde mali denetim sonuçlarının yayımlanması 
genellikle yüzeysel olmaktadır. 

1. Siyasi Parti finansmanının belirli müeyyidelere bağlanarak, Siyasi Partilerin 
finansmanında yaşanan sorunların ortadan kaldırılması yönünde bir çalışma yapılmakta 
mıdır? 

T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 2 ff. .Ütj/2006 

Bakan 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 12/04/2006 tarihli ve A.01.0.GNS. 0. 
10.00.02-20159 sayılı yazınız. 

İlgi yazı ekinde alman, İzmir Milletvekili Enver Öktem tarafından Bakanlığımıza 
yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/13335 Esas No.lu soru önergesine ilişkin 
cevap örneği iki nüsha halinde ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
EK: 
Soru önergesi cevabı Bakan 

Sayın Enver ÖKTEM 
İzmir Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/13335 Esas No.lu 
soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Demokratik siyasî hayatın vazgeçilmez unsuru olan siyasî partilerin finansmanının 
denetlenmesi, özellikle siyasal katılımın istenen düzeyde gerçekleşmesi, şeffaflığın 
sağlanması ve siyasî partilerin finans kaynaklarıyla seçim harcamalarının kamuoyu önünde 
açık ve şeffaf bir şekilde ortaya konması; seçimlerin finansmanına ilişkin kaynağın tek 
hesapta toplanması, para hareketlerinin açıklık içinde ve belge düzeniyle yapılması, bu süreç 
içerisinde yer alan tüm faaliyetlerin incelenmesi ve denetlenmesi, kanun hükümlerine aykın 
davranan adaylar ile siyasî parti hakkında yaptırım uygulanması amacıyla hazırlanan 
"Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" taslağı tartışmaya açılmış olup, söz konusu taslak 
üzerindeki çalışmalar hâlen devam etmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

ÇİÇI 

- 2 1 2 -



TBMM B:93 25 .4 .2006 0 : 3 

38.- Ankara Milletvekili Zekeriya AKINCI'nın, özelleştirme mağduru geçici personele ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/13369) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakan ve Başbakan Yardımcısı Saym 
Mehmet Ali ŞAHİN tarafından yazılı olarak yanıtlanması hususunu 
bilgilerinize arz ederim. » ^, 

Saygılanmla. / _-Jx——*•* 

Zekeriya AKINCI 
Ankara Milletvekili 

Bilindiği gibi 2004/7898 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile " Özelleştirme 
uygulamaları sonucunda İşsiz kalan ve kalacak olan işçilerin diğer kamu 
kurum ve kuruluşlarında Geçici personel statüsünde istihdam edilmeleri" 
ve 2005/9862 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile bu kapsamda istihdam edilen 
personel, her halükarda bir mali yıl içerisinde 10 ayı geçmeyecek şekilde, 657 
sayılı Devlet Memurları Kanunun değişik 4.maddesinin C fıkrasına göre geçici 
personel olarak sözleşmeli çalıştırılabileceği karan alınmıştı. 2005 yılı sonu 
itibari ile 21193 personelin bu karardan yararlandığı ifade edilmektedir.Bu 
durum da, 

1-2006 yılı başından itibaren bu durumda olan personel sayısı nedir? Bu 
personelle ilgili bir planlama yapılmışımıdır? Yapılmış ise nerelerde istihdam 
edilmesi düşünülmektedir? 

2-Geçici personel kapsamına alınanların eski kurumlarındaki mali ve 
özlük haklarının kaybolduğu iddiaları doğrumudur? 

3-Doğru ise Özelleştirme mağdurlannın mali ve özlük haklarının kaybının 
giderilmesi yönünde Hükümetinizce yürütülen bir çalışma var mıdır? 

4-Son günlerde ulusal basında yer alan haberlerde yaklaşık 100 bin 
kişinin kamuda istihdam edileceği yer almaktadır. Öte yandan birlikte 
özelleştirme uygulamaları sonucunda binlerce çalışanımızın işini kaybedeceği 
bilinmektedir. Bu bağlamda kamuda ki personel açığının özelleştirme mağdurlar 
ile giderilmesi düşünülmekte midir? 

5-Hükümetinizce sorunun kökten çözümü için bir yasal düzenleme 
düşünülüyor mu? Düşünülüyorsa ne gibi düzenlemeler planlanmaktadır. 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.002/ 2-% 2-5 
Konu : _, Â . 

ZİJ.tylM6 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) TBMM Başk.nın, 12.04.2006 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-/20159 
sayılı yazısı. 

b) Devlet Personel Başkanlığının, 19.04.2006 tarih ve B.02.1.DPB.0.16./180-1914-
9895 sayılı yazısı. 

Ankara Milletvekili Sayın Zekeriya AKINCI'nın, Bakanlığıma tevcih ettiği, 
7/13369 esas no'lu yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Mehmet Ali ŞAÎfİN 

Devlet Bakanı ve 
Ek: ligi (b) yazı ve eki Başbakan Yardımcısı 

T.C 
BAŞBAKANLIK 

Devlet Personel Başkanlığı 

Sayı :B.02.1.DPB.0.16/180-
Knnu «Som öneroesi / 

İVEDİ 
2006 

Konu : Soru önergesi 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sayın Mehmet Ali ŞAHİN) 

İlgi:a)TBMM Başkanlığının 12/04/2006 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-/20159 
sayılı yazısı. 

b)Makamlanmzın 14/04/2006 tarihli ve B.02.0.002/2680 sayılı yazısı. 

Ankara Milletvekili Sayın Zekeriya AKINCI'nın Bakanlığınıza, teVcih ettiği 
7/13369 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. 

4»?Ü^YGÜt IeTJ. AYG1 
Devlet Personel Başkanı 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 
EK: 2 (

H ; O o . u . 2 û û t 
Soru önergesi cevabı 2-8" 2-5" 
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SORU ÖNERGESİNDE YER ALAN SORULAR VE CEVAPLARI 

Bilindiği gibi 2004/7898 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile "Özelleştirme 
Uygulamaları Sonucunda îşsiz Kalan ve Bilahare îşsiz Kalacak Olan işçilerin Diğer 
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde istihdam Edilmeleri ve 
2005/9862 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile bu kapsamda istihdam edilen personel, her 
halükarda bir mali yıl içerisinde 10 ayı geçmeyecek şekilde, 657 sayılı Devlet 
Memurlan Kanununun değişik 4. maddesinin (C) fıkrasına göre geçici personel olarak 
sözleşmeli çalıştınlabileceği karan alınmıştı. 2005 Yılı sonu itiban ile (21193) 
personelin bu karardan yararlandığı ifade edilmektedir. Bu durumda; 

SORU 1- 2006 Yılı başından itibaren bu durumda olan personel sayısı 
nedir? Bu personelle ilgili bir planlama yapılmış mıdır? Yapılmış ise nerelerde 
istihdam edilmesi düşünülmektedir? 

CEVAP 1- Geçici Personel hakkında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
4 üncü maddesinin (C) fıkrasında; "Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet 
olduğuna Devlet Personel Başkanlığının ve Maliye Bakanlığının görüşlerine 
dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet 
sınırlan içinde sözleşme ile çalıştınlan ve işçi sayılmayan kimselerdir." hükmü yer 
almaktadır. Bu hüküm gereğince ve 03/05/2004 tarihli ve 2004/7898 sayılı Bakanlar 
Kurulu Karan eki "özelleştirme Uygulamalan Sonucunda İşsiz Kalan ve Bilahare îşsiz 
Kalacak Olan İşçilerin Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlannda Geçici Personel 
Statüsünde İstihdam Edilmelerine ilişkin Esaslar'* ile ilgililerin, her halükarda bir mali 
yıl içinde on ayı geçmeyecek şekilde istihdam edilecekleri hükme bağlanmıştır. Bu 
çerçevede, Bakanlar Kurulu Kararlan ile kamu kurumlarına 2005 Mali Yılı için toplam 
(11.193) pozisyon tahsis edilmiş ve bu pozisyonlann kullanımı yoluna gidilmiştir. 
Doîayısı ile, 2005 Yılı sonu itiban ile (21.193) personelin bu karardan yararlanması 
gibi bir durum söz konusu değildir. 

Daha sonra, 2005 Mali Yılında bu kapsamda istihdam edilen personelin 2006 
Mali Yılında da istihdamlarının sağlanması ve daha önce bu haktan yararlanmamakla 
birlikte 2006 Yılında bahse konu Esaslardan yararlanma hakkı doğması ihtimali 
bulunan işçi sayısı da dikkate alınarak, 29/12/2005 tarihli ve 2005/9862 sayılı Bakanlar 
Kurulu Karan eki Karar ile 2006 Mali Yılı için aşağıda kurum ve adet dağılımı 
gösterilen toplam (21.193) kontenjan tahsis edilmiştir. 2006 Yılı başından itibaren bu 
güne kadar (17/04/2006) söz konusu esaslar çerçevesinde, 2005 Yılındakilere ilave 
olarak (1.873) kişi hakkında işlem tesis edilmiştir. 

Kurum Adı/ Yılı 

Milli Eğitim Bakanlığı 

Sağlık Bakanlığı 

Adalet Bakanlığı 

Danıştay Başkanlığı 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 

2006 

10338 

1.050 

2640 

50 

10 
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Gençlik ve Spor Genel Müd 

İçişleri Bakanlığı 

Yargıtay Başkanlığı 

Devlet Personel Başkanlığı 

Tapu ve Kad. Gen. Müd. 

Bayındırlık ve îskan Bak. 

Tarım ve Köyişleri Bak. 

Çevre ve Orman Bak. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

Kültür ve Turizm Bakanlığı 

Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı 

Ulaştırma Bakanlığı 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kur. Gen. Müd. 

Yüksek öğrenim Kredi ve 
Yurtlar Kurumu Gen. Müd. 

Orman Genel Müdürlüğü 

TOPLAM 

10 

3500 

115 

30 

800 

200 

350 

100 

100 

300 

200 

100 

500 

500 

300 

21.193 

SORU 2- Geçici personel kapsamına alınanların eski kurumlarındaki mali 
ve özlük haklarının kaybolduğu iddiaları doğru mudur? 

CEVAP 2- Bilindiği üzere, 4046 sayılı Kanunun değişik 22 nci maddesine 
göre, özelleştirme uygulamaları çerçevesinde, bu kuruluşlarda çalışan memur, 
sözleşmeli personel ile kapsamdışı personelin (bu maddede 5398 sayılı Kanun ile 
yapılan değişiklikte kapsamdışı personelin nakil hakkı genel müdür, genel müdür 
yardımcısı, teftiş kurulu başkanı, kurul başkanı, daire başkanı, müessese, bölge, fabrika, 
işletme ve şube müdürü, müfettiş ve müfettiş yardımcısı, müşavir ve başuzman unvanlı 
kadrolara atanmak suretiyle görev yapan personel ile sınırlanmıştır), diğer ve 
kuruluşlanna nakledilmekte, belirtilen personel dışında kalan işçi personel hakkında 
ise herhangi bir nakil işlemi yapılmamakta olup, bu personelin özelleştirme 
uygulamalarına bağlı olarak işini kaybetmeleri halinde ise kanunlardan ve 
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yürürlükteki toplu iş sözleşmelerinden doğan her türlü mali hakları ödenerek 
mağduriyetleri giderilmekte idi. 

Bahse konu işçi personelden, özelleştirme uygulamalarına bağlı olarak işini 
kaybedenlerin her hangi bir hak kaybı bulunmamasına ve hiçbir kanuni zorunluluk ta 
olmamasına rağmen, sosyal Devlet anlayışının gereği olarak, 59 uncu Hükümet 
döneminde, 01/01/1992 tarihinden bu güne kadar özelleştirme uygulamaları sebebiyle 
işini kaybeden bahse konu kişilerin, en azından emeklilik haklarını elde edinceye kadar 
kamuda istihdamları amaçlanmış olup, her hangi bir hak kaybı söz konusu olmadığı 
gibi, bu durumda olanlara 59 uncu Hükümet döneminde söz konusu uygulama ile ilave 
bir hak tanınmıştır. 

SORU 3- Doğru ise özelleştirme mağdurlarının mali ve Özlük haklarının 
kaybının giderilmesi yönünde Hükümetinizce yürütülen bir çalışma var mıdır? 

CEVAP 3- Yukarıda da belirtildiği üzere, bahse konu işçi personelden, 
özelleştirme uygulamalarına bağlı olarak işini kaybedenlerin her hangi bir hak kaybı 
bulunmamakta olup, kanunlardan ve yürürlükteki toplu iş sözleşmelerinden doğan her 
türlü mali haklan kendilerine ödenmekte, buna ek olarak ta, emeklilik haklarını elde 
edinceye kadar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası 
çerçevesinde istihdamları sağlanmaktadır. 

Bununla birlikte, bütçe imkanları ile yürütülmekte olan ekonomik program göz 
önünde bulundurularak söz konusu personel de dahil olmak üzere tüm kamu 
personelinin özlük ve mali haklarının iyileştirilmesi 59 uncu Hükümetin temel amaçlan 
arasında yer almaktadır. 

SORU 4- Son günlerde ulusal basında yer alan haberlerde yaklaşık 100 bin 
kişinin kamuda istihdam edileceği yer almaktadır, öte yandan birlikte 
Özelleştirme uygulamaları sonucunda binlerce çalışanımızın işini kaybedeceği 
bilinmektedir. Bu bağlamda kamudaki personel açığının özelleştirme mağdurları 
ile giderilmesi düşünülmekte midir? 

CEVAP 4- Kamudaki personel açığının giderilmesine yönelik çalışmalarda, 
gerek özelleştirme uygulamalarına bağlı olarak işini kaybedenler, gerekse özelleştirilen 
(Türk Telekom dahil) ve özelleştirme programında bulunan kuruluşlardaki nakil hakkı 
bulunan personel sayısı ve nitelikleri dikkate alınmaktadır. Dolayısıyla, kamuya açıktan 
ilk defa alınacak personel sayısı ve niteliklerinin tespiti, yukarıda da ifade edildiği gibi, 
özelleştirme uygulamalarına bağlı olarak işini kaybedenler ve söz konusu nakil hakkı 
bulunan personel ile giderilemeyen kamu hizmet gereklerine yönelik olacaktır. 

SORU 5- Hükümetinizce sorunun kökten çözümü için bir yasal düzenleme 
düşünülüyor mu? Düşünülüyor ise ne gibi düzenlemeler planlanmaktadır? 

CEVAP 5- Bu konuda genel olarak, kamu personel rejiminin yeniden 
yapılandınlmasma yönelik çalışmalar devam etmektedir. Söz konusu çalışmada ana 
hatları itibanyla, kamu kurum ve kuruluşlarında norm kadro uygulamasına geçilmesi, 
göreve alma ve yükselmelerde objektif kriterler getirilmesi, statülerin azaltılması ve 
benzer statüler arasındaki ekonomik ve sosyal farkhlıklann giderilmesi, maaş ve ücret 
sisteminin sadeleştirilmesi suretiyle dengesizliklerin giderilmesi, performansa dayalı 
ücret sistemine geçilmesi ve bunlar gibi daha bir çok alanda hem kamunun hem de 
çalışanın lehine düzenlemeler yapılması planlanmaktadır. 
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39.- Ankara Milletvekili Yılmaz ATEŞ'in, bir TÜİK çalışanı ile ilgili iddiaya ilişkin sorusu ve 
Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın cevabı (7/13379) 

21.3.2006 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdak i sorularımın aracılığınızla Devlet Bakanı Sayın Beşir 
ATALAY taraf ından yazılı olarak cevaplandırı lmasını arz eder im. 

Saygılarımla. 

Yı lmaz ATEŞ 
Ankara Milletvekili 

Hürriyet Gazetesi yazarı Sayın Emin Çölaşan 16 Mart 2006 
tarihinde kendisine ayrılan köşesinde Maliye Bakanı Sayın Kemal 
Unakıtan ile Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı eleşt iren bir yazı 
yayınlamıştır. Devlet İstatistik Kurumu'nda (eski Devlet İstatistik 
Enstitüsü) görevli Sayın Cemal i Bağcı aynı gün sayın Çölaşan'a 
gönderdiği internet mesajında şöyle demiştir: 

"Yazacak bir şeyin kalmayınca sağa sola sataşıp gereksiz, 
seviyesiz ve mesnets izce insanları suçlayarak, çağdaşlık ve modernl ik 
adına yazdığını zannedip bu kadar küçülme. İnsanların hür demokrat ik 
haklarına dil uzatma. Yeter ince uzamış olan dilini bir gün koparırlar" 
(Hürriyet Gazetesi 18 Mart 2006- sayfa 5) 

Bu bağlamda; 

1-Sayın Cemal i Bağcı Devlet İstatistik Kurumunda ne zaman 
göreve başlamıştır? V e şu anda ne görev yapmaktadır? 

2-Düşünce özgür lüğüne bu kadar tahammülsüz olan, tehditkar bu 
kamu görevlisi hakkında bir iş lem yapılacak mıdır? Yapıldıysa* yapılan 
işlemi açıklar mısınız? 

3-Memurunun bu davranışını "cesaret sahibiymiş" şekl inde 
değerlendirip himaye eden başkan ile bu anlayışta olan görevli lerin 
kamuda çalışmasını doğru buluyor musunuz? Bu anlayış île kamu 
hizmeti görülebil ir mi? 

T.C. 
D E V L E T B A K A N L I Ğ I 

Sayı : B.02.0.005/Ö3iA<3 Q\ İ0\ /2006 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 12.04.2006 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10. 
00.02/20159 sayılı yazısı. 

Ankara Milletvekili Sayın Yılmaz ATEŞ tarafından tevcih edilen 7/13379 esas sayılı 
yazılı soru önergesi ile ilgili olarak, Bakanlığım bağlı kuruluşu Türkiye İstatistik Kurumu 
Başkanlığından alınan 20.04.2006 tarihli ve B.02.1.TÜİ.0.63.00.00/906-108 sayüı cevabi yazı 
ekte gönderilmektedir. -"""CÜL '*~g> - s 1 ^ * 

Bilgilerinize arz ederim. Be9İr A T A L A Y 
EKLER 

„ Devlet Bakanı 
J - Cevabı yazı 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı 

Sayı :B.02.1.TÜİ.0.63.00.00/906-^C?^" Î2O/04/2006 

Konu : Soru Önergesi 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sayın Beşir AT ALAY) 

İlgi : 17/04/2006 tarih ve B.02.0.005/031/513 sayılı yazınız. 

Ankara Milletvekili Sayın Yılmaz ATEŞ tarafından Devlet Bakanı Sayın Beşir 
ATALAY'a tevcih edilen 7/13379 esas sayılı yazılı soru önergesinde Kurumumuz tarafından 
cevaplandırılması istenilen bilgiler hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. ^ 0 •* <~^jL*. 
EKLER: ^ " ^ V ~ - İ > < A ^ - ^ ^ 
1- Soru Önergesi Cevabı Doç.' Dr. Ömer DEMİR 
2- Yazı Fotokopisi Başkan 
A n k a r a M i l l e t v e k i l i S a y ı n Y ı l m a z A T E Ş ' i n S a y ı n D e v l o t B a k a n ı m ı z 
B e ş i r A T A L A Y ' a t e v c i h e t t i ğ i 7 / 1 3 3 T 9 e s a s s a y ı l ı y a z ı l ı s o r u 
ö n e r g e s i n e a l t b i l g i l e r . 

•^ C e v a p — 1 : C e m a l i B A Ğ C I 2 - 4 / 0 7 / 1 9 8 8 - 1 4 / 0 3 / 1 9 9 1 t a r i h l e r i 
a r a s ı n d a g e ç i c i p e r s o n e l o l a r a k , 2 7 / 0 2 / 1 9 9 1 t a r i h i n d e n 
i t i b a r e n d e V e r i H a z ı r l a m a v e K o n t r o l İ ş l e t m e n i k a d r o s u i l e 
m e m u r o l a r a k g ö r e v i n e d e v a m e t m e k t e d i r . A y r ı c a a d ı g e ç e n 
p e r s o n e l h a k k ı n d a b a ş l a t ı l a n y a s a l s ü r e ç l e i l g i l i o l a r a k , 
H ü r r i y e t G a z e t e s i K ö ş e Y a z a r ı S a y ı n E m i n Ç Ö L A Ş A N ' a 
g ö n d e r i l e n b i l g i l e n d i r m e y a z ı s ı n ı n f o t o k o p i s i e k t e s u n u l m u ş t u r . 

•>^ C e v a p — 2 : T ü r k i y e İ s t a t i s t i k K u r u m u n d a C e m a l i B A Ğ C I 
h a k k ı n d a d i s i p l i n s o r u ş t u r m a s ı a ç ı l m ı ş o l u p , i l g i l i 6 5 7 S a y ı l ı 
D e v l e t M e m u r l a r ı K a n u n u n u n 1 2 5 i n c i m a d d e s i n i n ( A ) b e n d i 
g e r e ğ i n c e c e z a l a n d ı r ı l m ı ş t ı r . 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Türkiye İstatistik. Kurumu Başkanlığı 

Sayı : B.02.1.TÜt.0.63.00.00/906-03 
Konu : Köşe Yazısı % \ /03/2006 

Sayın Emin ÇÖLAŞAN 
HÜRRİYET Gazetesi Köşe Yazarı 
18 Mart 2006 günü Hürriyet Gazetesi'nde yayınlanan "Medeni cesaret sahibi 

imiş!" başlıklı köşe yazınızda. Kurumumuz personeli Cemali BAĞCI tarafından size 
gönderilen içeriği ve üslubu tarafımızca da asla tasvip edilmesi mümkün olmayan 
elektronik mesai nedeniyle yapmış olduğumuz iki telefon görüşmesinden bahsettiniz. 

İlk telefon görüşmemizde, henüz yazının içeriğini görmeden evvel nereden 
yazıldığını incelerken, kurum adresinden yazıldığını görünce sizinle paylaştığım 
ifadenin, mailin içeriğini okuduktan sonra söylenmiş gibi yazınızda ifade bulmasına 
üzüldüğümü belirtmek isterim. Talepleri olması halinde Kurumumuzda çalışan her 
personele tahsis edilen ve bu adreslerin kullanımından tamamen kendilerinin sorumlu 
oldukları "(§}tuik.gov.tr" uzantılı e-posta adreslerinden tarafınıza bu şekilde bir mesaj 
atılmasının tasvip edilmesi zaten mümkün değildir. 

Bu çerçevede, 24.07.1986 tarihinde kuruma geçici personel olarak işe 
başlayan ve halen Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni kadrosunda çalışan ilgilinin, söz 
konusu işlemiyle ilgili gerekli incelemenin yapılması için bir hukuk müşavirimiz 
görevlendirilmiştir. İnceleme sonucu mevzuat çerçevesinde gereken yapılacaktır. 

Konuyu bilgilerinize sunarım. _ 
Doç. Dr. Ömer DEMlR 

Başkan 
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40.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, bir TÛİK çalışanı hakkındaki bir iddiaya ilişkin soru

su ve Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın cevabı (7/13381) 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sn. Beşir Atalay tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasa'nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri 
gereğince saygıyla talep ederim. 

Atilla Kart 
CHP Konya Mületveküh 

Hürriyet Gazetesi Köşe Yazan Sn.Emjn Çölaşan'm 18.03.2006 tarihi* 
makalesindeki bilgilere göre; TÜİK(Türkiye İstatistik Surumu) bünyesinde görev yapmakta 
olan Cemali Bağcı isimli bir kamu görevlisi, ceşırü internet sitesi yoluyla Sn.Çölaşan'a 
gönderdiği mesajda; ".... İnsanları suçlayarak, çağdaşlık ve modernlik adına yazdığını 
zannedip bu kadar küçülme. İnsanların hflr demokratik haklanna dil uzatma. Yeterince 
uzamış olan dilini birgûn koparırlar....." demek suretiyle hakaret ve tehditte bulunmuştur. 
Bunu yaparken kamu gücünü kullanmış ve bu suretle kamu görevini istismar etmiştir. 

Daha da vahim ve üzücü olanı; konu kendisine intikal eden Kurum Başkam 
Ömer Demir de bu olayı kendince geçiştirmeye çalışmıştır. 

Her şey bir yana, bir kamu görevlisinin resmi internet sitesi aracılığıyla, eleştiri 
hakkıyla ilgisi olmayacak bir şekilde, bir basın mensubuna karşı bu şekilde hakaret ve tehditlerde 
bulunması; küçümsenecek, görmezden gelinecek veya hoşgörülebilecek bir olay olamaz. 
Soyut bir şekilde özür dilemekle de geçiştirilebilecek olay olarak kabul edilemez. Bu tablo, 
aslında AKP dönemindeki kadrolaşmanın boyutlarını göstermektedir. Parti Devleti anlayışı ve 
uygulamasının hangi aşamalara geldiğini göstermektedir. Cüretkar ve pervasız bir şekilde 
bu tür davranışlarda bulunmayı kendince görev addeden bir anlayışın ve kadrolaşmanın 
ortaya çıktığım gösteren bulgularla karşı karşryayız. 

Üzücü olan ve ibretle sorgulanması gereken bir diğer husus ise; adı geçen 
kamu görevlisi Cemali Bağcı, bu olaydan sonra Kurum bünyesinde amirleri tarafından daha da 
korunur bir hale gelmiştir. Adı geçenin, Kurum amirleri tarafından başta moral destek olmak 
üzere himaye edildiği ve yönlendirildiği yolunda tarafımıza bilgi ve bulgular ulaşmıştır. 

Kamu yönetimi ciddiyeti adına, sorgulanması ve tahkik edilmesi gereken bir 
olay söz konusudur. 

Açıklanan sebeplerle aşağıdaki hususların cevaplandırılmasını 
talep etmek gereği doğmuştur; 

(1) Basın özgürlüğünü de ihlâl etmeye yönelik olan, hakaret ve tehdit içeren bu 
davranış sebebiyle adı geçen kamu görevlisi hakkında gerekli idari ve adli süreci başlatacak 
mısınız? Olayın "kişisel saldırı" boyutlarını aşan, kamu görevi ve gücü aracılığıyla işlenen bir 
eylem olması da göz önüne alındığında, üstünüze düşen denetim görevinin gereğini yapacak 
mısınız? 

(2) Eylemin, kamu yetkisinin kötüye kullanılması ve kamu gücünün istismar 
edilmesi şeklinde gerçekleştiği göz önüne alındığında; "medeni cesaret sahibi imiş" diyerek 
kendince olayı küçümseyen, aslında ise bir anlamda bu memuru himaye ettiği ortaya çıkan TÜİK 
Başkanı Ömer Demir yönünden de gerekli yasal süreci hemen başlatacak mısınız? 

Adı geçen kamu görevlisinin mesleki kıdem ve liyakati nedir? Eğitim ve 
uzmanlığı nedir? 
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T.C 
D E V L E T B A K A N L I Ğ I 

Sayı :B.02.0.OO5/O3fA^> j 2 j / < V / 2 0 c f e 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

îlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Baskanüğmm 12.04.2006 tarihli ve A.Û1.0.GNS.0.10. 

00.02/20159 sayılı yazısı. 

Konya Milletvekili Sayın Atilla KART tarafindan tevcih edilen 7/13381 esas sayılı 

yazık soru önergesi ile ilgili olarak, Bakanlığım bağlı kuruluşu Türkiye İstatistik Kurumu 

Başkanlığından alınan 20.04.2006 tarihli ve B.02.1.TÜÎ.0.63.00.00/906-107 sayılı cevabi yazı 

ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. \^ > <C ~rr~L>^\ 
E K L E R BeşirATALAY 
1- Cevabi yazı Devlet Bakanı 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı 

Sayı : B.02.1.TÜÎ.0.63.00.00/906- / o "T* 2C704/2006 

Konu : Soru Önergesi 
DEVLET BAKANLIĞINA 

(Sayın Beşir AT ALAY) 
İlgi : 17/04/2006 tarih ve B.02.0.005/031/520 sayılı yazınız. 

Konya Milletvekili Sayın Atilla KART tarafından Devlet Bakam Sayın Beşir 
ATALAY'a tevcih edilen 7/13381 esas sayılı yazılı soru önergesinde Kurumumuz tarafından 
cevaplandırılması istenilen bilgiler hazırlanarak ekte sunulmuştur. • •• 

Bilgilerinize arz ederim. 
EKLER: D o ç . D r . Ö m e r D E M İ R 
1 - Soru Önergesi Cevabı B a ş k a n 
2- Yazı Fotokopisi 
K o n y a M i l l e t v e k i l i S a y ı n A t i l l a K A R T ' ı n S a y ı n D e v l e t B a k a n ı m ı z 
B e ş i r A T A L A Y ' a t e v c i h e t t i ğ i 7 / 1 3 3 8 1 e s a s s a y ı l ı y a z ı l ı s o r u 
ö n e r g e s i n e a i t b i l g i l e r . 

v C e v a p — - I : C e m a l i B A Ğ C I 2 4 / 0 7 / 1 9 8 6 - 1 4 / 0 3 / 1 9 9 1 t a r i h l e r i 
a r a s ı n d a g e ç i c i p e r s o n e l o l a r a k , 2 7 / 0 2 / 1 9 9 1 t a r i h i n d e n 
i t i b a r e n d e V e r i H a z ı r l a m a v e K o n t r o l i ş l e t m e n i k a d r o s u i l e 
m e m u r o l a r a k g ö r e v i n e d e v a m e t m e k t e d i r . A y r ı c a a d ı g e ç e n 
p e r s o n e l h a k k ı n d a b a ş l a t ı l a n y a s a l s ü r e ç l e i l g i l i o l a r a k , 
H ü r r i y e t G a z e t e s i K ö ş e Y a z a r ı S a y ı n E m i n Ç Ö L A Ş A N ' a 
g ö n d e r i l e n b i l g i l e n d i r m e y a z ı s ı n ı n f o t o k o p i s i e k t e s u n u l m u ş t u r . 

S C e v a p — 2 : T ü r k i y e İ s t a t i s t i k K u r u m u n d a C e m a l i B A Ğ C I 
h a k k ı n d a d i s i p l i n s o r u ş t u r m a s ı a ç ı l m ı ş o l u p , i l g i l i 6 5 7 S a y ı l ı 
D e v l e t M e m u r l a r ı K a n u n u n u n 1 2 5 i n c i m a d d e s i n i n CA) b e n d i 
g e r e ğ i n c e c e z a l a n d ı r ı l m ı ş t ı r . 
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41.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSÎN'in, Merkez Bankası Başkanı atama kararnamesine ilişkin 
sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/13409) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU 
tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını talep ederim. 

Saygılarımla, 

x Ahmet ERSİN 
İzmir Milletvekili 

Sayın Başbakan'm Merkez Bankası Başkanlığı için, kendi önerdiği 
ismi, Sayın Bakanlara önceden imzalatılmış boş kararnameye yazarak, 
Sayın Cumhurbaşkanfna sunduğu ve dolayısıyla Merkez Bankası 
Başkanlığına kimin önerildiğini ve kararname içeriğini birkaç Bakan 
dışında diğerlerinin bilmediği ileri sürülmektedir. 

Keza Sayın Başbakanın halen görev başındaki bütün, bakanlardan 
göreve atanırken tarihsiz istifa mektubu aldığı iddiaları vardır. 

1- Merkez Bankası Başkanlığfna önerilen kişinin, önceden 
imzaladığınız boş kararname doldurularak, Sayın Cumhurbaşkanfna 
sunulduğu doğrumu? 

2- Siz Merkez Bankası Başkanlığfna kimin önerildiğini bilerek 
atama kararnamesi imzaladınız mı? 

T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Genel Sekreterlik 

SAYI :1200.001./ 2 _ o ^ Z ^ / 0 4 / 2 0 0 6 
KONU: 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

İLGİ: TBMM'nin 12 Nisan 2006 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-20159 sayılı yazısı. 

İzmir Milletvekili Sayın Ahmet ERSİN'in tarafıma tevdi ettiği 7/13409 sayılı 
yazrlı soru önergesinde ileri sürülen iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. 

Arz ederim. 

JdülkadirAKSU 
İçişleri Bakanı 
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42.- Yozgat Milletvekili Emin KOÇ'un, İngiltere ziyaretine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı 
Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/13434) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan sorularımın Maliye Bakanı Sayın Kemal Unakıtan tarafından 

ya/ılı olarakyanıtlanması saygılarımla dilerim. 

Y ozgat Milletvekili ' 

1. 17-19 Mart tarihlerinde Petkim yöneticileri ve danışmanınızla birlikte 

İngiltere'ye yapmış olduğunuz ziyarette hangi şirketlerin yöneticileri ile 

görüşmelerde bulundunuz? Bu görüşmelerde hangi konular ele alındı? 

2. Londra ziyaretiniz özelleştirilecek kuruluşlara ilişkin pazarlama faaliyetlerini 

içeriyor ise, Özelleştirme İdaresi Başkanlığından bir temsilcinin İngiltere'ye 

götürülmemesinin gerekçesi nedir? 

3. Pazarlama görüşmeleriniz sırasında Petkim'in satışı da ele alındı mı? Ele alındı 

ise, Petkim'in herhangi bir şirkete satışına ilişkin bir söz verildi mi? 

4. İngiltere ziyaretiniz davet üzerine mi gerçekleşti? Eğer davet üzerine gerçekleşti 

ise, hangi şirketler bu daveti yaptı? Bu ziyaretin giderleri kimler tarafından 

karşılandı? 
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T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 
Özel Kalem Müdürlüğü 

SAYI :B.07.0.ÖKA.0.00/310/a 1 3 <î 2<T,../.k/2006 
KONU: 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ: 12.04,2006 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-20159 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ile Bakanlığımıza intikal eden Yozgat Milletvekili 
Emin KOÇ'a ait 7/13434 sayılı yazılı soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin 
olarak cevaplarımız aşağıdaki gibidir. 

17-19 Mart 2006 tarihlerinde İngiltere'de bulunan Wilton International 
Kimyasal Endüstri Öbeğine çalışma ziyaretinde bulunulmuştur. Ziyaretin temel 
amacı, diğer bazı ülkeler yanında İngiltere'de de Örneği bulunan ve petrokimyasal 
merkezli küçük-büyük ölçekli firmaları, yan sanayisi, araştırma kurumlan, 
teknoloji geliştirme merkezleri, innovasyon destek kurumları ve uygun alt yapısı 
ile KİMYASAL ENDÜSTRİ ÖBEĞİ modeli hakkında yerinde bilgi alış verişinde 
bulunmaktır. 

Bu çerçevede, söz konusu Endüstri Öbeğinde bulunan HUNSTMAN ve 
ADVANSA Şirketlerinden teknik sunumlar alınmış ve sahada incelemelerde 
bulunulmuştur. Çalışma ziyaretine katılanlar arasında Özelleştirme İdaresi 
Başkan Yardımcısı ve Petkim Yönetim Kurulu Başkanı Osman İlter'de 
bulunmuştur. Bununla birlikte, bu çalışma ziyaretinin hiçbir şekilde PETKIM'in 
satışı ile ilgisi bulunmamaktadır. 

İngiltere seyahati uzun dönemli stratejik planlan çerçevesinde, PETKİM 
tarafından organize edilmiş olup, kimyasal endüstri öbeği modelinin PETKİM 
açısından uygulanabilirliği incelenmiştir. Bu çerçevede, seyahate ilişkin giderler 
PETKİM tarafından karşılanmıştır. ^jt'^s/' 

Bilgilerinize arz ederim. / y ^ ^ * ' 
K^ıtial UNAKITAN 

^Maliye Bakanı 
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43.- izmir Milletvekili Ahmet ERSÎN'in, Merkez Bankası Başkanı atama kararnamesine ilişkin 
sorusu ve Millî Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL'ün cevabı (7/13465) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Savunma Bakanı Sayın M. Vecdi 
GÖNÜL tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını talep edenra 

Saygılarımla, 

/ 
Ahmet ERSİN 
İzmir Milletvekili 

Sayın Başbakanın Merkez Bankası Başkanlığı için, kendi önerdiği 
ismi, Sayın Bakanlara önceden imzalatılmış boş kararnameye yazarak, 
Sayın Cumhurbaşkanı" na sunduğu ve dolayısıyla Merkez Bankası 
Başkanlığı'na kimin önerildiğini ve kararname içeriğini (birkaç. Bakan 
dışında diğerlerinin bilmediği ileri sürülmektedir. 

Keza Sayın Başbakanın halen görev başındaki bütün bakanlardan 
göreve atanırken tarihsiz istifa mektubu aldığı iddiaları vardır. 

1- Merkez Bankası Başkanlığfna önerilen kişinin, önceden 
imzaladığınız boş kararname doldurularak, Sayın Cumhurbaşkanına 
sunulduğu doğrumu? 

2- Siz Merkez Bankası Başkanlığfna kimin önerildiğini bilerek 
atama kararnamesi imzaladınız mı? 
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T.C. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

A N K A R A 

KAN.KAR. : 2006/7029-ŞŞY-CS (^Si^ ) ^J^NİSAN 2 0 0 5 

K O N U : Yazılı Soru Önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM.Bşk.lığının 12 NİSAN 2006 gün ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
20159 sayılı yazısı. 

izmir Milletvekili Sayın Ahmet ERSİN tarafından verilen 7/13465 sayılı yazılı soru 
önergesinin cevabı EK'te sunulmuştur. 

Arz ederim. 

EKİ : I^Vşcdi GÖNÜL 
(Yazılı Soru Önergesinin Cevabı) Mİ I I Î Savunma Bakanı 

İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN AHMET ERSİN TARAFINDAN VERİLEN 
7/13465 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 112 nci maddesinin üçüncü fıkrası "Başbakan, 
bakanların görevlerinin Anayasa ve kanunlara uygun olarak yerine getirilmesini gözetmek 
ve düzeltici önlemleri almakla yükümlüdür." hükmünü ve 83 üncü maddesi ise "Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyelerinin yasama dokunulmazlığına haiz oldukları" hükmünü amirdir. 

Anayasasında anılan hükümler bulunan demokratik hukuk devletinde bu şekildeki 
iddialar doğru değildir. 

Bilgilerinize sunarım. 

lA/gcdi GÖNÜL 
Millî Savunma Bakanı 
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44.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, Merkez Bankası Başkanı atama kararnamesine ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'ln cevabı (7/13511) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Prof. Dr. Mehmet 
AYDIN tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını talep ederim. 

Saygılarımla, i t A 

Ahmet ERSİN 
İzmir Milletvekili 

Sayın Başbakanın Merkez Bankası Başkanlığı için, kendi önerdiği 
ismi, Sayın Bakanlara önceden imzalatılmış boş kararnameye yazarak, 
Sayın Cumhurbaşkanı'na sunduğu ve dolayısıyla Merkez Bankası 
Başkanlığrna kimin önerildiğini ve kararname içeriğini birkaç Bakan 
dışında diğerlerinin bilmediği ileri sürülmektedir. 

Keza Sayın Başbakanın halen görev başındaki bütün bakanlardan 
göreve atanırken tarihsiz istifa mektubu aldığı iddiaları vardır. 

1- Merkez Bankası Başkanlığrna önerilen kişinin, önceden 
imzaladığınız boş kararname doldurularak, Sayın Cumhurbaşkanına 
sunulduğu doğrumu? 

2- Siz Merkez Bankası Başkanlığrna kimin önerildiğini bilerek 
atama kararnamesi imzaladınız mı? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

Sayı : BM.0.004/oio7T 
Konu : ZC I i( /2006 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 12.04.2006 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-20159 sayılı yazı. 

İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in Bakanlığıma tevcih ettiği 7/13511 esas nolu yazılı 
soru önergesine verilen cevap aşağıda sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

k\H 
Pr&f.Dr.Mehmet AYDIN 

Devlet Bakanı 

1- Söz konusu iddia doğru değildir. 
2- Boş kararname "Kararname" sayılamayacağından imzalayıp imzalamama gibi bir 

şeyde söz konusu olamaz. 
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45.- İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, bazı okulların mezunlarına ilişkin sorusu ve Dev
let Bakanı Mehmet AYDIN'ın cevabı (7/13621) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Prof. Dr. Mehmet AYDIN tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Prof. Dr. Dursun AKDEMİR 
İğdır Milletvekili 

7/12405 sayı ile Devlet Bakanı Sayın Prof. Dr. Mehmet AYDIN'a yönelttiğim ve dört 
ayn sorudan oluşan soru Önergeme yanıt gelmiştir. 1 ve 2 nci sorulanma hiç yamt 
verilmezken 3 ve 4 üncü sorulanma yanıt verilmiştir. Edinmek istediğim bilgileri alamadığım 
inancıyla soru önergemi değiştirerek yeniden verme gereği hissettim. Buna göre; 

1- 1950 yılından günümüze kadar; İmara-Hatip Liseleri, Yüksek Lisans Enstitüsü ve 
İlahiyat Fakültelerinden kaç kişi mezun olmuştur? 

- Daha Önceki soru önergemde yer alan ve yanıtlanmayan bu soruya yanıt 
verilemiyorsa gerekçesi nedir? 

-1950 yılı ve sonraki yıllara ait kayıtlara ulaşılamıyorsa, ulaşılabilen en eski tarihten 
başlamak kaydıyla sorumun yanıtlanması mümkün müdür? 

2- Bu mezunlardan kaç kişi halen kamuda çalışmaktadır? Kaçı kamudan emekli 
olmuştur? Kamuda çalışanlardan, daire başkanlan ve üst düzey yöneticiler olarak görevli olan 
kaç kişi vardır? Hangi kamu kuruluşlarmda, hangi unvanlarla görev yapmaktadırlar? Liste 
halinde dökümünü verebilir misiniz? 

- Daha önceki soru önergemde yanıtlanmayan bu sorunun neden yanıtlanmadığım 
bildirebilir misiniz? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

Sayı :B.02.0.004/ afo^y 
Konu : 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi .-19.04.2006 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/13621/51147 sayılı yazı. 

İğdır Milletvekili Prof. Dr. Dursun AKDEMİR'in Bakanlığıma tevcih ettiği 
7/13621 esas nolu yazılı soru önergesine verilen cevap aşağıda sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Prof.Dr.Mehmet AYDIN 
Devlet Bakanı 

1950 yılmdan günümüze kadar; İmam-Hatip Liseleri, Yüksek İslam Enstitüleri ve İlahiyat 
Fakültelerinden kaç kişinin mezun olduğuna ilişkin bilgiler Bakanlığım ve Bakanlığım bağlı 
kuruluşu Diyanet İşleri Başkanlığı kayıtlarında bulunmamaktadır. 

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin mezuniyet durumlanna göre merkezi yada 
kurumsal bazda tutulan bir kaydı bulunmamaktadır. 

O: 3 

2Aö4 , 1*04, 
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Nüfus Hizmetleri Kanunu Tasarısına verilen oyların sonucu: 

16.45 
1123 
550 
249 

7 
0 
1 

257 
4 Kanunlaşmıştır. 

İli 
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 
Amasya 
Amasya 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 

Soyadı 
Aksöz 
Başoğlu 
Çalışkan 
Çelik 
Erbatur 
Garip 
Kirişçi 
Küçükaydın 
Sağ 
Seyhan 
Tekin Börii 
Torun 
Yağcı 
Yergök 
Göksu 
Gürsoy 
Kutlu 
Özyol 
Unsal 
Açba 
Aşkar 
Aydoğan 
Balandı 
Koca 
Koçak 
Ünlütepe 
Aslan 
Özyolcu 
Yıldız 
Albayrak 
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 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 

- 2 3 1 -

Oylama Saati 
Sıra Sayısı 
Üye Sayısı 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Mükerrer Oylar 
Toplam 
Açık Üyelikler 
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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 
Avdın 
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 
Sanav 
Sav 
Tomanbay 
Topaloğlu 
Tuna 
Yarbav 
Yazıcıoelu 
Akman 
Badazlı 
Baloğlu 
Baykal 
Cavusoğlu 
Dülger 
Ekmekcioğlu 
Emek 
Ercenk 
Kamacı 
Kaptan 
Kılıç 
Özcan 
Çorbacıoğlu 
Yıldız 
Acar 
Boztas 
Cerçioğlu 
Ertürk 
Koç 
Övüş 
Özakcan 
Semerci 
Aydınlıoğlu 
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 
Evvüp 
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 

Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Red 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
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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 
Yalçınbayır 
Daniş 
Köşdere 
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 
Tevfık 
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 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul (Mükerrer) 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
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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 
Hatav 
Hatav 
Hatav 
Hatav 
Hatay 
Hatay 
İsparta 
İsparta 
İsparta 
İsparta 
İsparta 
Mersin 
Mersin 

Soyadı 
Çetinkaya 
Demirbağ 
Murat 
Türkoğlu 
Kaban 
Karakaya 
Tınasteoe 
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 
Şovdan 
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 
AK 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 

Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Red 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Red 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Red 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
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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 
Özyürek 
Zengin 
Açıkalın 
Aksu 
Akşit 
Akyüz 
Albayrak 
Altıkulaç 
Anoğlu 
Atalay 
Ataş 
Ateş 
Aydın 
Sarıbekir 
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 
Kılıçdaroğlu 
Koral 
Kumkumoğlu 
Kuzu 
Kücükali 
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 
irfan 
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 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Red 
Kabul 
Katılmadı 
Red 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
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 
Tamaylıgil 
Tanla 
Topuz 
Topuz 
Unakıtan 
Uslu 
Yalçıntas 
Yazıcı 
Yıldırım 
Akalın 
Akçam 
Akdemir 
Anadol 
Arıtman 
Aydın 
Baratalı 
Bodur 
Ensari 
Ersin 
Erten 
Göksel Hotar 
Karademir 
Karaman 
Katmerci 
Kaya 
Miçooğullan 
Oyan 
Öktem 
Tekel ioğlu 
Toprak 
Uzunbay 
Ülkü 
Yıldız 
Beyribey 
Karabayır 
Yiğit 
Köylü 
Özkan 
Sıvacıoğlu 
Yıldırım 
Baştürk 
Duru 
Elitas 
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 
Gül seren 
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 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
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tu 
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 
Büyük akkaşlar 
Büyükcengiz 
Candan 
Çetin 
Çetinkaya 
Erdem 
Güçlü 
Işık 
Kart 
Kılıç 
Öksüz 
Özkul 
Tüfekçi 
Ünaldı 
Ürün 
Aksoy 
Cantimur 
Güven 
Kinay 
Ordu 
Akdoğan 
Aslanoğlu 
Başkurt 
Erkal 
Kılıç 
Ölmeztoprak 
Sarıbaş 
Arınç 
Bilen 
Çerçi 
Çilingir 
Ören 
Özkan 
Tanrıverdi 
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 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Red 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
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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 
Ankan 
Bulut 
Doğan 
Mahçiçek 
Pakdil 
Parlakyiğit 
Sezai 
Yılmazcan 
Bölünmez 
Dağ 
Doğan 
Duyan 
Eri 
Hamidi 
Arslan 
Ergin 
Özyer 
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 
Recep Tavviü 
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 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
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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 
Öztürk 
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 
Maraş 
Melik 
Özlek 
Tüvsüz 
Yetkin 
Yıldı/ 
Coskunoğlu 
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 
Zeyit 
Şükrü 
İbrahim 
Mehmet Ergun 
Orhan Ziya 
Feramus 
Resul 
Şevket 
Asım 
Mustafa 
M. Akif 
Ali Ay dm 
Cevdet 
Kemalettin 
Faruk Nafiz 
Hasan 
V. Sinan 
Yahva 
Mehmet Faruk 
Sabahattin 
Zülfıkar 
Mahmut 
Mehmet Atilla 
Mehmet Vedat 
Mehmet 
Turan 
A. Müfit 
Mahmut 
Osman 
Ahmet 
Alim 
Maliki Ejder 
Hacı 
Hüseyin 
Yekta 
Cüneyit 
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 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
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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 
Şırnak 
Şırnak 
Şırnak 
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 
İnal 
Nasıroğlu 
Suçin 
Birlik 
Şeyda 
Tatar 
Kabarık 
Kulak 
Altun 
Öğüt 
Akdemir 
Artan taş 
ince 
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 
Mehmet 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 Parti 
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 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

GÜNDEMİ 

93 ÜNCÜ BİRLEŞİM 
25 NİSAN 2006 SALI 

SAAT: 15.00 

KISIMLAR 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Ö Z E L GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

SEÇİM 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

G E N E L G Ö R Ü Ş M E ve M E C L Î S ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

S Ö Z L Ü SORULAR 

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

EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR 



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

bağladığı konular hariç), Çarşamba ve Perşembe günlerinin de Kanun Tasarı ve Teklifleri ile 
Komisyonlardan Gelen Diğer İşlerin görüşülmesine ayrılması, Salı ve Çarşamba günlerinde Bir
leşimin başında bir saat süre ile Sözlü Sorulann görüşülmesi, Sunuşlar ve İşaret oyu ile yapılacak 
seçimlerin her gün yapılmasının Genel Kurulun onayına sunulması, Danışma Kurulunca uygun 
görülmüştür. 

(Genel Kurulun 11.12.2002 tarihli 8 inci birleşiminde kabul edilmiştir.) 

KOMİSYON TOPLANTILARI 

* Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu * (10/81,234,286) Esas Numaralı 
25.4.2006 Salı - Saat: 14.30 Meclis Araştırması Komisyonu 
26.4.2006 Çarşamba - Saat: 11.00 26.4.2006 Çarşamba - Saat: 14.00 
27.4.2006 Perşembe - Saat: 11.00 

* Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor Komisyonu 
26.4.2006 Çarşamba - Saat: 10.00 

* İçişleri Komisyonu 
26.4.2006 Çarşamba - Saat: 11.00 

* Plan ve Bütçe Komisyonu 
26.4.2006 Çarşamba - Saat: 11.00 

* Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu 
27.4.2006 Perşembe - Saat: 10.30 

* Avrupa Birliği Uyum Komisyonu 
27.4.2006 Perşembe - Saat: 13.30 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
93 ÜNCÜ BİRLEŞİM 25 NİSAN 2006 SALI SAAT: 15.00 

0 1 - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1.- İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek'in; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin (2/481), İçtüzüğün 37 nci maddesine göre doğrudan Gündeme 
alınmasına ilişkin önergesi 

2.- İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya'mn; Avukatlık Kanununun 96 ncı Maddesinin 
Değişikliğine Dair Kanun Teklifi (2/694), İçtüzüğün 37 nci maddesine göre doğrudan Gündeme alın
masına ilişkin önergesi 

02 - ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

03 - SEÇIM 

>sfe 

0 4 - OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

l .X - Nüfus Hizmetleri Kanunu Tasarısının açık oylaması (1/1177) (S. Sayısı: 1123) 

0 5 - MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 



06 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER 
1. - Erzurum Milletvekili Ömer Özyılmaz ve 30 Milletvekilinin, sekiz yıllık kesintisiz 

zorunlu eğitim uygulamasının getirdiği sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/15) (1) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 MECLÎS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 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 Anayasanın 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 ilinin 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) 

- 7 - 93 ÜNCÜ BİRLEŞİM 



06 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER 
47. - Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgül ve 26 Milletvekilinin, KOBÎ'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) 
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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 sonuçları 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 ayıramamalarımn 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 şartları 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 balıkçıhğındaki 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 
rueloil 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) 
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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 Miçooğullan 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) 

- 14 - 93 ÜNCÜ BİRLEŞİM 



06 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER 
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 Anayasanın 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 HikmeJ 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. - Erzurum Milletvekili Mustafa Nuri Akbulut ve 23 Milletvekilinin, Doğu Anadolu 
Bölgesinde ağır kış şartlarının sebep olduğu sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/255) 

200. - 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) 

201. - 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) 

202. - 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) 

203. - 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) 

204. - 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) 

205. - 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) 

206. - 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) 
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207. - 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) 

208. - 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) 

209. - 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) 

210. - Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 42 Milletvekilinin, arıcılıkta ve bal üretiminin 
pazarlanmasında yaşanan sıkıntıların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/269) 

211. - 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) 

212. - 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) 

213. - 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) 

214.- 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) 

215. - 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) 

216. - 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) 

217. - 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) 

218. - 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) 
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219. - 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) 

220. - 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) 

221. - 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) 

222. - 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) 

223. - 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) 

224. - 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) 

225. - 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) 

226. - 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) 

227. - 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) 

228. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu ve 40 Milletvekilinin, muz üreticilerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/290) 

229. - 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) 

230. - 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) 

231.- 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) 
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232. - 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) 

233. - 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) 

234. - 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) 

235. - 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) 

236. - 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) 

237. - 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) 

238. - 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) 

239. - 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) 

240. - 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) 

241. - 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) 

242. - 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) 

243. - 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) 

244.- 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) 
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245. - 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) 

246. - 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) 

247. - 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) 

248. - 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) 

249. - 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) 

250. - 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) 

251. - 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) 

252. - 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) 

253. - 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) 

254. - 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) 

255. - 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) 

256.- 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) 

257.- 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) 
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258. - 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) 

259. - 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) 

260. - 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) 

261. - 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) 

262. - 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) 

263. - 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) 

264. - 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) 

265. - 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) 

266. - 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) 

267. - 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) 

268. - 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) 

269. - 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) 

270. - 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) 

- 2 5 - 93 UNCU BİRLEŞİM 



06 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER 
271. - 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) 

272. - 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) 

273. - 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) 

274. - 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) 

275. - 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) 

276. - 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) 

277. - 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) 

278. - 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) 

279. - 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) 

280. - 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) 

281. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 29 Milletvekilinin, Alevi İslam inancına sahip 
vatandaşların inanç ve kültürlerini yaşamalarında karşılaştıkları sorunların araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/345) 

282. - Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 30 Milletvekilinin, kızamık aşısı uygulamalarının 
araştırılarak 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) 

283. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 19 Milletvekilinin, tarihi eser kaçakçılığının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/347) 
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284. - İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil ve 25 Milletvekilinin, fındık üretimi ve 

pazarlamasındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanm 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/348) 

285. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu ve 36 Milletvekilinin, turizm sektöründeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/349) 

286. - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili K. Kemal 
Anadol, İstanbul Milletvekili Ali Topuz ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, uygulanan ekonomi 
politikalarının esnaf ve sanatkârlara olumsuz etkileri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/25) 

287. - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili K. Kemal 
Anadol, İstanbul Milletvekili Ali Topuz ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, Suriye ve Irak 
sınırlarındaki arazilerin mayınlardan temizlenmesi ve kullanımı konusunda Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/26) 

288. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 30 Milletvekilinin, yabancı dil öğretimindeki sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/350) 

289. - Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 30 Milletvekilinin, küresel ısınma 
konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/351) 

290. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman ve 29 Milletvekilinin, anne, bebek ve çocuk 
ölümlerinin sebeplerinin araştırılarak ana çocuk sağlığı konusunda alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/352) 

291. - İstanbul Milletvekili Birgen Keleş ve 24 Milletvekilinin, enerji sektörü ve Yap-İşlet-
Devret, Yap-İşlet yöntemleriyle kurulan santraller konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/353) 

292. - Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin ve 44 Milletvekilinin, 1999 yılında meydana gelen 
depremlerde orta hasar gören binaların onarım ve güçlendirme çalışmalarında karşılaşılan sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/354) 

293. - Denizli Milletvekili Mehmet U. Neşşar ve 45 Milletvekilinin, verem hastalığındaki son 
durumun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/355) 

294. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 54 Milletvekilinin, okullardaki şiddet 
olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/356) 

295. - Anavatan Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekilleri Gaziantep Milletvekili Ömer 
Abuşoğlu ve Malatya Milletvekili Süleyman Sanbaş'ın, okullarda meydana gelen şiddet 
olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/357) 

296. - Anavatan Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Gaziantep Milletvekili Ömer 
Abuşoğlu ve Malatya Milletvekili Süleyman Sanbaş'ın kamu kurum ve kuruluşlarındaki yolsuzluk 
iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/358) 
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1. - Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu'nun, Barzani ve Talabani'nin Türkiye'deki 
statüsüne ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/842) (2) 

2. - Hatay Milletvekili înal Batu'nun, Batılı bazı ülkelerin Türk vatandaşlarına vize 
işlemlerinde çıkardığı güçlüklere ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/865) (2) 

3. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, palm yağı ithalatına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/892) (2) 

4. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, Türkiye'ye girişlerinde ABD vatandaşlarının 
parmak izi ve fotoğraf kaydının alınıp alınmayacağına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/920) 

5. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Ankara-Şabanözü karayolundaki çalışmalara 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/938) 

6. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur İlindeki bir karayolu 
güzergahının değiştirilmesi projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/949) 

7. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur İlindeki bir karayolu güzergahının 
değiştirilmesi projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/950) 

8. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Çin'den yapılan ithalatın etkilerine ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/959) 

9. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Bursa Büyükşehir Belediyesi mücavir 
alanından bazı köylerin çıkarılmasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/971) 

10. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Çin mallarına karşı alınacak tedbirlere ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/973) 

11. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/993) 

12. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/997) 

13. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, avcılık belgelerinden her yır harç alınmasına 
ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1008) 

14. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Çevre ve Orman 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1009) 

15. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1017) 

16. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, İğdır ilçe ve belde belediyelerinin SSK ve 
Emekli Sandığı borçlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1021) 

17. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, Manisa-Salihli İlçesine müze açılıp 
açılmayacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1051) 

18. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Elazığ İlinin turizm varlıklarına sahip 
çıkılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1057) 

19. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, gümrük çıkış beyannamelerine ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1060) 

(2) İki birleşimde cevaplandırılmamıştır. 
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20. - Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu'nun, Çorum'u bazı illere bağlayan yol yapım 

projelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1063) 
21. - Muğla Milletvekili Ali Cumhur Yaka'nın, Muğla İline bağlı köylerdeki inşaat yasağına 

ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1073) 
22. - Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, Atatürk Baraj Gölünün kirlenmesinin 

önlenmesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1091) 
23. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Dış Ticaret Müsteşarlığının uluslararası zeytinyağı 

kodeksi uygulamasından doğacak mağduriyete ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1100) 

24. - Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un, TBMM'deki güvenlik çalışanlarına ilişkin 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/1106) 

25. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, son günlerde ekonomide yaşanan dalgalanmalara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1114) 

26. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, jeotermal enerji kullanımına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1115) 

27. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, bazı ilaçlarla ilgili "biyoeşdeğerlilik raporu"na 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1116) 

28. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, bir ilaçla ilgili iddialara ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1117) 

29. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, yurt dışındaki işçilerimizin yurda gelişlerinde 
güvenliklerinin sağlanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1118) 

30. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, İstanbul'daki bazı hastanelerde çalışan 
doktorların ücretlerindeki eşitsizliğe ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1119) 

31. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1120) 

32. - Balıkesir Milletvekili Orhan Sür'ün, bazı vakıflara ve bunlardan yüksek miktarda 
emekli ikramiyesi alan yöneticilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1125) 

33. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 
çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1132) 

34. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 
çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1137) 

35. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 
çalışmalara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1138) 

36. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 
çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1144) 

37. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 
çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1145) 

38. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Kamu İktisadî Kuruluşlarının özelleştirilmesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1149) 

39. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, Manisa-Salihli İlçesindeki tarihi bölgenin 
korunmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1150) 

40. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 
soruşturmasında görev yapmış bir mülkiye başmüfettişinin görevinden alınmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1151) 
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41. - Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, TPAO'da iş akdi feshedilenlere ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1154) 

42. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Elazığ İlinin TOKİ projeleri kapsamına 
alınmama nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1156) 

43. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Elazığ İlinin doğalgaz lisansı ihalesine çıkacak iller 
kapsamına alınmamasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1157) 

44. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Çamlıdere Barajı civarında bulunan orman fosil 
kalıntılarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1159) 

45. - Antalya Milletvekili Mehmet Dülger'in, tarihî eserlerin restorasyonu ihalelerine ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1165) 

46. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, Ergani Barajı yapım çalışmalarına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1169) 

47. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Balıkesir-Erdek-Tatlısu köyündeki kamuya ait bir 
arazide yapılan tersaneye ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1170) 

48. - Hatay Milletvekili Abdulaziz Yazar'ın, İskenderun Körfezi'nde demirli bulunan 
tehlikeli madde yüklü bir gemiye ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1171) 

49. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, elma ve patates ihracatında uygulanan teşvik 
primine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1173) 

50. - Mardin Milletvekili Muharrem Doğan'ın, GAP Kalkınma İdaresi Teşkilâtının 
yatırımlarına ve görev süresine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1175) 

51. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, eczacı yardımcılarının meslekî eğitimlerine ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1176) 

52. - Muğla Milletvekili Ali Cumhur Yaka'nın, Muğla-Fethiye'de çevre kirliliğine neden 
olan batık bir gemiye ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1183) 

53. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, sağlık çalışanlarının özlük hakları ve çalışma 
koşullarının iyileştirilmesi konusunda ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1185) 

54. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, ilaç sektöründeki bazı sorunlara ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1189) 

55. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, S.S. Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin 
DFİF'e olan borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1194) 

56. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Kastamonu'nun bazı ilçelerindeki adliye 
teşkilâtlarının kaldırılma gerekçelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1195) 

57. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Antalya'ya bağlı İbradı ve Akseki İlçeleri 
arasındaki karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1198) 

58. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, doğal afetlerin tespitine yönelik radar 
sistemlerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1199) 

59. - Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, Atatürk Barajı ve Çamgazi Barajı göletleri 
için yapılan kamulaştırmadaki ödemelere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1201) 

60. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Gönen-Bândırma karayoluna ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1203) 

61. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Emet-Orhaneli Projesi kapsamındaki 
Çınarcık Barajı ve Hidroelektrik Santraline ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1208) 
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62. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Emet-Orhaneli Projesi kapsamındaki iki 
baraja ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1209) 

63. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, ilköğretim Genel Müdür Yardımcılığına yapılan 
atamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1212) 

64. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1222) 

65. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1227) 

66. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alman personele ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1229) 

67. - Balıkesir Milletvekili Orhan Sür'ün, bir fabrikanın çevreyi kirlettiği iddialarına ilişkin 
Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1236) 

68. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'.ın, Akkaya Barajındaki kirlenmeye ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1240) 

69. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Karacabey-Mustafakemalpaşa-Susurluk yol 
projesine ayrılan ödeneğe ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1242) 

70. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Balıkesir-Susurluk-Karacabey-Bölünmüş 
Yol Projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1243) 

71. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Bursa'daki Miletepolis Antik Kentinde 
bilimsel kazılara ne zaman başlanacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1244) 

72. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Balıkesir SEKA Kâğıt Fabrikasının satışı ve 
işçilerin mağduriyetine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1245) 

73. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Başbakanlık Vakfı ve bir seyahat 
acentesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1246) 

74. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, KPSS sınavında çıkan bir soruya ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1250) 

75. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Aksaray İli Camiliören Köyünde 
kanser hastalığının yaygınlaştığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1252) 

76. - Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır'ın, kızının İran seyahatine katılmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1253) 

77. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya Minicity Minyatür Parkına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1254) 

78. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Bingöl'ün Yedisu İlçesindeki sağlık 
ocağının doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1258) 

79. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, MTA Doğa Tarihi Müzesinin açılışının 
ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1260) 

80. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, orman mühendisleri oda seçimlerine ve 
bakanlıkta çalışan işçilere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1261) 

81. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Ankara-Çamlıdere'de bulunan fosil ormana 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1270) 

82. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Irak'ta kutsal mekanların bombalanmasını 
önlemeye dönük girişimlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1272) 

83. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, KKTC'de yabancıların gayrimenkul alımına ve 
bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1273) 
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84. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, hızlandırılmış tren kazasına ilişkin Başbakandan 

sözlü soru önergesi (6/1275) 
85. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, üniversite mezunu işsiz gençlerin istihdamına 

yönelik çalışma ve politikalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1276) 
86. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, Irak'la ticari ilişkilerimize ve öldürülen 

vatandaşlarımıza ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/1281) 

87. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, basına yansıyan bazı demeçlerine ve bunların 
ekonomi üzerindeki etkilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1287) 

88. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, Diyarbakır-Ergani'de "Ağır Ceza 
Mahkemesi" kurulup kurulmayacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1291) 

89. - Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır'ın, borsada hisse senedi alıp almadığına ve 
bunların hareketlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1293) 

90. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, basma yaptığı bir açıklamaya ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1294) 

91. - Muğla Milletvekili Ali Cumhur Yaka'nın, Türk Ceza Kanununun 181 ve 182 nci 
maddelerinin yürürlüğüne ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1299) 

92. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun Antalya'daki tahsis arazilerin 
satışından elde edilen gelire ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1300) 

93. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, İngiltere'ye kaçırılan bir tarihî esere ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1301) 

94. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, haklarında dava açılan sağlık personeline ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1305) 

95. - Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın, Tunceli-Ovacık-Bilgeç bölgesinde meydana 
gelen yangına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1310) 

96. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya içme suyundaki klor 
miktarına ve bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1321) 

97. - Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır'ın, bandrol yetersizliği nedeniyle yayıncıların 
yaşadığı mağduriyete ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1325) 

98. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, bir Fransız milletvekilinin Diyarbakır'ı ziyareti 
sırasında yaptığı açıklamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1326) 

99. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Türkiye Denizcilik İşletmeleri Genel Müdür 
Yardımcılığına yapılan atamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1327) 

100. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, SSK Hastanelerinin Sağlık Bakanlığına devri 
projesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1333) 

101. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, Bornova-Belkahve yolunda tünel geçit ihtiyacına 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1335) 

102. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, müzelerde yer alan yazma eserlerin envanterine 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1339) 

103. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, organ nakline ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1343) 

104. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Mersin-Gülnar-Bereket Köyü Sağlık Ocağına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1344) 

105. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, çocuk sağlığı ve annelik eğitimi konusundaki 
çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1347) 

- 3 2 - 93 ÜNCÜ BİRLEŞİM 



0 7 - SÖZLÜ SORULAR 

106. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, Bozüyük-Bilecik-Sakarya karayolu için sağlanan 
dış kaynaklı krediye ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1349) 

107. - Muğla Milletvekili Ali Cumhur Yaka?nın, Muğla-Fethiye'de Hazineden Toplu Konut 
İdaresine devredilen alana ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1351) 

108. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, Ankara-İzmir karayolu Salihli transit geçişine 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1353) 

109. - Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır'ın, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün iptal 
edilen Stajyer Sanatçı Sınavına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1354) 

110.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Bolu Dağı Geçiş Projesine ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1358) 

111.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Elmalı-Finike karayolunun 
Yakaçiftlik Köyü mevkiinde meydana gelen kazalara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1359) 

112. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, doğalgaza yapılan zamma ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1360) 

113. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Balıkesir ve diğer illerde verem aşısı sorununa 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1364) 

114. - İzmir Milletvekili Sedat Uzunbay'ın, emeklilerin yaşam standartlarının yükseltilmesine 
yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1366) 

115.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, genel bütçe vergi gelirlerinden 
belediyelere verilen paylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1367) 

116.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Eğitim-Sen'in kapatılma davasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1368) 

117. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, Antalya-Korkuteli çevre yolunun ne 
zaman yapılacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1373) 

118. - Mersin Milletvekili Şefik Zengin'in, Sakarya Valisinin basına yansıyan bir davranışına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1374) 

119. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, Bilecik'e TOKİ Başkanlığı tarafından ilave konut 
yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1375) 

120. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Erzurum İlinde hava kirliliği sonucu 
artan hastalıklara ve tedaviye ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1377) 

121. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Karabük-Yenice Devlet Hastanesinin 
sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1379) 

122. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Finike Devlet Hastanesinin 
check-up ünitesinin kapatıldığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1381) 

123. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, THY tarafından, VIP uçağı alınacağı iddialarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1382) 

124. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, 2004 ve 2005 mali yılı bütçelerinden İğdır İline 
ayrılan ödenek miktarı ve kullanımına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1392) 

125. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, 2004 ve 2005 mali yılı bütçelerinden İğdır İline 
ayrılan ödenek miktarı ve kullanımına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1393) 

126. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, 2004 ve 2005 mali yılı bütçelerinden İğdır İline 
ayrılan ödenek miktarı ve kullanımına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1398) 
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127. - Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın, Ağrı'da yaşanan soğuk, fakirlik ve sefaletten ötürü 

olağanüstü hal ilan edilip edilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1407) 
128. - Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın, Ağrı İlindeki Yazıcı Barajının bitirilmesi için ek 

ödenek ayrılıp ayrılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1409) 
129. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Türkiye 

aleyhindeki kararlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi (6/1411) 
130. - Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın, Doğu Anadoluda kış şartlarıyla mücadeleye ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1416) 
131. - Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın, tasfiye halindeki İhlas Finansa ilişkin Başbakandan 

sözlü soru önergesi (6/1417) 
132. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, bazı şirketlerin aldıkları ihalelere ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1419) 
133. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, ücretlilerin vergi yüküne ilişkin Başbakandan 

sözlü soru önergesi (6/1420) 
134. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, kamuya ait inşaat ihalelerinin 

tümünün TOKİ tarafından koordine edilip edilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1424) 

135. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Ziraat Bankasının kârı ile çiftçilerin kredi 
borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1426) 

136. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, personel atamalarına ve geçici personele 
döner sermayeden ödenen paya ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1430) 

137. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, personel atamalarına ve geçici personele 
döner sermayeden ödenen paya ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1436) 

138. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, personel atamalarına ve geçici personele 
döner sermayeden ödenen paya ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/1448) 

139.- Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, Antalya-Elmalı Devlet Hastanesinin 
uzman doktor ihtiyacının giderilmesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1452) 

140. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, hükümetin sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesini 
amaçlayıp amaçlamadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1453) 

141.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Güney Asya'daki felaketzedeler için yardım 
toplanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1454) 

142. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, ilaçta sahte kupürlerle yapılan yolsuzluğa ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1458) 

143. - Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, Adıyaman İli için tütün kotasının ne zaman 
arttırılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1462) 

144. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, ABD'nin diplomatik pasaportlu vatandaşlarımıza 
yönelik uygulamasına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/1464) 

145. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Karabük-Yenice ile Zonguldak-
Devrek arasındaki karayolunun ne zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1466) 
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146. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Pamukbank'ın Halkbank'a devredilmesinden 

sonra yapılan yönetici atamalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1470) 
147. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, Zile-Alaca-Sungurlu karayolu projesine ilişkin 

Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1471) 
148. - Afyonkarahisar Milletvekili Reyhan Balandı'nm, cezaevlerinin yerleşim yerleri dışına 

taşınıp taşınmayacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1477) 
149. - Afyonkarahisar Milletvekili Reyhan Balandı'nın, denizlerimizdeki kirliliğe ve alınacak 

önlemlere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1478) 
150.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Türkiye Demir Çelik İşletmelerindeki atamalara 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1485) 
151.- Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın, eğitim kurumlarındaki sorunlara ve alınacak 

önlemlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1487) 
152.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Irak'ta Türk şoförlerinin can güvenliğinin 

sağlanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1488) 
153.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, polisin aşırı güç kullanmasına ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1489) 
154.- Amasya Milletvekili Mustafa Sayar'in, Amasya-Taşova-Gölbeyli Beldesi Borabay 

Gölünün Turizm alanından çıkarılma gerekçesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1491) 

155. - Amasya Milletvekili Mustafa Sayar'in, Tokat Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro 
Salonuyla ilgili bir iddiaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1492) 

156. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'daki sınır ticaretine ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1493) 

157. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan-Ardanuç Karayolu yapımı için gerekli 
harcamanın yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1494) 

158. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan Hükümet Konağı yapımına ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1495) 

159. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan İl merkezi, ilçeleri ve bağlı köylerinde 
kapalı bulunan sağlık ocaklarının açılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1496) 

160. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, deneme üretimi yapılan sigaraların piyasaya ne 
zaman sürüleceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1497) 

161. - Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın, Elazığ-Pertek arasında yeni bir köprü yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1498) 

162. - Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın, sahte rakı sorununa yönelik TAPDK'nın 
denetimine ve yöneticileri hakkındaki adlî soruşturmaya ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1499) 

163.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Kemer duble yolunun alt 
yapı eksikliklerine ve trafik kazalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1500) 

164. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Kale İlçesindeki Devlet 
Hastanesinin sağlık personeli eksikliğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1502) 

165. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Bartın-Ulus İlçesi Devlet 
Hastanesinin uzman doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1504) 
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166. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, Tokat Güzelce Barajı inşaatına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1505) 

167. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, toplam iç ve dış borçlara ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1506) 

168. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, Bilecik İlinin sağlık personeli ihtiyacına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1507) 

169. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, ABD Büyükelçiliği görevlilerinin milletvekil
leriyle yaptıkları görüşmelere ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/1508) 

170.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Karabük-Eskipazar İlçesindeki 
pansiyonlu ilköğretim okulunun eğitime ne zaman açılacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1510) 

171.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Cumhurbaşkanı'nın Suriye ziyaretine yönelik 
olarak ABD Büyükelçisinin değerlendirmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1511) 

172. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, YÖK mevzuatından disiplin suçunun 
kaldırılması için çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1512) 

173. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, kura ile yapılan sağlık personeli atamalarında 
Bilecik İlinin kuraya tâbi tutulmamasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1513) 

174. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Bingöl-Yedisu İlçesindeki binaların 
depreme dayanıklı hale getirilmesi için alınacak önlemlere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1516) 

175. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, olası bir depreme karşı Bingöl-Yedisu 
Pansiyonlu İlköğretim Okulunda alınacak tedbirlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1517) 

176. - Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Kocatepe Üniversitesi 400 yataklı 
hastane projesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1518) 

177. - Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez'in, bazı Avrupa Birliği ülke vatandaşlarının canlı 
kalkan olarak ülkemize geldikleri iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1519) 

178.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Gündoğmuş İlçesinde 
ormancılıkla ilgili bir yüksekokul açılmasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1520) 

179. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Gündoğmuş İlçesinin devlet 
hastanesi ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1521) 

180. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Bingöl İli Kiğı-Yedisu yolunun 
onarımına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1524) 

181.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Bingöl-Karlıova-Yedisu karayoluna 
iyileştirme çalışması yapılmasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1525) 

182. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Kütahya-Emet İlçesi öğretmenevinde 
bir gazetenin alımının yasaklandığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1526) 

183. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, Tokat Bölge Cezaevi inşaatına ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1527) 
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184.- Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, Tokat-Turhal İlçesine adliye binası yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1528) 

185. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Bakanlık müsteşarının atanma şekline ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1529) 

186. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığına devriyle 
yaşanan sorunlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1531) 

187.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, sözleşmeli personel alımına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1532) 

188.- Hatay Milletvekili Abdulaziz Yazar'ın, İskenderun Körfezinde batan MV Ulla adlı 
gemiye ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1533) 

189. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Almanya'daki bir eyalette yapılacak seçimlerde 
çifte vatandaş statüsündeki Türklerin oy kullanamamasına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/İ536) 

190.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, SSK'lıların özel sağlık hizmetlerinden 
yararlanmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1537) 

191.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Nevşehir İlindeki karayolu 
istasyonuna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1538) 

192.- İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, kızamık hastalığıyla mücadelede yapılan 
çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1543) 

193.- İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir Çimento Fabrikasının çevreye verdiği zarara 
ve alınacak önlemlere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1544) 

194.- İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir'deki Demir Çelik Fabrikasının çevreye 
verdiği zarara ve alınacak önlemlere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1545) 

195.- Eskişehir Milletvekili Mehmet Vedat Yücesan'ın, deniz yoluyla yapılan akaryakıt 
kaçakçılığını önlemeye yönelik tedbirlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1546) 

196.- Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, muz üreticisinin mağduriyetine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1547) 

197.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Nevşehir-Kozaklı İlçesindeki SSK 
Fizik Tedavi Rehabilitasyon ve Kür Merkezi binasının inşaatına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1548) 

198.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Kemer Devlet Hastanesi ek 
bina inşaatına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1549) 

199.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Finike Devlet Hastanesi 
Başhekiminin görevinden ayrılma nedenine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1550) 

200. - İstanbul Milletvekili Onur Öymen'in, AİHM'de görülen türban meselesi ile ilgili davada 
Türkiye'nin izlediği yaklaşıma ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/1551) 

201.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Kemer Devlet Hastanesi ek 
bina inşaatına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1554) 

202.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, bir diyaliz hastasının ölümüne ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1556) 
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203.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Mersin eski Millî Eğitim Müdürünün mahkeme 

kararına rağmen görevine iade edilmeyiş nedenine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1557) 

204.- Muğla Milletvekili Ali Cumhur Yaka'nın, Muğla-Milas İlçesinde bir öğrencinin 
gözaltına alınmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1558) 

205. - Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Afyonkarahisar Çevre Yolu Projesine 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1559) 

206.- Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, icra-iflas dairelerince tahsil olunan paraların 
özel bir bankaya yatırılmasına dair genelgeye ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1560) 

207. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, halıcılık sektörü hakkındaki açıklamalarına ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1561) 

208.- Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın, Ağrı-Patnos Kaymakamı hakkındaki bir şikâyete 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1563) 

209.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, kira artışlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1565) 

210.- Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın, Erzurum Atatürk Üniversitesince düzenlenen 
mezuniyet töreninde bir velinin salona alınmamasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1566) 

211.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, okullarda rehberlik ve psikolojik danışma 
hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1567) 

212.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Bitlis-Güroymak İlçesinde bir tiyatro 
oyununun sahnelenmesinin engellendiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1568) 

213. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, teşvik uygulaması kapsamındaki illerde 
yapılan yatırımlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1569) 

214.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, 58 ve 59 uncu Hükümetler dönemindeki 
öğrenim kredilerinin miktarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1570) 

215.- Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, cumhurbaşkanları tarafından affedilen 
mahkumlara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1571) 

216.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Rize Kültür Merkezi inşaatına ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1575) 

217.- İsparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner'in, İsparta İlindeki öğretmen açığına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1576) 

218.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Varsak Belediyesinde kapalı 
semt pazarı üzerinden geçen yüksek gerilim hattına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1578) 

219.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya'da onarımı gereken okullara 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1580) 

220. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya'nın Gazipaşa İlçesinin öğrenci 
yurdu ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1581) 

221.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Balıkesir İlindeki kültür merkezi inşaatlarına 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1582) 

222. - İstanbul Milletvekili Onur Öymen'in, NATO Parlamenterler Asamblesinin Erivan'daki 
bir toplantısına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/1603) 
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223. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, işsizlik sorununa ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1585) 

224. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, memurların siyaset yasağı ve seçim dönemi 
konularında düzenleme çalışmaları olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1587) 

225. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir 'in, İzmir-Beydağ Barajı projesinin ödenek ihtiyacına 
ve sulamada kullanılan elektriğin fiyatına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1588) 

226. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, Yortanlı Barajı suları altında kalacak antik 
kentin kurtarılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1591) 

227. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir'de turizmi geliştirme çalışmalarına ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1592) 

228. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, otomobil ve konut kredilerine ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1594) 

229. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, SSK'nın sağlık hizmeti alımına ilişkin Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1595) 

230. - Mardin Milletvekili Muharrem Doğan'ın, Ilısu Barajı Projesine ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1596) 

231. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Erzurum'un bir köyündeki 
öğrencilerin ulaşım sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1597) 

232.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Erzurum'un bir köyündeki 
öğrencilerin ulaşım sorununa ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1598) 

233. - Aryonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Eber Gölündeki çevre sorunlarına 
ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1602) 

234. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Jean Monnet Burs Programının iptal edildiği 
iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1604) 

235.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, emekli, dul ve yetim aylığı alanlara yapılacak 
bazı ödemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1606) 

236.- Mardin Milletvekili Muharrem Doğan'ın, su politikasıyla ilgili bazı iddialara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1607) 

237. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, kamu bürokratlarının iktidar partisi 
ile ilişkilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1608) 

238.- İstanbul Milletvekili Onur Öymen'in, Erivan'da düzenlenen NATO Parlamenterler 
Asamblesi Seminerine ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/1609) 

239.- İstanbul Milletvekili Onur Öymen'in, Barzani'nin ABD ziyaretine ilişkin Dışişleri 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1610) 

240.- Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, Antalya-Gökçeler Barajı Projesine 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1611) 

241. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, çocuk kaçırma olaylarına karşı alınacak önlemlere 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1612) 

242. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir'in Bergama İlçesinde yürütülen siyanürle 
altın arama faaliyetinin çevre sağlığına etkilerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1613) 
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243.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, yurt ve yuvalarda çocuk muhbirleri olup 
olmadığına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1614) 

244.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, İstanbul Altın Borsasının 
çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1616) 

245.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Avrupa ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımızın 
güvenliğine ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1618) 

246.- İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, Fransa'daki olaylar hakkındaki bir 
değerlendirmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1619) 

247.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, karayollarında yolcu taşımacılığının denetimine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1621) 

248.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, otoyol ve köprülerde çalışan gişe memuru ve 
trafik polislerinin çalışma koşullarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1622) 

249.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, hemzemin geçitlerde trafik güvenliğinin 
sağlanmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1623) 

250.- Antalya Milletvekili Atila Emek'in, eğitim hastanelerine şef atamalarına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1625) 

251.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Türkiye Diyanet Vakfının mamelekine 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1627) 

252.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, yabancı ülke vatandaşı rektörlere ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1629) 

253.- İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir'in Karşıyaka İlçesinin adliye binası 
ihtiyacına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1630) 

254.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, orman yangınlarına ilişkin Çevre ve 
Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1632) 

255.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, turizm bölgelerindeki esnafın 
sorunlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1634) 

256.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya'nın Kemer İlçesindeki icra 
dosyalarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1635) 

257. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, mahalli idarelere aktarılan ödeneklere ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1636) 

258.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, mahalli idarelere aktarılan ödeneklere ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1637) 

259.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, İzmir-Bandırma tren seferlerine ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1638) 

260.- Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, Tokat-Turhal'daki bir baraj projesine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1639) 

261. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Mersin Devlet Opera ve Balesi yönetimiyle ilgili 
iddialara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1640) 

262.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, personelin ek ödemeleriyle ilgili düzenlemeye 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1642) 

263.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Ankara'daki bir hastaneye yapılan atamalarla 
ilgili iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1643) 

264. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, kapatılan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 
Mersin'deki bazı personelinin atama yerlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1644) 
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265.- Balıkesir Milletvekili Sedat PekePin, veremle mücadele çalışmalarına ilişkin Sağlık 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1645) 
266.- Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, Hacı Bektaş-ı Veli Müzesinin onarımına ilişkin 

Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1646) 
267. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Çarşamba ve Bafra ovalarının sulanmasına 

ve tarımdaki bölgesel çalışmalara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1647) 

268.- Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, Tokat'taki bir ilköğretim okulunun tadilat 
ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1648) 

269.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Zigana Dağı tünelindeki bazı 
sorunlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1649) 

270.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya'nın bir köyünün enerji 
şebekesine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1650) 

271.- Mardin Milletvekili Muharrem Doğan'ın, Mardin'deki elektrik kesintilerine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1651) 

272. - Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur'un, Eskişehir Odunpazarı Belediyesinin bastırdığı 
bir kitaba ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1652) 

273. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, artan suç oranına ve alınması gereken önlemlere 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1653) 

274.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, sağlık çalışanlarına performans uygulaması adı 
altında yapılan ödemeye ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1654) 

275.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, memur emeklilerinin maaş farklarının ödeme 
zamanına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1655) 

276.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, bor madeninin işletilmesine yönelik iddialara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1659) 

277.- Mardin Milletvekili Muharrem Doğan'ın, Irak'a elektrik satışına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1660) 

278.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Hasankeyfteki tarihî birikimin 
korunmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1661) 

279. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Manavgat-Side Beldesi 
Turizm Danışma Müdürlüğündeki boş kadrolara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1662) 

280. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya'daki bir köyün içme suyu 
sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1663) 

281. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya'nın Finike İlçesine yeni bir 
liman ve marina yapılıp yapılmayacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1664) 

282. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya'daki bir köyün su sorununa 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1665) 

283. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Finike Marinasındaki hasara 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1666) 

284. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya'daki bir köyün elektrik 
şebekesine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1667) 

285. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOGLU'nun, Antalya'daki bir köyün 
ilköğretim okulu ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1668) 

286. - Adana Milletvekili Abdullah Torun'un, gençlik ve spor konularındaki çalışmalara 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1669) 
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287. - Amasya Milletvekili Mustafa Sayar'ın, BM'nin gelişmekte olan ülkelere yönelik 

dizüstü bilgisayar projesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1670) 
288. - Mardin Milletvekili Muharrem Doğan'ın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 

sınır ticaretine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1671) 
289. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, ekonomik bağımsızlıkla ilgili bir beyanına ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1672) 
290. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-İbradı-Ormana Beldesinin 

turizme açılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1673) 
291. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, yoksullukla mücadeleye ilişkin Başbakandan 

sözlü soru önergesi (6/1674) 
292. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya'daki bir köy ilköğretim 

okulunun kapanma nedenine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1675) 
293. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Kaş, Demre ve Finike Mal 

Müdürlükleri kadrolarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1676) 
294. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, tekstil sektörünün sorunlarına ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1677) 
295. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, tekstil sektöründeki istihdama, enerji 

maliyetlerine ve vergilendirmeye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1678) 
296. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Hamas Heyetinin ülkemizi ziyaretine ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1679) 
297. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, polislerin çalışma şartlarına ve özlük haklarına 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1680) 
298. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya'nın bir köyünde açılacak 

taşocağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1681) 
299. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, tekstil sektöründeki kriz beklentisine ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1682) 
300. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, tekstil sektöründeki politikalara ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1683) 
301.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Balıkesir'de pamuk üretimi desteklemesine 

ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1684) 
302. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, narenciye üreticilerinin sorunlarına 

ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1685) 
303.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Berlin'deki turizm fuarının açılışına 

ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1686) 
304. - Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu'nun, çölyak hastalığına ilişkin Sağlık Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/1687) 
305. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Yivli Minarenin bakım ve onarımına 

ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1688) 
306. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Yivli Minarenin bakım ve onarımına 

ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1689) 
307. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, taksici esnafın desteklenmesine ilişkin Sanayi ve 

Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1690) 
308.- İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, esnaf ve sanatkarların sorunlarına ilişkin Sanayi 

ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1691) 
309.- Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu'nun, okullardaki şiddet olaylarına ilişkin Millî 

Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1692) 
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310.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, KKTC ile ilişkilerdeki bazı uygulamalara ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1693) 
311.- İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir'in bazı bölgelerindeki süt üretimine ilişkin 

Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1694) 
312.- İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir İlinde seracılığın desteklenmesine ilişkin 

Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1695) 
313.- İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, bankaların dış borçlarına ilişkin Devlet 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1696) 
314.- İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, özel hastanelere ve vakıf hastanelerinin 

vergilendirilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1697) 
315.- İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, Açıköğretim Fakültesi kitap bedellerinden alınan 

havale ücretine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1698) 
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1. - Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 607 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ve Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Milli Savunma Komisyonu Raporu (1/278, 1/1034) 
(S. Sayısı: 17 ve 17'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 9.1.2003 ve 9.2.2006) 

2. - Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair 604 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Milli Savunma Komisyonu Raporu (1/277) 
(S. Sayısı: 1079) (Dağıtma tarihi: 10.2.2006) 

3. - Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin; Gelibolu Yarımadası 
Tarihi Milli Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (2/212) (S. Sayısı: 305) (Dağıtma tarihi: 15.12.2003) 

4. X - Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanun Tasarısı ile Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/1030) (S. Sayısı: 904) (Dağıtma tarihi: 24.5.2005) 

5. X - Muğla Milletvekili Orhan Seyfı Terzibaşıoğlu'nun; 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 2985 Sayılı Toplu Konut Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/727) (S. Sayısı: 1138) 
(Dağıtma tarihi: 3.4.2006) 

6. - Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Çevre Komisyonu 
Raporu (1/322) (S. Sayısı: 871) (Dağıtma tarihi: 20.4.2005) 

7. X - 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) 

8. - İstanbul Milletvekili Zeynep Karahan Uslu'nun; Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/733) (S. Sayısı: 1135) (Dağıtma tarihi: 29.3.2006) 

9. - Çankırı Milletvekili Tevfik Akbak'ın; Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/731) (S. Sayısı: 1137) 
(Dağıtma tarihi: 3.4.2006) 

10. - Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1098) (S. Sayısı: 1122) (Dağıtma tarihi: 
21.3.2006) 

11. - Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı; Elektrik 
Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/1133, 1/1074) (S. Sayısı: 1099) (Dağıtma tarihi: 28.2.2006) 

12. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/1064) (S. Sayısı: 1034) (Dağıtma tarihi: 5.12.2005) 

13. X - Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1072) (S. Sayısı: 1043) 
(Dağıtma tarihi: 23.12.2005) 

14. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ukrayna Hükümeti Arasında Enerji Alanında 
İşbirliğine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1109) (S. Sayısı: 1083) (Dağıtma tarihi: 14.2.2006) 
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15. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Şili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri 

Alanda Eğitim, Savunma Sanayii, Teknik ve Bilimsel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/885) (S. Sayısı: 860) 
(Dağıtma tarihi: 7.4.2005) 

16. - Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında 
Kanun Tasarısı ve İğdır Milletvekili Dursun Akdemir ile Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan ve 
Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ile 12 Milletvekilinin, Memurlar ile Diğer Kamu 
Görevlilerinin Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun Teklifleri ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/994, 2/321, 2/474) (S. Sayısı: 952) (Dağıtma tarihi: 22.6.2005) 

17. - Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı; Erzurum 
Milletvekili Mustafa Nuri Akbulut'un, 2.7.1965 Tarih ve 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 
20 nci Maddesinin C Bendinin Değiştirilmesi Hakkındaki Kanun Teklifi ve Nevşehir 
Milletvekilleri Mehmet Elkatmış ile Osman Seyfi'nin, Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Adalet Komisyonu Raporu (1/1159, 2/418, 2/447) (S. Sayısı: 
1086) (Dağıtma tarihi: 16.2.2006) 

18. X - Denizli Milletvekili Osman Nuri Filiz ile Balıkesir Milletvekili Ali Osman Sali'nin; 
Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/499) 
(S. Sayısı: 949) (Dağıtma tarihi: 21.6.2005) 

19. X - Darülaceze Müessesesi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile İçişleri Komisyonları Raporları (1/988) 
(S. Sayısı: 922) (Dağıtma tarihi: 7.6.2005) 

20. X - Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Ulaştırma 
Bakanlığı Arasında Yapılan Lokomotif, Vagon ve Diğer Ray Hizmetlerini de Kapsayan 
Demiryolu Araç ve Gereçlerinin Yapımı, Geliştirilmesi, Yenilenmesi, Bakımı ve Onarımı ile İlgili 
Karşılıklı Anlaşma Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/936) (S. Sayısı: 
824) (Dağıtma tarihi: 2.3.2005) 

21. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/945) (S. Sayısı: 825) (Dağıtma tarihi: 2.3.2005) 

22. X - Adalete Uluslararası Erişim Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/922) (S. Sayısı: 843) 
(Dağıtma tarihi: 29.3.2005) 

23. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Slovakya Cumhuriyeti Arasında Hukuki ve Ticari 
Konularda Adli İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/939) (S. Sayısı: 845) (Dağıtma tarihi: 29.3.2005) 

24. X - Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Bosna-Hersek Adalet Bakanlığı Arasında 
İşbirliği Konusunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/964) (S. Sayısı: 847) (Dağıtma tarihi: 29.3.2005) 

25. X - Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile 
Özbekistan Cumhuriyeti Dış Ekonomik İlişkiler Ajansı Arasında İşbirliği Protokolünün 
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Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/970) (S. Sayısı: 853) (Dağıtma tarihi: 7.4.2005) 

26. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi 
Kalkınma İşbirliği Fonu Kredilerine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/986) (S. Sayısı: 857) (Dağıtma tarihi: 7.4.2005) 

27. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında 
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/952) (S. Sayısı: 852) 
(Dağıtma tarihi: 8.4.2005) 

28. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Devletleri Örgütü Genel Sekreterliği Arasında 
Çerçeve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/983) (S. Sayısı: 856) 
(Dağıtma tarihi: 8.4.2005) 

29. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/958) (S. Sayısı: 862) (Dağıtma tarihi: 13.4.2005) 

30. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında 
Denizlerde Karasuların Ötesindeki Olayların Önlenmesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/959) (S. Sayısı: 863) 
(Dağıtma tarihi: 13.4.2005) 

31. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/963) 
(S. Sayısı: 864) (Dağıtma tarihi: 13.4.2005) 

32. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Savunma 
Sanayii Alanında İkili İş Birliği Süresince Mübadele Edilen veya Oluşturulan Gizlilik Dereceli Bilgi 
ve Malzemelerin Karşılıklı Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/965) (S. Sayısı: 865) (Dağıtma tarihi: 13.4.2005) 

33. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında İki 
Taraflı Askeri Teknik İşbirliği Çerçevesinde Kullanılan ve Elde Edilen Fikri ve Sınai Mülkiyet 
Haklarının Karşılıklı Korunmasına İlişkin Müşterek Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/973) (S. Sayısı: 866) 
(Dağıtma tarihi: 13.4.2005) 

34. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/931) (S. Sayısı: 881) (Dağıtma tarihi: 26.4.2005) 

35. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Arap Halk Sosyalist Büyük Cemahiriyesi Arasında 
Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/941) (S. Sayısı: 882) (Dağıtma tarihi: 26.4.2005) 

36. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının 
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Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/962) (S. Sayısı: 883) (Dağıtma tarihi: 26.4.2005) 

37. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Turizm 
Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/987) (S. Sayısı: 
884) (Dağıtma tarihi: 26.4.2005) 

38. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Ekonomik İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1000) (S. Sayısı: 885) (Dağıtma tarihi: 26.4.2005) 

39. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilim 
ve Teknoloji Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/903) (S. Sayısı: 905) (Dağıtma tarihi: 24.5.2005) 

40. X - Türkiye Cumhuriyeti ile İsveç Krallığı Arasında 30 Haziran 1978 Tarihinde 
İmzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesini Değiştiren Ek Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/906) (S. Sayısı: 906) (Dağıtma tarihi: 24.5.2005) 

41. X - Türkiye Cumhuriyeti Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme 
İdaresi Başkanlığı ile Romanya KOBİ'ler ve Kooperatifler Ulusal Kurumu Arasındaki Mutabakat 
ve İşbirliği Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/934) (S. Sayısı: 907) (Dağıtma tarihi: 24.5.2005) 

42. X - Türkiye Hükümeti ile Avrupa Uzay Ajansı Arasında Dış Uzayın Barışçıl Amaçlarla 
İncelenmesi ve Kullanılması Konusunda İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/956) (S. Sayısı: 908) 
(Dağıtma tarihi: 24.5.2005) 

43. X - Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi 
Arasında İki Yıllık İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/957) 
(S. Sayısı: 909) (Dağıtma tarihi: 24.5.2005) 

44. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasında Sağlık Alanında 
İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/982) (S. Sayısı: 910) 
(Dağıtma tarihi: 24.5.2005) 

45. X - Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesinin Ayrıcalık ve 
Bağışıklıklarına Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1014) (S. Sayısı: 935) (Dağıtma tarihi: 16.6.2005) 

46. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Arasında İşbirliği 
Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/1015) (S. Sayısı: 936) (Dağıtma tarihi: 16.6.2005) 

47. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan ve Karadağ Bakanlar Konseyi Arasında 
Askeri-Bilimsel ve Askeri-Teknik İşbirliği Konusunda Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1020) (S. Sayısı: 938) 
(Dağıtma tarihi: 16.6.2005) 
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48. X - Asya Karayolları Ağı Hükümetlerarası Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna 

Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/1016) (S. Sayısı: 937) (Dağıtma tarihi: 20.6.2005) 

49. X - Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Eğitim Enstitüsü Kurucu Belgesinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/1026) (S. Sayısı: 965) (Dağıtma tarihi: 29.6.2005) 

50. X - WIPO İcralar ve Fonogramlar Andlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/1021) (S. Sayısı: 964) (Dağıtma tarihi: 30.6.2005) 

51. X - WIPO Telif Hakları Andlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/1027) (S. Sayısı: 966) (Dağıtma tarihi: 30.6.2005) 

52. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Etyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, 
Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1037) (S. Sayısı: 967) 
(Dağıtma tarihi: 30.6.2005) 

53. X - Avrupa Sosyal Şartına Değişiklik Getiren Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/967) (S. Sayısı: 976) (Dağıtma tarihi: 13.7.2005) 

54. X - (Gözden Geçirilmiş) Avrupa Sosyal Şartının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/968) (S. Sayısı: 977) (Dağıtma tarihi: 13.7.2005) 

55. - Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/997) (S. 
Sayısı: 945) (Dağıtma tarihi: 21.6.2005) 

56. - Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ile Nevşehir Milletvekilleri Mehmet Elkatmış ve Osman Seyfı'nin; 6968 Sayılı Ziraî 
Mücadele ve Karantina Kanununun 16 ncı Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/923, 2/346) (S. Sayısı : 697) 
(Dağıtma tarihi: 2.12.2004) 

57. X - Tohumculuk Kanunu Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 
(1/822) (S. Sayısı: 662) (Dağıtma tarihi: 14.9.2004) 

58. - Özel Öğretim Kurumları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun. Tasarısı ile Millî 
Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/857) (S. Sayısı: 682) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

59. - Elektrik Piyasası Kanunu, Doğal Gaz Piyasası Kanunu ve Petrol Piyasası Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi 
ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/834) (S. Sayısı: 647) (Dağıtma tarihi: 12.7.2004) 

60. - Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/621) (S. Sayısı: 633) (Dağıtma tarihi: 2.7.2004) 

61. - Dahiliye Memurları Kanunu, İl İdaresi Kanunu, İçişleri Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri 
Hakkında Kanun ve Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/802) (S. Sayısı: 461) (Dağıtma tarihi: 1.6.2004) 
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62. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman ve 14 Milletvekilinin; Türkiye Büyük Millet 

Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu 
Raporu (2/182) (S. Sayısı: 300) (Dağıtma tarihi: 8.12.2003) 

63. - 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki 
Cetvellerin Diyanet İşleri Başkanlığına Ait Bölümünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/622) (S. Sayısı: 201) (Dağıtma tarihi: 2.7.2003) 

64. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın; 24.2.1983 Tarih ve 2802 Sayılı Hâkimler ve .Savcılar 
Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/121) (S. Sayısı: 210) (Dağıtma tarihi: 3.7.2003) 

65. - Mardin Milletvekili Muharrem Doğan ve 22 Milletvekilinin; Yükseköğretim Kurumları 
Teşkilâtı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/23) (S. Sayısı: 129) (Dağıtma tarihi: 1.5.2003) (*) 

66. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 53 Milletvekilinin; 3 Mart'ın Her Yıl "Laiklik ve 
Öğretim Birliği Bayramı" Olarak Kutlanması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/93) (S. Sayısı: 139) (Dağıtma tarihi: 20.5.2003) (*) 

67. - Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in; Bayburt İlinde Konursu, Gökçedere ve Masat 
Adıyla Üç Yeni İlçe Kurulmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/17) (S. Sayısı: 140) (Dağıtma tarihi: 22.5.2003) (*) 

68. - Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı'nın; Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı 
Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/114) 
(S. Sayısı: 176) (Dağıtma tarihi: 17.6.2003) 

69. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın; 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa "Geçici 
Ek Madde" Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/139) (S. Sayısı: 245) (Dağıtma tarihi: 24.7.2003) 

70. - Artvin Milletvekili Orhan Yıldız ve Üç Milletvekilinin; Kamulaştırma Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/173) (S. Sayısı: 
256) (Dağıtma tarihi: 28.7.2003) 

71. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın; Küçük Esnaf ve Sanatkârlar ile Küçük ve Orta 
Büyüklükteki İşletme Kredilerinde 1.1.2003 Tarihine Kadar Olan Senet Protestolarının ve 
Karşılıksız Çeklerin Nazara Alınmaması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/110) (S. Sayısı: 278) (Dağıtma tarihi: 13.11.2003) 

72. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 56 Milletvekilinin; Atatürk Millî Parkı Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/159) (S. 
Sayısı: 279) (Dağıtma tarihi: 13.11.2003) 

73. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman'in; Türk Ceza Kanununun 492 nci Maddesinin 
Yedinci Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/54) (S. Sayısı: 404) (Dağıtma tarihi: 16.4.2004) 

74. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 96 Milletvekilinin; 17 Nisan'm Her Yıl 
"Eğitim Bayramı" Olarak Kutlanması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/126) (S. Sayısı: 417) (Dağıtma tarihi: 26.4.2004) 

75. - Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin ve 9 Milletvekilinin; 4736 Sayılı Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hak-
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kında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/248) (S. Sayısı: 418) (Dağıtma tarihi: 26.4.2004) 

76. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde 
Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/243) (S. Sayısı: 581) (Dağıtma tarihi: 11.6.2004) 

77. - Bitlis Milletvekili Vahit Kiler'in; Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor Komisyonu Raporu (2/249) (S. Sayısı: 615) (Dağıtma tarihi: 25.6.2004) 

78. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/137) (S. Sayısı: 483'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

79. - Aydın Milletvekili Mehmet Semerci'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Aydın Milletvekili Mehmet Semerci'nin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/167) (S. Sayısı: 487'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

80. - Artvin Milletvekili Orhan Yıldız'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/168) (S. Sayısı: 488'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

81. - Konya Milletvekili Atilla Kart'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Konya Milletvekili Atilla Kart'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/176) (S. Sayısı: 489'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

82. - Denizli Milletvekili Mehmet Salih Erdoğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/180) (S. Sayısı: 490'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

83. - Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Koca'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/186) (S. Sayısı: 491 'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

84. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/187) (S. Sayısı: 492'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 
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85. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/192) (S. Sayısı: 493'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

86. - Çorum Milletvekili Muzaffer Külcü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/222) (S. Sayısı: 499'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

87. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/91) (S. Sayısı: 468'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

88. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/92) (S. Sayısı: 469'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

89. - Kayseri Milletvekili Abdullah Gül'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/93) (S. Sayısı: 470'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

90. - İstanbul Milletvekili Abdülkadir Aksu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/94) (S. Sayısı: 471 'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

91. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/95) (S. Sayısı: 472'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

92. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/96) (S. Sayısı: 473'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

93. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/97) (S. Sayısı: 474'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

94. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'm Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/98) (S. Sayısı: 475'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

95. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/99) (S. Sayısı: 476'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

96. - Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 14 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/100) (S. Sayısı: 477'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

97. - Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/101) (S. Sayısı: 478'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

98. - Kahramanmaraş Milletvekili Ali Sezai'm Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/102) (S. Sayısı: 479'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

99. - Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/104) (S. Sayısı: 480'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

100. - Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/105) (S. Sayısı: 481'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

101. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/132) (S. Sayısı: 482'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

102. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
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Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/138) (S. Sayısı: 484'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

103. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/146) (S. Sayısı: 485'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

104. - Düzce Milletvekili Metin Kaşıkoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/162) (S. Sayısı: 486'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

105. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'-in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/211) (S. Sayısı: 494'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

106. - Yozgat Milletvekili Mehmet Erdemir'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/212) (S. Sayısı: 495'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

107. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/214) (S. Sayısı: 497'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

108. - Çorum Milletvekili Muzaffer Külcü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/220) (S. Sayısı: 498'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

109. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/223) (S. Sayısı: 500'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

110.- Çorum Milletvekili Muzaffer Külcü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/224) (S. Sayısı: 501'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 
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111.- Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/225) (S. Sayısı: 502'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

112.- Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/230) (S. Sayısı: 503'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

113.- Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/231) (S. Sayısı: 504'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

114.- Hatay Milletvekili Sadullah Ergin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/244) (S. Sayısı: 505'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

115. - Kahramanmaraş Milletvekili Hanefi Mahçiçek'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/245) (S. Sayısı: 506'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

116. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/247) (S. Sayısı: 507'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

117. - Mersin Milletvekili Mustafa Eyiceoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/248) (S. Sayısı: 539'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

118.- Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/249) (S. Sayısı: 510*a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

119.- Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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Raporu ve Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/250) (S. Sayısı: 511'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

120. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/251) (S. Sayısı: 512'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

121. - Mersin Milletvekili Mustafa Eyiceoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/259) (S. Sayısı: 513'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

122. - Kocaeli Milletvekilleri Nihat Ergün ve Osman Pepe'nin Yasama Dokunulmazlıklarının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/268) (S. Sayısı: 516'ya 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

123. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/269) (S. Sayısı: 517'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

124. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/270) (S. Sayısı: 518'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

125. - Karaman Milletvekili Fikret Ünlü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Karaman Milletvekili Fikret Ünlü'nün İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/271) (S. Sayısı: 519'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

126. - Kocaeli Milletvekili Nevzat Doğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/272) (S. Sayısı: 520'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

127. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/273) (S. Sayısı: 521'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 
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128. - Gaziantep Milletvekili Mehmet Sarı'nm Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/282) (S. Sayısı: 529'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

129. - Kütahya Milletvekili Soner Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/283) (S. Sayısı: 530'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

130. - Kocaeli Milletvekilleri Mehmet Vecdi Gönül, Osman Pepe ve Nevzat Doğan'ın 
Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği 
Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel 
Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/284) 
(S. Sayısı: 531'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

131. - Kocaeli Milletvekili Nevzat Doğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/285) (S. Sayısı: 532'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

132. - Kocaeli Milletvekilleri Nevzat Doğan ve Nihat Ergün'ün Yasama Dokunulmaz
lıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine 
Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 
15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/286) (S. Sayısı: 533'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

133. - Kocaeli Milletvekilleri Nihat Ergün ve Muzaffer Baştopçu'nun Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 
15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/287) (S. Sayısı: 534'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

134. - Kocaeli Milletvekilleri Nevzat Doğan ve Nihat Ergün'ün Yasama Dokunulmazlıklarının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/288) (S. Sayısı: 535'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

135. - Kocaeli Milletvekilleri Osman Pepe, Mehmet Vecdi Gönül, Nevzat Doğan ve 
Muzaffer Baştopçu'nun Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık 
Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun 
Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve 
Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Raporlara İtirazı (3/289) (S. Sayısı: 536'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 
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136. - Kocaeli Milletvekilleri Nihat Ergün, Mehmet Vecdi Gönül ve Muzaffer Baştopçu'nun 

Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği 
Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel 
Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/261) 
(S. Sayısı: 515'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 24.11.2004) 

137. - Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/299) (S. Sayısı: 537'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 24.11.2004) 

138. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/305) (S. Sayısı: 538'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 24.11.2004) 

139. - Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/306) (S. Sayısı: 540'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 24.11.2004) 

140. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/260) (S. Sayısı: 514'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

141. - Kocaeli Milletvekilleri Nevzat Doğan ve Osman Pepe'nin Yasama Dokunulmazlıklarının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/274) (S. Sayısı: 522'ye 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

142. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/276) (S. Sayısı: 523'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

143. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/277) (S. Sayısı: 524'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

144. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
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Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/278) (S. Sayısı: 525'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

145. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/279) (S. Sayısı: 526'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

146. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/280) (S. Sayısı: 527'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

147. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/281) (S. Sayısı: 528'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

148. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 22 Milletvekilinin; 4077 Sayılı 
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 10/A Maddesine Bir Fıkra İlave Edilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/186) 
(S. Sayısı: 719) (Dağıtma tarihi: 21.12.2004) 

149. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'm; 3067 Sayılı Kalkınma Planlarının Yürürlüğe 
Konması ve Bütünlüğün Korunması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma 
Önergesi (2/235) (S. Sayısı: 720) (Dağıtma tarihi: 21.12.2004) 

150. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/307) (S. Sayısı: 541*e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

151.- Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/309) (S.Sayısı: 543'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

152. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kars Milletvekili Selami Yiğit'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/310) (S.Sayısı: 544'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

153. - Kayseri Milletvekili Adem Baştürk ile Kahramanmaraş Milletvekili Nevzat Pakdü'in, 
Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği 
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Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Malatya Milletvekili Muharrem 
Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/311) (S.Sayısı: 
545'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

154. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/312) (S.Sayısı: 546'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

155. - Edirne Milletvekili Ali Ayağ'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/313) (S.Sayısı: 547'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

156. - Mersin Milletvekili Ali Er'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/328) (S.Sayısı: 548'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

157. - Trabzon Milletvekili Şevket Arz'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Trabzon Milletvekili Şevket Arz'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/334) (S.Sayısı: 549'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

158.- İstanbul Milletvekili İdris Naim Şahin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/335) (S.Sayısı: 550'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

159. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/339) (S.Sayısı: 553'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

160. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/340) (S.Sayısı: 554'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

161. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/341) (S.Sayısı: 555'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 
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162. - Kayseri Milletvekili Adem Baştürk, Kahramanmaraş Milletvekili Nevzat Pakdil ile 

İstanbul Milletvekilleri Mehmet Mustafa Açıkalın ve Hüseyin Besli'nin Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 
4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/352) (S.Sayısı: 565'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

163. - İstanbul Milletvekili Kemal Unakıtan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/452) (S.Sayısı: 586'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

164. - Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/337) (S.Sayısı: 551'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

165. - İstanbul Milletvekili Mehmet Sekmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/338) (S.Sayısı: 552'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

166. - Samsun Milletvekili Mustafa Çakır'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/342) (S.Sayısı: 556'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

167. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/345) (S.Sayısı: 559'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

168. - Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/346) (S.Sayısı: 560'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

169. - Şanlıurfa Milletvekili A. Müfit Yetkin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/347) (S.Sayısı: 561'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

170. - İstanbul Milletvekili Mehmet Mustafa Açıkalın ile Kayseri Milletvekili Adem 
Baştürk'ün Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın 
Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Bursa Milletvekili 
Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazları 
(3/350) (S.Sayısı: 563'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

171. - İstanbul Milletvekilleri Mehmet Mustafa Açıkalın, İdris Naim Şahin, Kayseri 
Milletvekili Adem Baştürk, Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Sivas Milletvekili Selami Uzun 
ve Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcah'nın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporları ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Raporlara İtirazı-(3/351) (S.Sayısı: 564'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

172. - Karaman Milletvekili Yüksel Çavuşoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/377) (S.Sayısı: 567*ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

173. - Düzce Milletvekili Fahri Çakır'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/378) (S.Sayısı: 568'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

174. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/380) (S.Sayısı: 570*e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

175. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/389) (S.Sayısı: 571'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

176. - Kayseri Milletvekili Adem Baştürk'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/390) (S.Sayısı: 572'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

177. - Kayseri Milletvekili Adem Baştürk'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/403) (S.Sayısı: 573'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

178. - Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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Raporu ve Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/404) (S.Sayısı: 574'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

179. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/410) (S.Sayısı: 577'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

180. - Siirt Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/420) (S.Sayısı: 578*e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

181. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/421) (S.Sayısı: 585'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

182. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Konya Milletvekili Atilla Kart'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/453) (S.Sayısı: 587'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

183. - Burdur Milletvekili Bayram Özçelik'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/454) (S.Sayısı: 588'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

184. - Bursa Milletvekili Mehmet Emin Tutan ve Giresun Milletvekili Ali Temür'ün 
Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği 
Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Bursa Milletvekili Mehmet 
Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazları (3/455) 
(S.Sayısı: 589'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

185. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/308) (S. Sayısı: 542'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

186. - Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı ile Kayseri Milletvekili Adem Baştürk'ün Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 
7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/343) (S. Sayısı: 557'ye 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 
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187. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/344) (S. Sayısı: 558'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

188. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/349) (S. Sayısı: 562'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

189. - Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe'nin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/365) (S. Sayısı: 566'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

190. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/379) (S. Sayısı: 569'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

191. - Kayseri Milletvekili Adem Baştürk'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/405) (S. Sayısı: 575'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

192. - Siirt Milletvekili Öner Gülyeşil'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/406) (S. Sayısı: 576'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

193. - Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/456) (S. Sayısı: 590'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

194. - Zonguldak Milletvekili Nadir Saraç'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Zonguldak Milletvekili Nadir Saraç'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/457) (S. Sayısı: 591 'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

195. - Düzce Milletvekili Fahri Çakır'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/462) (S. Sayısı: 592'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

196. - Zonguldak Milletvekili Nadir Saraç'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Zonguldak Milletvekili Nadir Saraç'm İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/463) (S. Sayısı: 593'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

197. - Çanakkale Milletvekili İbrahim Köşdere'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/465) (S. Sayısı: 595'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

198. - Siirt Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Milletvekilleri Mehmet Mustafa 
Açıkalm ve İdris Naim Şahin ile Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan'ın Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 
4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/466) (S. Sayısı: 596'ya 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

199. - Mardin Milletvekili Muharrem Doğan'm Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/467) (S.Sayısı: 597'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

200. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/468) (S.Sayısı: 598'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

201. - Yozgat Milletvekili Mehmet Erdemir'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/480) (S.Sayısı: 599'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

202. - Mersin Milletvekili Vahit Çekmez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/494) (S.Sayısı: 600'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi; 3.1.2005) 

203. - Denizli Milletvekili Osman Nuri Filiz'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/495) (S.Sayısı: 601'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 
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204. - Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/496) (S.Sayısı: 602'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

205. - Konya Milletvekili Özkan Öksüz'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/497) (S.Sayısı: 603'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

206. - Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/498) (S.Sayısı: 604'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

207. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/500) (S.Sayısı:, 605'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

208. - Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/501) (S.Sayısı: 606'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

209. - Şanlıurfa Milletvekili Abdurrahman Müfit Yetkin'in Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/502) (S.Sayısı: 607'ye 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihi: 3.1.2005) 

210. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın; 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, 
Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/227) (S. Sayısı: 732) 
(Dağıtma tarihi: 13.1.2005) 

211.X - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 24 Milletvekilinin, 2108 No.lu 
Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanununda Yapılması Gereken Değişiklikle İlgili Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/185) 
(S. Sayısı: 735) (Dağıtma tarihi: 17.1.2005) 

212. - Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in; Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Ek ve 
Geçici Maddeler Eklenmesi ve 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma Önergesi (2/269) (S. Sayısı: 792) (Dağıtma tarihi: 16.2.2005) 
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213. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in; Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve 

İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/263) (S. Sayısı: 800) 
(Dağıtma tarihi: 22.2.2005) 

214. - İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 58 Milletvekilinin; "3069 Sayılı Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Üyeliği ile Bağdaşmayan İşler Hakkında Kanun" ile "3628 Sayılı Mal 
Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu"nda Değişiklik Yapılması 
ve "TBMM Etik Komisyonunun Kurulmasına" İlişkin Yasa (SİYASÎ AHLÂK YASASI) Teklifi 
ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/22) (S. Sayısı: 801) 
(Dağıtma tarihi: 22.2.2005) 

215. X - Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/572) 
(S. Sayısı: 817) (Dağıtma tarihi: 2.3.2005) 

216. - Malatya Milletvekilleri Ferit Mevlüt Aslanoğlu, Ali Osman Başkurt, Süleyman Sarıbaş, 
Muharrem Kılıç, Fuat Ölmeztoprak ve Miraç Akdoğan ile 8 Milletvekilinin; 78 Sayılı 
Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ile 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli 
Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/100) (S. Sayısı: 826) (Dağıtma tarihi: 2.3.2005) 

217. - Sıtma ve Frengi İlaçları İçin Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Sağlık, 
Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/567) (S. Sayısı: 828) (Dağıtma tarihi: 4.3.2005) 

218.- Tekirdağ Milletvekili Tevfık Ziyaeddin Akbulut'un; Yolsuzlukla Mücadele Günü 
Hakkında Kanun Teklifi ile İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz Ketenci ve 27 Milletvekilinin; 
Yolsuzlukla Mücadele Günü Düzenlenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(2/369, 2/204) (S. Sayısı: 830) (Dağıtma tarihi: 8.3.2005) 

219. - Devlet Memurları Kanunu ve İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe 
Komisyonları Raporları (1/948) (S. Sayısı: 834) (Dağıtma tarihi: 10.3.2005) 

220.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ile 46 Milletvekilinin; 14.9.1971 Tarihli ve 1479 
Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa Bir 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma Önergesi (2/352) (S. Sayısı: 841) (Dağıtma tarihi: 24.3.2005) 

221. - Polis Yüksek Öğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/932) (S. Sayısı: 844) (Dağıtma tarihi: 29.3.2005) 

222. - Diyarbakır Milletvekili Cavit Torun'un; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/338) (S. Sayısı: 859) (Dağıtma tarihi: 7.4.2005) 

223. - Tokat Milletvekili Zeyid Aslan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Adana Milletvekili Ziya Yergök ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/524) (S. Sayısı: 742'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

224. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
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Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/525) (S. Sayısı: 743'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11A2005) 

225. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/527) (S. Sayısı: 744'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

226. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/528) (S. Sayısı: 745'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

227. - İstanbul Milletvekili Memduh Hacıoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İstanbul Milletvekili Memduh Hacıoğlu'nun İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/549) (S. Sayısı: 746'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

228. - Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/557) (S. Sayısı: 747'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

229. - Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Adana Milletvekili Ziya Yergök ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/560) (S. Sayısı: 748'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

230. - Tokat Milletvekilleri Orhan Ziya Diren ile Feramus Şahin'in Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Tokat Milletvekilleri Orhan Ziya Diren ile 
Feramus Şahin'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/574) (S. Sayışı: 749'a 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

231.- Konya Milletvekilleri Hasan Angı, Remzi Çetin, Kerim Özkul, Mehmet Kılıç ve 
Muharrem Candan'in Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık 
Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun 
Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve 
Adana Milletvekili Ziya Yergök ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Raporlara İtirazı (3/584) (S. Sayısı: 750'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

232. - Tokat Milletvekili Mehmet Ergün Dağcıoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona 
Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Adana Milletvekili Ziya Yergök ve 
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6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/594) (S. Sayısı: 
751 'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

233. - Yozgat Milletvekili Mehmet Erdemir'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/624) (S. Sayısı: 767'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

234. - Ordu Milletvekili İdris Sami Tandoğdu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ordu Milletvekili İdris Sami Tandoğdu'nun İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/625) (S. Sayısı: 768'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

235. - Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/626) (S. Sayısı: 769'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

236. - Afyonkarahisar Milletvekilleri Ahmet Koca ve Sait Açba'nın Yasama Dokunul
mazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine 
Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/627) (S. Sayısı: 770'e 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

237.- Sivas Milletvekili Orhan Taş'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/629) (S. Sayısı: 771 'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

238. - Niğde Milletvekili Mahmut Uğur Çetin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/630) (S. Sayısı: 772'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

239. - Karabük Milletvekili Mehmet Ceylan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/631) (S. Sayısı: 773'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

240. - Karabük Milletvekili Ali Öğüten'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/632) (S. Sayısı: 774'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 
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241. - Karabük Milletvekili Hasan Bilir'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Atila Emek ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/633) (S. Sayısı: 775'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

242. - Çorum Milletvekili Ali Yüksel Kavuştu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/634) (S. Sayısı: 776'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

243. - Adana Milletvekili Tacidar Seyhan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Adana Milletvekili Tacidar Seyhan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/636) (S. Sayısı: 777'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

244. - Karabük Milletvekili Mehmet Ceylan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/637) (S. Sayısı: 778'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

245. - Kütahya Milletvekili Soner Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/638) (S. Sayısı: 779'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

246. - Mersin Milletvekili Vahit Çekmez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Mersin Milletvekili Vahit Çekmez'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/639) (S. Sayısı: 780'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

247. - Konya Milletvekili Halil Ürün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/642) (S. Sayısı: 782'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 1 İ.4.2005) 

248. - Karabük Milletvekili Ali Öğüten'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Atila Emek ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/643) (S. Sayısı: 783'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

249. - Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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Raporu ve Antalya Milletvekili Atila Emek ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/573) (S. Sayısı: 784'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

250. - İzmir Milletvekili Muharrem Toprak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Muharrem Toprak'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/628) (S. Sayısı: 785'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

251.-Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay ile Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 
34 Milletvekilinin; Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/59, 2/281) (S. Sayısı: 886) 
(Dağıtma tarihi: 26.4.2005) 

252.- Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/1001) (S. Sayısı: 887) 
(Dağıtma tarihi: 2.5.2005) 

253. - Er Kazanından İaşe Edileceklere İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/778) (S. Sayısı: 889) (Dağıtma tarihi: 5.5.2005) 

254. - Mesleki Eğitim Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, 
Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/1010) (S. Sayısı: 892) (Dağıtma tarihi: 5.5.2005) 

255. - İzmir Milletvekili Zekeriya Akçam'ın; Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Kanununun 
Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor Komisyonu Raporu (2/414) (Ş. Sayısı: 893) (Dağıtma tarihi: 5.5.2005) 

256. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/213) (S. Sayısı: 496'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 16.5.2005) 

257.- Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye (Kabotaj) ve Limanlarla Kara Suları 
Dahilinde İcrayı San'at ve Ticaret Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/1018) (S. Sayısı: 
913) (Dağıtma tarihi: 24.5.2005) 

258.- Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ile Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/663, 1/738) 
(S. Sayısı: 917) (Dağıtma tarihi: 31.5.2005) 

259. - Çavuş ve Uzman Çavuş Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/795) (S. Sayısı: 923) (Dağıtma 
tarihi: 7.6.2005) 

260. - Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/881) (S. Sayısı: 924) 
(Dağıtma tarihi: 7.6.2005) 

261. - Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (1/985) (S. Sayısı: 925) (Dağıtma tarihi: 7.6.2005) 
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262. - Er ve Erbaş Harçlıkları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 

Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/998) (S. Sayısı: 926) (Dağıtma tarihi: 7.6.2005) 
263. - Doğal Gaz Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile 

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/1041) 
(S. Sayısı: 931) (Dağıtma tarihi: 13.6.2005) 

264. - Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/1047) (S. Sayısı: 954) 
(Dağıtma tarihi: 24.6.2005) 

265. - Karaman Milletvekili Mevlüt Akgün ile 10 Milletvekilinin ve Samsun Milletvekili 
İlyas Sezai Önder ile 6 Milletvekilinin; Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifleri ile Adalet Komisyonu Raporu (2/480, 2/483) (S. Sayısı: 968) (Dağıtma tarihi: 
29.6.2005) 

266. X - Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler 
Sözleşmesinin 17. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Deniz Yoluyla Yapılan Kaçakçılıkla 
Mücadele Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/1044) (S. Sayısı: 1001) (Dağıtma tarihi: 24.10.2005) 

267. X - Çocuklarla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1071) (S. Sayısı: 
1002) (Dağıtma tarihi: 24.10.2005) 

268. X - İnsan Hakları ve Ana Hürriyetlerini Korumaya Dair Sözleşmenin Oluşturduğu 
Denetim Mekanizmasının Değiştirilmesine İlişkin 14 Nolu Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1022) (S. Sayısı: 1007) 
(Dağıtma tarihi: 9.11.2005) 

269. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Gümrük İdarelerinin Karşılıklı Yardımlaşmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1046) (S. Sayısı: 1008) 
(Dağıtma tarihi: 9.11.2005) 

270. X - Güneydoğu Avrupa Sivil-Asker Acil Durum Planlama Konseyi Kurulması Hakkında 
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1058) (S. Sayısı: 1011) (Dağıtma 
tarihi: 9.11.2005) 

271. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1065) (S. Sayısı: 1012) (Dağıtma tarihi: 9.11.2005) 

272. - Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu 
ve Antalya Milletvekili Atila Emek ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/579) (S. Sayısı: 979'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

273. - Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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Raporu ve Antalya Milletvekili Atila Emek ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/691) (S. Sayısı: 980'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

274. - Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Atila Emek ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/694) (S. Sayısı: 981'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

275. - Kahramanmaraş Milletvekili Hanefi Mahçiçek'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Atila Emek ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/695) (S. Sayısı: 982'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

276. - Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam'ın Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Antalya Milletvekili Atila Emek ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 
üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/696) (S. Sayısı: 983'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 
10.11.2005) 

277. - Şanlıurfa Milletvekili Turan Tüysüz'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Atila Emek ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/697) (S. Sayısı: 984'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

278. - Kırklareli Milletvekili Yavuz Altınorak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kırklareli Milletvekili Yavuz Altınorak'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/698) (S. Sayısı: 985'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

279.- Hakkâri Milletvekili Fehmi Öztunç'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Atila Emek ve 2 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/719) (S. Sayısı: 986'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

280. - Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/731) (S. Sayısı: 987"ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

281.- Ardahan Milletvekili Kenan Altun'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 
5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/732) (S. Sayısı: 988'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 
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282. - Zonguldak Milletvekili Fazlı Erdoğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 

Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun 
Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Tekirdağ 
Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/747) (S. Sayısı: 989'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

283. - Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun 
Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve 
Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun v 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/748) (S. Sayısı: 990*a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

284.- Zonguldak Milletvekili Fazlı Erdoğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/749) (S. Sayısı: 991'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

285.- İstanbul Milletvekili Mehmet Sekmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelen
mesine Dair Raporu ve Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 5 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/750) (S. Sayısı: 992'ye 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

286. - İstanbul Milletvekili Kemal Unakıtan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/764) (S. Sayısı: 993'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

287. - Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Adana Milletvekili Uğur Aksöz ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/788) (S. Sayısı: 994'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

288. - Mardin Milletvekili Selahattin Dağ'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Adana Milletvekili Uğur Aksöz ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/718, 3/789) (S. Sayısı: 995'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

289. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 46 Milletvekilinin; 222 Sayılı İlköğretim Kanununun 
Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/362) (S. Sayısı: 1016) (Dağıtma tarihi: 11.11.2005) 

290. - Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu 
(1/1129) (S. Sayısı: 1019) (Dağıtma tarihi: 21.11.2005) 
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291. - Konya Milletvekili Atilla Kart'in; Yeniceoba Adıyla Yeni İlçe Kurulması Hakkında 

Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/130) 
(S. Sayısı: 1020) (Dağıtma tarihi: 28.11.2005) 

292. - Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri ile 
İlkokul Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri ile Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu 
(1/1061) (S. Sayısı: 1021) (Dağıtma tarihi: 28.11.2005) 

293. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında 
Güvenlik, Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerle Mücadele Alanında İşbirliği Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ile Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/1080) (S. Sayısı: 1024) (Dağıtma tarihi: 28.11.2005) 

294. X - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Arap Devletleri Ligi Genel Sekreterliği 
Arasında Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1116) (S. Sayısı: 1027) (Dağıtma tarihi: 28.11.2005) 

295. X - Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile İlgili Sözleşmenin (Avrupa Patent Sözleşmesi) 
Değiştirilmesine İlişkin Anlaşmaya Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1075) (S. Sayısı: 1022) (Dağıtma tarihi: 30.11.2005) 

296. X - Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Transit Taşıma Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/1077) (S. Sayısı: 1023) (Dağıtma tarihi: 30.11.2005) 

297. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1060) (S. Sayısı: 
1032) (Dağıtma tarihi: 5.12.2005) 

298. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm île Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/1062) (S. Sayısı: 1033) (Dağıtma tarihi: 5.12.2005) 

299. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Sağlık Alanında 
İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1079) (S. Sayısı: 
1035) (Dağıtma tarihi: 5.12.2005) 

300. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/1059) (S. Sayısı: 1031) (Dağıtma tarihi: 6.12.2005) 

301. X - Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu (1/1101) (S. Sayısı: 1037) (Dağıtma tarihi: 12.12.2005) 

302. - Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü'nün; Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/431) 
(S. Sayısı: 1038) (Dağıtma tarihi: 12.12.2005) 

303. - Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komis
yonu Raporu (1/905) (S. Sayısı: 933 ve 933'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 16.6.2005 ve 21.12.2005) 
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304. - Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri 

Mühendisliği Hakkında Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 
(1/1073) (S. Sayısı: 1040) (Dağıtma tarihi: 21.12.2005) 

305. X - Petrol Kanunu Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve 
Teknoloji Komisyonu Raporu (1/835) (S. Sayısı: 1041) (Dağıtma tarihi: 21.12.2005) 

306. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Uluslararası Terörizm, Organize Suçlar, Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerle Bunların Katkı 
Maddeleri ve Benzerlerinin Kaçakçılığı ve Diğer Tiplerdeki Suçlarla Mücadelede İşbirliği 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/1087) (S. Sayısı: 1044) (Dağıtma tarihi: 21.12.2005) 

307. X - Uluslararası Karayolu Yolcu ve Eşya Taşımacılığına İlişkin Türkiye Cumhuriyeti ve 
Portekiz Cumhuriyeti Arasında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1090) 
(S. Sayısı: 1045) (Dağıtma tarihi: 21.12.2005) 

308. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Demiryolu 
Taşımacılığı Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1091) 
(S. Sayısı: 1046) (Dağıtma tarihi: 21.12.2005) 

309.- Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1131) (S. Sayısı: 1054) (Dağıtma tarihi: 25.12.2005) 

310. X - Elektronik Haberleşme Kanunu Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonu Raporu (1/1120) (S. Sayısı: 1057) (Dağıtma tarihi: 5.1.2006) 

311. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel ve 36 Milletvekilinin; 4207 Sayılı Tütün 
Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma 
Önergesi (2/382) (S. Sayısı: 1062) (Dağıtma tarihi: 17.1.2006) 

312.- Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/887) (S. Sayısı: 1063) 
(Dağıtma tarihi: 18.1.2006) 

313. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in; 4681 Sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri 
İzleme Kurulları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu (2/214) (S. Sayısı: 1065) (Dağıtma tarihi: 18.1.2006) 

314. X - Eskişehir Milletvekilleri Mehmet Vedat Yücesan, Mehmet Cevdet Selvi ve Mehmet 
Ali Arıkan ile 25 Milletvekilinin; Frigya Vadisi Tarihi Milli Parkı Kanunu Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/365) (S. Sayısı: 1071) (Dağıtma 
tarihi: 26.1.2006) 

315. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ile 12 Milletvekilinin; 3797 Sayılı Milli 
Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/443) 
(S. Sayısı: 1072) (Dağıtma tarihi: 26.1.2006) 

316. - Bursa Milletvekili Şevket Orhan ile Balıkesir Milletvekili Ali Osman Sali'nin; 2863 
Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Geçici 
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Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu 
Raporu (2/461) (S. Sayısı: 970 ve 970'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.6.2005 ve 27.1.2006) 

317.- Dilekçe Komisyonu Genel Kurulunun; 29.9.2005 Tarihli ve 8 Sayılı Karar Cetvelinde 
Yayımlanan ve Kesinleşmiş Bulunan, Belediye İmar Planlarında Okul Alanı Olarak Ayrılan 
Gayrimenkuller Hakkında İlgili İdarî Makamlar Tarafından Yasal Süresinde Kamulaştırma veya 
İmar Planında Revizyon İşlemi Yapılmadığı İçin Mülkiyet Haklarının Anayasaya Aykırı Olarak 
Sınırlandığı İddiasını İçeren Dilekçelere İlişkin 16 Numaralı Kararı, Bu Karara Karşı İlgili İdarî 
Makamların Yazıları ve Yapılan İşlemlerin Yetersizliği Gerekçesiyle İçtüzüğün .119 ve 120 nci 
Maddeleri Uyarınca Konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda Görüşülmesine Dair 
Dilekçe Komisyonu Genel Kurulu Raporu (5/21) (S. Sayısı: 1073) (Dağıtma tarihi: 31.1.2006) 

318.- Türk Silahlı Kuvvetlerinde İlk Nasıp İstihkakına İlişkin Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile İçişleri ve Milli Savunma Komisyonları Raporları (1/1137) 
(S. Sayısı: 1080) (Dağıtma tarihi: 9.2.2006) 

319. X - 10 Kasım 1972, 23 Ekim 1978 ve 19 Mart 1991 Tarihlerinde Cenevre'de Gözden 
Geçirilen 2 Aralık 1961 Tarihli Yeni Bitki Çeşitlerinin Korunması Uluslararası Sözleşmesine 
Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/1135) (S. Sayısı: 1085) (Dağıtma tarihi: 15.2.2006) 

320. X - Hava Yoluyla Uluslararası Taşımacılığa İlişkin Belirli Kuralların Birleştirilmesine 
Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1142) (S. Sayısı: 1087) (Dağıtma 
tarihi: 20.2.2006) 

321. - İzmir Milletvekili Enver Öktem ve 14 Milletvekilinin; 926 Sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri Personel Kanununa Bazı Maddelerin Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/380) (S. Sayısı: 1088) (Dağıtma 
tarihi: 20.2.2006) 

322. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 35 Milletvekilinin; Divriği Ulucamisi ve 
Şifahanesi'nin Korunması ve Çevresinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/599) (S. Sayısı: 1089) (Dağıtma 
tarihi: 20.2.2006) 

323. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı 
Arasındaki Temel Anlaşmaya Ekin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1114) (S. Sayısı: 
1091) (Dağıtma tarihi: 24.2.2006) 

324. - Bursa Milletvekili Niyazi Pakyürek'in; Çanakkale Savaşlarına Katılanlara, Ailelerine 
Hizmet ve Anı Madalyası Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/385) (S. Sayısı: 1092) (Dağıtma tarihi: 24.2.2006) 

325. X - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın; 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanuna Geçici Bir Madde İlavesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/621) (S. Sayısı: 1093) (Dağıtma tarihi: 
24.2.2006) 

326. - Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Avrupa Birliği 
Uyum ile İçişleri Komisyonları Raporları (1/746) (S. Sayısı: 1100) (Dağıtma tarihi: 28.2.2006) 
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327. - İzmir Milletvekilleri Bülent Baratalı ve Türkan Miçooğulları ile 21 Milletvekilinin; 

Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda ve Sosyal Güvenlikle İlgili Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması ve Temsil Tazminatı Ödenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi 
(2/439) (S. Sayısı: 1104) (Dağıtma tarihi: 7.3.2006) 

328. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kânun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1049) (S. Sayısı: 1105) (Dağıtma tarihi: 7.3.2006) 

329. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna-Hersek Arasında Hukuki ve Ticari Konularda Adli 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/1092) (S. Sayısı: 1106) (Dağıtma tarihi: 7.3.2006) 

330. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsrail Devleti Hükümeti Arasında Sınai Araştırma-
Geliştirme Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1154) (S. Sayısı: 1107) (Dağıtma tarihi: 7.3.2006) 

331.X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1152) 
(S. Sayısı: 1108) (Dağıtma tarihi: 7.3.2006) 

332. - Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl ile 73 Milletvekilinin; Tütün Mamullerinin 
Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Adana 
Milletvekili Atilla Başoğlu'nun; Sigarayla Mücadele Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonları Raporları (2/555, 
2/377) (S. Sayısı: 1109) (Dağıtma tarihi: 9.3.2006) 

333. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan ve 7 Milletvekilinin; Petrol Piyasası Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/671) (S. Sayısı: 1110) (Dağıtma tarihi: 9.3.2006) 

334. X - Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) 2003 Dünya Radyokomünikasyon 
Konferansı Sonuç Belgelerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1163) (S. Sayısı: 
1111) (Dağıtma tarihi: 15.3.2006) 

335. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Veterinerlik Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1045) (S. Sayısı: 
1115) (Dağıtma tarihi: 17.3.2006) 

336. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Arjantin Cumhuriyeti Arasında Veterinerlik Alanında 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, 
Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1051) (S. Sayısı: 1116) (Dağıtma 
tarihi: 17.3.2006) 

337. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Arjantin Cumhuriyeti Arasında Bitki Koruma Alanında 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, 
Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1063) (S. Sayısı: 1117) (Dağıtma 
tarihi: 17.3.2006) 
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338. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Bitki Karantina 

ve Bitki Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1076) 
(S. Sayısı: 1118) (Dağıtma tarihi: 17.3.2006) 

339. X - Türkiye Cumhuriyeti Devlet İstatistik Enstitüsü ile Kazakistan Cumhuriyeti İstatistik 
Ajansı Arasında İstatistik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1088) (S. Sayısı: 1119) (Dağıtma tarihi: 17.3.2006) 

340. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Veterinerlik 
Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1140) (S. Sayısı: 1120) 
(Dağıtma tarihi: 17.3.2006) 

341. - Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planının Gerçekleştirilmesi Maksadıyla 
Gelecek Yıllara Sari Taahhütlere Girişme Yetkisi Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/576) (S. Sayısı: 1121) 
(Dağıtma tarihi: 21.3.2006) 

342. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 21 Milletvekilinin; 4722 Sayılı Türk Medeni 
Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun Mal Rejimleri Başlıklı 10. 
Maddesinin 1. Fıkrası ile 2. Fıkrasının Son Cümlesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/615) (S. Sayısı: 1124) 
(Dağıtma tarihi: 23.3.2006) 

343. - Bursa Milletvekili Mustafa Dündar'ın; Yükseköğretim Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma Önergesi (2/641) (S. Sayısı: 1125) (Dağıtma tarihi: 23.3.2006) 

344. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Gelir 
Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1093) (S. Sayısı: 
1126) (Dağıtma tarihi: 29.3.2006) 

345. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna Hersek Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan 
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1103) (S. Sayısı: 1127) (Dağıtma tarihi: 29.3.2006) 

346. X - Türkiye Cumhuriyeti ve Avustralya Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunmasına İlişkin Anlaşma ile Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1106) (S. Sayısı: 1128) (Dağıtma tarihi: 29.3.2006) 

347. X - Türkiye Cumhuriyeti ve Tayland Krallığı Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1107) (S. Sayısı: 1129) (Dağıtma tarihi: 29.3.2006) 

348. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Bilimsel ve 
Teknolojik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1141) (S. Sayısı: 1130) (Dağıtma tarihi: 29.3. 2006) 

349. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Arasında Hukuki Konularda Adli 
Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1144) (S. Sayısı: 1131) (Dağıtma tarihi: 29.3.2006) 
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350. - Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma 

Komisyonu Raporu (1/344) (S. Sayısı: 1132) (Dağıtma tarihi: 29.3.2006) 
351. - Türk Silahlı Kuvvetleri Hasta Beslenme Kanunu Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve 

Sosyal İşler ile Millî Savunma Komisyonları Raporları (1/573) (S. Sayısı: 1133) (Dağıtma tarihi: 
29.3.2006)) 

352. - Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminatı Kanunu ve 
926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/1097) 
(S. Sayısı: 1134) (Dağıtma tarihi: 29.3.2006) 

353. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Hükümeti Arasında Kaman Kalehöyük 
Arkeoloji Müzesinin Hibe Yoluyla Yapımına İlişkin Nota ve Görüşme Tutanaklarının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/1185) (S. Sayısı: 1141) (Dağıtma tarihi: 17.4.2006) 

354. - Türkiye İstatistik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/1184) (S. Sayısı: 1142) (Dağıtma tarihi: 19.4.2006) 

355. X - Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Bursa Milletvekili Faruk Çelik, 
İstanbul Milletvekili İrfan Gündüz, Ankara Milletvekili Salih Kapusuz, Ordu Milletvekili Eyüp 
Fatsa ile Hatay Milletvekili Sadullah Ergin'in; Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine 
İlişkin Kanun Teklifi ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Samsun Milletvekili Haluk 
Koç ile İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun; 8.4.1929 Tarihli ve 1416 Sayılı Kanun ile 
4.11.1981 Tarihli ve 2547 Sayılı Kanuna Birer Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/754, 2/693) (S. Sayısı: 1143) (Dağıtma tarihi: 20.4.2006) 

(X) Açık oylamaya tâbi işleri gösterir. 
(*) Hükümet bulunamadığından, görüşmeleri bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
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Dönem: 22 Yasama Yılı: 3 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 871) 

Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Çevre Komisyonu Raporu (1/322) 

Not: Tasarı; Başkanlıkça Adalet, Plan ve Bütçe ile Çevre Komisyonlarına havale edilmiştir. 

T.C. 
Başbakanlık 23.12.2002 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.KKG /l96-279/6088 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Önceki yasama döneminde hazırlanıp Başkanlığınıza sunulan ve İçtüzüğün 77 nci mad

desi uyarınca hükümsüz sayılan ilişik listede adları belirtilen kanun tasarılarının yenilenmesi 
Bakanlar Kurulunca uygun görülmüştür. 

Gereğini arz ederim. 

Abdullah Gül 
Başbakan 

LİSTE 
Esas No. Hükümsüz Sayılan Kanun Taşanlarının Adı: 
1/388 Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
1/393 Hayvanları Koruma Kanunu Tasarısı 
1/864 Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu, Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ile 

Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı 

T.C. 
Başbakanlık 22.6.1999 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.KKG/196-342/2695 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Önceki yasama döneminde hazırlanıp Başkanlığınıza sunulan ve İçtüzüğün 77 nci mad
desi uyarınca hükümsüz sayılan ilişik listede adları belirtilen kanun tasarılarının yenilenmesi 
Bakanlar Kurulunca uygun görülmüştür. 

Gereğini arz ederim. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 
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T.C. 
Başbakanlık 3.5.1996 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.KKG/196-342/1847 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Önceki yasama döneminde hazırlanıp Başkanlığınıza sunulan ve İçtüzüğün 78 inci mad
desi uyarınca hükümsüz sayılan ilişik listede adları belirtilen kanun tasarılarının yenilenmesi 
Bakanlar Kurulunca uygun görülmüştür. 

Gereğini arz ederim. 
Mesut Yılmaz 

Başbakan 

1/851 Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı. 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 26.4.1995 

Sayı: B.02.0.KKG/101-815/1980 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Çevre Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 2.3.1995 
tarihinde kararlaştırılan "Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" ile 
gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Prof. Dr. Tansu Çiller 

Başbakan 
GENEL GEREKÇE 

İçinde bulunduğumuz yüzyılda, endüstri ve teknoloji alanında meydana gelen hızlı gelişmeler 
bir yandan insanın doğa üzerindeki egemenliğini artırıp, yaşam düzeyinin yükselmesini sağlarken 
diğer yandan artan nüfus ve hızlı kentleşme olgusunun da etkisiyle doğal dengelerin bozulması, 
kaynakların yok edilmesi, canlıların yaşamını tehdit edecek boyutlara varan hava, su ve toprak kir
lenmeleri sonucunu ortaya çıkarmıştır. 

Ülkemiz de, özelikle 1970'li yıllardan beri çevre sorunlarının gittikçe artan baskısıyla karşı 
karşıyadır. Birçok büyük şehrimizde görülen hava kirliliği, kıyılarımızda ve iç sularımızda artan kir
lilik, kaliteli tarım topraklarının endüstri ve yerleşme bölgesi haline gelmesi, tarımsal mücadele 
ilaçlarının olumsuz etkileri, yeşil alanların tahribi, atıklar ve gürültü, ülkenin ekolojik dengesini, 
doğal kaynaklarını ve insan sağlığını zedeler hale gelmiştir. 

Bütün bu gelişmeler doğrultusunda Anayasal bazda ilk defa 1982 Anayasasının 56 ncı mad
desinde "Sağlık Hizmetleri ve Çevrenin Korunması" başlığı altında bir düzenlemeye yer verilmiş
tir. Anayasanın bu hükmüyle "çevre hakkı" sosyal ve ekonomik hak ve ödevler arasında yerini al
mıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 871) 
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Ancak Anayasanın çevrenin korunmasına ilişkin hükümleri sadece 56 ncı madde ile sınırlı 
değildir. 

"Özel mülkiyet hakkının kullanılmasına getirilen kamu yararı sınırını düzenleyen 35 inci mad
de; deniz, göl ve akarsu kıyılarının, sahil şeritlerinin kamu yararına açık alanlar olmasına ilişkin 43 
üncü madde; toprağın verimli kullanılması ve korunmasına ilişkin 44 üncü madde; tarım alanları ile 
çayır ve meraların amaç dışı kullanımını ve tahribini önlemeyi düzenleyen 45 inci madde; konut ih
tiyacının çevre koşullarını gözeten bir planlama çerçevesinde karşılanmasını öngören 57 nci mad
de; tarih, kültür ve tabiat varlıklarının korunmasını düzenleyen 63 üncü madde; doğal afet ve teh
likeli salgın hastalıkları düzenleyen 119 uncu madde; doğal servetlerin ve kaynakların aranması ve 
işletilmesini düzenleyen 168 inci madde ve ormanların korunması ve geliştirilmesine ilişkin 169 un
cu maddeler de" çevre ile ilgilidir. 

1982 Anayasası ile getirilen bu hükümler gereğince, çevre kirliliğinin önlenmesi, çevrenin 
korunması ve iyileştirilmesi amacına yönelik olarak 9.8.1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu 
yürürlüğe girmiştir. 

2872 sayılı Çevre Kanunu çevre ile ilgili temel tanımların dışında idarî düzenlemeler ve 
yükümlülüklerin, yasakların, denetim ve cezai müeyyidelerin yer aldığı çerçeve bir kanundur. Bu 
genel çerçevenin gerektirdiği düzenlemeler ise yönetmeliklere bırakılmıştır. Kanunun uygulan
masını sağlamak üzere bugüne kadar dokuz adet yönetmelik çıkarılmıştır. 

Ancak, ülkemizde çevre sorunlarının yeni oluştuğu ve anlaşıldığı sırada hazırlanan ve yürür
lüğe konulan 2872 sayılı Çevre Kanunu günün ihtiyaçlarına tam olarak cevap verememektedir. 
Genel anlamda, çevre sorunlarının süratle büyümesi ve çevrenin öneminin zaman içinde daha da an
laşılır hale gelmesi sebepleriyle Kanunun etkinliğini artırmak üzere bazı değişikliklerin yapılması 
zorunluluğu doğmuştur. 

Ülkemizde hızlı şehirleşmenin ve endüstrileşmenin kaçınılmaz bir sonucu olan hava kirliliği, 
bazı şehirlerimizde insan sağlığını tehdit eden boyutlara ulaşmıştır. 

Kişilerin beden ve ruh sağlığını etkileyen gürültü, canlıları rahatsız eden, medenî ve doğal 
hayat tarzına uymayacak şekilde ve hızla artmaktadır. 

Denizlerimizde ve iç sularımızda görülen kirlilik; sağlık, ekonomi ve turizm potansiyelimizi 
tehdit eden ölçülere varmıştır. Yerleşme ve endüstri merkezlerinden sulara bırakılan katı ve sıvı 
atıklar, deniz ve körfezlerimizi hızla kirletirken, radyoaktif maddeler, katı atıklar, kimyasallar, teh
likeli katı ve sıvı atıkların bertarafı uluslararası sorun olmuş, gelişmiş ve sanayileşmiş ülkelerin 
atıklarını gelişmekte olan ülkelere gönderme isteklerine paralel olarak, söz konusu atıkların ül
kemizin hükümranlık alanındaki denizlerimizde bertaraf edilmesi sorunu ortaya çıkmıştır. Buna 
bağlı olarak kıyılarımızda artan kirlilik, turizme bağlanan ümitleri de büyük ölçüde zedelemektedir. 
Ayrıca su ürünlerinin gördüğü zarar yanında, yayılan kirlilik deniz ekolojisini çevre ve insan sağ
lığını tehdit eden, bozan ölçülere varmıştır. 

Toprağın kötü kullanılması ise ülkemizin bugünü ve geleceği açısından büyük bir tehlikeye yol 
açmaktadır. Kaliteli tarım topraklarının yerleşme ve endüstri maksatlarıyla kullanarak yok edil
mesinin yanında, yeşil örtünün tahribi ve erozyon, yurdumuzun ekolojik dengesini ve tarım potan
siyelini belki görülmeyen bir şekilde, fakat hızla etkilemektedir. 

Bunun yamsıra tarımsal üretimi etkileyen zararlılarla mücadele ilaçlan ve benzeri diğer kim
yasal maddeler, gereğinden fazla veya bilgisizce kullanma gibi sebeplerle, insan, hayvan ve bitki 
sağlığını etkileyen sonuçlara yol açmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 871) 
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Bütün bu olumsuzlukları gidermek üzere 2872 sayılı Kanunun uygulamada etkinliğini sağ
layacak bazı hükümleri ile cezai hükümleri yeniden düzenlenmiştir. 

2872 sayılı Çevre Kanununun uygulanmasında, yaptırımların idarî para cezası şeklinde ön
görülmüş olmasından kaynaklanan sıkıntılarla karşılaşılmaktadır. İdarî para cezalarının, hürriyeti 
bağlayıcı cezalara oranla daha hızlı işletilebilmesine rağmen, bu cezaların cezayı veren makam 
tarafından olayın niteliği ve niceliğine göre takdir edilememesi hakkaniyete aykırı sonuçlar doğur
maktadır. Ayrıca öngörülen para cezaları çoğunlukla muhtemel zararı önlemek için harcanması 
gereken miktardan daha düşük kalması nedeniyle etkisiz olmaktadır. 

Hürriyeti bağlayıcı cezalar, sonuçlan itibarı ile idarî para cezalarından daha caydırıcı niteliğe 
sahip olması ve fiilin ağırlığına göre takdir edilebilmesi açısından çevre korumasının gerçekleştiril
mesinde idarî para cezalarına oranla daha etkin bir rol oynayacaktır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. - Bu madde ile 2872 sayılı Çevre Kanununun "Tanımlar" başlıklı 2 nci maddesinde 
yer alan atık tanımı değiştirilmiş ve Kanunda yapılan değişikliklere paralel olarak maddeye tehlikeli 
atık, evsel atık, tehlikeli madde, sulak alan ve tarım kimyasalı tanımları ilave edilmiştir. 

Madde 2. - Bu madde ile 2872 sayılı Çevre Kanununun 10 uncu maddesi değiştirilmiş ve çevreyi 
doğrudan ya da dolaylı olarak, olumlu ya da olumsuz yönde etkileyen bir faaliyetin etkilerinin, faaliyet
le ilgili yatırıma başlamadan önce henüz karar aşamasında iken irdelenmesi ve faaliyetin yaratabileceği 
olumsuz etkilerin önlenmesi için alternatif çözümlerin belirlenmesinde kullanılan çevresel etki değer
lendirmesi uygulamasında yetkili ve karar verici mercinin Çevre Bakanlığı olduğu belirtilmiştir. 

Madde 3. - Kanunun uygulanmasının izlenmesi ve yükümlülüklerin yerine getirilip getiril
mediğinin tespitinde denetim önemli bir araçtır. 

Çevre Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin "görev" 
başlıklı 2 nci maddesiyle "Çevreye olumsuz etkileri olan her türlü faaliyeti ülke bütününde izlemek 
ve denetlemek" yetkisi Çevre Bakanlığına verilmiştir. 

Ancak, Çevre Bakanlığının bugünkü teşkilât yapısı ve imkânlarıyla denetiminin etkili ve sürat
li bir şekilde yapılması mümkün olmadığından, Çevre Bakanlığının kontrolü altında, belediyelere 
ve mülkî idare amirliklerine de denetim yetkisi tanınmıştır. 

Askerî bölgeler ve faaliyetlerin denetiminin, özellikleri nedeniyle, Genel Kurmay Başkanlığı 
ve ilgili Bakanlıklar tarafından hazırlanacak bir yönetmelik çerçevesinde yapılması öngörülmüştür. 

Denetim hizmetleri ayrı bir teknik ve uzmanlığı gerektirdiğinden denetimi yapacak eleman
ların nitelikleri ve denetim usulüne ilişkin hususların, düzenlenecek yönetmelikle belirlenmesi uy
gun görülmüştür. 

Ayrıca, yapılacak denetimlerin etkinliğini sağlamak üzere denetime muhatap olan gerçek ve 
tüzel kişilere denetimle yetkili mercilerin isteyecekleri bilgi ve belgeleri verme ve kirleten öder il
kesi gereğince analiz ve ölçüm giderlerini karşılama zorunluluğu çevreyi kirletebilecek faaliyette 
bulunan kurum ve işletmelere kullandıkları hammadde, yakıt, çıkardıkları ürün ve atıklar ile proses 
şemalarını ve kirlilik raporlarını denetimle yetkili mercilere bildirmeleri yükümlülüğü getirilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 871) 



- 5 -

Madde 4. - Bu madde ile, çevreye zararlı faaliyetlerde bulunan kurum, kuruluş ve işletmelerin 
faaliyetlerinin denetlemeye yetkili mercilerin talebi üzerine mahallin en büyük mülkî idare amiri 
tarafından durdurulmasına imkân tanıyan bir düzenleme yapılmıştır. Ayrıca çevre kirliliğinin insan 
ve çevre sağlığı yönünden büyük tehlike yarattığı durumlarda Çevre Bakanlığına da faaliyeti dur
durma yetkisi verilmiştir. 

Madde 5. - Bu madde ile 2872 sayılı Çevre Kanununda yer alan fon gelirleri ile ilgili olarak 
uygulamada görülen bir kısım eksikliklerin giderilmesine çalışılmıştır. Ayrıca fon kaynaklarını ar
tırabilmek amacıyla çevre ile doğrudan alakalı bulunan konularda ve fona ait veya fonun katıldığı 
tesis ve işletmeler marifetiyle veya Bakanlık vasıtasıyla verilen hizmetlerden elde edilecek gelirler 
de fon gelirleri arasına dahil edilmiştir. Yine 2872 sayılı Çevre Kanununda fon gelirleri arasında 
sayılmasına rağmen tahsilat güçlükleri sebebiyle uygulama alanı bulamayan; çevre kirliliğine 
sebebiyet veren kurum ve işletmelerden alınacak iştirak paylarına, Belediye Gelirleri Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkındaki 3914 sayılı Kanunla yürürlüğe giren çevre temizlik vergisinin de 
aynı mahiyette olması sebebiyle madde metninde yer verilmemiştir. 

Fon gelirlerinin tahsili ve bankaya aktarılması konusundaki usulleri de belirten madde hük
münde; özellik arz eden en önemli düzenleme, fon gelirlerinin zamanında fonun bankadaki 
hesabına aktarımını sağlamayan kurum ve kuruluşların şahsî sorumlularından, aktarılması gereken 
meblağın % 10'u nispetinde ceza tahsil edilmesidir. Böylelikle fon gelirlerinin düzenli olarak fona 
aktarılması sağlanacaktır. 

Bu madde ile ayrıca, çevre hizmetlerinin gerçekleştirilmesi ile ceza tahsilatı yapan kurum ve 
kuruluşların tahsilat masraflarının karşılanmasında kullanılmak kaydıyla Çevre Kanunu ile getirilen 
idarî para cezalarından, madde metninde öngörülen oranlarda, tahsilatı yapan kurum ve kuruluşlara 
da pay ayrılmasına ilişkin bir düzenleme yapılmıştır. Bu suretle Kanundaki cezaların uygulanmasın
da etkinliği sağlamak ve fon gelirlerini artırmak amaçlanmıştır. 

Madde 6. - Bu madde ile, motorlu taşıtlarla havanın kirletilmesi, gemi veya diğer deniz 
vasıtalan ile suların kirletilmesi ve haber verme, bildirim ve bilgi verme yükümlülüğünün yerine 
getirilmemesi halinde uygulanacak idarî para cezalan düzenlenmiştir. 

Madde 7. - Bu madde ile, 20 nci maddede belirtilen idarî para cezalarının hangi merciler 
tarafından verileceği düzenlenmiştir. Kanunun 12 nci maddesinde yapılan düzenlemeye paralel 
olarak liman başkanlıklarına ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlısı uçak ve helikopter pilotlarına 
da ceza kesme yetkisi verilmiştir. 

Madde 8. - Bilindiği üzere, "Kanunsuz suç ve ceza olmaz" ilkesi gereğince idareye fiilin ağır
lığına göre, takdiren para cezası verme yetkisi tanınmamaktadır. Bu durum ise, çevreye verilecek 
zarann niceliği ne olursa olsun aynı cezayı uygulamak zorunluluğunu beraberinde getirmekte, hak
sız uygulamalara yol açmaktadır. 

Bu madde ile yukarıda belirtilen olumsuzlukların bertaraf edilmesi amaçlanmıştır. Bu sebeple, 
Çevre Kanunuyla düzenlenen suçlara, (gemi ve deniz araçları ve motorlu kara taşıtlarıyla işlenen 
suçlara verilecek cezalar ve diğer birkaç konu dışında) uygulanacak müeyyideler Ceza Hukukuna 
tâbi kılınmıştır. 

Ayrıca madde ile, idarî para cezalarına göre daha caydırıcı niteliğe sahip ve fiilin ağırlığına 
göre takdir edilebilen hürriyeti bağlayıcı cezalar da öngörülmüştür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 871) 



— 6 — 

Madde 9. - Gelişmiş ülkeler, ürettikleri atıklardan kurtulmanın en kolay ve en ucuz yolunu söz 
konusu atıkları gelişmekte olan ülkelere yasal olmayan yollarla göndermekte bulunmaktadırlar. Ül
kemiz de bu maddelerin uluslararası taşınımımn olumsuz etkilerine maruz kalmaktadır. Bu tür 
zararlı atıkların yurt içine sokulmasını ve kullanımını önlemek amacıyla söz konusu atıkların ithali 
madde hükmü ile yasaklanmış, ihracat ve transit geçişi ise Çevre Bakanlığının iznine bağlanmıştır. 
Ayrıca atıkların taşınması sırasında taşıma belgesinin bulundurulması zorunluluğu getirilmiştir. 

Atıkların dışında tutulan hurdalann ithali yürürlükte olan İthalat Rejimi Kararları çerçevesin
de yürütülmektedir. Madde metni ile istisnai olarak ekonomik değeri haiz kâğıt, demir gibi geri 
kazanım yüzdesi yüksek olan hurdalann yasak kapsamına girmeden kontrollü olarak ülkemize 
girişine müsaade edilmiştir. 

Madde 10. - İçme ve kullanma sulan tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de rezerv olarak 
sınırlıdır. Söz konusu suların korunması ve en iyi şekilde kullandınlmasını sağlamak amacıyla bu 
suların çevrelerinde koruma bantlan oluşturulması, koruma alanlannm tanımı ve bu bantlarda uy
gulanacak yasak ve sınırlamalara ilişkin düzenleme Geçici 2 nci madde olarak 2872 sayılı Çevre 
Kanununa ilâve edilmiştir. 

Ayrıca madde ile nüfus yoğunluğundaki artışa temel teşkil etmesi bakımından su havzalannda 
belediye kurulması yasaklanmıştır. 

Madde 1 1 . - Bu madde ile yürürlükten kaldınlan hükümler belirtilmiştir. 
Madde 12. - Yürürlük maddesidir. 
Madde 13. - Yürütme maddesidir. 
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Çevre Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Çevre Komisyonu 13.4.2005 
Esas No.: 1/322 
Karar No.: 14 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca 26.12.2002 tarihinde esas olarak Komis
yonumuza, tali olarak da Adalet ile Plan ve Bütçe komisyonlarına havale edilen 1/322 esas 
numaralı "Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı", Komisyonumuzun 
24 Haziran 2004 tarihli 2 nci yasama yılı 13 üncü toplantısında görüşülmüş, Tasarının tümü üzerin
de yapılan görüşmelerin tamamlanmasından sonra Tasarının günümüzün ihtiyaçlarını karşılamak
tan uzak olduğu, Tasarının bu haliyle çevrenin korunmasına yeterince katkı yapamayacağı ve ayrıca 
Avrupa Birliği süreci de dikkate alındığında, Tasarının eksikliklerinin daha da fazla ortaya çıktığı 
şeklindeki görüşler neticesinde, konunun daha ayrıntılı bir şekilde incelenerek Tasarının olgunlaş-
tırılmasını teminen bir alt komisyon kurulmasına karar verilmiştir. 

Alman karar gereğince kurulan Alt Komisyon, konuyla ilgili bütün tarafların, ilgili Bakanlık
ların, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ve sivil toplum örgütlerinin katılımıyla altı toplantı 
yaparak Tasarıda kapsamlı değişiklikler yapmış ancak Alt Komisyon çalışmalarını bir rapora bağ-
layamadan 2 nci yasama yılı sona ermiştir. 

TBMM'nin 3 üncü yasama yılı başında İçtüzüğün 20 nci maddesi gereği Komisyon üyelikleri 
yenilenmiş ve 2 nci yasama yılında Alt Komisyon üyesi olan iki milletvekilimizin yeniden Çevre 
Komisyonu üyesi olmaması nedeniyle, Çevre Komisyonunun 3.11.2004 tarihinde yapılan 3 üncü 
yasama yılı 2 nci toplantısında Alt Komisyon yeniden oluşturulmuş ve çalışmalann sürdürülmesi 
kararlaştırılmıştır. 

İstanbul Milletvekili Yahya Baş'ın başkanlığında, Aydın Milletvekili Mehmet Boztaş, Burdur 
Milletvekili Mehmet Alp, Çanakkale Milletvekili İbrahim Köşdere, Edirne Milletvekili Rasim 
Çakır, Elazığ Milletvekili Şemsettin Murat'tan oluşan Alt Komisyonun, yaptığı çalışmalar sonucun
da oluşturduğu Alt Komisyon Raporu, Komisyonumuzun, 3 üncü yasama yılının 16.3.2005 tarihli 
6 ncı, 29.3.2005 tarihli 7 nci, 30.3.2005 tarihli 8 inci ve 7.4.2005 tarihli 9 uncu toplantılarında, Çev
re ve Orman Bakanı Sayın Osman Pepe ile Çevre ve Orman Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Maliye 
Bakanlığı, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, 
Dışişleri Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Denizcilik Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Av
rupa Birliği Genel Sekreterliği, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Dev
let Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Türkiye Kömür İşlet
meleri, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Çevre Mühendisleri Odası, Orman 
Mühendisleri Odası, Maden Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri 
Odası, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türk Sanayici 
ve İşadamları Derneği, İstanbul Sanayi Odası, Deniz Ticaret Odası, Madencilik Sektörü Başkanlar 
Konseyi, Anadolu Madencileri Derneği, ÇEVKO Vakfı, Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği, Tür
kiye İşverenler Sendikası, Tekstil İşverenleri Sendikası, Türk Kamu-Sen, Türk Tanm-Orman Sen, 
Toç-Bir Sen ve Büro Memur-Sen temsilcilerinin katılımıyla ele alınmıştır. 
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Geçen yüzyılda, endüstri ve teknoloji alanında meydana gelen hızlı gelişmeler, bir yandan in
sanın yaşam düzeyinin yükselmesini sağlarken diğer yandan artan nüfus ve hızlı kentleşme ol
gusunun da etkisiyle doğal dengelerin bozulması, doğal kaynakların yok edilmesi, canlıların 
yaşamını tehdit eden boyutlara varan hava, su ve toprak kirlenmesi sonucunu ortaya çıkarmıştır. 

Bu gelişmeler sonucunda Anayasal bazda ilk defa 1982 Anayasasının 56 ncı maddesinde "Sağ
lık Hizmetleri ve Çevrenin Korunması" başlığı altında bir düzenlemeye yer verilmiş ve "çevre hak
kı" Anayasa ile güvence altına alınmıştır. 

1982 Anayasası ile getirilen bu hüküm çerçevesinde, çevre kirliliğinin önlenmesi, çevrenin 
korunması ve iyileştirilmesi amacına yönelik olarak 9.8.1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu 
yürürlüğe girmiştir. 

Ancak, Çevre Kanununun yürürlüğe girmesinden bugüne kadar geçen yirmi yılı aşkın sürede, 
ülkemizde ve dünyada çevre konusunda yaşanan hızlı değişim ve gelişim karşısında, Çevre 
Kanununda bazı değişikliklerin yapılması ihtiyacı doğmuştur. Bu nedenle, 1995 yılında hazırlanan 
ve bundan önce üç kez TBMM'ye sunulmasına rağmen kanunlaşmadan kadük olan "Çevre 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı"nda, gerek iki kez kurularak Tasanyı ele 
alan Alt Komisyonda, gerekse Komisyonumuzda, çevre konusunda dünyada yaşanan gelişmelere 
ve ülkemizin altına imza attığı uluslararası sözleşmelerle üstlendiğimiz yükümlülüklere uygun kap
samlı düzenlemeler yapılmıştır. 

İlk olarak 1987 tarihli "Ortak Geleceğimiz Raporu" ile ortaya konulan, daha sonra 1992 tarih
li Rio Konferansı ile dünya gündeminde yer alan sürdürülebilir kalkınma ilkesi, çağdaş çevre 
koruma yaklaşımının temel bileşenlerinden birisidir. Bugünün ihtiyaçlarını, gelecek kuşakların ih
tiyaçlarını karşılama olanaklarını tehlikeye atmaksızın karşılayan kalkınma politikalarının uygulan
masını öngören bu ilke, tüm dünyada kabul görmüş ve ülkemizin de taraf olduğu pek çok ulus
lararası belgede yerini almıştır. Sürdürülebilir Kalkınma ilkesinin ulusal mevzuatımıza aktarılması 
ve ülkemizde çevre konusunda en temel düzenleme olan Çevre Kanununun bu ilke çerçevesinde 
yeniden düzenlenmesi gerekliliğinden hareketle, Kanunda yer alan düzenlemelerde bu doğrultuda 
değişiklik yapılmıştır. 

Ayrıca, ülkemizin Avrupa Birliğine üyeliği sürecinde uyumlaştırılması öngörülen direktiflerin 
önemli bir kısmını çevre konusuna ilişkin direktifler oluşturmaktadır. Bu duruma paralel olarak, Av
rupa Birliğine uyum sürecinde gerçekleştirilecek müzakerelerde, "çevre" başlıklı bölümün, en zor
lu müzakere alanlarından birisi olması beklenmektedir. Bu doğrultuda, müzakereler sırasında 
yaşanabilecek sıkıntıların mümkün olduğu kadar giderilmesi amacıyla, ülkemizin AB mük-
tesebatına uyum kapsamında hazırladığı Ulusal Program ve Avrupa Birliği direktifleri de dikkate 
alınarak, Çevre Kanunu yeniden düzenlenmiştir. 

Buna ilave olarak, ülkemizin çevre alanında taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ile taahhüt 
edilen ülke yükümlülüklerinin tam olarak yerine getirilebilmesi için Kanunda yeni bazı düzen
lemeler yapma gereği doğmuştur. 

Bunun yanı sıra Kanunun uygulanmasında zaman içinde ortaya çıkan aksaklıklar da dikkate 
alınarak, bazı değişiklikler yapılması yoluna gidilmiştir. 

Kanunda yer alan hükümlerle; 
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Çevre konusunda toplumsal katılımı azami düzeye çıkarma anlayışının kurumsallaşmasını 
teminen, bir yandan toplumun tüm kesimlerinin çevre konusunda eğitilmesini sağlamaya yönelik 
hükümlere yer verilmiş, diğer yandan da çevre konusunda bilinçlendirilen bu kesimlerin, çevreye 
ilişkin kararlara katılımını sağlamaya yönelik düzenlemeler yapılmıştır. "Çevre Gönüllüsü" uy
gulamasıyla da katılım ve denetimde Devlet-vatandaş işbirliğinin hayata geçirilmesi hedeflenmiştir. 

Çevrenin korunmasına ve kirliliğinin önlenmesine ilişkin genel ilkeler, dünyada ve ülkemizde 
kabul gören yeni yaklaşımlar dikkate alınarak yeniden düzenlenmiştir. 

Yüksek Çevre Kurulunun oluşumu ve görevleri yeniden tanımlanarak, çevrenin korunmasına 
ilişkin çalışmalarda kurumlararası koordinasyonun sağlanması ve daha etkin kararların alınmasını 
teminen üst düzeyde kurumsal bir yapı oluşturulması hedeflenmiştir. 

Taraf olduğumuz uluslararası sözleşme hükümleri ve Avrupa Birliği direktifleri de dikkate 
alınarak, biyolojik çeşitlilik ile bu çeşitliliği barındıran ekosistemin korunması, biyolojik çeşitliliğin 
sürdürülebilirliliğinin sağlanması bakımından, nesli tehdit veya tehlike altında olanlar ile nadir bit
ki ve hayvan türlerinin korunması, sulak alanların doğal yapılarının ve ekolojik dengelerin korun
ması ile ilgili hükümlere yer verilmiştir. 

Ayrıca, 4856 sayılı Kanun ile Çevre ve Orman Bakanlığına verilen görevler doğrultusunda, 
nazım ve uygulama imar planlarına esas teşkil etmek üzere çevre düzeni planlarının Çevre ve Or
man Bakanlığınca yapılmasına, yaptırılması ve onaylanmasına, ülkenin deniz, yeraltı ve yerüstü su 
kaynaklarının ve su ürünleri istihsal alanlarının korunarak kullanılmasının sağlanması ve kirlen
meye karşı korunmasına yönelik düzenlemeler yapılmıştır. 

Gerçekleştirmeyi planladıkları faaliyetleri sonucu çevre sorunlarına yol açabilecek kurum, 
kuruluş ve işletmelere, "çevresel etki değerlendirmesi raporu" veya "proje tanıtım dosyası" hazır
lama yükümlüğü getirilmiş ve "çevresel etki değerlendirmesi olumlu kararı" veya "çevresel etki 
değerlendirmesi gerekli değildir karan" alınmadıkça bu projelere onay, izin, teşvik, yapı ve kul
lanım ruhsatı verilmeyeceği hükme bağlanmıştır. 

Üretim, tüketim ve hizmet faaliyetleri sonucunda oluşan atıkların bertarafına ilişkin yetki, 
görev ve sorumluluklar net bir şekilde tanımlanmış ve kirleten öder prensibi doğrultusunda, atık
ların bertarafına ilişkin hizmetlerden yararlananların sorumlu yönetimler tarafından yapılacak har
camaların tamamına kirlilik yükü oranında katılması esası getirilmiştir. 

Avrupa Birliği direktifleri ve çevre korunmasında önleyici yaklaşım ilkesi doğrultusunda, atık 
üreticilerine uygun metot ve teknolojiler ile atıklarını en az düzeye düşürecek tedbirleri alma zorun
luluğu getirilmiş, ayrıca atıkların geri kazanılması ve geri kazanılabilen atıkların kaynağında ayrı 
toplanması esası benimsenmiştir. 

Kanun uyarınca yapılacak denetimlere ilişkin usul ve esaslar düzenlenerek, kirlilik denetimi ve 
kirlilikle mücadele kabiliyetinin artırılması hedeflenmiştir. 

Avrupa Birliği direktifleri doğrultusunda gürültü, titreşim ve iyonlaştırıcı olmayan radyasyon 
yayılımı sonucu oluşan manyetik alanların çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin ön
lenmesi ile tehlikeli kimyasallar ve tehlikeli atıkların yönetimine ilişkin esaslar yeniden belirlenmiş
tir. Bu kapsamda, tehlikeli kimyasallar ve tehlikeli atıklar bakımından sigorta yükümlülüğü getiril
miştir. 
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Faaliyetin durdurulmasına ilişkin madde, uygulamada karşılaşılan sıkıntılar doğrultusunda 
yeniden düzenlenmiş ve Çevre ve Orman Bakanlığının yanı sıra denetim yetkisinin devredildiği 
tüm kurumlara faaliyeti durdurma yaptırımını uygulama yetkisi tanınmıştır. 

İdarî para cezası miktarları, işlenen suçun niteliği ve ağırlığına göre yeniden belirlenmiştir. 
Anayasanın 56 ncı maddesi ile düzenlenen çevre hakkının usuli güvencelerinin sağlanması ve 

Avrupa Birliği direktiflerine uyum bağlamında, çevre ile ilgili bilgilere ulaşma hakkı ile ilgili 
düzenlemeye yer verilmiştir. 

Ayrıca Kanuna toprağın korunmasına, içme ve kullanma suyu havzalarının korunmasına, eg
zoz emisyon ölçümü yaptırma zorunluluğuna ve temiz ve kaliteli yakıtların kullanılmasına ilişkin 
yeni bazı maddeler eklenmiştir. 

Alt Komisyon Raporunun tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasından sonra maddelere 
geçilmesi oylanmış ve Alt Komisyonun kabul ettiği metin madde madde ele alınarak görüşülmüştür. 

Buna göre Komisyonumuz, Alt Komisyon Metninin, 

-1 inci maddesine, sürdürülebilir kalkınma ilkesi yanında, sürdürülebilir çevre ilkesinin eklen
mesini, 

- Tanımlarla ilgili 2 nci maddesine, Kanunda yapılan değişikliklere paralel olarak "sürdürülebilir 
çevre", "doğal varlık", "katı atık", "evsel katı atık", "proje tanıtım dosyası", "risk değerlendirmesi", 
"iyonlaştırıcı olmayan radyasyon", "elektromanyetik alan", "koku" ve "hava kalitesi" tanımlarının 
eklenmesini; "radyoaktif atık" tanımının çıkarılmasını ve bazı tanımlarda da değişiklik yapılmasını, 

- 3 üncü maddesine, birinci cümlede yer alan "çevrenin korunması" ibaresinden sonra "iyileş
tirilmesine" ibaresinin eklenmesini; çevrenin korunması, çevrenin bozulmasının önlenmesi ve kir
liliğin giderilmesi alanlarındaki her türlü faaliyette, Bakanlık ve yerel yönetimlerin, gerekli haller
de meslek odaları, birlikler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapacaklarına dair bir bent eklen
mesini; Bakanlık ve yerel yönetimlerin, meslek odaları, birlikler, sivil toplum kuruluşları ve vatan
daşların çevre hakkını kullanacakları katılım ortamını yaratmakla yükümlü olacakları ve 
yenilenebilir enerji kaynaklarının ve temiz teknolojilerin teşvik edilmesine yönelik hükümlerin; ve 
yetki karmaşasına yol açmamak için, Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun yetki alanındaki konuların 
2690 sayılı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunu uyarınca bu Kurum tarafından yürütüleceğine 
dair hükümlerin eklenmesini, 

- 6 ncı maddesinde Bakanlıkça yapılacağı hükme bağlanan "çevre düzeni planlarTnın, "bölge 
ve havza bazında" yapılmasına dair ibarenin eklenmesini; çevre kirlenmeleri ve bozulmalarına 
duyarlı alanlar ifadesinin, toprak ve su alanları, biyolojik çeşitlilik, doğal kaynaklar ve bunlarla il
gili kültürel kaynaklar olarak daha açık belirlenmesini; ve çevre ile ilgili olarak toplanan her türlü 
kaynak ve gelirin, öncelikle çevrenin korunması, geliştirilmesi, ıslahı ve kirliliğin önlenmesi için 
kullanılacağına yönelik bir hükmün eklenmesini, 

- 7 nci maddesine, Maden Kanunundaki düzenlemeye paralel olarak, petrol, jeotermal kay
naklar ve maden arama faaliyetlerinin, çevresel etki değerlendirmesi kapsamı dışında olacağına dair 
bir fıkra eklenmesini, 

- "İzin alma, arıtma ve bertaraf etme yükümlülüğü"nü düzenleyen 8 inci maddesinin 6 ncı fık
rasına, atıksu arıtma hizmetlerden yararlananlardan, belediye meclisince ve bu maddede sorumluluk 
verilen diğer idarelerce belirlenecek tarifeye göre atıksu toplama, arıtma ve bertaraf ücreti alınacağı 
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ve bu fıkra uyarınca tahsil edilen ücretlerin, atıksu ile ilgili hizmetler dışında kullanılamayacağına 
yönelik bir hükmün eklenmesini; 11 inci fıkrasına evsel katı atıklarla ilgili olarak aynı yönde bir 
hüküm getirilmesini; 12 nci fıkrasına, üretici ve piyasaya sürenler yanında, ithalatçıların da atık
larını bertaraf etmekle yükümlü olacakları yönünde bir düzenleme yapılmasını ve muğlak bir ifade 
olan "sektörel bazda" ibaresinin metinden çıkarılmasını; 14 üncü fıkrasına, atık geri kazanım, geri 
dönüşüm ve bertaraf tesislerini kurmak ve işletmek isteyen gerçek ve/veya tüzel kişilerin, ürün stan
dardı, ürünlerinin satışa uygunluğu ve piyasadaki denetimi ile ilgili izni, ilgili kurumlardan almak 
kaydı ile Bakanlıktan lisans almakla yükümlü olacağı yönünde bir hüküm getirilmesini; 15 inci fık
rasına, evsel atıkların taşıma ve toplama işlerini yapan kurum ve kuruluşların Bakanlıkça kayıt al
tına alınması yönünde bir hüküm eklenmesine, 

- Tehlikeli kimyasallar ve atıklarla ilgili 10 uncu maddesinde yer alan zorunlu mali sorumluluk 
sigortasıyla ilgili hükmün, Hazine Müsteşarlığının da görüşü alınarak ülkemiz mevzuatına uygun 
bir şekilde düzenlenmesini, 

- Gürültü ve titreşimle ilgili 11 inci maddesinde, gürültü ve titreşimin yönetmeliklerle belir
lenen standartlara indirilmesi için faaliyet sahipleri tarafından gerekli tedbirlerin alınacağına dair bir 
düzenleme yapılmasını, 

- "Özel gelir ve özel ödenek" olarak düzenlenen 13 üncü maddesinin, "Çevre katkı payı alın
ması, diğer gelirler ve bütçe ödenekleri" başlığıyla, ülkemizin mali sistemine ve uygulanmakta olan 
mali disipline uygun olarak yeniden düzenlenmesini, 

- 14 üncü maddesindeki idarî nitelikteki cezaların, yeni ek maddelere uygun olarak düzenlen
mesini ve maddenin sonuna, Bakanlar Kurulunun, maddede öngörülen ceza miktarlarını 10 katına 
kadar artırmaya yetkili olacağına yönelik bir fıkranın eklenmesini, 

- 15 inci maddesinin, idarî para cezalarının, bu cezaların verilmesini gerektiren fiillerin işlen
mesinden itibaren üç yıl içinde birinci tekrarında bir kat, ikinci ve müteakip tekrarında iki kat ar
tırılarak verilmesine yönelik olarak yeniden düzenlenmesini, 

- 16 ncı maddesinin, Maliye Bakanlığının görüşü doğrultusunda, ülke bütçe sistemine uygun 
olarak yeniden düzenlenmesini, 

- 17 nci maddesinde 15 gün olarak öngörülen cezaların ödeme süresi ve dava açma süresinin 
30 güne çıkarılmasını ve ceza vermeye yetkili merciin tutanağı değerlendirerek gerekli cezayı 
vereceğine yönelik bir değişiklik yapılmasını, 

- 2872 sayılı Çevre Kanununun 29 uncu maddesinin yeniden düzenlenmesini ve bu düzen
lemenin de Alt Komisyon Metninin 19 uncu maddesinden sonra gelmek üzere, "çevre kirliliğinin 
önlenmesi ve giderilmesine ilişkin faaliyetlerin teşvik tedbirlerinden yararlandırılacağı, bu amaçla 
her yılın başında belirlenen teşvik sistemine Bakanlığın görüşü alınmak sureti ile Hazine Müsteşar
lığınca yeni esaslar getirilebileceği ve arıtma tesisi kuran, işleten ve yönetmeliklerde belirtilen 
yükümlülükleri yerine getiren kuruluşların arıtma tesislerinde kullandıkları elektrik enerjisi 
tarifesinin, sanayi tesislerinde kullanılan enerji tarifesinin yüzde ellisine kadar indirim uygulamaya 
Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunun yetkili olacağına yönelik bir maddenin 20 nci mad
de olarak eklenmesini, 

- 20 nci maddesinden sonra gelmek üzere, 2872 sayılı Kanunun 31 inci maddesindeki "Çevre 
Genel Müdürlüğünce" ibaresinin "Bakanlıkça" olarak değiştirilmesine yönelik bir madde eklenmesini, 
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- Ek 1 inci maddesinde yer alan ve anız yakılmasını yasaklayan hükme bir istisna getirilerek, 
ikinci ürün ekilen yörelerde Valiliklerce hazırlanan eylem planı çerçevesinde ve Valiliklerin sorum
luluğunda kontrollü anız yakmaya izin verilebileceğine yönelik bir düzenlemenin eklenmesini, 

- Ek 3 üncü maddesinin, 6 ncı maddede benzer bir düzenleme bulunduğundan metinden çıkarıl
masını, 

- Ek 4 üncü maddesinin, ülkemizin de taraf olduğu "Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bit
ki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme" uyannca, girişi, çıkışı, kullanılması, taşınması, 
depolanması ve bulundurulması suç teşkil eden bitkileri de kapsayacak şekilde düzenlenmesini, 

- Ek 7 nci maddesinin, teşvikle ilgili düzenleme eklenen 20 nci maddeyle yapıldığından, 
mükerrerliği gidermek amacıyla metinden çıkarılmasını, 

- Ek 9 uncu maddesinin 1 inci fıkrasının, belirlenen standartlara uygun temiz ve kaliteli yakıt
ların ve yakma sistemlerinin kullanılması kadar üretilmesinin de zorunlu olacağına; ayrıca standart
lara uygun olmayan yakma sistemi ve yakıt üretenlere ruhsat verilmeyeceğine, verilenlerin ruhsat
larının da iptal edileceğine yönelik hükümler eklenmesini; maddenin sonuna bir fıkra eklenerek, 
hava kalitesinin belirlenmesi, izlenmesi ve ölçülmesine yönelik yöntemlerin, hava kalitesi sınır 
değerleri ve bu sınır değerlerin aşılmaması için alınması gerekli önlemler ile kamuoyunun bilgilen
dirilmesi ve bilinçlendirilmesine ilişkin çalışmaların Bakanlıkça yürütüleceğini ve bu çalışmalara 
ilişkin usul ve esasların Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenmesine yönelik bir düzenleme 
yapılmasını, 

- Ek 10 uncu maddesinin, uygulamanın bu yönde olması sebebiyle metinden çıkarılmasını, 
- Ek 12 nci maddesinin, Maliye Bakanlığınca yeni bir personel reformu hazırlanmakta olduğu 

ve kamu personelinin maaşlarının yeniden ele alınarak eşitsizliklerin giderileceği, dolayısıyla, mad
de ile Çevre ve Orman Bakanlığı personeline verilmesi öngörülen ek ödemenin bu aşamada sıkın
tılara yol açacağı için metinden çıkarılmasını, 

- İki Ek madde eklenmesini ve iyonlaştırıcı olmayan radyasyon yayılımı sonucu oluşan man
yetik alanların çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin önlenmesi ve kokuya sebep 
olan emisyonların, yönetmelikle belirlenen sınır değerlerin üzerinde çevreye verilmesinin yasaklan
masına yönelik düzenlemelerin yapılmasını, 

- Geçici 2 nci maddesinde yer alan ve faal durumda olan işletmelere getirilen ek yükümlülük
lerin gerçekleştirilmesi için Bakanlıkça verilebileceği belirtilen sürenin, yönetmeliklerin yayımlan
masını takiben işlemesine yönelik bir hükmün eklenmesini, 

- Geçici 3 üncü maddesinin, yine hazırlanmakta olan personel reformu çerçevesinde değerlen
dirilecek bir konu olması nedeniyle, metinden çıkarılmasını, 

- Geçici 6 ncı maddesiyle Çevre ve Orman Bakanlığının ihtiyaç duyduğu uzman kadrolarının 
500'e çıkarılmasını ve mevcut çeşitli boş kadroların buna uygun olarak "çevre ve orman uzmanı" ve 
"çevre ve orman uzman yardımcısı" kadrolarına dönüştürülmesini, 

- Madde ve bent numaralarının, metne eklenen ve metinden çıkarılan maddelere uygun olarak 
teselsül ettirilmesini, 

-14 üncü maddesinde düzenlenen cezalann, değişen madde numaralarına uygun olarak redak-
te edilmesini ve bu yetkinin Komisyona verilmesini, 

Kararlaştırmıştır. 
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Maddeler üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasından sonra Tasarının tümü oylanarak kabul 
edilmiş ve Çevre Komisyonunun kabul ettiği metin oluşturulmuştur. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkanvekili 
Mustafa Çakır 

Samsun 

Üye 

Tevfih Akbak 
Çankırı 

Üye 
Yahya Baş 
İstanbul 

Üye 

Veli Kaya 
Kilis 

Kâtip 

Fatih Arıkan 
Kahramanmaraş 

Üye 

Şemsettin Murat 
Elazığ 

Üye 
Gürsoy Erol 

İstanbul 

Üye 
Durdu Mehmet Kastal 

Osmaniye 

Üye 
Abdürrahim Aksoy 

Bitlis 

Üye 

Nurettin Aktaş 
Gaziantep 

Üye 

Hacı Turan 
Kırşehir 

Üye 
Polat Türkmen 

Zonguldak 
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ÇEVRE KOMİSYONU ALT KOMİSYON RAPORU 
Esas No.: 1/322 

Karar No.: 2 
ÇEVRE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

1/322 Esas Numaralı "Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" TBMM 
Başkanlığınca, 26.12.2002 tarihinde esas komisyon olarak Komisyonumuza, tali olarak da Adalet 
ve Plan-Bütçe Komisyonuna havale edilmiştir. Komisyonumuz Tasarıyı 24 Haziran 2004 tarihli 2. 
Yasama Yılı 13 üncü toplantısında gündemine alarak görüşmüş, Tasarının tümü üzerinde yapılan 
görüşmelerin tamamlanmasından sonra, 1995 yılında hazırlanan Tasarının, özellikle son yıllarda or
taya çıkan çevre sorunları ile ilgili olumsuzlukları giderme konusunda eksik kaldığı, Tasarının bu 
haliyle ihtiyaçların tümünü kapsamadığı, bu nedenle konunun daha ayrıntılı bir şekilde incelenerek 
Tasarının olgunlaştınlmasmı teminen bir Alt Komisyon kurulmasına karar verilmiştir. 

Alınan karar gereğince kurulan Alt Komisyon, Çevre ve Orman Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, 
Tanm ve Köyişleri Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Denizcilik Müsteşarlığı, Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Çevre Mühendisleri Odası ve Deniz Ticaret 
Odasından yetkililer ile çeşitli üniversitelerin Çevre Mühendisliği Bölümlerinden öğretim üyeleri 
ve çevre alanında çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de katılımıyla 6 top
lantı yapmıştır. Alt Komisyon, anılan kurum ve kuruluşların temsilcilerinin aktif katılımıyla 
Tasarıyı madde madde ele almış, bu toplantılar sonucunda ve ayrıca yazılı olarak görüş bildiren sivil 
toplum örgütlerinin görüşlerini de değerlendirerek Tasanda kapsamlı ve önemli değişiklikler yap
mıştır. Ancak Alt Komisyon çalışmalarını bir rapora bağlayamadan 2 nci yasama yılı sona ermiştir. 

TBMM nin 3 üncü yasama yılı başında İçtüzüğün 20 nci maddesi gereği Komisyon üyelikleri 
yenilenmiş ve 2 nci yasama yılında Alt Komisyon üyesi olan iki milletvekilimizin yeniden Çevre 
Komisyonu üyesi olmaması nedeniyle, Çevre Komisyonunun 3.11.2004 tarihinde yapılan 3 üncü 
yasama yılı 2 nci toplantısında Alt Komisyon yeniden oluşturulmuş ve çalışmaların sürdürülmesi 
kararlaştırılmıştır. 

Oluşturulan Alt Komisyon üyeliklerine Aydın Milletvekili Mehmet Boztaş, Burdur Millet
vekili Mehmet Alp, Çanakkale Milletvekili İbrahim Köşdere, Edirne Milletvekili Rasim Çakır, 
Elazığ Milletvekili Şemsettin Murat ve İstanbul Milletvekili Yahya Baş seçilmiştir. Alt Komis
yonumuz aynı tarihte yaptığı 1 inci toplantısında İstanbul Milletvekili Yahya Baş'ı başkanlığa 
seçerek çalışmalarına başlamış, Çevre ve Orman Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Devlet 
Planlama Teşkilatı yetkilileri ile, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Deniz Ticaret Odası, TÜSİAD, 
Otomotiv Sanayi Derneği, Anadolu Madencileri Derneği gibi kuruluşların temsilcilerinin de 
katılımıyla 5 toplantı yapmıştır. 

Alt Komisyonumuz, yaptığı bu çalışmalar neticesinde, 2872 sayılı Çevre Kanununda kapsam
lı değişiklikler yapmıştır. Buna göre, Alt Komisyonumuz tarafından; 

- "Sürdürülebilir kalkınma" nın ilke olarak benimsenmesi ve tüm metne hakim kılınan sür
dürülebilir kalkınma anlayışının amaç bölümünde de yer almasının, uluslararası sözleşme ve bildir
gelere de uygun olacağı değerlendirilmiş ve Çevre Kanununun "Amaç" başlıklı 1 inci maddesi bu 
doğrultuda yeniden düzenlenerek çerçeve 1 inci madde olarak Tasarıya eklenmiştir. 
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- Tasarının, Çevre Kanununun "Tanımlar" başlıklı 2 nci maddesinde değişiklik öngören çer
çeve 1 inci maddesi, Tasarıda yapılan kapsamlı değişikliklerle ortaya çıkan bazı tanımların eklen
mesi ve çağdaş tanımlara yer verilmesi amacıyla, günün ihtiyaçları da dikkate alınmak suretiyle 
genişletilerek yeniden düzenlenmiş ve çerçeve 2 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Çevre Kanununun "İlkeler" başlıklı 3 üncü maddesi, sürdürülebilir kalkınma ilkesi, çevre 
politikalannın oluşumunda katılım hakkı, çevreyle uyumlu teknolojilerin kullanılma esası, bölgesel ve 
küresel çevre sorunlannın çözümü ile ilgili olarak uluslararası çalışmalar sonucu ortaya çıkan ulusal 
yükümlülüklerin Çevre Bakanlığının koordinasyonunda yapılması esası ile gerçek ve tüzel kişilerin bu 
maddedeki düzenlemeler sonucunda ortaya çıkacak maliyetleri karşılama yükümlülüklerini düzen
lemek amacıyla bu doğrultuda değiştirilmiş ve çerçeve 3 üncü madde olarak Tasanya eklenmiştir. 

Çevre Kanununun 9.8.1991 tarih ve 443 sayılı KHK ile yürürlükten kaldınlan "Merkez Çevre 
Kurulu" başlıklı 4 üncü maddesi değiştirilerek "Yüksek Çevre Kurulu" oluşturulmuş, Yüksek Çev
re Kurulunun oluşumu, Kurul çalışmalarına diğer kuruluşların katılımı, Kurulun, Başbakanın baş
kanlığında kendisinin belirleyeceği sayıda bakan ve Çevre Bakanlığı Müsteşarından oluşması 
benimsenmiş, Kurulun çalışmalarıyla ilgili ön hazırlık yapmak üzere Çevre Bakanlığı Müsteşarının 
başkanlığında ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşların üst amirlerinin katılımı ile toplantıların düzen
lenmesi ve bu toplantılara bilimsel ve sivil toplum kuruluşlan ile yerel yönetim temsilcilerinin davet 
edilmesi esası getirilmiş ve bu düzenleme çerçeve 4 üncü madde olarak Tasarıya eklenmiştir. 

Çevre Kanununun 13.3.1990 tarih ve 409 sayılı KHK ile yürürlükten kaldınlan 5 inci maddesi 
"Yüksek Çevre Kurulunun görevleri" başlığı altında yeniden düzenlenmiş ve Yüksek Çevre Kurulu'na, 
etkin bir çevre yönetimi için politika ve stratejiler belirlemek, sürdürülebilir kalkınma ilkesi temelinde, 
ekonomik kararlara çevre boyutunun dahil edilmesine olanak veren hukuki ve idarî tedbirleri belir
lemek ve birden fazla bakanlığı ilgilendiren çevre konulanna ilişkin uyuşmazlıklarda nihai karan ver
mek görevleri verilmiştir. Bu düzenleme çerçeve 5 inci madde olarak Tasanya eklenmiştir. 

Çevre Kanunu'nun "Çevre korunması" başlıklı 9 uncu maddesi "Çevrenin korunması" başlığı 
altında yeniden düzenlenmiş ve ülkemizdeki biyolojik çeşitliliğin, sulak alanlann, dünya ölçeğinde 
ekolojik önemi olan alanlann, doğal kaynaklann, nesli tehlike altında olan bitki ve hayvan tür
lerinin, deniz, yer altı ve yerüstü su kaynaklannın, korunmasının temel esas olarak belirlenmesi ve 
yine çevrenin korunması ve kamuoyunda çevre bilincinin geliştirilmesi amacıyla okul öncesinden 
başlayarak örgün eğitim kurumlannın öğretim programlarında çevre ile ilgili konulara yer verilmesi 
ve kitle iletişim araçlannda çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik yayınların yapılması esası getiril
mesi kararlaştınlmıştır. Yapılan bu düzenleme çerçeve 6 nci madde olarak Tasanya eklenmiştir. 

Tasannın çerçeve 2 nci maddesi ile değiştirilmesi öngörülen Çevre Kanununun "Çevresel etki 
değerlendirilmesi" başlıklı 10 uncu maddesi yeniden düzenlenerek, gerçekleştirmeyi planladıklan 
faaliyetleri sonucu çevre sorunlanna yol açabilecek kurum, kuruluş ve işletmelere, çevresel etki 
değerlendirmesi sürecinde, ÇED olumlu karan veya ÇED gerekli değildir karan alınmadıkça, bu tür 
faaliyetler için onay, izin, teşvik ve yapı ve kullanım ruhsatı verilmemesi esası benimsenmiş ve çer
çeve 7 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Çevre Kanununun "İşletme izni ve haber verme yükümlülüğü" başlıklı 11 inci maddesi, "İzin 
alma, antma ve bertaraf etme yükümlülüğü" başlığı altında yeniden düzenlenmiş ve üretim, tüketim 
ve hizmet faaliyetleri sonucunda oluşan atıklarını alıcı ortamlara doğrudan veya dolaylı vermeleri 
uygun görülmeyen tesis ve işletmeler ile yerleşim birimleri, atıklarını yönetmeliklerde belirlenen 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 871) 



- 1 6 -

standart ve yöntemlere uygun olarak arıtmak ve bertaraf etmekle veya ettirmekle ve öngörülen izin
leri almakla yükümlü kılınmış, kamu kuruluşları, yerel yönetimler ve faaliyet sahiplerinin görev, 
yetki ve sorumlulukları da ayrıntılı olarak belirlenerek, acil durum planlarının hazırlanmasını ve uy
gulanmasını sağlamak ve deniz araçlarından kaynaklanan atıkların bertarafı amacıyla yapılan 
düzenlemeler çerçeve 8 inci madde olarak Tasarıya ilave edilmiştir. 

Tasarının çerçeve 3 üncü maddesi ile değiştirilmesi öngörülen Çevre Kanununun 12 nci mad
desi, çevre denetimini güçlendirmek, bilgi verme ve bildirim yükümlülüğü konusundaki usul ve esas
ları belirlemek amacıyla yeniden düzenlenmiş ve çerçeve 9 uncu madde olarak kabul edilmiştir. 

Çevre Kanununun "Zehirli kimyasal maddeler" başlıklı 13 üncü maddesi, "Tehlikeli kimyasallar 
ve atıklar" başlığı altında yeniden düzenlenmiş ve madde ile tehlikeli kimyasal maddeler ve atıklarla 
ilgili ayrıntılı düzenleyici hükümler getirilerek, çerçeve 10 uncu madde olarak Tasarıya eklenmiştir. 

Çevre Kanununun "Gürültü" başlıklı 14 üncü maddesinde, gürültü yanında, günün ihtiyaç
larına uygun olarak titreşim kirliliğinin de kapsanması yönünde bir düzenleme yapılmış ve çerçeve 
11 inci madde olarak Tasarıya eklenmiştir. 

Tasarının çerçeve 4 üncü maddesi ile değiştirilmesi öngörülen Çevre Kanununun 15 inci mad
desi, aykırılığı düzeltmeyenlerin faaliyetlerinin durdurulması konusunda etkin düzenlemeler yapmak 
ve kontrol sağlamak amacıyla yeniden düzenlenmiş ve çerçeve 12 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının çerçeve 5 inci maddesi ile Çevre Kanununun 18 inci maddesinde değişiklik öngören 
ve tekrar oluşturulan "Çevre kirliliğini önleme fonu", "özel gelir ve özel ödenek" olarak düzen
lenerek çerçeve 13 üncü madde olarak kabul edilmiş, ancak bu madde ile ilgili daha uygun bir 
düzenlemenin Çevre Komisyonunda yapılmasına karar verilmiştir. 

Tasarının çerçeve 6 ncı maddesi ile değiştirilmesi öngörülen Çevre Kanununun 20 nci maddesi 
idarî cezaları günün ekonomik koşullarına uygun hale getirmek amacıyla yeniden düzenlenmiş ve 
çerçeve 14 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 

Çevre Kanununun "Fiillerin tekrarı" başlıklı 23 üncü maddesi yeniden düzenlenerek, idarî para 
cezalarının, bu cezaların verilmesini gerektiren fiillerin, cezaların kesinleşmesini takiben üç yıl 
içinde birinci tekrarında yüzde yüz, ikinci ve müteakip tekrarında yüzde iki yüz oranında artırılarak 
verileceği yönünde hüküm getirilmiş ve bu düzenleme çerçeve 15 inci madde olarak Tasarıya ilave 
edilmiştir. 

Tasarının çerçeve 7 nci maddesi ile değiştirilmesi öngörülen Çevre Kanununun 24 üncü mad
desi yeniden düzenlenmiş ve idarî para cezalannı verme yetkisinin Çevre ve Orman Bakanlığına ait 
olduğu, bu yetkinin 12 nci madde hükmü uyarınca denetim yetkisinin devredildiği merciler tarafın
dan da kullanılabileceği hükme bağlanmıştır. Yapılan bu düzenleme çerçeve 16 ncı madde olarak 
kabul edilmiştir. 

Çevre Kanununun "İdarî cezalara itiraz" başlıklı 25 inci maddesi, "İdarî para cezalarının uy
gulanması, ödeme süresi, tahsil usulü ve itiraz" başlığı altında yeniden düzenlenmiş ve çerçeve 17 
nci madde olarak Tasarıya eklenmiştir. 

Tasarının çerçeve 8 inci maddesi ile değiştirilmesi öngörülen Çevre Kanununun 26 ncı mad
desi "Adli nitelikteki cezalar" başlığı altında yeniden düzenlenmiş ve bu Kanunun 12 nci maddesin
de öngörülen bildirim ve bilgi verme yükümlülüğünü yerine getirirken yanlış ve yanıltıcı bilgi 
verenler ve bilgi vermemekte direnenler ile çevresel etki değerlendirmesi sürecinde yanlış ve yanıl-
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tıcı belge düzenleyenler ile kullananların altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması, 
bu maddeye göre yargıya intikal eden çevresel etki değerlendirmesine ilişkin ihtilaflarda çevresel 
etki değerlendirmesi sürecinin yargılama sonuna kadar duracağı hükme bağlanmıştır. Yapılan bu 
düzenleme çerçeve 18 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarıya eklenen çerçeve 19 uncu madde ile, Çevre Kanununun 28 inci maddesine bir fıkra ek
lenerek, çevreye verilen zararların tazminine ilişkin taleplerin, zarar görenin zararı ve tazminat 
yükümlülüğünü öğrendiği tarihten başlayarak beş yıl ve herhalde zarara neden olan fiilin meydana 
gelmesinden itibaren on yıl geçmekle zamanaşımına uğrayacağı hükmü getirilmiştir. 

Çevre Kanununun "İdarî Makamlara Başvurma" başlıklı 30 uncu maddesi "Bilgi edinme ve 
başvuru hakkı" başlığı altında yeniden düzenlenmiş, çevreyi kirleten veya bozan bir faaliyetten 
zarar gören veya haberdar olan herkesin ilgili mercilere başvurarak faaliyetle ilgili gerekli önlem
lerin alınmasını veya faaliyetin durdurulmasını isteyebileceği, ayrıca 4982 sayılı Bilgi Edinme Hak
kı Kanunu kapsamında çevreye ilişkin bilgilere ulaşma ve yargıya başvurma hakkına sahip olacağı 
şeklinde bir düzenleme yapılmış ve çerçeve 20 nci madde olarak Tasarıya ilave edilmiştir. 

Tasarının çerçeve 9 uncu maddesi ile değiştirilmesi öngörülen Çevre Kanununun ek 1 inci 
maddesi, bu maddede yer alan düzenlemeler diğer maddeler içinde yer aldığından gereksiz görül
müş ve Tasan metninden çıkarılmıştır. 

Tasarının çerçeve 10 uncu maddesi ile değiştirilmesi öngörülen Çevre Kanununun geçici 2 nci 
maddesinde yer alan düzenlemeler, Ek Madde 3 'te düzenlenmiş olduğundan gereksiz görülerek 
Tasarı metninden çıkarılmıştır. 

Tasarıya çerçeve 21 inci madde ile 12 Ek Madde ilave edilmiştir: 
Ek 1 inci madde ile, toprağın korunması ve toprak kirliliğinin önlenmesine dair esaslara yer 

verilmiştir. 

Ek 2 nci madde ile, faaliyetleri sonucu çevreye zarar verecek olan kurum, kuruluş ve işlet
melere çevre yönetim birimi kurma, çevre görevlisi istihdam etme ve Bakanlıkça yetkilendirilmiş 
kurum ve kuruluşlardan bu amaçla hizmet satın alma yükümlülüğü getirilmiştir. 

Ek 3 üncü madde ile içme ve kullanma suyu rezervuarlarının ve diğer su kaynaklarının korun
masına yönelik düzenleme yapılmıştır. 

Ek 4 üncü madde ile ülkeye girişi, kullanılması, taşınması, depolanması ve bulundurulması bu 
Kanuna göre suç teşkil eden maddelere ilgili idarece el konulması ve bu maddelerin ilgili idarenin 
talebi ile yetkili sulh ceza mahkemesi kararı ile müsadere edilmesi hükmü getirilmiştir. 

Ek 5 inci madde ile yönetmelikte belirtilen koşulları taşıyanların Bakanlıkça çevre gönüllüsü 
olarak görevlendirebileceği, görevini kötüye kullandığı tespit edilen çevre gönüllülerinin görev
lerine son verileceği ve çevre gönüllülerinin çalışma ve eğitimlerine ilişkin usul ve esasların da 
Bakanlıkça çıkarılacak bir yönetmelikle düzenleneceğine yönelik düzenleme yapılmıştır. 

Ek 6 nci madde ile motorlu taşıt sahiplerine egzoz emisyon ölçümü yaptırma zorunluluğu 
getirilmiştir. 

Ek 7 inci madde ile arıtma tesisi kuran, işleten ve yönetmeliklerde belirtilen yükümlülükleri 
yerine getiren kuruluşlara enerji kullanımında bir teşvik sağlanarak, arıtma tesisinde kullandıkları 
elektrik enerjisi tarifesinin, sanayi tesislerinde kullanılan enerji tarifesinin yüzde 50'si olarak uy
gulanması hükme bağlanmıştır. 
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Ek 8 inci madde ile Çevre ve Orman Bakanlığının, bu Kanunla öngörülen ölçme, izleme ve 
denetleme faaliyetleri ile çevre sorunlarının çözümüne yönelik diğer faaliyetleri yerine getirmek 
üzere gerekli kurumsal alt yapıyı oluşturacağı hükmü getirilmiştir. 

Ek 9 uncu madde ile hava kalitesinin korunması ve hava kirliliğinin önlenmesi için ulusal ener
ji kaynakları öncelikli olmak üzere, belirlenen standartlara uygun temiz ve kaliteli yakıtların ve yak
ma sistemlerinin kullanılması zorunluluğu getirilmiştir. 

Ek 10 uncu madde ile düzenlenen lisans, kontrol, izin belgeleri, taahhütname ve sözleşme gibi 
belgeler uyarınca alınacak cezai şart ve benzeri gelirler ile egzoz emisyon pulu bedeli olarak egzoz 
emisyon ölçüm bedelinin yüzde 50'si oranındaki miktarın, Çevre ve Orman Bakanlığı Döner Ser
maye İşletmesi bütçesine gelir olarak kaydedilmesi hükme bağlanmıştır. 

Ek 11 inci madde ile Bakanlığın, çevre ile ilgili olarak gerekli gördüğü her türlü veri ve bilgiyi, 
kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden doğrudan isteme yetkisi ile veri ve bilgi 
istenen kurum ve kuruluşların bu bilgileri bedelsiz olarak ve talep edilen sürede vermekle yüküm
lü olacakları yönünde bir düzenleme yapılmıştır. 

Ek 12 nci madde ile Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının personeline döner sermaye gelirlerinden 
ek ödeme yapılmasına ilişkin bir düzenleme yapılmıştır. 

Tasarının çerçeve 11 inci maddesi ile Çevre Kanununun 16, 21, 22 ve 23 üncü maddelerinin 
yürürlükten kaldırılması öngörülmektedir. 23 üncü madde yeniden düzenlendiğinden bu madde 
kapsamı dışında bırakılmış, Ek 1 inci maddede yer alan düzenlemelere diğer maddeler içinde yer 
verildiğinden yürürlükten kaldırılan maddeler içine dahil edilmiş ve bu düzenleme çerçeve 22 inci 
madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarıya 7 Geçici Madde ilave edilmiştir: 
Geçici 1 inci madde ile Bu Kanun uyarınca Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikler bu Kanunun 

yürürlüğe girmesinden itibaren en geç bir yıl; Hazine Müsteşarlığı tarafından tespit edilecek sigor
ta genel şartlan ile Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan tarafından onaylanacak tarife ve 
talimatlar bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren en geç altı ay içinde yayımlanacağı hükme 
bağlanmıştır. 

Geçici 2 nci madde ile bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte faal durumda olan işletmelere bu 
Kanun ve yönetmeliklerle getirilen ek yükümlülüklerin gerçekleştirilmesi için Bakanlıkça bir yıla 
kadar süre verilebileceği düzenlenmiştir. 

Geçici 3 üncü madde ile bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Çevre ve Orman Bakanlığı ve 
bağlı kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi hükmü gereğince halen sözleşmeli statüde 
çalışanlar ile 4857 sayılı İş Kanununa tâbi olarak geçici işçi statüsünde çalışmakta olan ve bu 
Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir ay içinde memurluğa geçmek için yazılı olarak müracaat 
eden, en az 4 yıllık eğitim veren fakülte ve yüksek okullardan veya denkliği Yüksek Öğrenim 
Kurumu tarafından kabul edilmiş olan yurt dışındaki eğitim kurumlarından mezun olan personel öğ
renim durumlarına göre yükselebilecekleri tavanı aşmamak kaydıyla derece ve kademeleri tespit 
edilmek suretiyle memur kadrolarına intibak ettirilmelerine yönelik bir düzenleme yapılmıştır. 

Geçici 4 üncü madde ile bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Çevresel Etki Değerlendir
mesi Yönetmeliği hükümlerine tâbi olduğu halde, yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerden, hali 
hazırda yer seçimi uygun olanların, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde, 
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yönetmelikler çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirdiklerini gösterir çevresel durum değer
lendirme raporunu hazırlayarak Bakanlığa sunmaları ve belirlenen şartları sağlayanların baş
vurularının altı ay içinde karara bağlanacağı hükmü getirilmiş, çevresel durum değerlendirme 
raporunu altı ay içinde Bakanlığa sunmayan ya da raporun Bakanlığa sunulmasından itibaren altı ay 
içerisinde gerekli çevre koruma önlemlerini almayan faaliyetlerin Bakanlıkça süre verilmeksizin 
durdurulacağı şeklinde bir düzenleme yapılmıştır. 

Geçici 5 inci madde ile atıksu arıtma ve evsel nitelikli katı atık bertaraf tesisini kurmayanlara, 
bu tesislerin kurulmasına ilişkin iş termin planlarını Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir 
yıl içinde Bakanlığa sunma ve belirlenen sürelerde işletmeye alma yükümlülüğü getirilmiştir. 

Geçici 6 ncı madde ile Bakanlık merkez teşkilatında kullanılmak üzere 300 adet çevre ve or
man uzman yardımcısı, 300 adet çevre ve orman uzmanı kadroları ihdas edilmesi yönünde bir 
düzenleme yapılmıştır. 

Geçici 7 nci madde ile bu Kanunda geçen Türk Lirası ibaresinin, 5083 sayılı Türkiye Cum
huriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun hükümlerine göre, tedavülde bulunan paranın 
"Yeni Türk Lirası" olarak adlandırıldığı sürece kullanılacağı hükmü getirilmiştir. 

Tasarının yürürlüğe ilişkin 12 nci maddesi 23 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 
Tasarının yürütmeye ilişkin 13 üncü maddesi 24 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 

Bu değişikliklerle Alt Komisyonumuz Tasarıyı 24 madde olarak yeniden düzenlemiş ve bir Alt 
Komisyon Metni oluşturmuştur. 

Raporumuz, Çevre Komisyonu Başkanlığına saygı ile arz olunur. 

Başkan Üye 
Yahya Baş Mehmet Boztaş 
Samsun Aydın 

(Tümüne muhalifim) 
Üye Üye 

İbrahim Köşdere Rasim Çakır 
Çanakkale Edirne 

(Bazı maddelere muhalifim) 

MUHALEFET ŞERHİ 
Alt komisyonda görüşülmüş olan Çevre Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına 

dair kanun tasarısı ile ilgili: Madde 9, Madde 10, Madde 21 in Ek 1. Maddesi ve Ek 9 uncu Mad
delerine karşı olduğumu saygılarımla arz ederim. 

10.3.2005 
Rasim Çakır 

Edirne 

Uye 
Mehmet Alp 

Burdur 

Üye 

Şemsettin Murat 
Elazığ 
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KARŞI OY YAZISI 
"Alt Komisyonda görüşülmekte olan Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Tasansı"nın geneline aşağıdaki nedenlerle muhalif kaldığımı belirtirim. 

Çevre Kanunu, sadece Çevre ve Orman Bakanlığının iş ve işlemlerinde kolaylaştırıcı hüküm
ler getirmekle sınırlı kalmayıp; tüm birey, kuruluş ve kurumların ihtiyaçlarına çevreci bir bakış 
açısıyla yanıt verecek şekilde yeniden ele alınmalı ve güncelleştirilerek geleceğin çevre koruma 
çalışmalarına da çözüm getirmesini sağlayacak düzenlemeleri kapsamalıdır. Bu nedenle tasarının, 
Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun olarak ele alınması önem
lidir. Bilindiği üzere Anayasamızın 56 ncı maddesi "Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama 
hakkında sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek dev
letin ve vatandaşların ödevidir" demekle çevre hakkını güvence altına almakta ve bu konuda tüm 
birey ve kuruluşları sorumlu tutmaktadır. Bu nedenle çevre hakkının kullanılması ve toplumsal 
bansın sağlanmasında, toplumun üretici veya doğal kaynaklan kullanıcı kesimleri, bireylerin 
yaşamını tehdit edici şekilde çevreyi kirletme hakkına sahip değillerdir. Hiçbir kişi ve kurum 
gelecek nesillerin ortak mirası olan çevreye zarar verme hakkına sahip değildir. Özellikle sanayinin 
ekonomik faaliyetlerinde bu durum temel bir kriter olmaldır. 

Vatandaşların sağlıklı bir çevrede yaşama haklannı özgürce kullanabilecekleri gibi, örgütlü 
olarak temsil edildikleri sivil toplum kuruluşlannın da denetim mekanizmalanna aktif katılımlanna 
Çevre Kanunu imkân sağlamalıdır. 

Çarpık kentleşmenin önüne geçilmeli eski ve çevre sorunu yaratacak teknolojilerin transferleri 
önlenmelidir. Çevre eğitiminin yaygınlaştınlması, çevre cezalarının caydıncı bir noktaya getiril
mesi şarttır. 

Çevre Kanunu çevreci bir mantığı öne çıkartmalıdır. Çevre Kanununda hâkim olan ticarî bir 
mantığı çağnştıran sürdürülebilir kalkınma yerine, sürdürülebilir çevre ya da sürdürülebilir yaşam 
mantığı esas alınmalıdır. 

Tasarının yukanda belirtilen yaklaşımla daha da iyileştirilebilmesi üst komisyonda sağlanacağı 
inancıyla alt komisyon metninin geneline muhalefet ediyorum. 

11.3.2005 

Mehmet Boztaş 
Aydın 
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ALT KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ METİN 
ÇEVRE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI 
MADDE 1.- 9.8.1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 1 inci maddesi aşağıdaki şekil

de değiştirilmiştir. 
"Madde 1.- Bu Kanunun amacı, bütün canlıların ortak varlığı olan çevrenin, sürdürülebilir kal

kınma ilkesi doğrultusunda korunmasını sağlamaktır." 
MADDE 2 - 2872 sayılı Kanunun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 2.- Bu Kanunda geçen terimlerden; 
Çevre: Canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim 

içinde bulundukları biyolojik, fiziksel, sosyal, ekonomik ve kültürel ortamı, 
Çevre korunması: Çevresel değerlerin ve ekolojik dengenin tahribini, bozulmasını ve yok ol

masını önlemeye, mevcut bozulmaları gidermeye, çevreyi iyileştirmeye ve geliştirmeye, çevre kir
liliğini önlemeye yönelik çalışmaların bütününü, 

Çevre kirliliği: Çevrede meydana gelen ve canlıların sağlığını, çevresel değerleri ve ekolojik 
dengeyi bozabilecek her türlü olumsuz etkiyi, 

Sürdürülebilir kalkınma: Bugünkü ve gelecek kuşakların, sağlıklı bir çevrede yaşamasını 
güvence altına alan çevresel, ekonomik ve sosyal hedefler arasında denge kurulması esasına dayalı 
kalkınma ve gelişmeyi, 

Alıcı ortam: Hava, su, toprak ortamları ile bu ortamlarla ilişkili ekosistemleri, 
Doğal kaynak: Bütün bitki, hayvan ve mikroorganizmalar ile bunların yaşama ortamları olan 

hava, su, toprak ve doğada bulunan cansız varlıkları, 
Kirleten: Faaliyetleri sırasında veya sonrasında doğrudan veya dolaylı olarak çevre kirliliğine, 

ekolojik dengenin ve çevrenin bozulmasına neden olan gerçek ve tüzel kişileri, 
Ekosistem: Canlıların kendi aralarında ve cansız çevreleriyle ilişkilerini bir düzen içinde yürüt

tükleri biyolojik, fiziksel ve kimyasal sistemi, 
Atıksu: Evsel, endüstriyel, tarımsal ve diğer kullanımlar sonucunda kirlenmiş veya özellikleri 

kısmen veya tamamen değişmiş sulan, 
Atıksu altyapı tesisleri: Evsel ve/veya endüstriyel atıksuları toplayan kanalizasyon sistemi ile 

atıksulann arıtıldığı ve alıcı ortama verilmesinin sağlandığı sistem ve tesislerin tamamını, 
Arıtma tesisi: Her türlü faaliyet sonucu oluşan katı, sıvı ve gaz halindeki atıkların yönetmelik

lerde belirlenen standartları sağlayacak şekilde arıtıldığı tesisleri, 
Ekolojik denge: İnsan ve diğer canlıların varlık ve gelişmelerini doğal yapılarına uygun bir 

şekilde sürdürebilmeleri için gerekli olan şartların bütününü, 
Sulak alan: Doğal veya yapay, devamlı veya geçici, suları durgun veya akıntılı, tatlı, acı veya 

tuzlu, denizlerin gelgit hareketlerinin çekilme devresinde altı metreyi geçmeyen derinlikleri kap
sayan, başta su kuşları olmak üzere canlıların yaşama ortamı olarak önem taşıyan bütün sular, 
bataklık, sazlık ve turbiyeler ile bu alanlann kıyı kenar çizgisinden itibaren kara tarafına doğru 
ekolojik açıdan sulak alan kalan yerleri, 

Biyolojik çeşitlilik: Kara, deniz ve diğer su ekosistemleri ile bu ekosistemlerin bir parçası olan 
ekolojik kompleksler de dahil olmak üzere tüm kaynakları içeren canlı organizmalar arasındaki 
farklılaşma, türlerin kendi içindeki ve türler arasındaki çeşitlilik ile ekosistem çeşitliliğini, 
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Atık: Herhangi bir faaliyet sonucunda oluşan, çevreye atılan veya bırakılan her türlü maddeyi, 
Evsel atık: Konutlardan atılan tehlikeli ve zararlı atık kavramına girmeyen bahçe, park ve pik

nik alanları gibi yerlerden gelen katı atıkları, 

Radyoaktif atık: İlgili mevzuat uyarınca yetkili kılınan merciler tarafından belirlenen serbest 
bırakma seviyelerinin üzerinde aktivite ve konsantrasyonda radyoizotopları bulunduran veya bu 
radyoizotoplarla bulaşmış ve tekrar kullanılması mümkün olmayan madde ve malzemeleri, 

Tehlikeli atık: Fiziksel, kimyasal ve/veya biyolojik yönden olumsuz etki yaparak ekolojik den
ge ile insan ve diğer canlıların doğal yapılarının bozulmasına neden olan atıklar ve bu atıklarla kir
lenmiş maddeleri, 

Tehlikeli kimyasallar : Fiziksel, kimyasal ve/veya biyolojik yönden olumsuz etki yaparak 
ekolojik denge ile insan ve diğer canlıların doğal yapılarının bozulmasına neden olan her türlü kim
yasal madde ve ürünleri, 

Kirli balast: Duran veya seyir halindeki tankerden, gemiden veya diğer deniz araçlarından su 
üzerine bırakıldığında; su üstünde veya bitişik sahil hattında petrol, petrol türevi veya yağ izlerinin 
görülmesine neden olan veya su üstünde ya da su altında renk değişikliği oluşturan veya askıda katı 
madde/emülsiyon halinde maddelerin birikmesine yol açan balast suyunu, 

Çevresel etki değerlendirmesi: Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek 
olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye 
zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alter
natiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolün
de sürdürülecek çalışmaları, 

Stratejik çevresel değerlendirme: Onaya tâbi plan ya da programın onayından önce planlama 
veya programlama sürecinin başlangıcından itibaren, çevresel değerlerin plan ve programa entegre 
edilmesini sağlamak, plan ya da programın olası çevresel etkilerini en aza indirmek ve karar 
vericilere yardımcı olmak üzere katılımcı bir yaklaşımla sürdürülen ve yazılı bir raporu da içeren 
çevresel değerlendirme çalışmalarını, 

Çevre yönetimi: İdarî, teknik, hukuki, politik, ekonomik, sosyal ve kültürel araçları kullanarak 
doğal ve yapay çevre unsurlarının sürdürülebilir kullanımını ve gelişmesini sağlamak üzere yerel, 
bölgesel, ulusal ve küresel düzeyde belirlenen politika ve stratejilerin uygulanmasını, 

Çevre yönetim birimi/Çevre görevlisi: Bu Kanun ve Kanuna göre yürürlüğe konulan düzen
lemeler uyarınca denetime tâbi tesislerin faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu, alınan tedbirlerin 
etkili olarak uygulanıp uygulanmadığını değerlendiren, tesis içi yıllık denetim programları düzen
leyen birim ya da görevliyi, 

Çevre gönüllüsü: Bakanlıkça, uygun niteliklere sahip kişiler arasından seçilen ve Bu Kanun ve 
Kanuna göre yürürlüğe konulan düzenlemelere aykırı faaliyetleri Bakanlığa iletmekle görevli ve 
yetkili kişiyi, 

Çevre düzeni planı: Kalkınma ve bölge planları temel alınarak sürdürülebilir kalkınma ilkesi 
doğrultusunda doğal kaynakların rasyonel kullanımını, ekonomik kararlar ile ekolojik kararların 
birbirine entegrasyonunu sağlamak üzere gelişme ve koruma politika ve stratejilerini, konut, sanayi, 
tanm, turizm ve ulaşım gibi yerleşme ve arazi kullanım kararlarını belirleyen ve nazım ve uygulama 
imar planlarına esas teşkil eden 1/50.000, 1/100.000 ve daha küçük ölçekli fiziki planı, 
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Çevreye ilişkin bilgi: Su, hava, toprak, bitki ve hayvan varlığı ile bunları olumsuz olarak et
kileyen veya etkileme ihtimali bulunan faaliyetler ve alınan idarî ve teknik önlemlere ilişkin olarak 
mevcut bulunan her türlü yazılı, sözlü veya görüntülü bilgi veya veriyi, 

İş termin planı: Atıksu ve evsel nitelikli katı atık kaynaklarının yönetmelikte belirtilen alıcı or
tam deşarj standartlannı sağlamak için yapmaları gereken atıksu antma tesisi ve/veya kanalizasyon 
gibi altyapı tesisleri ile katı atık bertaraf tesislerinin gerçekleştirilmesi sürecinde yer alan yer 
seçimi, proje, ihale, inşaat, işletmeye alma gibi işlerin zamanlamasını gösteren planı, 

Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını, 
ifade eder." 
MADDE 3.- 2872 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 3.- Çevrenin korunmasına ve kirliliğinin önlenmesine ilişkin genel ilkeler şunlardır: 
a) Başta idare, meslek odaları, birlikler ve sivil toplum kuruluşları olmak üzere herkes, çev

renin korunması ve kirliliğin önlenmesi ile görevli olup bu konuda alınacak tedbirlere ve belirlenen 
esaslara uymakla yükümlüdürler. 

b) Arazi ve kaynak kullanım kararlarını veren ve proje değerlendirmesi yapan yetkili kuruluş
lar, karar alma süreçlerinde sürdürülebilir kalkınma ilkesini gözetirler. 

c) Yapılacak ekonomik faaliyetlerin faydası ile doğal kaynaklar üzerindeki etkisi sürdürülebilir 
kalkınma ilkesi çerçevesinde uzun dönemli olarak değerlendirilir. 

d) Çevre politikalanmn oluşmasında katılım hakkı esastır. 
e) Her türlü faaliyet sırasında doğal kaynakların ve enerjinin verimli bir şekilde kullanılması 

amacıyla atık oluşumunu kaynağında azaltan ve atıklann geri kazanılmasını sağlayan çevre ile 
uyumlu teknolojilerin kullanılması esastır. 

f) Kirlenme ve bozulmanın önlenmesi, sınırlandırılması, giderilmesi ve çevrenin iyileştirilmesi 
için yapılan harcamalar kirleten ve bozulmaya neden olan tarafından karşılanır. Kirletenin kirlen
meyi ve bozulmayı durdurmak, gidermek ve azaltmak için gerekli önlemleri almaması veya bu ön
lemlerin yetkili makamlarca doğrudan alınması nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan 
gerekli harcamalar 6183 sayılı Amme Alacaklannm Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine 
göre kirletenden tahsil edilir. 

g) Çevrenin korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve giderilmesi için uyulması zorunlu stan
dartlar ile vergi, harç, katılma payı, çeşitli teşvikler, emisyon ücreti ve kirletme bedeli alınması, kar
bon ticareti gibi piyasaya dayalı mekanizmalar ve ekonomik araçlar kullanılır. 

h) Bölgesel ve küresel çevre sorunlarının çözümüne yönelik olarak taraf olduğumuz ulus
lararası anlaşmalar sonucu ortaya çıkan ulusal hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerek
li teknik, idarî, mali ve hukuki düzenlemeler Bakanlığın koordinasyonunda yapılır. 

Gerçek ve tüzel kişiler, bu düzenlemeler sonucu ortaya çıkabilecek maliyetleri karşılamakla 
yükümlüdür. 

ı) Çevrenin korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevre sorunlarının çözümüne yönelik 
gerekli teknik, idarî, mali ve hukuki düzenlemeler Bakanlığın koordinasyonunda yapılır." 

MADDE 4.- 2872 sayılı Kanunun İkinci Bölümünün başlığı "Yüksek Çevre Kurulu ve Görev
leri" olarak değiştirilmiş ve mülga 4 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde yeniden 
düzenlenmiştir. 
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"Yüksek Çevre Kurulu 

Madde 4.- Başbakanın başkanlığında, Başbakanın bulunmadığı zamanlarda Çevre ve Orman 
Bakanının Başkanlığında, Başbakanın belirleyeceği sayıda Bakan ile Bakanlık Müsteşarından 
oluşan Yüksek Çevre Kurulu kurulmuştur. 

Diğer Bakanlar gündeme göre Kurul toplantılarına başkan tarafından çağrılabilir. 
Kurul yılda en az bir defa toplanır. 
Kurulun sekreterya hizmetleri Bakanlıkça yürütülür. 
Kurulun çalışmaları ile ilgili konularda ön hazırlık ve değerlendirme yapmak üzere, Bakanlık 

Müsteşannın başkanlığında ilgili bakanlık müsteşarlan, diğer kurum ve kuruluşlann en üst düzey 
yetkili amirlerinin katılımı ile toplantılar düzenlenir. Bu toplantılara gündeme göre ilgili kamu 
kurumu niteliğindeki kuruluşların birlik temsilcileri, meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşlan, 
yerel yönetim temsilcileri, üniversite temsilcileri ve bilimsel kuruluşlann temsilcileri davet edilir. 

Kurulun çalışma usul ve esaslan ile diğer hususlar yönetmelikle belirlenir." 
MADDE 5.- 2872 sayılı Kanunun mülga 5 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 

yeniden düzenlenmiştir. 
"Yüksek Çevre Kurulunun görevleri 
Madde 5.- Yüksek Çevre Kurulunun görevleri şunlardır: 
a) Etkin bir çevre yönetiminin sağlanması için hedef, politika ve strateji belirlemek, 
b) Sürdürülebilir kalkınma ilkesi çerçevesinde ekonomik kararlara çevre boyutunun dahil edil

mesine imkân veren hukuki ve idarî tedbirleri belirlemek, 
c) Birden fazla bakanlık ve kuruluşu ilgilendiren çevre konulanna ilişkin uyuşmazlıklarda 

nihai kararı vermek." 
MADDE 6.- 2872 sayılı Kanunun değişik 9 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekil

de değiştirilmiştir. 

"Çevrenin korunması 
Madde 9.- Çevrenin korunması amacıyla, 
a) Doğal çevreyi oluşturan biyolojik çeşitlilik ile bu çeşitliliği banndıran ekosistemin korun

ması esastır. Biyolojik çeşitliliği koruma ve kullanım esasları, sürdürülebilir kalkınma ilkesi doğrul
tusunda yerel yönetimlerin, üniversitelerin, sivil toplum kuruluşlarının ve ilgili diğer kuruluşlann 
görüşleri alınarak belirlenir. 

b) Ülke fiziki mekanında sürdürülebilir kalkınma ilkesi doğrultusunda, koruma kullanma den
gesi gözetilerek kentsel ve kırsal nüfusun bannma, çalışma, dinlenme, ulaşım gibi ihtiyaç alanlarını 
belirlemek, bu ihtiyaçların karşılanması sonucu oluşabilecek çevre kirliliğini önlemek amacıyla 
nazım ve uygulama imar planlanna esas teşkil etmek üzere çevre düzeni planları Bakanlıkça yapılır, 
yaptırılır ve onaylanır. Çevre düzeni planlannın yapılmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça 
çıkartılacak yönetmelikle belirlenir. 

c) Ülke ve dünya ölçeğinde ekolojik önemi olan, çevre kirlenmeleri ve bozulmalanna duyarlı 
alanlan, doğal güzelliklerin gelecek kuşaklara ulaşmasını emniyet altına almak üzere gerekli düzen
lemelerin yapılabilmesi amacıyla, Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak tespit ve ilan etmeye Bakan
lar Kurulu yetkilidir. 
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Bu bölgelere ilişkin plan ve projelerin hazırlanmasında 3.5.1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar 
Kanununun 9 uncu maddesi hükümleri uygulanmaz. 

d) Sulak alanların doğal yapılarının ve ekolojik dengelerinin korunması esastır. Sulak alanların 
doldurulması ve kurutulması yolu ile arazi kazanılamaz. Bu hükme aykm olarak arazi kazanılması 
halinde söz konusu alan faaliyet sahibince eski haline getirilir. 

Sulak alanların korunması ve yönetimine ilişkin usul ve esaslar ilgili kurum ve kuruluşların 
görüşü alınarak Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 

e) Biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliğinin sağlanması bakımından nesli tehdit veya tehlike 
altında olanlar ile nadir bitki ve hayvan türlerinin korunması esas olup, mevzuata aykırı biçimde 
ticarete konu edilmeleri yasaktır. 

f) Doğal kaynakların korunması, kirliliğinin ve tahribatının önlenmesi ve kalitesinin iyileştiril
mesi için gerekli idarî, hukuki ve teknik esaslar Bakanlık tarafından belirlenir. 

g) Ülkenin deniz, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının ve su ürünleri istihsal alanlarının 
korunarak kullanılmasının sağlanması ve kirlenmeye karşı korunması esastır. Su ürünleri istihsal 
alanları ile ilgili alıcı ortam standartları Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca belirlenir. Alıcı su ortam
larına atıksu deşarjlarına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkartılacak yönetmelikle belirlenir. 

h) Çevrenin korunması ve kamuoyunda çevre bilincinin geliştirilmesi amacıyla, okul öncesi 
eğitimden başlanarak Millî Eğitim Bakanlığına bağlı örgün eğitim kurumlarının öğretim program
larında çevre ile ilgili konulara yer verilmesi esastır. 

Yaygın eğitime yönelik olarak, radyo ve televizyon programlarında da çevrenin önemine ve 
çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik programlara yer verilmesi esastır. Türkiye Radyo Televiz
yon Kurumu ile özel televizyon kanallarına ait televizyon programlarında ayda en az iki saat, özel 
radyo kanallarının programlarında ise ayda en az yarım saat eğitici yayınlann yapılması zorunludur. 
Bu yayınlann %20 sinin izlenme ve dinlenme oranı en yüksek saatlerde yapılması esastır. Radyo 
Televizyon Üst Kurulu, görev alanına giren hususlarda bu maddenin takibi ile yükümlüdür." 

MADDE 7.- 2872 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 10.- Gerçekleştirmeyi planladıkları faaliyetleri sonucu çevre sorunlarına yol 

açabilecek kurum, kuruluş ve işletmeler, Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu veya proje tanıtım 
dosyası hazırlamakla yükümlüdürler. 

Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli 
Değildir Kararı alınmadıkça bu projelerle ilgili onay, izin, teşvik, yapı ve kullanım ruhsatı 
verilemez; proje için yatınma başlanamaz ve ihale edilemez. 

Çevresel Etki Değerlendirmesine tâbi projeler ve Stratejik Çevresel Değerlendirmeye tâbi plan ve 
programlar ve konuya ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir." 

MADDE 8.- 2872 sayılı Kanunun 11 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

"İzin alma, antma ve bertaraf etme yükümlülüğü 
Madde 11.- Üretim, tüketim ve hizmet faaliyetleri sonucunda oluşan atıklannı alıcı ortamlara 

doğrudan veya dolaylı vermeleri uygun görülmeyen tesis ve işletmeler ile yerleşim birimleri atık
lannı yönetmeliklerde belirlenen standart ve yöntemlere uygun olarak arıtmak ve bertaraf etmekle 
veya ettirmekle ve öngörülen izinleri almakla yükümlüdürler. 
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Birinci fıkrada belirtilen yükümlülüğü bulunan tesis ve işletmeler ile yerleşim birimlerine; 
1) İnşaat ruhsatı aşamasında bu yükümlülüğünü yerine getireceğini gösterir proje ve belgeleri 

ilgili kuruma sunmadıkça inşaat ruhsatı verilmez. 
2) İnşaatı bitmiş olanlardan, bu yükümlülüğü yerine getirmeyenlere işletme ruhsatı ve/veya 

yapı kullanma ruhsatı verilmez. 
3) İnşaat ruhsatına, yapı kullanma veya işletme ruhsatına haiz olmakla birlikte antma ve ber

taraf yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde, verilmiş yapı kullanma izni veya işletme izni 
iptal edilir. 

Faaliyetlerinde değişiklik yapmayı ve/veya tesislerini büyütmeyi planlayan gerçek ve tüzel 
kişiler yönetmelikle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde atıklarını arıtma veya bertaraf etme 
yükümlülüğünü yerine getirmek zorundadırlar. 

Atık sulan toplayan kanalizasyon sistemi ile atık sulann antıldığı ve arıtılmış atık sulann ber-
tarafının sağlandığı atıksu altyapı sistemlerinin kurulması, bakımı, onanmı, ıslahı ve işletilmesin
den; Büyükşehirlerde 20.11.1981 tarihli ve 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel 
Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunla belirlenen kuruluşlar, belediye ve mücavir alan 
sınırlan içinde belediyeler, bunlann dışında iskâna konu her türlü kullanım alanında valiliğin 
denetiminde bu alanlan kullananlar sorumludur. 

Serbest ve/veya endüstri bölgelerinde bölge müdürlükleri, kültür ve turizm koruma ve gelişme 
bölgelerinde, turizm merkezlerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı veya yetkili kıldığı birimler, or
ganize sanayi bölgelerinde organize sanayi bölgesi yönetimi, küçük sanayi sitelerinde kooperatif 
başkanlıkları, mevcut yerleşim alanlanndan kopuk olarak münferit yapılmış tatil köyü, tatil sitesi, 
turizm tesis alanları vb. kullanım alanlannda ise site yönetimleri veya tesis işletmecileri atıksu alt
yapı sistemlerinin kurulması, bakımı, onanmı ve işletilmesinden sorumludurlar. 

Atıksu altyapı sistemlerini kullanan ve/veya kullanacaklar bağlantı sistemlerinin olup ol
madığına bakılmaksızın arıtma sistemlerinden sorumlu yönetimlerin yapacağı her türlü yatınm, iş
letme, bakım, onarım, ıslah ve temizleme harcamalannın tamamına kirlilik yükü oranında katılmak 
zorundadırlar. Atıksu ön antma tesisleri kurup gerekli izinleri alanlar ve Yönetmelikte belirlenen 
şekilde çalıştıranlar bu zorunluluk kapsamı dışında olup, sadece bağlantı kanalının kullanım har-
camalanndan sorumludur. 

Atıksu toplama havzasının birden fazla belediye veya kurumun yetki sahasında olması halin
de; atıksu antma tesisini işleten kurum, atıksu ile ilgili yatınm ve harcama giderlerini kirletenler
den kirlilik yükü nispetinde tahsil eder. 

Atık üreticileri uygun metot ve teknolojiler ile atıklannı en az düzeye düşürecek tedbirleri al
mak zorundadırlar. 

Atıkların üretiminin ve zararlarının önlenmesi veya azaltılması ile atıkların geri kazanılması ve 
geri kazanılabilen atıklann kaynağında ayrı toplanması esastır.Atık yönetim planlannm hazırlan
masına ilişkin esaslar, Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 

Geri kazanım imkânı olmayan atıklar, yönetmeliklerle belirlenen uygun yöntemlerle bertaraf 
edilir. 

Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler evsel atık bertaraf tesislerini kurmak kurdurmak, işletmek 
veya işlettirmekle yükümlüdürler. Bu hizmetten yararlanan ve/veya yararlanacaklar, sorumlu yönetim
lerin yapacağı yatınm, işletme, bakım, onanm ve ıslah harcamalanna katılmakla yükümlüdür. 
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Üretici ve piyasaya sürenlerin sorumluluğu kapsamında yükümlülük getirilen üreticiler ve 
piyasaya sürenler, ürünlerinin faydalı kullanım ömrü sonucunda oluşan atıklarının toplanması, 
taşınması, geri kazanımı, geri dönüşümü ve bertaraf edilmelerine dair yükümlülüklerinin yerine 
getirilmesi ve bunlara yönelik gerekli harcamalarının karşılanması, eğitim faaliyetlerinin gerçekleş
tirilmesi amacıyla sektörel bazda ve Bakanlığın koordinasyonunda bir araya gelerek tüzel kişiliğe 
haiz birlikler oluştururlar. Bu kapsamda yükümlülük getirilen kurum ve kuruluşların sorumluluk
larının bu birliklere devrine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkartılacak yönetmeliklerle belir
lenir. 

Tehlikeli atık üreticileri, Yönetmelikle belirlenecek esaslara göre atıklarını bertaraf etmek veya 
ettirmekle yükümüdürler. 

Atık geri kazanım, geri dönüşüm ve bertaraf tesislerini kurmak ve işletmek isteyen gerçek 
ve/veya tüzel kişiler yönetmelikle belirlenen esaslar doğrultusunda Bakanlıktan lisans almakla 
yükümlüdür. 

Evsel atıklar hariç olmak üzere, atık taşıma ve/veya toplama işlerini yapan kurum veya 
kuruluşlar Bakanlıktan lisans almak zorundadır. 

Atıksu arıtımı, atık bertarafı ve atık geri kazanım tesisleri yapmak amacıyla belediyelerin hiz
met birlikleri kurmaları halinde, bu hizmet birliklerine araştırma, etüt ve proje konularında Bakan
lıkça teknik ve mali yardım yapılır. Tesis yapım projeleri ise bu Kanunun 18 inci maddesi çer
çevesinde kredi ile desteklenebilir. Kredi borcunun geri ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Am
me Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip yapılır ve öncelikle 2380 
sayılı Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında 
Kanunun ek 4 üncü maddesi hükümleri çerçevesinde ilgili belediyelerin İller Bankasındaki pay
larından tahsil olunur. 

Arıtma ve bertaraf etme yükümlülüğüne tâbi tesis ve işletmeler ile yerleşim birimleri, bu 
yükümlülüğe istinaden kurulması zorunlu olan arıtma ve bertaraf sistemleri, atıksu arıtma ve ön 
arıtma sistemleri ile atıksu altyapı sistemlerinin kurulması, onanını, ıslahı, işletilmesi ve har
camalara katkı paylarının belirlenmesi ile ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça yönetmeliklerle düzen
lenir. Bu konuda diğer kanunlarla verilen yetkiler saklıdır. 

Bu Kanunun uygulanmasını sağlamak üzere alınması gereken izinler ve bu izinlerin tâbi 
olacağı usul ve esaslar Bakanlıkça çıkartılacak yönetmeliklerle belirlenir. 

Faaliyetleri nedeniyle çevreye olumsuz etkileri olabilecek kurum, kuruluş ve işletmeler tarafın
dan, faaliyetlerine ilişkin olası bir kaza durumunda, kazanın çevreye olumsuz etkilerini kontrol al
tına almak ve azaltmak üzere uygulanacak acil durum planları hazırlanması zorunludur. Buna iliş
kin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 

Bu planlar dikkate alınarak Bakanlığın koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşlarca yerel, 
bölgesel ve ulusal acil durum planları hazırlanır. 

Liman, tersane, gemi bakım-onarım, gemi söküm, marina gibi kıyı tesisleri; kendi tesislerinde 
ve gemi ve diğer deniz araçlarında oluşan petrollü, yağlı katı atıklar ve sintine, kirli balast, slaç, slop 
gibi sıvı atıklar ile evsel atıksu ve katı atıkların alınması, depolanması, taşınması ve bertarafı ile il
gili işlemleri ve tesisleri yapmak veya yaptırmakla yükümlüdürler. Buna ilişkin usul ve esaslar 
Bakanlıkça çıkartılacak yönetmelikle belirlenir." 
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MADDE 9 - 2872 sayılı Kanunun değişik 12 nei maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Denetim, bilgi verme ve bildirim yükümlülüğü 
Madde 12.- Bu Kanun hükümlerine uyulup uyulmadığını denetleme yetkisi Bakanlığa aittir. 

Gerektiğinde bu yetki, Bakanlıkça; il özel idarelerine, çevre denetim birimlerini kuran belediye 
başkanlıklarına, Denizcilik Müsteşarlığına, Sahil Güvenlik Komutanlığına, 13.10.1983 tarihli ve 
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre belirlenen denetleme görevlilerine veya Bakanlıkça 
uygun görülen diğer kurum ve kuruluşlara devredilir. Denetimler, Bakanlığın belirlediği denetim 
usul ve esasları çerçevesinde yapılır. 

Askeri işyerleri, askeri bölgeler ve tatbikatların bu Kanun çerçevesindeki denetimi ve 
neticelerine ait işlemler, Genelkurmay Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve 
Bakanlık tarafından müştereken hazırlanacak yönetmeliğe göre yürütülür. 

İlgililer, Bakanlığın veya denetimle yetkili diğer mercilerin isteyecekleri bilgi ve belgeleri ver
mek, yetkililerin yaptıracakları analiz ve ölçümlerin giderlerini karşılamak, denetim esnasında her 
türlü kolaylığı göstermek zorundadırlar. 

İlgililer, çevre kirliliğine neden olabilecek faaliyetleri ile ilgili olarak, kullandıkları hammad
de, yakıt, çıkardıkları ürün ve atıklar ile üretim şemalarını, acil durum planlarını, izleme sistemleri 
ve kirlilik raporları ile diğer bilgi ve belgeleri talep edilmesi halinde Bakanlığa veya yetkili denetim 
birimine vermek zorundadırlar. 

Denetim, bilgi verme ve bildirim yükümlülüğüne ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak 
yönetmelikle düzenlenir." 

MADDE 10.- 2872 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Tehlikeli kimyasallar ve atıklar 
Madde 13.- Tehlikeli kimyasalların belirlenmesi, üretimi, ithalatı, atık konumuna gelinceye 

kadar geçen süreçte kullanım alanları ve miktarları, etiketlenmesi, ambalajlanması, sınıflandırıl
ması, depolanması, risk değerlendirilmesi, taşınması ile ihracatına ilişkin usul ve esaslar ilgili 
kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak Bakanlıkça çıkartılacak yönetmelikle belirlenir. 

Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak piyasaya sürüldüğü tespit edilen tehlikeli kimyasallar ile 
bu kimyasalları içeren eşya, bunları satış ve kullanım amacıyla piyasaya süren kurum, kuruluş ve 
işletmelere toplattırılır ve imha ettirilir. Nakil ve imha için gereken masraflar ilgililerince karşılanır. 
Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde bu masraflar, ilgili kurum, kuruluş ve işletmelerden 
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir. 

Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı, bazı yakıtların, maddelerin, atıkların, tehlikeli kimyasal
lar ile bu kimyasalları içeren eşyaların ithalini, Bakanlığın görüşünü alarak yasaklayabilir veya kon
trole tâbi tutabilir. 

Tehlikeli atıkların ithalatı yasaktır. 
Tehlikeli atıkların tanımı ile tehlikeli atıkların oluşum aşamasından itibaren toplanması, ayrıl

ması, geçici ve ara depolanması, geri kazanılması, yeniden kullanılması, taşınması, bertarafı, ber
taraf sonrası kontrolü, ihracatı, transit geçişi, ambalajlanması, etiketlenmesi, denetimi ve atık 
yönetim planlarının hazırlanması ile ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça yayımlanacak yönetmelikle 
belirlenir. 
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Tehlikeli kimyasallann üretimi, satışı, depolanması, kullanılması ve taşınması faaliyetleri ile 
tehlikeli atıkların toplanması, taşınması, geçici ve ara depolanması, geri kazanımı, yeniden kullanıl
ması ve bertarafı faaliyetlerinde bulunanlar, bu Kanun ile getirilen yükümlülükler açısından 
müteselsilen sorumludurlar. Sorumlular bu Kanunda belirtilen mesleki faaliyetleri nedeniyle 
oluşacak bir kaza dolayısıyla çevreye ve üçüncü şahıslara verebilecekleri zararlara karşı tehlikeli 
kimyasal ve tehlikeli atık mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorunda olup, faaliyetlerine baş
lamadan önce Bakanlıktan gerekli izni alırlar. Sigorta yaptırma zorunluluğuna uymayan kurum, 
kuruluş ve işletmelere bu faaliyetler için izin verilmez. 

Bu maddede öngörülen zorunlu mali sorumluluk sigortasının, Hazine Müsteşarlığınca belir
lenen sigorta şirketleri tarafından ya da bu şirketlerin kendi aralarında kuracakları bir havuz tarafın
dan yapılması zorunludur. 

Bakanlık, Hazine Müsteşarlığının uygun görüşünü almak kaydıyla, tehlikeli kimyasallar ve 
tehlikeli atıklarla ilgili faaliyetlerde bulunanların mali sorumluluk sigortası yaptırma zorun
luluğunu, bu sigortaya ilişkin genel şartlar ile tarife ve talimatların yürürlüğe girmesinden itibaren 
en çok bir yıl ertelemeye yetkilidir. 

Her bir sorumlu tarafından yaptırılacak mali sorumluluk sigortasına ilişkin sigorta genel şart
lan Hazine Müsteşarlığınca onaylanır. Malî sorumluluk sigortası tarife ve talimatları Hazine Müs
teşarlığının bağlı olduğu Bakan tarafından tespit edilir. Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan 
tarifeyi serbest bırakmaya yetkilidir." 

MADDE 11.- 2872 Sayılı Çevre Kanununun 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 14.- Kişilerin huzur ve sükununu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde ilgili yönet
meliklerle belirlenen esas ve standartlar üzerinde gürültü ve titreşim oluşturulması yasaktır. 

Ulaşım araçları, şantiye, fabrika, atölye, işyeri, eğlence yeri, hizmet binaları ve konutlardan 
kaynaklanan gürültü ve titreşimin yönetmeliklerle belirlenen standartlara indirilmesi için gerekli 
tedbirler alınır." 

MADDE 12.- 2872 sayılı Kanunun 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 15.- Bu Kanun ve bu Kanun uyannca yayımlanan yönetmeliklere aykın davrananlara 
söz konusu aykırı faaliyeti düzeltmek üzere Bakanlıkça ya da 12 nci maddenin birinci fıkrası 
uyannca denetim yetkisinin devredildiği kurum ve merciler tarafından bir defaya mahsus olmak 
üzere esaslan yönetmelikle belirlenen ve bir yılı aşmamak üzere süre verilebilir. 

Faaliyet süre verilmemesi halinde derhal, süre verilmesi durumunda, bu süre sonunda aykınlık 
düzeltilmez ise Bakanlıkça ya da 12 nci maddenin birinci fıkrası uyarınca denetim yetkisinin dev
redildiği kurum ve merciler tarafından kısmen veya tamamen, süreli veya süresiz olarak durdurulur. 

Çevre ve insan sağlığı yönünden tehlike yaratan faaliyetler süre verilmeksizin durdurulur. 

Çevresel Etki Değerlendirmesi incelemesi yapılmaksızın başlanan faaliyetler Bakanlıkça, 
proje tanıtım dosyası hazırlanmaksızın başlanan faaliyetler ise mahallin en büyük mülki amiri 
tarafından süre verilmeksizin durdurulur. 

Süre verilmesi ve faaliyetin durdurulması, bu Kanunda öngörülen cezalann uygulanmasına en
gel teşkil etmez." 
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MADDE 13.- 2872 sayılı Kanunun mülga 18 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekil
de yeniden düzenlenmiştir. 

"Özel gelir ve özel ödenek 

Madde 18.- Atıksu arıtımı, atık bertarafı ve katı atık geri kazanım tesislerinin gözetim, 
fizibilite, etüt, proje ve inşaat işlerinin kredi veya yardım suretiyle desteklenmesi ile çevre düzeni 
planlannın yapımı, hava, su ve toprak kalitesinin ölçüm ve izleme ağının oluşturulması, gürültünün 
önlenmesi ile ilgili etüt ve projelerin desteklenmesi, çevresel etki değerlendirmesi faaliyetleri, hav
za koruma planı çalışmalan, biyolojik çeşitliliğin korunması, çölleşme ve iklim değişikliği ile 
mücadele çalışmaları, stratejik çevresel değerlendirme, nesli tehlikede olan bitki ve hayvan türleri 
ile yaşama ortamlannın korunması, uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerin kar
şılanması, çevre eğitimi ve yayını ile ilgili faaliyetler ve ihtisas komisyonlan için yapılan har
camalarda kullanılmak üzere; 

a) Trafiğe ilk defa tescil edilen motorlu taşıtlardan alman özel tüketim vergisi tutannın onda 
biri oranında tahsil edilen miktar, 

b) Motorlu taşıtlann her fenni muayenesi sırasında alınan fenni muayene ücretinin beşte biri 
oranında ayrıca tahsil edilen miktar, 

c) Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre gemi siciline; 16.12.1999 tarihli ve 4490 sayılı Türk 
Uluslararası Gemi Sicili Kanunu ile 491 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun uyarınca Türk Uluslararası Gemi Siciline tescil edilen her türlü deniz aracın
dan; 

1 ) Onsekiz gros tondan yüz (dahil) gros tona kadar olanlara gros ton başına 1 Türk Lirası, 
2 ) Yüzbir gros tondan beşyüz (dahil) gros tona kadar olanlardan yukarıdaki meblağa ilave 

olarak yüz gros tonun üzerindeki her gros ton başına 50 Kuruş, 
3) Beşyüzbir gros tondan beşbin (dahil) gros tona kadar olanlardan yukandaki meblağlara ilave 

olarak beşyüz gros tonun üzerindeki her gros ton başına 10 Kuruş, 

4) Beşbinbir gros tondan yirmibin (dahil) gros tona kadar olanlardan yukarıdaki meblağlara 
ilave olarak beş bin gros tonun üzerindeki her gros ton başına 5 Kuruş, 

5) Yirmibin gros tondan büyük olanlardan ise yukarıdaki meblağlara ilave olarak yirmibin 
gros tonun üzerindeki her gros ton başına 2 Kuruş, 

olmak üzere liman başkanlıklannca her yılın Ocak ayı içerisinde tahsil edilen miktar, 
d) Hava taşıt araçları ile yurt içinde yapılan, yurt dışı bağlantılı seferler hariç yolcu ve yük 

taşıma bedellerinin yüzde biri oranında aynca tahsil edilen miktar, 
e) Her türlü tütün mamulleri ile alkollü içkinin imalat ve ithalatçılan tarafından yurt içinde 

yapılacak teslimlerde satış fiyatı üzerinden hesaplanan yüzde iki oranındaki kesinti, 

f) Yurt içi ve yurt dışından temin edilecek her türlü hibe, yardım ve bağışlar, 
g) Kredi geri dönüşleri ve faizleri, 
h) İthaline izin verilen katı yakıtların CİF bedelinin binde beşi, hurdalann CİF bedelinin yüz

de biri oranındaki miktar, 
ı) Motorlu deniz ve kara taşıt araçlan ile yurt içinde yapılan yolcu taşıma bilet bedellerinin bin

de biri oranında aynca tahsil edilen miktar, 
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Çevre ve Orman Bakanlığı Merkez Saymanlığı Hesabına, tahsilatın yapıldığı tarihi takip eden 
ayın son gününe kadar yatırılır. Yatırılan bu tutarlar, Maliye Bakanlığınca bir yandan bütçeye özel 
gelir, diğer yandan Bakanlık bütçesinde açılacak tertiplere özel ödenek kaydedilir. Bu suretle 
ödenek kaydedilen miktarlardan yılı içinde harcanmayan tutarları ertesi yıl bütçesine devren kay
dedilir. Bu gelirler tahsisi mahiyette olup, amacı dışında kullanılamaz. 

Bu maddede öngörülen gelirlerin tahsilatında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. 

Bu madde uyarınca yapılacak tahsilatlara ilişkin diğer hususlar ile Bakanlık bütçesine özel 
ödenek kaydedilen tutarların harcama esas ve usulleri, kredi verilmesi gereken hallerde kredi veril
mesinin şartlan, vade ve faiz koşulları ile diğer hususlar Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine 
Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 

Birinci fıkranın (c) bendinde maktu olarak öngörülen miktarlar her yıl 4.1.1961 tarihli ve 213 
sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen 
yeniden değerleme oranında artırılır. 

Yurt içi ve yurt dışından sağlanacak her türlü kredi, hibe ve bağışlar hazinece gerekli işlemler 
yapıldıktan sonra doğrudan Bakanlık bütçesine aktarılır." 

MADDE 14.- 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 20.- İdarî nitelikteki cezalar şunlardır: 

a) Ek 6 ncı madde uyarınca emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahiplerine 250 Türk 
Lirası, yönetmeliklerle belirlenen standartlara aykırı emisyona sebep olan motorlu taşıt sahiplerine 
500 Türk Lirası idarî para cezası verilir. 

b) Hava kirliliği yönünden önemli etkileri nedeniyle kurulması ve işletilmesi yönetmelikle iz
ne tâbi tutulan tesisleri, yetkili makamlardan izin almadan kuran ve işleten veya iznin iptal edil
mesine rağmen kurmaya ve işletmeye devam eden veya bu tesislerde izin almaksızın sonradan 
değişiklik yapan veya yetkili makamların gerekli gördükleri değişiklikleri tanınan sürede yap
mayanlara 12.000 Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu tesislerde emisyon miktarları yönet
melikle belirlenen sınırlan aşıyorsa 24.000 Türk Lirası idarî para cezası verilir. 

İzne tâbi tesisleri, aldıkları izin belgesinde veya yönetmeliklerde öngörülen önlemleri almadan 
veya yönetmeliklerde belirlenen emisyon standartlanna ve sınırlamalanna aykın olarak işletenlere 
12.000 Türk Lirası idarî para cezası verilir. 

c) Hava kirliliği yönünden kurulması ve işletilmesi izne tâbi olmayan tesislerin işletilmesi 
sırasında yönetmelikle belirlenen standartlara aykın emisyona neden olanlara 3.000 Türk Lirası 
idarî para cezası verilir. 

Bu bendin birinci paragrafında öngörülen fiilin konutlarla ilgili olarak işlenmesi halinde 
verilecek ceza toplu veya ferdi ısıtılan konutlarda her bağımsız bölüm için 150 Türk Lirasıdır. Bu 
cezai sorumluluk toplu ısıtılan konutlarda yöneticiye, ferdi ısıtılan konutlarda ise konutu kullanana 
aittir. Yöneticinin bağımsız bölümleri kullananlara genel hükümlere göre rücu hakkı saklıdır. 

d) Hava kirliliği yönünden özel önem taşıyan bölgelerde veya kirliliğin ciddi boyutlara ulaştığı 
zamanlarda ve yerlerde veya kritik meteorolojik şartlarda yönetmeliklerle öngörülen önlemleri al
mayan, yasaklara aykırı davranan ya da Mahalli Çevre Kurullarınca bu konuda alınan kararlara uy
mayanlara bu maddenin (b) ve (c) bentlerinde öngörülen cezalar bir kat artırılarak verilir. 
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Bu fiilin konutlarla ilgili olarak işlenmesi halinde cezai sorumluluk bu maddenin (c) bendinin 
ikinci paragrafına göre tespit edilir. 

e) Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecine başlamadan veya bu süreci tamamlamadan inşaata 
başlayan ya da faaliyete geçenlere yapılan proje bedelinin yüzde l'i oranında idarî para cezası 
verilir. Cezaya konu olan durumlarda yatırımcı faaliyet alanını eski hale getirmekle yükümlüdür. 

Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde verdikleri taahhütnameye aykırı davrananlara, her bir 
ihlal için 5.000 Türk Lirası idarî para cezası verilir. 

f) 11 inci maddeye göre kurulması zorunlu olan atık alım, ön arıtma, arıtma veya bertaraf tesis
lerini kurmayanlar ile kurup da çalıştırmayanlara 30.000 Türk Lirası idarî para cezası verilir. 

g) 12 nci maddede öngörülen bildirim ve bilgi verme yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere 
3.000 Türk Lirası idarî para cezası verilir. 

h) Bu Kanunun 14 üncü maddesine göre çıkarılan yönetmelikle belirlenen önlemleri almayan 
veya standartlara aykırı şekilde gürültü ve titreşime neden olanlara, konutlar için 200 Türk Lirası, 
ulaşım araçları için 600 Türk Lirası, işyerleri ve atölyeler için 2.000 Türk Lirası, fabrika, şantiye ve 
eğlence gürültüsü için 6.000 Türk Lirası idarî para cezası verilir. 

ı) Bu Kanunda öngörülen yasaklara ve sınırlamalara aykırı olarak ülkenin egemenlik alanların
daki denizlerde ve yargılama yetkisine tâbi olan deniz yetki alanlarında ve bunlarla bağlantılı sular
da, tabiî veya suni göller ve baraj gölleri ile akarsularda; 

1) Petrol ve petrol türevleri (ham petrol, akaryakıt, sintine, slaç, slop, rafine ürün, yağlı atık 
vb.) tahliyesi veya deşarjı yapan tankerlerden, bin (dahil) gros tona kadar olanlar için gros ton 
başına 20 Türk Lirası, bin ilâ beşbin (dahil) gros ton arasında olanlara, bu miktar ve ilave her gros 
ton başına 5 Türk Lirası, beşbin gros tondan fazla olanlara ise, yukarıdaki miktarlar ve ilave her 
gros ton başına 50 Kuruş, 

2) Kirli balast tahliyesi yapan tankerlerden bin (dahil) gros tona kadar olanlar için gros ton 
başına 15 Türk Lirası, bin ilâ beşbin (dahil) gros ton arasında olanlara bu miktar ve ilave her gros 
ton başına 3 Türk Lirası, beşbin gros tondan fazla olanlara ise yukarıdaki miktarlar ve ilave her gros 
ton başına 50 Kuruş, 

3) Petrol türevleri (sintine, slaç, slop, akaryakıt, yağlı atık vb.) veya kirli balast tahliyesi yapan 
gemi ve diğer deniz vasıtalarından bin gros tona kadar olanlar için gros ton başına 10 Türk Lirası, 
bin ilâ beşbin (dahil) gros ton arasında olanlara bu miktar ve ilave her gros ton başına 2 Türk Lirası, 
beşbin gros tondan fazla olanlara ise yukarıdaki miktarlar ve ilave her gros ton başına 50 Kuruş, 

4) Katı atık bırakan veya evsel atıksu deşarjı yapan tanker, gemi ve diğer deniz araçlarından 
bin (dahil) gros tona kadar olanlar için gros ton başına 5 Türk Lirası, bin ilâ beşbin (dahil) gros ton 
arasında olanlara bu miktar ve ilave her gros ton başına 1 Türk Lirası, beşbin gros tondan fazla olan
lara ise yukarıdaki miktarlar ve ilave her gros ton başına 20 Kuruş, 

İdarî para cezası verilir. 
Tehlikeli madde ve atıkların deşarjı durumunda uygulanacak idarî para cezaları, petrol ve 

türevleri kategorisi esas alınarak on katı verilir. 
Radyoaktif madde/atıkların deşarjı durumunda uygulanacak idarî para cezaları, petrol ve türev

leri kategorisi esas alınarak yirmi katı verilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 871) 



- 3 3 -

Kirliliğin oluşmasını müteakip gemi veya deniz aracının kendi imkânları ile, neden olduğu kir
liliği giderdiğinin tespit edilmesi durumunda, idarî para cezası 1/3 oranında uygulanır. 

Cezanın derhal ve defaten ödenmemesi veya bu hususta yeterli teminat gösterilmemesi halin
de, gemiler ve götürülebilen diğer deniz vasıtaları en yakın liman yetkilisine teslim edilerek sey
rüseferden ve faaliyetten men edilir. Banka teminat mektubu veya geminin bağlı olduğu klüp sigor
tacısı tarafından düzenlenecek teminat mektubu teminat olarak kabul edilir. 

Yabancı devlet egemenliği altındaki sularda bu devletlerin mevzuatının Türk Bayraklı gemiler 
tarafından ihlali durumunda, ilgili devletin ceza uygulamaması ve Türkiye'nin cezalandırmasını 
talep etmesi durumunda bu Kanun hükümleri uygulanır. 

Bu bendin birinci paragrafı dışında, bu Kanun ve bu Kanun uyarınca çıkarılan yönetmeliklere 
aykın olarak ülkenin egemenlik alanındaki denizlere ve yargılama yetkisine tâbi olan deniz yetki 
alanlarına, içme ve kullanma suyu sağlama amacına yönelik olmayan sulara atık boşaltanlara 
12.000 Türk Lirası idarî para cezası verilir. Yukarıda öngörülen fiilin konutlarla ilgili olarak işlen
mesi halinde her konut ve bağımsız bölüm için 300 Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu cezai 
sorumluluk, müstakil konutlarda konutu kullanana, diğer konutlarda ise yöneticiye aittir. 
Yöneticinin bağımsız bölümleri kullananlara genel hükümlere göre rücu hakkı saklıdır. 

j) Kanunda ve yönetmelikte öngörülen yasaklara veya standartlara aykırı olarak veya önlem
leri almadan atıkları toprağa verenlere 12.000 Türk Lirası idarî para cezası verilir. 

Bu fiilin konutlarla ilgili olarak işlenmesi halinde her konut ve bağımsız bölüm için 300 Türk 
Lirası idarî para cezası verilir. Bu cezai sorumluluk, müstakil konutlarda konutu kullanana, diğer 
konutlarda ise yöneticiye aittir. Yöneticinin bağımsız bölümleri kullananlara genel hükümlere göre 
rücu hakkı saklıdır. 

k) Bu Kanunun 9 uncu maddesinin (a) bendinde belirtilen hususlara aykın olarak biyolojik 
çeşitliliği tahrip edenlere, (c) bendi uyarınca ilan edilen Özel Çevre Koruma Bölgeleri için tespit 
edilen koruma ve kullanma esaslarına aykın davrananlara ve (d) bendinin ikinci paragrafı uyarınca 
sulak alanlar için yönetmelikle belirlenen koruma ve kullanım usul ve esaslarına aykın davrananlar 
ile (e) bendinde belirlenen esaslara ve yasaklamalara aykırı davrananlara 10.000 Türk Lirası, (d) 
bendinin birinci paragrafına aykırı davrananlara 50.000 Türk Lirası idarî para cezası verilir. 

1) Bu Kanunun ek 1 inci maddesinin (c) bendinde öngörülen yasaklara veya sınırlamalara aykın 
olarak anız yakanlara her dekar için 10 Türk Lirası idarî para cezası verilir. Anız yakma fiilinin orman 
ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskun mahallerde işlenmesi durumunda ceza beş kat artınlır. 

Bu Kanunun ek 1 inci maddesinin (d) bendi uyannca tespit edilen esaslara aykırı olarak ül
kenin egemenlik alanlarındaki denizlerden ve kazasına tâbi olan deniz yetki alanlarından, akarsular 
ve göller ile tanm alanlanndan belirlenen esaslara aykırı olarak kum, çakıl ve benzeri maddeleri 
alanlara metreküp başına 60 Türk Lirası idarî para cezası verilir. 

m) Bu Kanunun ek 2 nci maddesinde öngörülen çevre yönetim birimini kurmayanlara 3.000 
Türk Lirası, çevre görevlisi bulundurmayanlara ya da Bakanlıkça yetkilendirilmiş firmalardan hiz
met almayanlara 2.000 Türk Lirası idarî para cezası verilir. 

n) Bu Kanunun ek 3 üncü maddesine aykın olarak içme ve kullanma suyu koruma alanlanna, 
kaynağın kendisine ve bu kaynağı besleyen yerüstü ve yeraltı sulanna, sulama ve drenaj kanallanna 
atık boşaltanlara 24.000 Türk Lirası idarî para cezası verilir. 
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Bu fiilin konutlarla ilgili olarak işlenmesi halinde her konut ve bağımsız bölüm için 600 Türk 
Lirası idarî para cezası verilir. Bu cezai sorumluluk, müstakil konutlarda konutu kullanana, diğer 
konutlarda ise yöneticiye aittir. Yöneticinin bağımsız bölümleri kullananlara genel hükümlere göre 
rücu hakkı saklıdır. 

Bu alanlarda Kanuna ve yönetmeliklere aykırı olarak yapılan yapılar 3194 sayılı İmar 
Kanununda belirlenen esaslara göre yıktırılır. 

o) Bu Kanunun 11 inci maddesinde öngörülen acil durum planlarını yönetmelikle belirlenen 
usul ve esaslara uygun olarak hazırlamayan ve bu planların uygulanması için gerekli tedbirleri al
mayan, ekip ve ekipmanları bulundurmayanlar ile yerel, bölgesel ve ulusal acil durum planlanna 
uymayanlara 6.000 Türk Lirası idarî para cezası verilir. 

p)Bu Kanunun 13 üncü maddesinde öngörülen mali sorumluluk sigortasını yaptırmayan
lara 12.000 Türk Lirası idarî para cezası verilir. 

r) Bu Kanunda ve yönetmeliklerde öngörülen usul ve esaslara, yasaklara veya sınırlamalara ay
kırı olarak atık toplayan, taşıyan, geçici ve ara depolama yapan, geri kazanan, geri dönüşüm sağ
layan, tekrar kullanan veya bertaraf edenlere 12.000 Türk Lirası, ithal edenlere 30.000 Türk Lirası 
idarî para cezası verilir. 

s) Umuma açık yerlerde her ne şekilde olursa olsun çevreyi kirletenlere 50 Türk Lirası idarî 
para cezası verilir. 

t) Tehlikeli veya radyoaktif atıkların her ne şekilde olursa olsun ülkeye girişini sağlayanlara ay
rı ayrı 1.000.000 Türk Lirası idarî para cezası verilir. 

u) Tehlikeli veya radyoaktif atıkları ilgili mercilere ön bildirimde bulunmadan ihraç eden veya 
transit geçişini yapanlara 1.000.000 Türk Lirası idarî para cezası verilir. 

v) Bu Kanunda ve ilgili yönetmeliklerde öngörülen yasaklara veya sınırlamalara aykırı olarak 
tehlikeli atıkları toplayan, ayıran, geçici ve ara depolama yapan, geri kazanan, yeniden kullanan, 
taşıyan, ambalajlayan, etiketleyen, bertaraf eden ve ömrü dolan tehlikeli atık bertaraf tesislerini 
kurallara uygun olarak kapatmayanlara 100.000 Türk Lirası idarî para cezası verilir. 

y) Tehlikeli kimyasallar ve bu kimyasalları içeren eşyayı bu Kanunda ve ilgili yönetmelikler
de belirtilen usul ve esaslara, yasak ve sınırlamalara aykırı olarak üreten, işleyen, ithal ve ihraç 
eden, taşıyan, depolayan, kullanan, ambalajlayan, etiketleyen, satan ve satışa sunanlara, 100.000 
Türk Lirası idarî para cezası verilir. 

z) Bu Kanunun 11 inci maddesi ile atıksu altyapı sistemlerinin ve katı atık bertaraf tesisleri kur
ma yükümlülüğü verilen kurum ve kuruluşların, bu yükümlülüklerini, bu Kanunun geçici 5 inci 
maddesinde belirtilen süre içinde yerine getirmemeleri halinde; Belediyelerde nüfusu, 100.000 den 
fazla olanlara 50.000 Türk Lirası, 100.000 ila 50.000 arasında olanlara 30.000 Türk Lirası, 50.000 
ila 10.000 arasında olanlara 20.000 Türk Lirası, 10.000 ila 2.000 arasında olanlara 10.000 Türk 
Lirası, Organize sanayi bölgelerinde 50.000 Türk Lirası idarî para cezası verilir. 

Bu maddenin (a), ( k ) , (1), (n), (p), (r), (s), (t), (u), (v) ve (y) bentlerinde öngörülen idarî para 
cezaları, kurum, kuruluş ve işletmelere üç katı olarak verilir. 

Bu maddede öngörülen idarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere 213 
sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca o yıl için tespit ve ilan edilen yeniden değerleme 
oranında artırılır." 
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MADDE 15.- 2872 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 23.- Bu Kanunda belirtilen idarî para cezalan, bu cezaların verilmesini gerektiren fiil
lerin, cezaların kesinleşmesini takiben üç yıl içinde birinci tekrarında yüzde yüz, ikinci ve müteakip 
tekrarında yüzde iki yüz oranında artırılarak verilir." 

MADDE 16.- 2872 sayılı Kanunun değişik 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 24.- Bu Kanunda öngörülen idarî para cezalarını verme yetkisi Bakanlığa aittir. 

Bu yetki, 12 nci maddenin birinci fıkrası uyarınca denetim yetkisinin devredildiği kurum ve 
merciler tarafından da kullanılır. 

Bu Kanunda öngörülen idarî para cezaları Çevre ve Orman Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi 
hesabına yatırılır. 

Bu Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca denetim yetkisi verilen ve genel bütçe 
içinde yer alan kurum ve mercilerin döner sermaye işletmesinin bulunması halinde, bu kurum ve 
merciler tarafından verilen idarî para cezalarının yüzde ellisi, bu Kanun uyarınca yapılacak 
denetimlerle ilgili harcamaları karşılamak ve diğer çevre hizmetlerinde kullanılmak üzere idarî para 
cezasını veren kuruma ait döner sermaye işletmesi hesabına, yüzde ellisi ise tahsilatı takip eden ayın 
son gününe kadar Çevre ve Orman Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılır. 

Bu Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca denetim yetkisi verilen ve genel bütçe 
dışında yer alan kurum ve merciler tarafından verilen idarî para cezalarının yüzde ellisi, bu Kanun 
uyarınca yapılacak denetimlerle ilgili harcamaları karşılamak ve diğer çevre hizmetlerinde kullanıl
mak üzere, bu kurumların bütçesine gelir kaydedilir, yüzde ellisi ise, tahsilatı takip eden ayın son 
gününe kadar Çevre ve Orman Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılır." 

MADDE 17.- 2872 sayılı Kanunun 25 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

"İdarî para cezalarının uygulanması, ödeme süresi, tahsil usulü ve itiraz 

Madde 25.- Bu Kanunda öngörülen idarî para cezası gerektiren suçlarla ilgili olarak yetkili 
denetleme elemanlarınca bir tutanak tanzim edilir. Bu tutanak denetleme elemanlarının bağlı bulun
duğu ve ceza vermeye yetkili mercie intikal ettirilir. Bu merci, tutanağı ilgili mevzuata uygunluk 
bakımından değerlendirerek en geç otuz gün içerisinde gerekli cezayı verir. Ceza kararı 11.2.1959 
tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre cezayı veren merci tarafından ilgiliye teb
liğ edilir. 

İdarî para cezalarının ödeme süresi cezanın tebliğ tarihinden itibaren 15 gündür. İdarî para 
cezalarına karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde idare mahkemesinde dava açılabilir. 

Dava açmış olmak idarece verilen cezanın tahsilini durdurmaz. 

Bu Kanunun 24 üncü maddesinde belirtilen kurum ve merciler tarafından verilen ve Maliye 
Bakanlığından izin alınarak Bakanlıkça bastırılan ve dağıtılan makbuz karşılığında tahsil edilen 
idarî para cezalan, 24 üncü maddede öngörülen esaslar çerçevesinde ilgili hesaplara aktarılır. 

Öngörülen süre içinde ödenmeyen idarî para cezaları yüzde elli artırılarak 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilmek üzere, ceza uy
gulananların bağlı bulundukları vergi dairelerine bildirilir. 
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Bu Kanuna göre verilecek idarî para cezalarında suçun tespiti ve cezanın kesilmesi usulleri, ceza 
uygulamasında kullanılacak makbuzlann şekli, dağıtımı ve kontrolü ile cezaların tahsiline ilişkin 
usul ve esaslar Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir." 

MADDE 18.- 2872 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

"Adli nitelikteki cezalar 
Madde 26.- Bu Kanunun 12 nci maddesinde öngörülen bildirim ve bilgi verme yüküm

lülüğünü yerine getirirken yanlış ve yanıltıcı bilgi verenler ve bilgi vermemekte direnenler ile çev
resel etki değerlendirmesi sürecinde yanlış ve yanıltıcı belge düzenleyenler ve kullananlar altı ay
dan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu maddeye göre yargıya intikal eden çevresel et
ki değerlendirmesine ilişkin ihtilaflarda çevresel etki değerlendirmesi süreci yargılama sonuna 
kadar durur." 

MADDE 19.- 2872 sayılı Kanunun değişik 28 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
"Çevreye verilen zararların tazminine ilişkin talepler zarar görenin zararı ve tazminat yüküm

lülüğünü öğrendiği tarihten başlayarak beş yıl ve herhalde zarara neden olan fiilin meydana gel
mesinden itibaren on yıl geçmekle zamanaşımına uğrar." 

MADDE 20.- 2872 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Bilgi edinme ve başvuru hakkı 
Madde 30.- Çevreyi kirleten veya bozan bir faaliyetten zarar gören veya haberdar olan her

kes ilgili mercilere başvurarak faaliyetle ilgili gerekli önlemlerin alınmasını veya faaliyetin dur
durulmasını isteyebilir. 

Herkes 9.10.2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında çevreye iliş
kin bilgilere ulaşma ve yargıya başvurma hakkına sahiptir. Ancak, açıklanması halinde üreme alan
ları, nadir türler gibi çevresel değerlere zarar verecek bilgilere ilişkin talepler de bu Kanun kap
samında reddedilebilir." 

MADDE 21.- 2872 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir. 
"EK MADDE 1.- Toprağın korunmasına ve kirliliğinin önlenmesine ilişkin esaslar şunlardır: 
a) Toprağın korunmasına ve kirliliğinin önlenmesine, giderilmesine ilişkin usul ve esaslar il

gili kuruluşların görüşleri alınarak Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 
b) Taşocağı ve madencilik faaliyetleri, malzeme ve toprak temini için arazide yapılan kazılar, 

dökümler ve doğaya bırakılan atıklarla bozulan doğal yapının yeniden kazanılmasına ilişkin usul ve 
esaslar ilgili kuruluşların görüşleri alınarak Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 

c) Anız yakılması, çayır ve mer'aların tahribi ve erozyona sebebiyet verecek her türlü faaliyet 
yasaktır. 

d) Ülkenin egemenlik alanlarındaki denizlerden, akar ve kuru dere yataklarından, göl yatak
larından ve tarım arazilerinden kum, çakıl ve benzeri maddelerin alınması ile ilgili esaslar ilgili 
kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir." 

"EK MADDE 2.- Faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olacak veya çevreye zarar 
verecek kurum, kuruluş ve işletmeler çevre yönetim birimi kurmak, çevre görevlisi istihdam etmek 
veya Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlardan bu amaçla hizmet satın almakla yüküm
lüdürler. Bu konuyla ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir." 
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"EK MADDE 3.- İçme ve kullanma suyu temin edilen veya edilecek havzaların korunmasın
da ilgili kuruluşların görüşü alınarak ve koruma- kullanma dengesi gözetilerek Bakanlıkça çevre 
düzeni planlan hazırlanır ve her havzaya özel koruma esasları belirlenir. Havzaya özel esaslar belir
leninceye ve çevre düzeni planları hazırlanıncaya kadar uygulanacak koruma esasları Bakanlıkça 
çıkarılacak yönetmelikle belirlenir." 

"EK MADDE 4.- Ülkeye girişi, kullanılması, taşınması, depolanması ve bulundurulması bu 
Kanuna göre suç teşkil eden maddelere ilgili idarece el konulur ve bu maddeler ilgili idarenin talebi 
ile yetkili sulh ceza mahkemesi karan ile müsadere edilir. El konulan ve müsadere edilen maddelerin 
tâbi tutulacağı işlemler ve diğer usul ve esaslar Bakanlıkça çıkanlacak Yönetmelikle belirlenir." 

"EK MADDE 5.- Bakanlık, yönetmelikte belirtilen koşulları taşıyanlan çevre gönüllüsü olarak 
görevlendirebilir. Bu görev için ilgililere herhangi bir ücret ödenmez. 

Görevini kötüye kullandığı tespit edilen çevre gönüllülerinin bu görevleri sona erdirilir. 
Çevre gönüllülerinin çalışma ve eğitimlerine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak 

yönetmelikle düzenlenir." 
"EK MADDE 6.- Motorlu taşıt sahipleri, egzoz emisyonlarının yönetmelikle belirlenen stan

dartlara uygunluğunu belgelemek üzere egzoz emisyon ölçümü yaptırmak zorundadırlar. Trafikte 
seyreden taşıtlann egzoz emisyon ölçümleri ve standartlan ile ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça 
çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 

Motorlu taşıt üreticileri de üretim aşamasında yönetmelikle belirlenen emisyon standartlarını 
sağlamakla yükümlüdür." 

"EK MADDE 7.- Arıtma tesisi kuran, işleten ve yönetmeliklerde belirtilen yükümlülükleri 
yerine getiren kuruluşlann arıtma tesisinde kullandıkları elektrik enerjisi tarifesi, sanayi tesislerin
de kullanılan enerji tarifesinin yüzde 50'si olarak uygulanır." 

"EK MADDE 8.- Bakanlık, bu Kanunla öngörülen ölçme, izleme ve denetleme faaliyetleri ile 
çevre sorunlannın çözümüne yönelik diğer faaliyetleri yerine getirmek üzere gerekli kurumsal alt 
yapıyı oluşturur." 

"EK MADDE 9.- Hava kalitesinin korunması ve hava kirliliğinin önlenmesi için ulusal ener
ji kaynaklan öncelikli olmak üzere Bakanlıkça belirlenen standartlara uygun temiz ve kaliteli yakıt
ların ve yakma sistemlerinin kullanılması zorunludur. 

Bakanlıkça, belirlenen temiz hava politikalarının il ve ilçe merkezlerinde uygulanması ve hava 
kalitesinin izlenmesi esastır." 

"EK MADDE 10.- Bu Kanuna dayanılarak düzenlenen lisans, kontrol, izin belgeleri, taahhüt
name ve sözleşme gibi belgeler uyarınca alınacak cezai şart ve benzeri gelirler ile egzoz emisyon 
pulu bedeli olarak egzoz emisyon ölçüm bedelinin yüzde 50'si oranındaki miktar, Çevre ve Orman 
Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi bütçesine gelir olarak kaydedilir. 

Bu maddede belirtilen gelirlerin tahsiline ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönet
melikle düzenlenir." 

"EK MADDE 11.- Bakanlık, çevre ile ilgili olarak gerekli gördüğü her türlü veri ve bilgiyi, 
kamu kurum ve kuruluşlan ile gerçek ve tüzel kişilerden doğrudan istemeye yetkilidir. Kendilerin
den veri ve bilgi istenen tüm kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler bu veri ve bil
gileri bedelsiz olarak ve talep edilen sürede vermekle yükümlüdür." 
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MADDE 12.- Çevre ve Orman Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesinden elde edilen gelir
lerden, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi Bakanlık personeline, bu personelin aylık (ek 
gösterge dahil), yan ödeme ve her türlü tazminat tutarının % 50'sini aşmamak üzere Bakanlıkça 
belirlenecek esas ve oranlarda her ay ek ödeme yapılır. 

Bakanlık bağlı kuruluşlarının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi personeline de, bu 
kuruluşların kendi döner sermaye işletmeleri gelirlerinden, birinci fıkrada belirtilen usul ve esaslara 
göre her ay ek ödeme yapılır." 

MADDE 22.- 2872 sayılı Kanunun 16, 21,22 ve ek 1 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmış
tır. 

GEÇÎCİ MADDE 1.- Bu Kanun uyarınca ilgili bakanlıkların görüşü alınmak suretiyle Bakan
lıkça çıkarılacak yönetmelikler bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren en geç bir yıl; Hazine 
Müsteşarlığı tarafından tespit edilecek sigorta genel şartları ile Hazine Müsteşarlığının bağlı bulun
duğu Bakan tarafından onaylanacak tarife ve talimatlar bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 
en geç altı ay içinde yayımlanır. 

GEÇİCİ MADDE 2.- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte faal durumda olan işletmelere bu 
Kanun ve yönetmeliklerle getirilen ek yükümlülüklerin gerçekleştirilmesi için Bakanlıkça bir yıla 
kadar süre verilebilir. 

GEÇİCİ MADDE 3.- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Çevre ve Orman Bakanlığı ve bağ
lı kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi hükmü gereğince halen sözleşmeli statüde 
çalışanlar ile 4857 sayılı İş Kanununa tâbi olarak geçici işçi statüsünde çalışmakta olan ve bu 
Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir ay içinde memurluğa geçmek için yazılı olarak müracaat 
eden, en az 4 yıllık eğitim veren fakülte ve yüksek okullardan veya denkliği Yüksek Öğrenim 
Kurumu tarafından kabul edilmiş olan yurt dışındaki eğitim kurumlarından mezun olan personel öğ
renim durumlarına göre yükselebilecekleri tavanı aşmamak kaydıyla derece ve kademeleri tespit 
edilmek suretiyle memur kadrolarına intibak ettirilirler. 

GEÇİCİ MADDE 4.- Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Çevresel Etki Değerlendir
mesi Yönetmeliği hükümlerine tâbi olduğu halde, yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerden, hali 
hazırda yer seçimi uygun olanlar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde, il
gili yönetmelikler çerçevesinde gerekli yükümlülüklerini yerine getirdiklerini gösterir çevresel 
durum değerlendirme raporunu hazırlayarak Bakanlığa sunar. İlgili yönetmeliklerde belirlenen şart
ları sağlayanlar başvuru tarihinden itibaren altı ay içinde karara bağlanır. 

Çevresel durum değerlendirme raporunu altı ay içinde Bakanlığa sunmayan ya da raporun 
Bakanlığa sunulmasından itibaren altı ay içerisinde gerekli çevre koruma önlemlerini almayan 
faaliyetler Bakanlıkça süre verilmeksizin durdurulur. 

Yürürlükteki mevzuat uyarınca yer seçimi uygun olmayan faaliyetler için ilgili mevzuat 
hükümlerinin uygulanması esastır. 

GEÇİCİ MADDE 5.- Atıksu arıtma ve evsel nitelikli katı atık bertaraf tesisini kurmamış 
belediyeler ile, hali hazırda faaliyette olup, atıksu arıtma tesisini kurmamış organize sanayi böl
geleri, diğer sanayi kuruluşları ile yerleşim birimleri, bu tesislerin kurulmasına ilişkin iş termin 
planlarını bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde Bakanlığa sunmak ve aşağıda 
belirtilen sürelerde işletmeye almak zorundadır. 
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İşletmeye alma süreleri, iş termin planının Bakanlığa sunulmasından itibaren; Belediyelerde 
nüfusu, 100.000 den fazla olanlarda 3 yıl, 100.000 ila 50.000 arasında olanlarda 4 yıl, 50.000 ila 
10.000 arasında olanlarda 5 yıl, 10.000 ila 2.000 arasında olanlarda 6 yıl, Organize sanayi böl
gelerinde 2 yıl, Organize sanayi bölgeleri dışında kalan endüstri tesisleri ve atıksu üreten her türlü 
tesiste 18 aydır. 

Halen inşaatı devam eden atıksu arıtma ve katı atık bertaraf tesisleri için iş termin planı hazır
lanması şartı aranmaz. Tesisin işletmeye alınma süresi bu maddede belirlenen işletmeye alınma 
sürelerini geçemez. 

Belediyeler, organize sanayi bölgeleri, diğer sanayi kuruluşları ile yerleşim yerleri bu hüküm
den yararlanmak için bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığa başvurmak 
zorundadır. 

GEÇİCİ MADDE 6.- Bakanlık merkez teşkilatında kullanılmak üzere 300 adet çevre ve orman 
uzman yardımcısı, 300 adet çevre ve orman uzmanı kadroları ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin eki (1) sayılı cetvelin ilgili bölümüne eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 7.- Bu Kanunda geçen Türk Lirası ibaresi karşılığında, uygulamada 
28.1.2004 tarihli ve 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun 
hükümlerine göre Ülkede tedavülde bulunan para "Yeni Türk Lirası" olarak adlandınldığı sürece bu 
ibare kullanılır. 

MADDE 23.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğü girer. 
MADDE 24.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

ÇEVRE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI 

MADDE 1.- 9.8.1983 tarihli ve 2872 
sayılı Çevre Kanununun 2 nci maddesinin (e) 
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve mad
deye aşağıdaki bentler eklenmiştir. 

"e) "Atık" terimi; Çevreye bırakıldığında 
özellikleri nedeniyle bulundukları alıcı ortam
ların doğal bileşim ve özelliklerinin değiş
mesine yol açarak zarar verebilen ve ortamın 
kullanım olanaklarını olumsuz yönde etkileyen 
katı, sıvı veya gaz halindeki maddeleri ve ener
ji türlerini (Çevreye atılan ısı enerjisi, radyoak
tif enerji)," 

"g) "Tehlikeli atık" terimi; Üretim ve 
tüketim faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan, 
fiziksel, kimyasal ve/veya biyolojik özellikleri 
ile alıcı ortamda kısa veya uzun vadede olum
suz etkilere yol açabilen, tehlikeli özelliklerden 
en az birine sahip olan atıklar ve bu atıklarla 
kirlenmiş madde ve malzemeleri, 

h) "Evsel atık" terimi; Tehlikeli özellik 
taşımayan, kullanıcısı tarafından atılmak is
tenen ve toplumun huzuru ve çevrenin korun
ması yönünden düzenli bir şekilde bertarafı 
gereken veya geri kazanımı mümkün olan mad
de ve malzemeleri, 

i) "Tehlikeli madde" terimi; Çevre ve in
san sağlığı üzerinde, kısa veya uzun dönemde, 
doğrudan veya dolaylı olarak fiziksel, kimyasal 
ve/veya biyolojik yönden olumsuz etki yaparak 
ekolojik dengenin bozulmasına neden olan, 
olumsuz etkiyi bizzat kendisi yapan veya 

ÇEVRE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

ÇEVRE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI 

MADDE 1.- 9.8.1983 tarihli ve 2872 
sayılı Çevre Kanununun 1 inci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 1.- Bu Kanunun amacı, bütün 
canlıların ortak varlığı olan çevrenin, sür
dürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma il
keleri doğrultusunda korunmasını sağlamak
tır." 

MADDE 2.- 2872 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 2.- Bu Kanunda geçen terimler
den; 

Çevre: Canlıların yaşamları boyunca iliş
kilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak et
kileşim içinde bulundukları biyolojik, fiziksel, 
sosyal, ekonomik ve kültürel ortamı, 

Çevre korunması: Çevresel değerlerin ve 
ekolojik dengenin tahribini, bozulmasını ve 
yok olmasını önlemeye, mevcut bozulmaları 
gidermeye, çevreyi iyileştirmeye ve geliştir
meye, çevre kirliliğini önlemeye yönelik çalış
maların bütününü, 

Çevre kirliliği: Çevrede meydana gelen ve 
canlıların sağlığını, çevresel değerleri ve 
ekolojik dengeyi bozabilecek her türlü olumsuz 
etkiyi, 

Sürdürülebilir çevre: Gelecek kuşakların 
ihtiyaç duyacağı kaynakların varlığını ve 
kalitesini tehlikeye atmadan, hem bugünün 
hem de gelecek kuşakların çevresini oluşturan 
tüm çevresel değerlerin her alanda (sosyal, 
ekonomik, fiziki vb.) ıslahı, korunması ve 
geliştirilmesi sürecini, 

Sürdürülebilir kalkınma: Bugünkü ve 
gelecek kuşakların, sağlıklı bir çevrede 
yaşamasını güvence altına alan çevresel, 
ekonomik ve sosyal hedefler arasında denge 
kurulması esasına dayalı kalkınma ve geliş
meyi, 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

yapısının değişmesi ya da başka maddelerle et
kileşmesi sonucu olumsuz yapıya girebilen, 
tehlikeli özelliklerden en az birine sahip olan 
her türlü kimyasal element ve bunların bileşim
lerini, 

j) "Sulak alanlar" terimi; Doğal veya 
yapay; devamlı veya geçici; suları durgun veya 
akıntılı, tatlı, acı veya tuzlu; denizlerin gel-git 
hareketlerinin çekilme devresinde altı metreyi 
geçmeyen derinlikleri kapsayan, başta su kuş
ları olmak üzere canlıların yaşama ortamı 
olarak önem taşıyan bütün sular, bataklık ve 
turbiyeleri, 

k) "Tarım kimyasalı" terimi; Tarımsal 
verimin artırılması ve toprağın fiziksel, kim
yasal ve biyolojik özelliklerinin iyileştirilmesi 
amacıyla toprağa ilave edilen kimyasal mad
deleri," 

(Çevre Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Alıcı ortam: Hava, su, toprak ortamları ile 
bu ortamlarla ilişkili ekosistemleri, 

Doğal varlık: Bütün bitki, hayvan, mikoor-
ganizmalar ile bunlann yaşama ortamlarını, 

Doğal kaynak: Hava, su, toprak ve 
doğada bulunan cansız varlıkları, 

Kirleten: Faaliyetleri sırasında veya son
rasında doğrudan veya dolaylı olarak çevre kir
liliğine, ekolojik dengenin ve çevrenin bozul
masına neden olan gerçek ve tüzel kişileri, 

Ekosistem: Canlıların kendi aralarında ve 
cansız çevreleriyle ilişkilerini bir düzen içinde 
yürüttükleri biyolojik, fiziksel ve kimyasal sis
temi, 

Atıksu: Evsel, endüstriyel, tarımsal ve 
diğer kullanımlar sonucunda kirlenmiş veya 
özellikleri kısmen veya tamamen değişmiş 
suları, 

Atıksu altyapı tesisleri: Evsel ve/veya en
düstriyel atıksulan toplayan kanalizasyon sis
temi ile atıksulann arıtıldığı ve alıcı ortama 
verilmesinin sağlandığı sistem ve tesislerin 
tamamını, 

Arıtma tesisi: Her türlü faaliyet sonucu 
oluşan katı, sıvı ve gaz halindeki atıkların 
yönetmeliklerde belirlenen standartları sağ
layacak şekilde arıtıldığı tesisleri, 

Ekolojik denge: İnsan ve diğer canlıların 
varlık ve gelişmelerini doğal yapılarına uygun 
bir şekilde sürdürebilmeleri için gerekli olan 
şartların bütününü, 

Sulak alan: Doğal veya yapay, devamlı 
veya geçici, suları durgun veya akıntılı, tatlı, 
acı veya tuzlu, denizlerin gelgit hareketlerinin 
çekilme devresinde altı metreyi geçmeyen 
derinlikleri kapsayan, başta su kuşları olmak 
üzere canlıların yaşama ortamı olarak önem 
taşıyan bütün sular, bataklık, sazlık ve tur-
biyeler ile bu alanların kıyı kenar çizgisinden 
itibaren kara tarafına doğru ekolojik açıdan 
sulak alan kalan yerleri, 
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Biyolojik çeşitlilik: Ekosistemlerin, tür
lerin, genlerin ve bunlar arasındaki ilişkilerin 
tamamını, 

Atık: Herhangi bir faaliyet sonucunda 
oluşan, çevreye atılan veya bırakılan her türlü 
maddeyi, 

Katı atık: Üreticisi tarafından atılmak is
tenen ve toplumun huzuru ile özellikle çevrenin 
korunması bakımından, düzenli bir şekilde ber
taraf edilmesi gereken katı atık maddeleri, 

Evsel katı atık: Tehlikeli ve zararlı atık 
kapsamına girmeyen konut, sanayi, işyeri, pik
nik alanları gibi yerlerden gelen katı atıkları, 

Tehlikeli atık: Fiziksel, kimyasal ve/veya 
biyolojik yönden olumsuz etki yaparak 
ekolojik denge ile insan ve diğer canlıların 
doğal yapılarının bozulmasına neden olan atık
lar ve bu atıklarla kirlenmiş maddeleri, 

Tehlikeli kimyasallar: Fiziksel, kimyasal 
ve/veya biyolojik yönden olumsuz etki yaparak 
ekolojik denge ile insan ve diğer canlıların 
doğal yapılannın bozulmasına neden olan her 
türlü kimyasal madde ve ürünleri, 

Kirli balast: Duran veya seyir halindeki 
tankerden, gemiden veya diğer deniz araçların
dan su üzerine bırakıldığında; su üstünde veya 
bitişik sahil hattında petrol, petrol türevi veya 
yağ izlerinin görülmesine neden olan veya su 
üstünde ya da su altında renk değişikliği oluş
turan veya askıda katı madde/emülsiyon halin
de maddelerin birikmesine yol açan balast 
suyunu, 

Çevresel etki değerlendirmesi: Gerçekleş
tirilmesi planlanan projelerin çevreye 
olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belir
lenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlen
mesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en 
aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, 
seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belir
lenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uy
gulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sür
dürülecek çalışmaları, 
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Proje tanıtım dosyası: Gerçekleşmesi 
planlanan projenin yerini, özelliklerini, olası 
olumsuz etkilerini ve öngörülen önlemleri 
içeren, projeyi genel boyutları ile tanıtan bilgi 
ve belgeleri içeren dosyayı, 

Stratejik çevresel değerlendirme: Onaya 
tâbi plan ya da programın onayından önce plan
lama veya programlama sürecinin başlangıcın
dan itibaren, çevresel değerlerin plan ve prog
rama entegre edilmesini sağlamak, plan ya da 
programın olası çevresel etkilerini en aza indir
mek ve karar vericilere yardımcı olmak üzere 
katılımcı bir yaklaşımla sürdürülen ve yazılı bir 
raporu da içeren çevresel değerlendirme çalış
malarını, 

Çevre yönetimi: İdarî, teknik, hukukî, 
politik, ekonomik, sosyal ve kültürel araçlan 
kullanarak doğal ve yapay çevre unsurlarının 
sürdürülebilir kullanımını ve gelişmesini sağ
lamak üzere yerel, bölgesel, ulusal ve küresel 
düzeyde belirlenen politika ve stratejilerin uy
gulanmasını, 

Çevre yönetim birimi/Çevre görevlisi: Bu 
Kanun ve Kanuna göre yürürlüğe konulan 
düzenlemeler uyarınca denetime tâbi tesislerin 
faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu, alınan 
tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulan
madığını değerlendiren, tesis içi yıllık denetim 
programları düzenleyen birim ya da görevliyi, 

Çevre gönüllüsü: Bakanlıkça, uygun 
niteliklere sahip kişiler arasından seçilen ve Bu 
Kanun ve Kanuna göre yürürlüğe konulan 
düzenlemelere aykırı faaliyetleri Bakanlığa 
iletmekle görevli ve yetkili kişiyi, 

Çevre düzeni planı: Kalkınma ve bölge 
planları temel alınarak sürdürülebilir kalkınma 
ilkesi doğrultusunda doğal kaynakların ras
yonel kullanımını, ekonomik kararlar ile 
ekolojik kararların birbirine entegrasyonunu 
sağlamak üzere gelişme ve koruma politika ve 
stratejilerini, konut, sanayi, tarım, turizm ve 
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ulaşım gibi yerleşme ve arazi kullanım karar
larını belirleyen ve nazım ve uygulama imar 
planlarına esas teşkil eden 1/50.000, 1/100.000 
ve daha küçük ölçekli fiziki planı, 

Çevreye ilişkin bilgi: Su, hava, toprak, bit
ki ve hayvan varlığı ile bunları olumsuz olarak 
etkileyen veya etkileme ihtimali bulunan 
faaliyetler ve alman idarî ve teknik önlemlere 
ilişkin olarak mevcut bulunan her türlü yazılı, 
sözlü veya görüntülü bilgi veya veriyi, 

İş termin planı: Atıksu ve evsel nitelikli 
katı atık kaynaklarının yönetmelikte belirtilen 
alıcı ortam deşarj standartlarını sağlamak için 
yapmalan gereken atıksu arıtma tesisi ve/veya 
kanalizasyon gibi altyapı tesisleri ile katı atık 
bertaraf tesislerinin gerçekleştirilmesi sürecin
de yer alan yer seçimi, proje, ihale, inşaat, iş
letmeye alma gibi işlerin zamanlamasını gös
teren planı, 

Risk değerlendirmesi: Belirli kimyasal 
madde ya da maddelerin potansiyel teh
likelerinin belirlenmesi ve sonuçlarının hesap
lanması yönünde kullanılan yöntemler 
bütününü, 

İyonlaştırıcı olmayan radyasyon: İyonlaş
maya neden olmayan elektromanyetik dal
gaları, 

Elektromanyetik alan: Elektrik ve man
yetik alan bileşenleri olan dalgaların oluştur
duğu alanı, 

Koku: İnsanda koku alma duygusunu 
harekete geçiren ve kokunun algılanmasına 
neden olan uçucu maddelerin yarattığı etkiyi, 

Hava kalitesi: İnsan ve çevresi üzerine et
ki eden hava kirliliğinin göstergesi olan, çevre 
havasında mevcut hava kirleticilerin artan mik
tarıyla azalan kalitelerini, 

Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını, 
İfade eder." 
MADDE 3.- 2872 sayılı Kanunun 3 üncü 

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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"Madde 3.- Çevrenin korunmasına, iyileş
tirilmesine ve kirliliğinin önlenmesine ilişkin 
genel ilkeler şunlardır: 

a) Başta idare, meslek odaları, birlikler ve 
sivil toplum kuruluşları olmak üzere herkes, 
çevrenin korunması ve kirliliğin önlenmesi ile 
görevli olup bu konuda alınacak tedbirlere ve 
belirlenen esaslara uymakla yükümlüdürler. 

b) Çevrenin korunması, çevrenin bozul
masının önlenmesi ve kirliliğin giderilmesi 
alanlarındaki her türlü faaliyette, Bakanlık ve 
yerel yönetimler, gerekli hallerde meslek 
odalan, birlikler ve sivil toplum kuruluşları ile 
işbirliği yaparlar. 

c) Arazi ve kaynak kullanım kararlarını 
veren ve proje değerlendirmesi yapan yetkili 
kuruluşlar, karar alma süreçlerinde sür
dürülebilir kalkınma ilkesini gözetirler. 

d) Yapılacak ekonomik faaliyetlerin fay
dası ile doğal kaynaklar üzerindeki etkisi sür
dürülebilir kalkınma ilkesi çerçevesinde uzun 
dönemli olarak değerlendirilir. 

e) Çevre politikalarının oluşmasında 
katılım hakkı esastır. Bakanlık ve yerel 
yönetimler; meslek odalan, birlikler, sivil top
lum kuruluşları ve vatandaşların çevre hakkını 
kullanacakları katılım ortamını yaratmakla 
yükümlüdür. 

f) Her türlü faaliyet sırasında doğal kay
nakların ve enerjinin verimli bir şekilde kul
lanılması amacıyla atık oluşumunu kaynağında 
azaltan ve atıkların geri kazanılmasını sağlayan 
çevre ile uyumlu teknolojilerin kullanılması 
esastır. 

g) Kirlenme ve bozulmanın önlenmesi, 
sınırlandırılması, giderilmesi ve çevrenin 
iyileştirilmesi için yapılan harcamalar kirleten 
veya bozulmaya neden olan tarafından kar
şılanır. Kirletenin kirlenmeyi veya bozulmayı 
durdurmak, gidermek veya azaltmak için 
gerekli önlemleri almaması veya bu önlemlerin 
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yetkili makamlarca doğrudan alınması 
nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarınca 
yapılan gerekli harcamalar 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
hükümlerine göre kirletenden tahsil edilir. 

h) Çevrenin korunması, çevre kirliliğinin 
önlenmesi ve giderilmesi için uyulması zorun
lu standartlar ile vergi, harç, katılma payı, 
yenilenebilir enerji kaynaklarının ve temiz tek
nolojilerin teşviki, emisyon ücreti ve kirletme 
bedeli alınması, karbon ticareti gibi piyasaya 
dayalı mekanizmalar ile ekonomik araçlar ve 
teşvikler kullanılır. 

ı) Bölgesel ve küresel çevre sorunlarının 
çözümüne yönelik olarak taraf olduğumuz ulus
lararası anlaşmalar sonucu ortaya çıkan ulusal 
hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi için 
gerekli teknik, idarî, malî ve hukukî düzen
lemeler Bakanlığın koordinasyonunda yapılır. 

Gerçek ve tüzel kişiler, bu düzenlemeler 
sonucu ortaya çıkabilecek maliyetleri kar
şılamakla yükümlüdür. 

j) Çevrenin korunması, çevre kirliliğinin 
önlenmesi ve çevre sorunlarının çözümüne 
yönelik gerekli teknik, idarî, malî ve hukukî 
düzenlemeler Bakanlığın koordinasyonunda 
yapılır. 2690 sayılı Türkiye Atom Enerjisi 
Kurumu Kanunu kapsamındaki konular Türkiye 
Atom Enerjisi kurumu tarafından yürütülür." 

MADDE 4.- 2872 sayılı Kanunun İkinci 
Bölümünün başlığı "Yüksek Çevre Kurulu ve 
Görevleri" olarak değiştirilmiş ve mülga 4 ün
cü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekil
de yeniden düzenlenmiştir. 

"Yüksek Çevre Kurulu 
Madde 4.- Başbakanın başkanlığında, 

Başbakanın bulunmadığı zamanlarda Çevre ve 
Orman Bakanının Başkanlığında, Başbakanın 
belirleyeceği sayıda Bakan ile Bakanlık Müs
teşarından oluşan Yüksek Çevre Kurulu kurul
muştur. 
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Diğer Bakanlar gündeme göre Kurul top
lantılarına başkan tarafından çağrılabilir. 

Kurul yılda en az bir defa toplanır. 
Kurulun sekreterya hizmetleri Bakanlıkça 

yürütülür. 
Kurulun çalışmaları ile ilgili konularda ön 

hazırlık ve değerlendirme yapmak üzere, 
Bakanlık Müsteşarının başkanlığında ilgili 
bakanlık müsteşarları, diğer kurum ve kuruluş
ların en üst düzey yetkili amirlerinin katılımı 
ile toplantılar düzenlenir. Bu toplantılara gün
deme göre ilgili kamu kurumu niteliğindeki 
kuruluşların birlik temsilcileri, meslek kuruluş
ları, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetim 
temsilcileri, üniversite temsilcileri ve bilimsel 
kuruluşların temsilcileri davet edilir. 

Kurulun çalışma usul ve esasları ile diğer 
hususlar yönetmelikle belirlenir." 

MADDE 5.- 2872 sayılı Kanunun mülga 5 
inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekil
de yeniden düzenlenmiştir. 

"Yüksek Çevre Kurulunun görevleri 
Madde 5.- Yüksek Çevre Kurulunun 

görevleri şunlardır: 
a) Etkin bir çevre yönetiminin sağlanması 

için hedef, politika ve strateji belirlemek, 
b) Sürdürülebilir kalkınma ilkesi çer

çevesinde ekonomik kararlara çevre boyutunun 
dahil edilmesine imkân veren hukukî ve idarî 
tedbirleri belirlemek, 

c) Birden fazla bakanlık ve kuruluşu il
gilendiren çevre konulanna ilişkin uyuşmazlık
larda nihai kararı vermek." 

MADDE 6.- 2872 sayılı Kanunun değişik 
9 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"Çevrenin korunması 
Madde 9.- Çevrenin korunması amacıyla, 
a) Doğal çevreyi oluşturan biyolojik çeşit

lilik ile bu çeşitliliği barındıran ekosistemin 
korunması esastır. Biyolojik çeşitliliği koruma 
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ve kullanım esasları, yerel yönetimlerin, 
üniversitelerin, sivil toplum kuruluşlarının ve 
ilgili diğer kuruluşların görüşleri alınarak belir
lenir. 

b) Ülke fiziki mekanında, sürdürülebilir 
kalkınma ilkesi doğrultusunda, koruma-kullan-
ma dengesi gözetilerek kentsel ve kırsal 
nüfusun barınma, çalışma, dinlenme, ulaşım 
gibi ihtiyaç alanlarını belirlemek, bu ihtiyaç
ların karşılanması sonucu oluşabilecek çevre 
kirliliğini önlemek amacıyla, nazım ve uy
gulama imar planlarına esas teşkil etmek üzere 
bölge ve havza bazında çevre düzeni planlan 
Bakanlıkça yapılır, yaptmlır ve onaylanır. Böl
ge ve havza bazında çevre düzeni planlarının 
yapılmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça 
çıkanlacak yönetmelikle belirlenir. 

c) Ulusal mevzuat ve taraf olduğumuz 
uluslararası sözleşmeler ile koruma altına 
alınarak koruma statüsü kazandırılmış alanlar 
ve ekolojik değeri olan hassas alanlann her tür 
ölçekteki planlarda gösterilmesi zorunludur. 
Koruma statüsü kazandınlmış alanlar ve 
ekolojik değeri olan alanlar, plan karan dışında 
kullanılamaz. 

d) Ülke ve dünya ölçeğinde ekolojik 
önemi olan, çevre kirlenmeleri ve bozul
malarına duyarlı toprak ve su alanlannı, 
biyolojik çeşitliliğin, doğal kaynakların ve bun
larla ilgili kültürel kaynaklann gelecek kuşak
lara ulaşmasını emniyet altına almak üzere 
gerekli düzenlemelerin yapılabilmesi amacıyla, 
Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak tespit ve 
ilan etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Bu bölgelere ilişkin plan ve projelerin 
hazırlanmasında 3.5.1985 tarihli ve 3194 sayılı 
İmar Kanununun 9 uncu maddesi hükümleri 
uygulanmaz. 

e) Sulak alanlann doğal yapılannm ve 
ekolojik dengelerinin korunması esastır. Sulak 
alanlann doldurulması ve kurutulması yolu ile 
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arazi kazanılamaz. Bu hükme aykırı olarak 
arazi kazanılması halinde söz konusu alan 
faaliyet sahibince eski haline getirilir. 

Sulak alanların korunması ve yönetimine 
ilişkin usul ve esaslar ilgili kurum ve kuruluş
ların görüşü alınarak Bakanlıkça çıkarılacak 
yönetmelikle belirlenir. 

f) Biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilir-
liliğinin sağlanması bakımından nesli tehdit 
veya tehlike altında olanlar ile nadir bitki ve 
hayvan türlerinin korunması esas olup, mev
zuata aykırı biçimde ticarete konu edilmeleri 
yasaktır. 

g) Doğal kaynakların ve varlıkların korun
ması, kirliliğinin ve tahribatının önlenmesi ve 
kalitesinin iyileştirilmesi için gerekli idarî, 
hukukî ve teknik esaslar Bakanlık tarafından 
belirlenir. 

h) Ülkenin deniz, yeraltı ve yerüstü su 
kaynaklarının ve su ürünleri istihsal alanlarının 
korunarak kullanılmasının sağlanması ve kir
lenmeye karşı korunması esastır. Su ürünleri is
tihsal alanları ile ilgili alıcı ortam standartları 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca belirlenir. 
Alıcı su ortamlarına atıksu deşarjlarına ilişkin 
usul ve esaslar Bakanlıkça çıkartılacak yönet
melikle belirlenir. 

ı) Çevrenin korunması ve kamuoyunda 
çevre bilincinin geliştirilmesi amacıyla, okul 
öncesi eğitimden başlanarak Millî Eğitim 
Bakanlığına bağlı örgün eğitim kurumlannın 
öğretim programlannda çevre ile ilgili konulara 
yer verilmesi esastır. 

Yaygın eğitime yönelik olarak, radyo ve 
televizyon programlarında da çevrenin 
önemine ve çevre bilincinin geliştirilmesine 
yönelik programlara yer verilmesi esastır. Tür
kiye Radyo Televizyon Kurumu ile özel 
televizyon kanallarına ait televizyon program
lannda ayda en az iki saat, özel radyo kanal-
lannın programlarında ise ayda en az yanm 
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MADDE 2.- 2872 sayılı Kanunun 10 uncu 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 10.- Gerçekleştirmeyi planladık
tan faaliyetleri sonucu çevre sorunlanna yol 
açabilecek kurum, kuruluş ve işletmeler, çev
resel etki değerlendirmesi sürecine tabidirler. 

Çevresel etki değerlendirmesi uy
gulamalarında yetkili ve karar verici merci 
Çevre Bakanlığıdır. 

Çevresel etki değerlendirmesi raporlarını 
incelemek ve değerlendirmek üzere Çevre 
Bakanlığınca bir inceleme ve değerlendirme 
komisyonu teşkil edilir. Bu komisyon faaliyetin 
konusu, türü ve faaliyetin uygulanması için 
seçilen yerin veya alternatif yerlerin özellikleri 
dikkate alınarak merkezî ve yerel kurum ve 
kuruluşlann temsilcileri, çevresel etki değer
lendirmesi raporunu hazırlayan kurum veya 
kuruluş temsilcisi, halkın katılımı toplantısı 
tutanak sekreteri veya Çevre Bakanlığı taşra 
teşkilâtı temsilcisi ile Çevre Bakanlığı temsil
cilerinden oluşur. Komisyon çalışmalarına 
Çevre Bakanlığınca gerçek ve tüzel kişiler, 
üniversite, enstitü, araştırma ve ihtisas kuruluş-
lan ve meslek odaları temsilcileri de üye olarak 
çağrılabilirler. 

Çevresel etki değerlendirmesi ön araştırma 
raporlannı incelemek ve değerlendirmek üzere 
Çevre Bakanlığı taşra teşkilâtınca gerekli görül
düğü hallerde ilgili diğer bakanlıklann taşra teş
kilâtları, yerel yönetimler, gerçek ve tüzel 
kişiler, üniversite, araştırma kuruluşlan ve mes-

(Çevre Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

saat eğitici yayınların yapılması zorunludur. Bu 
yayınların % 20'sinin izlenme ve dinlenme oranı 
en yüksek saatlerde yapılması esastır. Radyo 
Televizyon Üst Kurulu, görev alanına giren 
hususlarda bu maddenin takibi ile yükümlüdür. 

j) Çevre ile ilgili olarak toplanan her türlü 
kaynak ve gelir tahsisi mahiyette olup, öncelik
le çevrenin korunması, geliştirilmesi, ıslahı ve 
kirliliğin önlenmesi için kullanılır." 

MADDE 7.- 2872 sayılı Kanunun 10 uncu 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 10.- Gerçekleştirmeyi planladık-
lan faaliyetleri sonucu çevre sorunlarına yol 
açabilecek kurum, kuruluş ve işletmeler, Çev
resel Etki Değerlendirmesi Raporu veya proje 
tanıtım dosyası hazırlamakla yükümlüdürler. 

Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu 
Kararı veya Çevresel Etki Değerlendirmesi 
Gerekli Değildir Kararı alınmadıkça bu 
projelerle ilgili onay, izin, teşvik, yapı ve kul
lanım ruhsatı verilemez; proje için yatınma 
başlanamaz ve ihale edilemez. 

Petrol, jeotermal kaynaklar ve maden 
arama faaliyetleri, çevresel etki değerlendir
mesi kapsamı dışındadır. 

Çevresel Etki Değerlendirmesine tâbi 
projeler ve Stratejik Çevresel Değerlendirmeye 
tâbi plan ve programlar ve konuya ilişkin usul 
ve esaslar Bakanlıkça çıkanlacak yönetmelik
lerle belirlenir." 
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lek odaları temsilcileri ile faaliyet sahibinden 
oluşan bir ön inceleme değerlendirme komis
yonu teşkil edilebilir. 

Çevresel etki değerlendirmesinin içereceği 
hususlar ve hangi tip faaliyetlerden isteneceği, 
halkın katılımı, izleme ve denetlemede yetkili 
merciler, faaliyet sahibinden alınacak taahhüt 
ve çevresel etki değerlendirmesi raporu hazır
layacak kurum ve kuruluşlara yeterlik belgesi 
verilmesi ile ilgili usul ve esaslar yönetmelikle 
düzenlenir." 

(Çevre Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 8.- 2872 sayılı Kanunun 11 inci 
maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"İzin alma, arıtma ve bertaraf etme 
yükümlülüğü 

Madde 11.- Üretim, tüketim ve hizmet 
faaliyetleri sonucunda oluşan atıklarını alıcı or
tamlara doğrudan veya dolaylı vermeleri uygun 
görülmeyen tesis ve işletmeler ile yerleşim 
birimleri atıklarını yönetmeliklerde belirlenen 
standart ve yöntemlere uygun olarak arıtmak ve 
bertaraf etmekle veya ettirmekle ve öngörülen 
izinleri almakla yükümlüdürler. 

Birinci fıkrada belirtilen yükümlülüğü 
bulunan tesis ve işletmeler ile yerleşim birim
lerine; 

1) İnşaat ruhsatı aşamasında bu yüküm
lülüğünü yerine getireceğini gösterir proje ve 
belgeleri ilgili kuruma sunmadıkça inşaat ruh
satı verilmez. 

2) İnşaatı bitmiş olanlardan, bu yüküm
lülüğü yerine getirmeyenlere işletme ruhsatı 
ve/veya yapı kullanma ruhsatı verilmez. 

3) İnşaat ruhsatına, yapı kullanma veya iş
letme ruhsatına haiz olmakla birlikte arıtma ve 
bertaraf yükümlülüklerini yerine getirmemeleri 
halinde, verilmiş yapı kullanma izni veya işlet
me izni iptal edilir. 

Faaliyetlerinde değişiklik yapmayı 
ve/veya tesislerini büyütmeyi planlayan gerçek 
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ve tüzel kişiler yönetmelikle belirlenen usul ve 
esaslar çerçevesinde atıklarını arıtma veya ber
taraf etme yükümlülüğünü yerine getirmek 
zorundadırlar. 

Atık sulan toplayan kanalizasyon sistemi 
ile atık suların antıldığı ve arıtılmış atık suların 
bertarafınm sağlandığı atıksu altyapı sistem
lerinin kurulması, bakımı, onarımı, ıslahı ve iş
letilmesinden; Büyükşehirlerde 20.11.1981 
tarihli ve 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizas
yon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanunla belirlenen 
kuruluşlar, belediye ve mücavir alan sınırlan 
içinde belediyeler, bunlann dışında iskana 
konu her türlü kullanım alanında valiliğin 
denetiminde bu alanları kullananlar sorum
ludur. 

Serbest ve/veya endüstri bölgelerinde böl
ge müdürlükleri, kültür ve turizm koruma ve 
gelişme bölgelerinde, turizm merkezlerinde 
Kültür ve Turizm Bakanlığı veya yetkili kıldığı 
birimler, organize sanayi bölgelerinde organize 
sanayi bölgesi yönetimi, küçük sanayi sitelerin
de kooperatif başkanlıklan, mevcut yerleşim 
alanlarından kopuk olarak münferit yapılmış 
tatil köyü, tatil sitesi, turizm tesis alanları vb. 
kullanım alanlannda ise site yönetimleri veya 
tesis işletmecileri atıksu altyapı sistemlerinin 
kurulması, bakımı, onarımı ve işletilmesinden 
sorumludurlar. 

Atıksu altyapı sistemlerini kullanan 
ve/veya kullanacaklar, bağlantı sistemlerinin 
olup olmadığına bakılmaksızın, arıtma sistem
lerinden sorumlu yönetimlerin yapacağı her 
türlü yatınm, işletme, bakım, onarım, ıslah ve 
temizleme harcamalarının tamamına kirlilik 
yükü oranında katılmak zorundadırlar. Bu hiz
metlerden yararlananlardan, belediye meclisin
ce ve bu maddede sorumluluk verilen diğer 
idarelerce belirlenecek tarifeye göre atıksu top
lama, antma ve bertaraf ücreti alınır. Bu fıkra 
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uyarınca tahsil edilen ücretler, atıksu ile ilgili 
hizmetler dışında kullanılamaz. Atıksu ön arıt
ma tesisleri kurup gerekli izinleri alanlar ve 
yönetmelikte belirlenen şekilde çalıştıranlar bu 
zorunluluk kapsamı dışında olup, sadece bağ
lantı kanalının kullanım harcamalarından 
sorumludur. 

Atıksu toplama havzasının birden fazla 
belediye veya kurumun yetki sahasında olması 
halinde; atıksu arıtma tesisini işleten kurum, 
atıksu ile ilgili yatırım ve harcama giderlerini 
kirletenlerden kirlilik yükü nispetinde tahsil 
eder. 

Atık üreticileri uygun metot ve tek
nolojiler ile atıklarını en az düzeye düşürecek 
tedbirleri almak zorundadırlar. 

Atıkların üretiminin ve zararlarının önlen
mesi veya azaltılması ile atıkların geri kazanıl
ması ve geri kazanılabilen atıkların kaynağında 
ayrı toplanması esastır. Atık yönetim plan
larının hazırlanmasına ilişkin esaslar, Bakanlık
ça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 

Geri kazanım imkânı olmayan atıklar, 
yönetmeliklerle belirlenen uygun yöntemlerle 
bertaraf edilir. 

Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler ev
sel katı atık bertaraf tesislerini kurmak kurdur
mak, işletmek veya işlettirmekle yükümlüdür
ler. Bu hizmetten yararlanan ve/veya yarar
lanacaklar, sorumlu yönetimlerin yapacağı 
yatırım, işletme, bakım, onarım ve ıslah har
camalarına katılmakla yükümlüdür. Bu hizmet
ten yararlananlardan, belediye meclisince belir
lenecek tarifeye göre katı atık toplama, taşıma 
ve bertaraf ücreti alınır. Bu fıkra uyarınca tah
sil edilen ücretler, katı atıkla ilgili hizmetler 
dışında kullanılamaz. 

Üretici, ithalatçı ve piyasaya sürenlerin 
sorumluluğu kapsamında yükümlülük getirilen 
üreticiler, ithalatçılar ve piyasaya sürenler, 
ürünlerinin faydalı kullanım ömrü sonucunda 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 871) 



- 5 4 -

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Çevre Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

oluşan atıklarının toplanması, taşınması, geri 
kazanımı, geri dönüşümü ve bertaraf edil
melerine dair yükümlülüklerinin yerine getiril
mesi ve bunlara yönelik gerekli harcamalarının 
karşılanması, eğitim faaliyetlerinin gerçekleş
tirilmesi amacıyla Bakanlığın koordinasyonun
da bir araya gelerek tüzel kişiliğe haiz birlikler 
oluştururlar. Bu kapsamda yükümlülük 
getirilen kurum ve kuruluşların sorumluluk
larının bu birliklere devrine ilişkin usul ve esas
lar Bakanlıkça çıkartılacak yönetmeliklerle 
belirlenir. 

Tehlikeli atık üreticileri, Yönetmelikle 
belirlenecek esaslara göre atıklarını bertaraf et
mek veya ettirmekle yükümüdürler. 

Atık geri kazanım, geri dönüşüm ve ber
taraf tesislerini kurmak ve işletmek isteyen ger
çek ve/veya tüzel kişiler, yönetmelikle belir
lenen esaslar doğrultusunda, ürün standardı, 
ürünlerinin satışa uygunluğu ve piyasadaki 
denetimi ile ilgili izni, ilgili kurumlardan almak 
kaydı ile, Bakanlıktan lisans almakla yüküm
lüdür. 

Evsel atıklar hariç olmak üzere, atık 
taşıma ve/veya toplama işlerini yapan kurum 
veya kuruluşlar Bakanlıktan lisans almak 
zorundadır. Evsel atıkların taşıma ve toplama 
işlerini yapan kurum ve kuruluşlar Bakanlıkça 
kayıt altına alınır. 

Atıksu arıtımı, atık bertarafı ve atık geri 
kazanım tesisleri yapmak amacıyla 
belediyelerin hizmet birlikleri kurmaları halin
de, bu hizmet birliklerine araştırma, etüt ve 
proje konularında Bakanlıkça teknik ve mali 
yardım yapılır. Tesis yapım projeleri ise bu 
Kanunun 18 inci maddesi çerçevesinde kredi 
veya yardım ile desteklenebilir. Kredi bor
cunun geri ödenmemesi durumunda 6183 sayılı 
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanun hükümlerine göre takip yapılır ve ön
celikle 2380 sayılı Belediyelere ve İl Özel 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 871) 



- 5 5 -

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Çevre Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden 
Pay Verilmesi Hakkında Kanunun ek 4 üncü 
maddesi hükümleri çerçevesinde ilgili 
belediyelerin İller Bankasındaki paylarından 
tahsil olunur. 

Arıtma ve bertaraf etme yükümlülüğüne 
tâbi tesis ve işletmeler ile yerleşim birimleri, bu 
yükümlülüğe istinaden kurulması zorunlu olan 
arıtma ve bertaraf sistemleri, atıksu arıtma ve 
ön arıtma sistemleri ile atıksu altyapı sistem
lerinin kurulması, onarımı, ıslahı, işletilmesi ve 
harcamalara katkı paylarının belirlenmesi ile il
gili usul ve esaslar Bakanlıkça yönetmeliklerle 
düzenlenir. Bu konuda diğer kanunlarla verilen 
yetkiler saklıdır. 

Bu Kanunun uygulanmasını sağlamak 
üzere alınması gereken izinler ve bu izinlerin 
tâbi olacağı usul ve esaslar Bakanlıkça çıkar
tılacak yönetmeliklerle belirlenir. 

Faaliyetleri nedeniyle çevreye olumsuz et
kileri olabilecek kurum, kuruluş ve işletmeler 
tarafından, faaliyetlerine ilişkin olası bir kaza 
durumunda, kazanın çevreye olumsuz etkilerini 
kontrol altına almak ve azaltmak üzere uy
gulanacak acil durum planları hazırlanması 
zorunludur. Buna ilişkin usul ve esaslar Bakan
lıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 

Bu planlar dikkate alınarak Bakanlığın 
koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşlarca 
yerel, bölgesel ve ulusal acil durum planlan 
hazırlanır. 

Liman, tersane, gemi bakım-onarım, gemi 
söküm, marina gibi kıyı tesisleri; kendi tesis
lerinde ve gemi ve diğer deniz araçlannda 
oluşan petrollü, yağlı katı atıklar ve sintine, kir
li balast, slaç, slop gibi sıvı atıklar ile evsel 
atıksu ve katı atıkların alınması, depolanması, 
taşınması ve bertarafı ile ilgili işlemleri ve 
tesisleri yapmak veya yaptırmakla yüküm
lüdürler. Buna ilişkin usul ve esaslar Bakanlık
ça çıkartılacak yönetmelikle belirlenir." 
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MADDE 3.- 2872 sayılı Kanunun 12 nci 
maddesi madde başlığı ile birlikte aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"Denetim, bilgi verme ve bildirim yüküm
lülüğü 

Madde 12.- Denetim, çevrenin korunması, 
iyileştirilmesi ve çevre kirliliğinin önlenmesi 
konusunda maddî olayları ve kayıtları araş
tırarak bu Kanundaki yükümlülüklerin yerine 
getirilip getirilmediğinin veya doğruluğunun 
tespit edilmesidir. Denetim yetkisi Çevre 
Bakanlığına aittir. 

Denetim yetkisi, Çevre Bakanlığının kon
trolü ve denetimi altında belediye ve mücavir 
alan sınırları içinde büyükşehir belediyeleri ve 
belediyeler, liman sınırları dahilinde liman baş
kanlıkları, diğer alanlarda mahallin en büyük 
mülkî idare amirliği tarafından da kullanılır. 

Askerî işyerleri, askerî bölgeler, İstanbul 
ve Çanakkale Boğazları, ikili veya çok taraflı 
anlaşmalarla ihdas edilen askerî bölgeler ve tat
bikatlar gibi askerî faaliyetlerin denetim 
konusu ve neticelerine ait işlemler Genelkur
may Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, 
Dışişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ulaştır
ma Bakanlığı ve Çevre Bakanlığı tarafından, 
petrol arama ve üretim faaliyetlerinin denetim 
konusu ve sonuçlarına ait işlemler ise Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ve Çevre Bakanlığı 
tarafından hazırlanacak bir yönetmeliğe göre 
yürütülür. 

Denetimin ne zaman yapılacağının ön
ceden haber verilmesi mecburî değildir. Ön
ceden denetim yapılmış olması yeniden 
denetim yapılmasına engel değildir. 

Denetim yetkisinin kullanılmasına ve bu 
konudaki işbirliği ve koordinasyona ilişkin usul 
ve esaslar yönetmelikle düzenlenir. 

Çevreyi kirletebilecek faaliyette bulunan 
kurum, kuruluş ve işletmeler ile bunlarla 
muamelelerde bulunan gerçek veya tüzel 

(Çevre Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 9.- 2872 sayılı Kanunun 12 nci 
maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Denetim, bilgi verme ve bildirim yüküm
lülüğü 

Madde 12.- Bu Kanun hükümlerine 
uyulup uyulmadığını denetleme yetkisi Bakan
lığa aittir. Gerektiğinde bu yetki, Bakanlıkça; il 
özel idarelerine, çevre denetim birimlerini 
kuran belediye başkanlıklarına, Denizcilik 
Müsteşarlığına, Sahil Güvenlik Komutanlığına, 
13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları 
Trafik Kanununa göre belirlenen denetleme 
görevlilerine veya Bakanlıkça uygun görülen 
diğer kurum ve kuruluşlara devredilir. 
Denetimler, Bakanlığın belirlediği denetim 
usul ve esasları çerçevesinde yapılır. 

Askeri işyerleri, askeri bölgeler ve tat
bikatların bu Kanun çerçevesindeki denetimi 
ve neticelerine ait işlemler, Genelkurmay Baş
kanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, İçişleri 
Bakanlığı ve Bakanlık tarafından müştereken 
hazırlanacak yönetmeliğe göre yürütülür. 

İlgililer, Bakanlığın veya denetimle yetkili 
diğer mercilerin isteyecekleri bilgi ve belgeleri 
vermek, yetkililerin yaptıracakları analiz ve öl
çümlerin giderlerini karşılamak, denetim es
nasında her türlü kolaylığı göstermek zorun
dadırlar. 

İlgililer, çevre kirliliğine neden olabilecek 
faaliyetleri ile ilgili olarak, kullandıkları ham
madde, yakıt, çıkardıkları ürün ve atıklar ile 
üretim şemalarını, acil durum planlarını, izleme 
sistemleri ve kirlilik raporları ile diğer bilgi ve 
belgeleri talep edilmesi halinde Bakanlığa 
veya yetkili denetim birimine vermek zorun
dadırlar. 

Denetim, bilgi verme ve bildirim yüküm
lülüğüne ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça 
çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir." 
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kişiler Çevre Bakanlığının veya denetimle yet
kili mercilerin isteyecekleri bilgi ve belgeleri 
vermeye; yetkililerin yaptıracakları analiz ve 
ölçümlerin giderlerini karşılamaya; denetim es
nasında her türlü kolaylığı göstermeye mecbur
durlar. 

Kurum, kuruluş ve işletmeler çevre kir
liliğine neden olabilecek faaliyetleri ile ilgili 
olarak hammadde, yakıt, çıkardıkları ürün ve 
atıkları ile proses şemalarını ve kirlilik rapor
larını Çevre Bakanlığınca hazırlanacak format-
lara uygun olarak düzenleyerek yönetmelikle 
aksine bir süre belirlenmedikçe yıllık olarak ve 
izleyen yılın ilk onbeş günü içerisinde Çevre 
Bakanlığı taşra teşkilâtına, Çevre Bakanlığı 
taşra teşkilâtı bulunmayan yerlerde Çevre 
Bakanlığı merkez teşkilâtına veya denetimle 
yetkili mercilere vermeye mecburdurlar. 

Bilgi verme ve bildirim yükümlülüğü ile 
bunlan verecekler hakkındaki usul ve esaslar 
yönetmelikle düzenlenir." 

MADDE 10.- 2872 sayılı Kanunun 13 ün
cü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Tehlikeli kimyasallar ve atıklar 
Madde 13.- Tehlikeli kimyasalların belir

lenmesi, üretimi, ithalatı, atık konumuna gelin
ceye kadar geçen süreçte kullanım alanları ve 
miktarları, etiketlenmesi, ambalajlanması, 
sınıflandırılması, depolanması, risk değerlen
dirilmesi, taşınması ile ihracatına ilişkin usul 
ve esaslar ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri 
alınarak Bakanlıkça çıkartılacak yönetmelikle 
belirlenir. 

Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak 
piyasaya sürüldüğü tespit edilen tehlikeli kim
yasallar ile bu kimyasalları içeren eşya, bunları 
satış ve kullanım amacıyla piyasaya süren 
kurum, kuruluş ve işletmelere toplattırılır ve 
imha ettirilir. Nakil ve imha için gereken mas
raflar ilgililerince karşılanır. Bu yükümlülüğün 
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yerine getirilmemesi halinde bu masraflar, ilgili 
kurum, kuruluş ve işletmelerden 6183 sayılı 
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanun hükümlerine göre tahsil edilir. 

Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı, bazı 
yakıtların, maddelerin, atıkların, tehlikeli kim
yasallar ile bu kimyasalları içeren eşyaların it
halini, Bakanlığın görüşünü alarak yasak
layabilir veya kontrole tâbi tutabilir. 

Tehlikeli atıkların ithalatı yasaktır. 
Tehlikeli atıkların tanımı ile tehlikeli atık

ların oluşum aşamasından itibaren toplanması, 
ayrılması, geçici ve ara depolanması, geri 
kazanılması, yeniden kullanılması, taşınması, 
bertarafı, bertaraf sonrası kontrolü, ihracatı, 
transit geçişi, ambalajlanması, etiketlenmesi, 
denetimi ve atık yönetim planlarının hazırlan
ması ile ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça 
yayımlanacak yönetmelikle belirlenir. 

Tehlikeli kimyasalların üretimi, satışı, 
depolanması, kullanılması ve taşınması 
faaliyetleri ile tehlikeli atıkların toplanması, 
taşınması, geçici ve ara depolanması, geri 
kazanımı, yeniden kullanılması ve bertarafı 
faaliyetlerinde bulunanlar, bu Kanun ile 
getirilen yükümlülükler açısından müteselsilen 
sorumludurlar. Sorumlular bu Kanunda belir
tilen mesleki faaliyetleri nedeniyle oluşacak bir 
kaza dolayısıyla üçüncü şahıslara verebilecek
leri zararlara karşı tehlikeli kimyasal ve teh
likeli atık mali sorumluluk sigortası yaptırmak 
zorunda olup, faaliyetlerine başlamadan önce 
Bakanlıktan gerekli izni alırlar. Sigorta yaptır
ma zorunluluğuna uymayan kurum, kuruluş ve 
işletmelere bu faaliyetler için izin verilmez. 

Bu maddede öngörülen zorunlu mali 
sorumluluk sigortası, mali yeterliliklerine göre, 
Hazine Müsteşarlığınca belirlenen sigorta şir
ketleri tarafından ya da bağlı olduğu Bakanın 
onayı ile Hazine Müsteşarlığınca çıkarılacak 
bir yönetmelikle oluşturulacak bir havuz 
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tarafından temin edilir. Havuzun yönetim ve iş
leyişi ile ilgili usul ve esaslar da aynı yönet
melikle belirlenir. Havuz, sigorta ve/veya 
reasürans havuzu şeklinde oluşturulur. Kamu 
adına havuzda belirli bir payın korunmasına 
karar verilmesi hususunda Hazine Müsteşar
lığının bağlı bulunduğu Bakan yetkilidir. 
Havuzun başlangıç giderleri için geri ödenmek 
üzere Hazine Müsteşarlığı bütçesinden avans 
kullandırılabilir. Havuzun yükümlülükleri; 
prim gelirleri ve bunların getirilen, piyasalar
dan sağlayacağı reasürans ve benzeri 
korumalar ve ödeme gücüyle sınırlıdır. 

Bakanlık, Hazine Müsteşarlığının uygun 
görüşünü almak kaydıyla, tehlikeli kimyasallar 
ve tehlikeli atıklarla ilgili faaliyetlerde bulunan
ların mali sorumluluk sigortası yaptırma zorun
luluğunu, bu sigortaya ilişkin genel şartlar ile 
tarife ve talimatların yürürlüğe girmesinden 
itibaren en çok bir yıl ertelemeye yetkilidir. 

Her bir sorumlu tarafından yaptırılacak 
mali sorumluluk sigortasına ilişkin sigorta 
genel şartları Hazine Müsteşarlığınca onay
lanır. Malî sorumluluk sigortası tarife ve 
talimatları Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu 
Bakan tarafından tespit edilir. Hazine Müs
teşarlığının bağlı olduğu Bakan tarifeyi serbest 
bırakmaya yetkilidir." 

MADDE 11.- 2872 Sayılı Çevre 
Kanununun 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Madde 14.- Kişilerin huzur ve sükununu, 
beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde ilgili 
yönetmeliklerle belirlenen standartlar üzerinde 
gürültü ve titreşim oluşturulması yasaktır. 

Ulaşım araçları, şantiye, fabrika, atölye, 
işyeri, eğlence yeri, hizmet binaları ve konut
lardan kaynaklanan gürültü ve titreşimin yönet
meliklerle belirlenen standartlara indirilmesi 
için faaliyet sahipleri tarafından gerekli tedbir
ler alınır." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 871) 



- 6 0 -

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 4.- 2872 sayılı Kanunun 15 inci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 15.- Bu Kanun ve bu Kanuna 
dayanılarak çıkartılan yönetmeliklerdeki 
yasaklara aykırı davranan veya yükümlülük
lerini yerine getirmeyen kurum, kuruluş ve iş
letmelere, faaliyeti denetlemeye yetkili 
makamın talebi üzerine mahallin en büyük 
mülkî idare amiri tarafından bu yasaklara aykırı 
faaliyeti düzeltmek ve kanunda belirtilen 
yükümlülükleri yerine getirmek üzere esasları 
yönetmelikle belirlenen yeteri kadar bir süre 
verilir. Bu süre sonunda bunları yapmayan 
kurum, kuruluş ve işletmelerin faaliyeti aykırı 
davranılan yasak ve yerine getirilmeyen 
yükümlülük sebebi ortadan kaldırılıncaya 
kadar kısmen veya tamamen durdurulur. Bu 
karar derhal Çevre Bakanlığına ve faaliyetten 
sorumlu ilgili bakanlığa bildirilir. 

Çevre kirliliğinin insan ve çevre sağlığı 
yönünden büyük tehlike yarattığı veya önemli 
derecede zarar verdiği hallerde Çevre Bakan
lığı da faaliyeti durdurma yetkisini haizdir. 

Faaliyetin durdurulması, diğer cezaların 
uygulanmasına engel teşkil etmez." 

MADDE 5.- 2872 sayılı Kanunun 18 inci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 18.- Çevre Kirliliğini Önleme 
Fonunun gelirleri; 

a) Trafiğe ilk defa tescil edilen motorlu 
araçlardan alınan taşıt alım vergisi tutarının 
dörtte biri oranında ayrıca tahsil edilen miktar
dan, 

b) Motorlu taşıt araçlarının her fennî 
muayenesi sırasında alman fennî muayene üc
retinin beşte biri oranında aynca tahsil edilen 
miktardan, 

(Çevre Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 12.- 2872 sayılı Kanunun 15 in
ci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 15.- Bu Kanun ve bu Kanun 
uyarınca yayımlanan yönetmeliklere aykırı 
davrananlara söz konusu aykırı faaliyeti 
düzeltmek üzere Bakanlıkça ya da 12 nci mad
denin birinci fıkrası uyarınca denetim yet
kisinin devredildiği kurum ve merciler tarafın
dan bir defaya mahsus olmak üzere esasları 
yönetmelikle belirlenen ve bir yılı aşmamak 
üzere süre verilebilir. 

Faaliyet süre verilmemesi halinde derhal, 
süre verilmesi durumunda, bu süre sonunda 
aykırılık düzeltilmez ise Bakanlıkça ya da 12 
nci maddenin birinci fıkrası uyarınca denetim 
yetkisinin devredildiği kurum ve merciler 
tarafından kısmen veya tamamen, süreli veya 
süresiz olarak durdurulur. 

Çevre ve insan sağlığı yönünden tehlike 
yaratan faaliyetler süre verilmeksizin dur
durulur. 

Çevresel Etki Değerlendirmesi incelemesi 
yapılmaksızın başlanan faaliyetler Bakanlıkça, 
proje tanıtım dosyası hazırlanmaksızın baş
lanan faaliyetler ise mahallin en büyük mülki 
amiri tarafından süre verilmeksizin durdurulur. 

Süre verilmesi ve faaliyetin durdurulması, 
bu Kanunda öngörülen cezaların uygulan
masına engel teşkil etmez." 

MADDE 13.- 2872 sayılı Kanunun mülga 
18 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki 
şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

"Çevre katkı payı alınması, diğer gelirler 
ve bütçe ödenekleri 

Madde 18.- Çevre kirliliğinin önlenmesi, 
çevrenin iyileştirilmesi ve çevre ile ilgili 
yatırımların desteklenmesi amacıyla, 

a) İthaline izin verilen kontrole tâbi yakıt 
ve atıkların CİF bedelinin yüzde biri ile, hur
daların CİF bedelinin binde beşi oranında 
alınacak miktar, 
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c) Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre 
gemi siciline tescil edilen ve 100 (dahil) gros 
tonun üzerinde olan her türlü deniz aracından 
gros ton başına beşbin TL. olmak üzere liman 
başkanlıklarınca her yılın Ocak ayı içerisinde 
tahsil edilen ve Fonun bankadaki hesabına 
yatırılan miktardan, 

d) Hava taşıt araçları ile yapılan yolcu ve 
yük taşıma bedellerinin veya kiralama bedel
lerinin binde beşi oranında ayrıca tahsil edilen 
miktardan, 

e) Çevre Bakanlığının bütçesine her yıl bu 
amaçla konan ödeneklerden, 

f) Fondan verilen kredilerin ve bankalar
daki mevduatın faizlerinden, 

g) Fona yapılan bağış ve yardımlardan, 
h) Fona ait veya Fonun katıldığı tesis veya 

işletmeler vasıtasıyla veya Çevre Bakanlığı 
Çevre Referans Laboratuvan ile benzeri 
Bakanlık hizmetleri karşılığı tahsil edilecek 
gelirlerden, 

ı) Bu Kanuna göre tahsil edilecek idarî 
para cezalarının bu maddenin yedinci ve 
sekizinci fıkraları ile belirlenen oranlarda fona 
aktarılması gereken miktarlarından, 

j) Diğer kanunlar uyarınca Fona aktarıl
ması öngörülen gelirlerden, 

k) Fondan finanse edilen araç ve gereç
lerin satışından elde edilen gelirlerden, 

1) Bu Kanuna dayanılarak tanzim edilen 
taahhütname ve sözleşme gibi belgeler uyarın
ca alınacak cezaî şart veya benzeri gelirlerden, 

Oluşur. 
Bakanlar Kurulu bu maddede öngörülen 

maktu ve nispî hadleri ayrı ayrı ve topluca sıfır 
(0)'a kadar indirmeye ve % 50'sine kadar artır
maya yetkilidir. 

Fonun gelirleri bir Devlet Bankasında 
açılacak hesapta toplanır. 

Bu maddenin (a) bendine göre ödenmesi 
gereken miktar Fonun bankadaki hesabına 
yatırılmadıkça tescil işlemi yapılamaz. 

(Çevre Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

b) Belediyelerce tahsil edilen çevre temiz
lik vergisinin yüzde yirmisi, 

c) Hava taşıt araçlarından yurtiçi 
taşımaları için (yurt dışı bağlantılı seferler 
hariç) yolcu başına bilet bedelinin yüzde birin
den ve taşınan yük için ton başına yılda 
alınacak 1 Türk Lirası, 

d) GSM mobil telefon abonelerinden ayda 
bir defa abone başına 1 Türk Lirası olmak 
üzere şirketlerce tahsil edilen miktar, 

e) Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre 
gemi siciline; 16.12.1999 tarihli ve 4490 sayılı 
Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu ile 491 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 
Türk Uluslararası Gemi Siciline tescil edilen 
her türlü deniz aracından; 

1 ) Onsekiz gros tondan yüz (dahil) gros 
tona kadar olanlara gros ton başına 1 Türk 
Lirası, 

2 ) Yüzbir gros tondan beşyüz (dahil) gros 
tona kadar olanlardan yukarıdaki meblağa ilave 
olarak yüz gros tonun üzerindeki her gros ton 
başına 50 Kuruş, 

3) Beşyüzbir gros tondan beşbin (dahil) 
gros tona kadar olanlardan yukarıdaki meblağ
lara ilave olarak beşyüz gros tonun üzerindeki 
her gros ton başına 10 Kuruş, 

4) Beşbinbir gros tondan yirmibin (dahil) 
gros tona kadar olanlardan yukarıdaki meblağ
lara ilave olarak beşbin gros tonun üzerindeki 
her gros ton başına 5 Kuruş, 

5) Yirmibin gros tondan büyük olanlardan 
ise yukarıdaki meblağlara ilave olarak yirmibin 
gros tonun üzerindeki her gros ton başına 2 
Kuruş, olmak üzere liman başkanlıklarınca her 
yılın Ocak ayı içerisinde tahsil edilen miktar, 

Çevre katkı payı olarak tahsil edilir. Tahsil 
edilen bu tutarlar, ilgililerce en geç ertesi ayın 
onbeşine kadar ilgili mal saymanlıkları hesap
larına aktarılır ve bütçeye gelir kaydedilir. 
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Bu maddenin (b), (c), (d) ve (ı) bentleri 
gereğince toplanan paraların, ilgililerce en geç 
ertesi ayın yirmisine kadar Fonun bankadaki 
hesabına yatırılması zorunludur. Bu paralar 
yatırılmadığı takdirde tahsilatı yapan ilgili 
kurum ve kuruluşların bu görevleri süresinde 
yerine getirmeyen sorumlularından, aktarılması 
gereken meblağın yüzde onu nispetinde ayrıca 
ceza tahsil edilir. 

Bu maddenin (d) bendine göre yatırılması 
gereken miktarı kanunî süresinde Fonun ban
kadaki hesabına yatırmayan gerçek ve özel 
hukuk tüzel kişileri ile bu maddenin beşinci 
fıkrasında zikredilen şahsî sorumlular hakkında 
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü 
Hakkında Kanun hükümlerine göre takibat 
yapılır. 

Bu Kanuna göre tahsil edilen idarî para 
cezalarının yüzde altmışı tahsili takip eden ayın 
yirmisine kadar Fonun bankadaki hesabına ak
tarılır; yüzde kırkı ise, tahsilat masraflarının 
karşılanmasında ve çevre hizmetlerinin gerçek
leştirilmesinde kullanılmak üzere cezayı veren 
idarede kalır. 

Cezanın trafik polisi, Sahil Güvenlik 
Komutanlığı ve liman başkanlığınca tahsil edil
mesi halinde tahsil edilen idarî para cezalarının 
yüzde yetmişi yukarıda belirtilen usule göre 
Fonun bankadaki hesabına aktarılır; yüzde 
otuzu ise takip ve tahsilat masraflarında kul
lanılmak üzere cezayı veren idarede kalır. 

Çevre Bakanlığı, gerektiğinde bu meblağ
ların çevre ile ilgili faaliyetlerde kullanılıp kul
lanılmadığını incelemek, bu konularda ilgililer
den bilgi almak yetkisine sahiptir. 

Fon idaresi ile bu idarenin emrinde 
kurulan Fon; kurumlar vergisinden, yapılacak 
bağış ve yardımlar nedeniyle veraset ve intikal 
vergisinden, yapacakları her türlü muameleler 
dolayısıyla damga vergisinden, açtıkları 
krediler dolayısıyla lehte tahakkuk edecek faiz-

(Çevre Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Ayrıca, yurtiçi ve yurtdışından temin 
edilecek her türlü hibe, yardım ve bağışlar ile 
kredi anapara geri dönüşleri ve kredi faizleri de 
tahsil edilerek, Çevre ve Orman Bakanlığı mer
kez Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatırılır ve 
bütçeye gelir kaydedilir. 

Bu maddede sayılan gelirlerin tahsilatında 
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. 

(c), (d) ve (e) bentlerinde maktu olarak ön
görülen tutarlar, her yıl bir önceki yıla ilişkin 
olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre 
belirlenen yeniden değerleme oranında artırılır. 
Bakanlar kurulu (a), (b) ve (c) bentlerinde yer 
alan oranlan ayn ayn veya topluca sıfıra kadar 
indirmeye veya kanuni oranına kadar yükselt
meye yetkilidir. 

Atıksu antımı, atık bertarafı ve katı atık 
geri kazanım tesislerinin gözetim, fizibilite, 
etüt, proje ve inşaat işlerinin kredi veya yardım 
suretiyle desteklenmesi ile çevre düzeni plan-
lannın yapımı, hava, su ve toprak kalitesinin 
ölçüm ve izleme ağının oluşturulması, gürül
tünün önlenmesi ile ilgili etüt ve projelerin des
teklenmesi, acil müdahale planlarının hazırlan
ması, çevresel etki değerlendirmesi faaliyetleri, 
havza koruma planı çalışmaları, biyolojik çeşit
liliğin korunması, çölleşme ve iklim değişikliği 
ile mücadele çalışmaları, stratejik çevresel 
değerlendirme, nesli tehlikede olan bitki ve 
hayvan türleri ile yaşama ortamlannın korun
ması, uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan 
yükümlülüklerin karşılanması, çevre eğitimi ve 
yayını ile ilgili faaliyetler ve ihtisas komisyon
ları için yapılan harcamalar ile çevre kir
liliğinin giderilmesi çalışmaları için Bakanlık 
bütçesine, yılı bütçe gelirleri içerisinde tahmin 
edilen yukandaki gelirler karşılığı ödenek ön
görülür. 

Yukarıda sayılan gelirlerin tahsili ve büt
çede öngörülen ödeneklerin kullanımı ile ilgili 
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ler banka ve sigorta muameleleri vergisinden 
muaftır." 

MADDE 6.- 2872 sayılı Kanunun 20 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 20.- İdarî nitelikteki cezalar şun
lardır : 

a) Her türlü motorlu taşıt emisyonunun 
standartlara uygunluğunu sağlamak için yönet
meliklerle belirlenen önlemleri almayan veya 
standartlara aykırı emisyona sebep olanlar iki 
milyon lira idarî para cezası ile cezalandırılır. 

b) Bu Kanunda öngörülen yasaklara ve 
sınırlamalara aykırı olarak ülkenin egemenlik 
alanlarındaki denizlerde ve kazasına tâbi olan 
deniz yetki alanlarında, İstanbul ve Çanakkale 
Boğazları ile Marmara Denizinde, tabiî veya 
sunî göller ile akarsularda; 

1. Balast tahliyesi yapan gemi veya diğer 
deniz vasıtalarından bin (dahil) gros tona kadar 
olanlar için ikiyüz milyon lira, bin ilâ beşbin 
(dahil) gros ton arasında olanlar için dörtyüz 
milyon lira ve beşbin gros tondan fazla olanlar 
için ikimilyar lira, 

2. Diğer her türlü atık veya sintine tahliye 
eden gemi veya deniz vasıtalarından yüz (hariç) 
gros tona kadar olanlar için on milyon lira, yüz 
ilâ bin (dahil) gros ton arasında olanlar için 
ikiyüz milyon lira, bin gros tondan fazla olanlar 
için üçyüz milyon lira idarî para cezası verilir. 

Cezanın derhal ve defaten ödenmemesi 
veya bu hususta yeterli teminat gösterilmemesi 
halinde, gemiler ve götürülebilen diğer deniz 
vasıtaları en yakın liman yetkilisine teslim 
edilerek seyrüseferden ve faaliyetten menedilir. 

c) 11 inci maddenin ikinci fıkrasında belir
tilen haber verme yükümlülüğünü yerine getir
meyen kuram, kuruluş ve işletmelere onbeş 
milyon lira idarî para cezası verilir. 

d) 12 nci maddede öngörülen bildirim ve 
bilgi verme yükümlülüğünü yerine getirmeyen 

(Çevre Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

usul ve esaslar, Maliye Bakanlığının uygun 
görüşü üzerine Bakanlıkça çıkarılacak yönet
melikle belirlenir." 

MADDE 14.- 2872 sayılı Kanunun 20 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 20.- İdarî nitelikteki cezalar şun
lardır: 

a) Ek 5 inci madde uyarınca emisyon öl
çümü yaptırmayan motorlu taşıt sahiplerine 
250 Türk Lirası, yönetmeliklerle belirlenen 
standartlara aykırı emisyona sebep olan motor
lu taşıt sahiplerine 500 Türk Lirası idarî para 
cezası verilir. 

b) Hava kirlililiği yönünden önemli etkileri 
nedeniyle kurulması ve işletilmesi yönetmelikle 
izne tâbi tutulan tesisleri, yetkili makamlardan 
izin almadan kuran ve işleten veya iznin iptal 
edilmesine rağmen kurmaya ve işletmeye 
devam eden veya bu tesislerde izin almaksızın 
sonradan değişiklik yapan veya yetkili makam
ların gerekli gördükleri değişiklikleri tanınan 
sürede yapmayanlara 12.000 Türk Lirası idarî 
para cezası verilir. Bu tesislerde emisyon mik
tarları yönetmelikle belirlenen sınırlan aşıyorsa 
24.000 Türk Lirası idarî para cezası verilir. 

İzne tâbi tesisleri, aldıkları izin belgesinde 
veya yönetmeliklerde öngörülen önlemleri al
madan veya yönetmeliklerde belirlenen emis
yon standartlarına ve sınırlamalarına aykırı 
olarak işletenlere 12.000 Türk Lirası idarî para 
cezası verilir. 

c) Hava kirliliği yönünden kurulması ve 
işletilmesi izne tâbi olmayan tesislerin işletil
mesi sırasında yönetmelikle belirlenen stan
dartlara aykırı emisyona neden olanlara 3.000 
Türk Lirası idarî para cezası verilir. 

Bu Kanunun Ek 10 uncu maddesine aykırı 
davrananlara 1.000 Türk Lirası idarî para 
cezası verilir. 

Bu bendin birinci paragrafında öngörülen 
fiilin konutlarla ilgili olarak işlenmesi halinde 
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veya geç yerine getiren kurum, kuruluş ve işlet
meler yirmi milyon lira idarî para cezası ile 
cezalandırılır. 

Bildirimin gerçeğe aykın olması halinde 
yüz milyon lira idarî para cezası verilir. 

Bu fiillerin tekran halinde para cezaları bir 
kat artınlarak verilir." 

(Çevre Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

verilecek ceza toplu veya ferdi ısıtılan konut
larda her bağımsız bölüm için 150 Türk 
Lirasıdır. Bu cezai sorumluluk toplu ısıtılan 
konutlarda yöneticiye, ferdi ısıtılan konutlarda 
ise konutu kullanana aittir. Yöneticinin bağım
sız bölümleri kullananlara genel hükümlere 
göre rücu hakkı saklıdır. 

d) Hava kirliliği yönünden özel önem 
taşıyan bölgelerde veya kirliliğin ciddi boyut
lara ulaştığı zamanlarda ve yerlerde veya kritik 
meteorolojik şartlarda yönetmeliklerle ön
görülen önlemleri almayan, yasaklara aykın 
davranan ya da Mahalli Çevre Kurullannca bu 
konuda alınan kararlara uymayanlara bu mad
denin (b) ve (c) bentlerinde öngörülen cezalar 
bir kat artınlarak verilir. 

Bu fiilin konutlarla ilgili olarak işlenmesi 
halinde cezai sorumluluk bu maddenin (c) ben
dinin ikinci paragrafına göre tespit edilir. 

e) Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecine 
başlamadan veya bu süreci tamamlamadan in
şaata başlayan ya da faaliyete geçenlere yapılan 
proje bedelinin yüzde l'i oranında idarî para 
cezası verilir. Cezaya konu olan durumlarda 
yatınmcı faaliyet alanını eski hale getirmekle 
yükümlüdür. 

Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde 
verdikleri taahhütnameye aykın davrananlara, 
her bir ihlal için 5.000 Türk Lirası idarî para 
cezası verilir. 

f) 11 inci maddeye göre kurulması zorunlu 
olan atık alım, ön antma, antma veya bertaraf 
tesislerini kurmayanlar ile kurup da çalıştır-
mayanlara 30.000 Türk Lirası idarî para cezası 
verilir. 

g) 12 nci maddede öngörülen bildirim ve 
bilgi verme yükümlülüğünü yerine getirmeyen
lere 3.000 Türk Lirası idarî para cezası verilir. 

h) Bu Kanunun 14 üncü maddesine göre 
çıkanlan yönetmelikle belirlenen önlemleri al
mayan veya standartlara aykın şekilde gürültü 
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ve titreşime neden olanlara, konutlar için 200 
Türk Lirası, ulaşım araçları için 600 Türk 
Lirası, işyerleri ve atölyeler için 2.000 Türk 
Lirası, fabrika, şantiye ve eğlence gürültüsü 
için 6.000 Türk Lirası idarî para cezası verilir. 

ı) Bu Kanunda öngörülen yasaklara ve 
sınırlamalara aykırı olarak ülkenin egemenlik 
alanlarındaki denizlerde ve yargılama yetkisine 
tâbi olan deniz yetki alanlarında ve bunlarla 
bağlantılı sularda, tabiî veya sunî göller ve 
baraj gölleri ile akarsularda; 

1) Petrol ve petrol türevleri (ham petrol, 
akaryakıt, sintine, slaç, slop, rafine ürün, yağlı 
atık vb.) tahliyesi veya deşarjı yapan tankerler
den, bin (dahil) gros tona kadar olanlar için 
gros ton başına 20 Türk Lirası, bin ilâ beşbin 
(dahil) gros ton arasında olanlara, bu miktar ve 
ilave her gros ton başına 5 Türk Lirası, beşbin 
gros tondan fazla olanlara ise, yukarıdaki mik
tarlar ve ilave her gros ton başına 50 Kuruş, 

2) Kirli balast tahliyesi yapan tankerlerden 
bin (dahil) gros tona kadar olanlar için gros ton 
başına 15 Türk Lirası, bin ilâ beşbin (dahil) 
gros ton arasında olanlara bu miktar ve ilave 
her gros ton başına 3 Türk Lirası, beşbin gros 
tondan fazla olanlara ise yukandaki miktarlar 
ve ilave her gros ton başına 50 Kuruş, 

3) Petrol türevleri (sintine, slaç, slop, akar
yakıt, yağlı atık vb. ) veya kirli balast tahliyesi 
yapan gemi ve diğer deniz vasıtalarından bin 
gros tona kadar olanlar için gros ton başına 10 
Türk Lirası, bin ilâ beşbin (dahil) gros ton 
arasında olanlara bu miktar ve ilave her gros 
ton başına 2 Türk Lirası, beşbin gros tondan 
fazla olanlara ise yukarıdaki miktarlar ve ilave 
her gros ton başına 50 Kuruş, 

4) Katı atık bırakan veya evsel atıksu 
deşarjı yapan tanker, gemi ve diğer deniz araç
larından bin (dahil) gros tona kadar olanlar için 
gros ton başına 5 Türk Lirası, bin ilâ beşbin 
(dahil) gros ton arasında olanlara bu miktar ve 
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ilave her gros ton başına 1 Türk Lirası, beşbin 
gros tondan fazla olanlara ise yukarıdaki mik
tarlar ve ilave her gros ton başına 20 Kuruş, 
idarî para cezası verilir. 

Tehlikeli madde ve atıkların deşarjı 
durumunda uygulanacak idarî para cezaları, 
petrol ve türevleri kategorisi esas alınarak on 
katı verilir. 

Kirliliğin oluşmasını müteakip gemi veya 
deniz aracının kendi imkânları ile, neden olduğu 
kirliliği giderdiğinin tespit edilmesi durumunda, 
idarî para cezası 1/3 oranında uygulanır. 

Cezanın derhal ve defaten ödenmemesi 
veya bu hususta yeterli teminat gösterilmemesi 
halinde, gemiler ve götürülebilen diğer deniz 
vasıtaları en yakın liman yetkilisine teslim 
edilerek seyrüseferden ve faaliyetten men edilir. 
Banka teminat mektubu veya geminin bağlı ol
duğu klüp sigortacısı tarafından düzenlenecek 
teminat mektubu teminat olarak kabul edilir. 

Yabancı devlet egemenliği altındaki sular
da bu devletlerin mevzuatının Türk Bayraklı 
gemiler tarafından ihlali durumunda, ilgili dev
letin ceza uygulamaması ve Türkiye'nin 
cezalandırmasını talep etmesi durumunda bu 
Kanun hükümleri uygulanır. 

Bu bendin birinci paragrafı dışında, bu 
Kanun ve bu Kanun uyarınca çıkarılan yönet
meliklere aykırı olarak ülkenin egemenlik 
alanındaki denizlere ve yargılama yetkisine 
tâbi olan deniz yetki alanlarına, içme ve kullan
ma suyu sağlama amacına yönelik olmayan 
sulara atık boşaltanlara 12.000 Türk Lirası idarî 
para cezası verilir. Yukarıda öngörülen fiilin 
konutlarla ilgili olarak işlenmesi halinde her 
konut ve bağımsız bölüm için 300 Türk Lirası 
idarî para cezası verilir. Bu cezai sorumluluk, 
müstakil konutlarda konutu kullanana, diğer 
konutlarda ise yöneticiye aittir. Yöneticinin 
bağımsız bölümleri kullananlara genel hüküm
lere göre rücu hakkı saklıdır. 
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i) Bu Kanunun Ek 9 uncu maddesine ay
kırı davrananlara 500 Türk Lirası idarî para 
cezası verilir. 

j) Kanunda ve yönetmelikte öngörülen 
yasaklara veya standartlara aykırı olarak veya 
önlemleri almadan atıkları toprağa verenlere 
12.000 Türk Lirası idarî para cezası verilir. 

Bu fiilin konutlarla ilgili olarak işlenmesi 
halinde her konut ve bağımsız bölüm için 300 
Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu cezai 
sorumluluk, müstakil konutlarda konutu kul
lanana, diğer konutlarda ise yöneticiye aittir. 
Yöneticinin bağımsız bölümleri kullananlara 
genel hükümlere göre rücu hakkı saklıdır. 

k) Bu Kanunun 9 uncu maddesinin (a) 
bendinde belirtilen hususlara aykırı olarak 
biyolojik çeşitliliği tahrip edenlere, (d) bendi 
uyarınca ilan edilen Özel Çevre Koruma Böl
geleri için tespit edilen koruma ve kullanma 
esaslarına aykırı davrananlara ve (e) bendinin 
ikinci paragrafı uyarınca sulak alanlar için 
yönetmelikle belirlenen koruma ve kullanım 
usul ve esaslarına aykırı davrananlar ile (f) ben
dinde belirlenen esaslara ve yasaklamalara ay
kırı davrananlara 10.000 Türk Lirası, (e) ben
dinin birinci paragrafına aykırı davrananlara 
50.000 Türk Lirası idarî para cezası verilir. 

1) Bu Kanunun Ek 1 inci maddesinin (c) 
bendine aykırı olarak anız yakanlara her dekar 
için 10 Türk Lirası idarî para cezası verilir. 
Anız yakma fiilinin orman ve sulak alanlara 
bitişik yerler ile meskun mahallerde işlenmesi 
durumunda ceza beş kat artırılır. 

Bu Kanunun Ek 1 inci maddesinin (d) ben
di uyarınca tespit edilen esaslara aykırı olarak 
ülkenin egemenlik alanlarındaki denizlerden ve 
kazasına tâbi olan deniz yetki alanlarından, 
akarsular ve göller ile tarım alanlarından belir
lenen esaslara aykırı olarak kum, çakıl ve ben
zeri maddeleri alanlara metreküp başına 60 
Türk Lirası idarî para cezası verilir. 
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m) Bu Kanunun Ek 2 nci maddesinde ön
görülen çevre yönetim birimini kurmayanlara 
3.000 Türk Lirası, çevre görevlisi bulundur
mayanlara ya da Bakanlıkça yetkilendirilmiş 
firmalardan hizmet almayanlara 2.000 Türk 
Lirası idarî para cezası verilir. 

n) Bu Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca 
belirlenen koruma esaslarına aykın olarak iç
me ve kullanma suyu koruma alanlarına, kay
nağın kendisine ve bu kaynağı besleyen yerüs
tü ve yeraltı sularına, sulama ve drenaj kanal
larına atık boşaltanlara 24.000 Türk Lirası idarî 
para cezası verilir. 

Bu fiilin konutlarla ilgili olarak işlenmesi 
halinde her konut ve bağımsız bölüm için 600 
Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu cezai 
sorumluluk, müstakil konutlarda konutu kul
lanana, diğer konutlarda ise yöneticiye aittir. 
Yöneticinin bağımsız bölümleri kullananlara 
genel hükümlere göre rücu hakkı saklıdır. 

Bu alanlarda Kanuna ve yönetmeliklere 
aykın olarak yapılan yapılar 3194 sayılı İmar 
Kanununda belirlenen esaslara göre yıktınlır. 

o) Bu Kanunun 11 inci maddesinde ön
görülen acil durum planlannı yönetmelikle 
belirlenen usul ve esaslara uygun olarak hazır
lamayan ve bu planların uygulanması için 
gerekli tedbirleri almayan, ekip ve ekipmanlan 
bulundurmayanlar ile yerel, bölgesel ve ulusal 
acil durum planlanna uymayanlara 6.000 Türk 
Lirası idarî para cezası verilir. 

p) Bu Kanunun 13 üncü maddesinde ön
görülen mali sorumluluk sigortasını yaptırmayan
lara 12.000 Türk Lirası idarî para cezası verilir. 

r) Bu Kanunda ve yönetmeliklerde ön
görülen usul ve esaslara, yasaklara veya sınır
lamalara aykın olarak atık toplayan, taşıyan, 
geçici ve ara depolama yapan, geri kazanan, 
geri dönüşüm sağlayan, tekrar kullanan veya 
bertaraf edenlere 12.000 Türk Lirası, ithal eden
lere 30.000 Türk Lirası idarî para cezası verilir. 
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s) Umuma açık yerlerde her ne şekilde 
olursa olsun çevreyi kirletenlere 50 Türk Lirası 
idarî para cezası verilir. 

t) Tehlikeli atıkların her ne şekilde olursa 
olsun ülkeye girişini sağlayanlara ayrı ayrı 
1.000.000 Türk Lirası idarî para cezası verilir. 

u) Tehlikeli atıkları ilgili mercilere ön bil
dirimde bulunmadan ihraç eden veya transit 
geçişini yapanlara 1.000.000 Türk Lirası idarî 
para cezası verilir. 

v) Bu Kanunda ve ilgili yönetmeliklerde 
öngörülen yasaklara veya sınırlamalara aykırı 
olarak tehlikeli atıkları toplayan, ayıran, geçici 
ve ara depolama yapan, geri kazanan, yeniden 
kullanan, taşıyan, ambalajlayan, etiketleyen, 
bertaraf eden ve ömrü dolan tehlikeli atık ber
taraf tesislerini kurallara uygun olarak kapat
mayanlara 100.000 Türk Lirası idarî para 
cezası verilir. 

y) Tehlikeli kimyasallar ve bu kimyasalları 
içeren eşyayı bu Kanunda ve ilgili yönetmelik
lerde belirtilen usul ve esaslara, yasak ve sınır
lamalara aykırı olarak üreten, işleyen, ithal ve 
ihraç eden, taşıyan, depolayan, kullanan, am
balajlayan, etiketleyen, satan ve satışa sunan
lara, 100.000 Türk Lirası idarî para cezası 
verilir. 

z) Bu Kanunun 11 inci maddesi ile atıksu 
altyapı sistemlerinin ve katı atık bertaraf tesis
leri kurma yükümlülüğü verilen kurum ve 
kuruluşların, bu yükümlülüklerini, bu Kanunun 
geçici 5 inci maddesinde belirtilen süre içinde 
yerine getirmemeleri halinde; Belediyelerde 
nüfusu, 100.000'den fazla olanlara 50.000 Türk 
Lirası, 100.000 ila 50.000 arasında olanlara 
30.000 Türk Lirası, 50.000 ila 10.000 arasında 
olanlara 20.000 Türk Lirası, 10.000 ila 2.000 
arasında olanlara 10.000 Türk Lirası, Organize 
sanayi bölgelerinde 50.000 Türk Lirası idarî 
para cezası verilir. 
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MADDE 7.- 2872 sayılı Kanunun 24 üncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 24.- 20 nci maddenin (a) bendin
de öngörülen idarî para cezası trafik polisi 
tarafından verilir. 

20 nci maddenin (b) bendinde öngörülen 
idarî para cezalan, mahallin en büyük mülkî 
idare amirlikleri, Sahil Güvenlik Komutan
lığına bağlı bot komutanları, uçak ve helikopter 
pilotlannca verilir. 

Fiillerin belediye sınırlan içinde kalan 
sularda işlenmesi halinde büyükşehir belediye 
başkanlıkları ve belediye başkanlıklan, liman 
sınırları içerisinde işlenmesi halinde ise liman 
başkanlıklan da ceza vermeye yetkilidir. Ancak 
bu yerlerde ceza, mülkî idare amirlikleri veya 
Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bot 
komutanları, uçak ve helikopter pilotlannca 
verildiği takdirde yetkili belediye ve liman baş
kanlığının haberdar edilmesi zorunludur. 

20 nci maddenin (c) ve (d) bentlerinde ön
görülen cezalar 12 nci maddede de belirtilen 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
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Bu maddenin ( k ), (1), (r), (s), (t), (u), (v) 
ve (y) bentlerinde öngörülen idarî para cezalan, 
kurum, kuruluş ve işletmelere üç katı olarak 
verilir. 

Bu maddede öngörülen idarî para cezaları 
her takvim yılı başından geçerli olmak üzere 
213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri 
uyarınca o yıl için tespit ve ilan edilen yeniden 
değerleme oranında artınlır. 

Bu maddede öngörülen ceza miktarlarını 
10 katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu Yet
kilidir." 

MADDE 15.- 2872 sayılı Kanunun 23 ün
cü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 23.- Bu Kanunda belirtilen idarî 
para cezaları, bu cezaların verilmesini gerek
tiren fiillerin işlenmesinden itibaren üç yıl için
de birinci tekrannda bir kat, ikinci ve müteakip 
tekrarında iki kat artırılarak verilir." 

MADDE 16.- 2872 sayılı Kanunun 
değişik 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Madde 24.- Bu Kanunda öngörülen idarî 
para cezalarını verme yetkisi Bakanlığa aittir. 

Bu yetki, 12 nci maddenin birinci fıkrası 
uyarınca denetim yetkisinin devredildiği 
kurum ve merciler tarafından da kullanılır. 

Bu Kanunda öngörülen idarî para cezalan 
genel bütçeye gelir kaydedilir. 

Bu Kanunun 12 nci maddesinin birinci fık
rası uyarınca denetim yetkisi verilen ve genel 
bütçe dışında yer alan kurum ve merciler 
tarafından verilen idarî para cezalarının yüzde 
ellisi, bu Kanun uyannca yapılacak denetimler
le ilgili harcamaları karşılamak ve diğer çevre 
hizmetlerinde kullanılmak üzere bu kurumların 
bütçesine gelir kaydedilir, yüzde ellisi ise genel 
bütçeye gelir kaydedilir. 

Bu Kanun uyarınca yapılacak denetimler
le ilgili harcamalan karşılamak ve diğer çevre 
hizmetlerinde kullanılmak üzere, Bakanlık büt-
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denetimle yetkili merciler tarafından verilir. 
Bu Kanunda öngörülen idarî suçlardan 

dolayı verilecek cezalarla ilgili olarak suçun 
tespiti, cezanın verilmesi usulleri ile ceza veril
mesinde kullanılacak makbuzların şekli, 
dağıtımı ve kontrolüne ilişkin esaslar yönet
melikle düzenlenir." 

(Çevre Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

çesine, genel bütçeye gelir kaydedilecek idarî 
para cezaları karşılığı gerekli ödenek ön
görülür." 

MADDE 17.- 2872 sayılı Kanunun 25 in
ci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"İdarî para cezalarının uygulanması, 
ödeme süresi, tahsil usulü ve itiraz 

Madde 25.- Bu Kanunda öngörülen idarî 
para cezası gerektiren suçlarla ilgili olarak yet
kili denetleme elemanlarınca bir tutanak tanzim 
edilir. Bu tutanak denetleme elemanlarının bağ
lı bulunduğu ve ceza vermeye yetkili mercie in
tikal ettirilir. Bu merci tutanağı değerlendirerek 
gerekli cezayı verir. Ceza kararı 11.2.1959 
tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hüküm
lerine göre cezayı veren merci tarafından il
giliye tebliğ edilir. 

İdarî para cezalarının ödeme süresi 
cezanın tebliğ tarihinden itibaren 30 gündür. 
İdarî para cezalarına karşı tebliğ tarihinden 
itibaren 30 gün içinde idare mahkemesinde 
dava açılabilir. 

Dava açmış olmak idarece verilen cezanın 
tahsilini durdurmaz. 

Ceza vermeye yetkili kurum ve merciler 
tarafından verilen idarî para cezalan, Maliye 
Bakanlığından izin alınarak Bakanlıkça bas
tırılan ve dağıtılan makbuz karşılığında tahsil 
edilir. 

Öngörülen süre içinde ödenmeyen idarî 
para cezaları, 6183 sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine 
göre tahsil edilmek üzere, ceza uygulananların 
bağlı bulundukları vergi dairelerine bildirilir. 

Bu Kanuna göre verilecek idarî para 
cezalarında suçun tespiti ve cezanın kesilmesi 
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MADDE 8.- 2872 sayılı Kanunun 26 ncı 
maddesi bu madde başlığı ile birlikte aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"Adlî nitelikteki cezalar 
Madde 26.- Adlî nitelikteki cezalar şunlar

dır: 
a) Çevresel etki değerlendirmesi çalış

masında yanıltıcı bilgi verdikleri ve belge 
düzenledikleri belirlenenler altı aydan iki yıla 
kadar hapis ve verilen hapis cezası süresi kadar 
meslekten men cezası ile cezalandırılır. 

b) Sulak alanların kurutulmaması, doğal 
yapılarının ve ekolojik dengelerinin korunması 
esastır. 

Sulak alanların içme, kullanma ve sulama 
suyu kaynağı olarak kullanılması sulak alanlar 
ve sulak alan ekosistemi ile ilişkili akarsular, 
orman, çayır, mer'a, kumul ve benzeri alanların 
karakterinde değişiklik meydana getirebilecek 
her türlü faaliyet ilgili kurum ve kuruluşların 
görüşü alınarak Çevre Bakanlığının iznine 
tâbidir. 

Yukarıdaki fıkralar ve yönetmelikle belir
lenen koruma ve kullanım usul ve esaslarına 
aykırı olarak gerekli izni almadan bu Kanunun 
amaçları doğrultusunda korunması gereken 
sulak alanları yok eden veya bozanlar bu alan
ların niteliğine göre bir yıldan üç yıla kadar 
hapis ve ellimilyon liradan üçyüzmilyon liraya 
kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

c) Hava kirliliği yönünden önemli etkileri 
nedeniyle kurulması ve işletilmesi yönetmelik
le izne tâbi tutulan tesisleri, yetkili makamlar
dan izin almadan kuran veya işleten veya iznin 
geri alınmasına rağmen kurmaya veya işlet
meye devam eden veya bu tesislerde izin al-

(Çevre Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

usulleri, ceza uygulamasında kullanılacak mak
buzların şekli, dağıtımı ve kontrolü ile 
cezaların tahsiline ilişkin usul ve esaslar 
Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Bakanlık
ça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir." 

MADDE 18.- 2872 sayılı Kanunun 26 ncı 
maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Adli nitelikteki cezalar 
Madde 26.- Bu Kanunun 12 nci mad

desinde öngörülen bildirim ve bilgi verme 
yükümlülüğünü yerine getirirken yanlış ve 
yanıltıcı bilgi verenler ve bilgi vermemekte 
direnenler ile çevresel etki değerlendirmesi 
sürecinde yanlış ve yanıltıcı belge düzenleyen
ler ve kullananlar altı aydan bir yıla kadar hapis 
cezası ile cezalandırılır. Bu maddeye göre yar
gıya intikal eden çevresel etki değerlendir
mesine ilişkin ihtilaflarda çevresel etki değer
lendirmesi süreci yargılama sonuna kadar 
durur." 
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maksızın sonradan değişiklik yapan veya yet
kili makamların gerekli gördükleri değişiklik
leri tanınan sürede yapmayanlar altı aydan iki 
yıla kadar hapis veya ellimilyon liradan ikiyüz-
milyon liraya kadar ağır para cezası ile cezalan
dırılır. 

Bu bendin birinci fıkrasında öngörülen 
durumlarda emisyon miktarları yönetmelikle 
belirlenen sınırlan aşıyorsa hürriyeti bağlayıcı 
ceza ve para cezası birlikte hükmolunur. 

İzne tâbi tesisleri izin belgesinde veya 
yönetmeliklerde öngörülen önlemleri almadan 
veya yönetmeliklerde alıcı ortam özellikleri 
dikkate alınarak belirlenen emisyon standart-
lanna ve hava kalitesi sınırlamalanna aykırı 
olarak işleten veya işletmeye devam edenler bu 
bendin ikinci fıkrasına göre cezalandınlır. 

d) Hava kirliliği yönünden kurulması ve 
işletilmesi izne tâbi olmayan tesislerin kurul
ması ve işletilmesi sırasında yönetmeliklerle 
belirlenen şartlara uymayan veya alınması 
gereken önlemleri almayanlar beşmilyon 
liradan kırkbeşmilyon liraya kadar ağır para 
cezası ile cezalandınlır. 

Bu bendin birinci fıkrasındaki tesislerin iş
letilmesi sırasında yönetmelikle belirlenen 
standartlara aykırı emisyona neden olunursa 
yirmibeşmilyon liradan altmışbeşmilyon liraya 
kadar ağır para cezası verilir. 

Bu bendin birinci ve ikinci fıkrasında ön
görülen fiillerin konutlarla ilgili olarak işlen
mesi halinde birmilyon liradan beşmilyon 
liraya kadar ağır para cezası verilir. Bu fık
radaki cezaî sorumluluk toplu ısıtılan konutlar
da yöneticiye ferdî ısıtılan konutlarda ise 
konutu kullanana aittir. 

e) Hava kirliliği yönünden özel önem 
taşıyan bölgelerde veya hava kirliliğinin ciddi 
boyutlara ulaştığı zamanlarda ve yerlerde veya 
kritik meteorolojik şartlarda yönetmeliklerle 
öngörülen önlemleri almayan, yasaklara aykın 
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davranan veya yetkili kurulların kararlanna uy
mayanlar altı aydan iki yıla kadar hapis veya 
onbeşmilyon liradan yüzellimilyon liraya kadar 
ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Bu fiilin konutlarla ilgili olarak işlenmesi 
halinde cezaî sorumluluk bu maddenin (d) ben
dinin üçüncü fıkrasına göre tespit edilir. 

f) Yönetmelikle belirlenen önlemleri al
mayan veya standartlara aykın şekilde gürültü 
yapanlar beşmilyon liradan yirmibeşmilyon 
liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

g) Bu Kanunun Geçici 2 nci maddesine 
aykın olarak koruma alanlanna, kaynağın ken
disine ve bu kaynağı besleyen yer üstü ve yer 
altı sulanna, sulama ve drenaj kanallanna atık 
boşaltanlar o alanların niteliğine göre ve 
verilen zararın veya yaratılan tehlikenin ağır
lığına göre altı aydan dört yıla kadar hapis ve 
yirmimilyon liradan ikiyüzmilyon liraya kadar 
ağır para cezası ile cezalandınlır. 

Fiilin tehlikeli atıklarla ilgili olarak işlen
mesi halinde, iki yıldan altı yıla kadar hapis ve 
üçyüzmilyon liradan beşyüzmilyon liraya 
kadar ağır para cezası verilir. 

Fiilin evsel atıklarla ilgili olarak işlenmesi 
halinde, dört aydan bir yıla kadar hapis ve bir-
milyon liradan yirmibeşmilyon liraya kadar 
ağır para cezası verilir. 

Bu alanlarla ilgili olarak Kanunda veya 
yönetmeliklerde öngörülen diğer yasaklara 
veya sınırlamalara aykırı davrananlar ihlal 
edilen yasağın veya sınırlamanın niteliğine ve 
verilen zararın veya yaratılan tehlikenin ağır
lığına göre dört aydan iki yıla kadar hapis ve 
ikimilyon liradan ellimilyon liraya kadar ağır 
para cezasıyla cezalandınlır. 

Bu alanlarda Kanuna ve yönetmeliklere 
aykın olarak yapılan yapılar 3194 sayılı İmar 
Kanununda belirlenen esaslara göre yıktınlır. 
Bu alanlarda Kanuna ve yönetmeliklere aykırı 
olarak yapılan planlar geçersiz olup, uygulan-
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masından ilgili belediye sorumlu tutulur. 
h) Bu Kanun ve bu Kanun uyarınca 

çıkarılan yönetmeliklere aykırı olarak ülkenin 
egemenlik alanındaki denizlere ve kazasına 
tâbi olan deniz yetki alanlarına, içme ve kullan
ma suyu sağlama amacına yönelik olmayan 
sulara atık boşaltan ve/veya bu sularda atıkları 
yakma suretiyle bertaraf edenler dört aydan bir 
yıla kadar hapis ve yirmimilyon liradan yüz-
milyon liraya kadar ağır para cezası ile cezalan
dırılır. 

Fiilin tehlikeli atıklarla ilgili olarak işlen
mesi halinde bir yıldan üç yıla kadar hapis ve 
ikiyüzmilyon liradan üçyüzmilyon liraya kadar 
ağır para cezası verilir. 

Fiilin evsel atıklarla ilgili olarak işlenmesi 
halinde birmilyon liradan üçmilyon liraya 
kadar ağır para cezası verilir. 

Bu sulara izin almaksızın veya standartlara 
aykırı olarak derin deşarj yapanlar altı aydan 
iki yıla kadar hapis ve yüzmilyon liradan az ol
mamak üzere ağır para cezası ile cezalandırılır, 

Derin deşarjın evsel atıklarla ilgili olması 
halinde dört aydan iki yıla kadar hapis ve yir-
mibeşmilyon liradan yüzmilyon liraya kadar 
ağır para cezası verilir. 

ı) Arazilerde yapılan arama, işletme, zen
ginleştirme faaliyetleri öncesinde ve sonrasın
da bu faaliyetlerin olumsuz etkilerinin gideril
mesine, kullanılan arazinin iyileştirilmesine ve 
yeniden kullanımına yönelik olarak gerekli iş
lemler faaliyet sahibi tarafından yapılır. 

Bu bendin birinci fıkrasına göre yapılması 
gerekli görülen ve mümkün olan düzeltmeleri 
ve iyileştirmeleri yapmayanlar altı aydan iki 
yıla kadar hapis ve yüzmilyon liradan üçyüz
milyon liraya kadar ağır para cezası ile cezalan
dırılır. 

j) Kanunda ve yönetmelikte öngörülen 
yasaklara veya standartlara aykırı olarak veya 
önlemleri almadan atıkları toprağa verenler 
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dört aydan bir yıla kadar hapis ve onmilyon 
liradan yüzmilyon liraya kadar ağır para 
cezasıyla cezalandırılır. 

Fiilin tehlikeli atıklarla ilgili olarak işlen
mesi halinde bir yıldan üç yıla kadar hapis ve 
yüzmilyon liradan üçyüzmilyon liraya kadar 
ağır para cezası verilir. 

Fiilin evsel atıklarla ilgili olarak işlenmesi 
halinde beşyüzbin liradan beşmilyon liraya 
kadar ağır para cezası verilir. 

Bu bendin birinci, ikinci ve üçüncü fık
ralarında öngörülen fiiller bu Kanunun Geçici 2 
nci maddesinde belirtilen koruma alanlarında 
işlenirse her fıkradaki ceza, fiilin işlendiği 
koruma alanının niteliğine göre üçte birden 
yarıya kadar artırılır. 

k) Tarım kimyasallarının üretimi, ithali ve 
pazarlanmasında yönetmeliğe aykırı olarak 
alınması gereken önlemleri almayan veya bun
ları gerçeğe uygun ve uyarıcı biçimde etiket-
lemeyenler üç aydan bir yıla kadar hapis ve yir-
mimilyon liradan ellimilyon liraya kadar ağır 
para cezasıyla cezalandırılır. 

Yönetmelikle kullanımı yasaklanan veya 
kısıtlanan tarım kimyasallarını üreten, ithal 
eden ve pazarlayanlar dört aydan iki yıla kadar 
hapis ve otuzmilyon liradan yüzmilyon liraya 
kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

1) Anız yakılması toprak kalitesini olum
suz yönde etkileyecek ve bozulmasına yol 
açacak uygun olmayan yapılaşma, toprak bitki 
örtüsünün, çayır ve mer'alann tahribi ve eroz
yona sebebiyet verecek her türlü faaliyet yasak
tır. 

Yukarıdaki fıkrada öngörülen bu yasaklara 
veya sınırlamalara aykırı hareket edenler ile 
yönetmelikle belirlenen esaslar dışında kirlen
miş sularla sulama yapanlar, atıkları ve kim
yasal maddeleri toprağa depolayanlar, kazı, 
dolgu ve hafriyat çalışmaları atıklarını toprağa 
verenler, dere yataklarından kum alanlar 
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verilen zararın ve yaratılan tehlikenin ağırlığına 
göre dört aydan iki yıla kadar hapis ve yir-
mibeşmilyon liradan beşyüzmilyon liraya 
kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

m) Tehlikeli madde ve ürünlerini Çevre 
Bakanlığına ön bildirimde bulunmadan ithal ve 
ihraç eden veya transit geçişini yapanlar iki yıl
dan dört yıla kadar hapis ve yüzmilyon liradan 
beşyüzmilyon liraya kadar ağır para cezasıyla 
cezalandırılır. 

Bu maddeleri, Kanunda ve yönetmelikte 
belirtilen usul ve esaslara aykırı olarak üreten, 
işleyen, ithal veya ihraç eden, taşıyan, 
depolayan, kullanan, ambalajlayan, adlandıran, 
etiketleyen, tanıtan, satan veya satışa sunanlar, 
bir yıldan üç yıla kadar hapis ve ellimilyon 
liradan ikiyüzmilyon liraya kadar ağır para 
cezası ile cezalandırılır. 

Bu maddelerin üretimi, işlenmesi, ithali, 
ihracı, depolanması, kullanılması, ambalajlan
ması, etiketlenmesi, tanıtılması, satılması veya 
satışa sunulması sırasında yanlış, yanıltıcı veya 
eksik bilgi verenler, kırkmilyon liradan yüzel-
limilyon liraya kadar ağır para cezasıyla 
cezalandırılır. 

Bu maddelerin üretimi, ithali, taşınması 
veya transit geçişi sırasında çevreye verile
bilecek zararlara karşı sigorta yaptırmayanlar 
yüzmilyon liradan az olmamak üzere ağır para 
cezasıyla cezalandırılır. Ayrıca bu maddelerin 
üretimi, ithali, taşınması veya transit geçişi 
men edilir. 

n) Tehlikeli atıkları yönetmelikle ön
görülen yasaklara veya sınırlamalara aykırı 
olarak veya Önlemleri almadan üreten, kul
lanan, toplayan, taşıyan, depolayan, işleyen 
veya bertaraf edenler iki yıldan beş yıla kadar 
hapis ve yüzmilyon liradan dörtyüzmilyon 
liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

o) Yönetmeliklerde öngörülen usul ve 
esaslara, yasaklara veya sınırlamalara aykırı 
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olarak veya önlemleri almadan katı veya sıvı 
atıkları üreten, toplayan, taşıyan veya bertaraf 
edenler onmilyon liradan ellimilyon liraya 
kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

p) Atık ithal eden ve her ne şekilde olursa 
olsun ülkeye girişini sağlayanlar beş yıldan on 
yıla kadar hapis ve üçyüz milyon liradan yedi-
yüzmilyon liraya kadar ağır para cezası ile 
cezalandırılır. 

r) 11 inci maddeye göre kurulması zorunlu 
olan arıtma tesis veya sistemlerini gereği gibi 
çalıştırmayanlar ellimilyon liradan üçyüzmil-
yon liraya kadar ağır para cezasıyla cezalan
dırılır. 

s) Hafriyat, moloz, kum, kömür gibi mad
deleri taşırken gerekli önlemleri almayarak 
karayollarına dökülmesine neden olanlar, 
ikimilyon liradan onmilyon liraya kadar ağır 
para cezasıyla cezalandırılır. 

t) Ülkenin egemenlik alanlarındaki deniz
lerden ve kazasına tâbi olan deniz yetki alan
larından Maden Kanunu kapsamı dışındaki 
kum, çakıl ve benzeri maddelerin alınması, 
Çevre Bakanlığının uygun görüşü ile mahallin 
en büyük mülki idare amirinin iznine tâbidir. 

Yukarıdaki fıkrada belirtilen bu sulardan 
izinsiz olarak kum, çakıl ve benzeri maddeler 
alanlar bir yıldan iki yıla kadar hapis ve bu 
maddelerin alınmasında kullanılan araç, gereç 
ve aletlerin rayiç bedellerinin onda biri oranın
da ağır para cezası ile cezalandırılır. Suçta kul
lanılan her türlü araç, gereç ve alet müsadere 
edilir. 

Bu maddede suç olarak öngörülen fiiller 
başka kanunlara göre de suç ise, en ağır cezayı 
gerektiren kanun hükümleri uygulanır. 

Fiili ile bu Kanunun birden fazla hükmünü 
ihlal eden kimseye daha ağır olan ceza verilir. 

Bu Kanunda öngörülen suçlardan dolayı 
hükmedilecek hürriyeti bağlayıcı cezaların 647 
sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 4 
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üncü maddesine göre para cezasına veya diğer 
tedbirlere çevrilmesi veya hürriyeti bağlayıcı 
cezalarla para cezalarının ertelenmesi, gerekli 
önlemlerin alınmış ve verilen zararların ta
mamen giderilmiş olması halinde mümkündür. 

Bu maddede öngörülen suçlarla ilgili 
davalar asliye ceza mahkemesinde görülür. 

Bu maddede öngörülen suçlarla ilgili ceza 
kovuşturması 3005 sayılı Meşhut Suçların 
Muhakeme Usulü Kanunu hükümlerine göre 
yapılır." 

(Çevre Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 19.- 2872 sayılı Kanunun 28 in
ci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Çevreye verilen zararların tazminine iliş
kin talepler zarar görenin zararı ve tazminat 
yükümlülüğünü öğrendiği tarihten başlayarak 
beş yıl ve herhalde zarara neden olan fiilin 
meydana gelmesinden itibaren on yıl geçmek
le zamanaşımına uğrar." 

MADDE 20.- 2872 sayılı Kanunun 29 un
cu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş ve maddeye bu fıkrayı mütekiben 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Çevre kirliliğinin önlenmesi ve giderilmesine 
ilişkin faaliyetler teşvik tedbirlerinden yararlan
dırılır. Bu amaçla her yılın başında belirlenen teşvik 
sistemine Bakanlığın görüşü alınmak sureti ile 
Hazine Müsteşarlığınca yeni esaslar getirilebilir." 

"Arıtma tesisi kuran, işleten ve yönet
meliklerde belirtilen yükümlülükleri yerine 
getiren kuruluşların arıtma tesislerinde kullan
dıkları elektrik enerjisi tarifesinin, sanayi tesis
lerinde kullanılan enerji tarifesinin yüzde el
lisine kadar indirim uygulamaya Bakanlığın 
teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir." 

MADDE 21.- 2872 sayılı Kanunun 30 un
cu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Bilgi edinme ve başvuru hakkı 
Madde 30.- Çevreyi kirleten veya bozan 

bir faaliyetten zarar gören veya haberdar olan 
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MADDE 9.- 2872 sayılı Kanunun ek 1 in
ci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Ek Madde 1.- Atıkların hangi sebeple 
olursa olsun ithali yasaktır. 

Ancak, ekonomik değeri haiz hurdaların 
ithalat izinleri Dış Ticaret Müsteşarlığınca 
yayınlanacak tebliğler doğrultusunda Çevre 
Bakanlığınca verilir. 

Atıkların ihracatı ve transit geçişi için 
Çevre Bakanlığından izin alınır. 

Atıkların ihracatı ve transit geçişinden ön
ce Çevre Bakanlığına bildirimde bulunulması 
ve taşıma sırasında ilgili taşıma belgesinin 
bulundurulması zorunludur." 

herkes ilgili mercilere başvurarak faaliyetle il
gili gerekli önlemlerin alınmasını veya 
faaliyetin durdurulmasını isteyebilir. 

Herkes 9.10.2003 tarihli ve 4982 sayılı 
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında çev
reye ilişkin bilgilere ulaşma hakkına sahiptir. 
Ancak, açıklanması halinde üreme alanları, 
nadir türler gibi çevresel değerlere zarar 
verecek bilgilere ilişkin talepler de bu Kanun 
kapsamında reddedilebilir." 

MADDE 22.- 2872 sayılı Kanunun 31 in
ci maddesindeki "Çevre Genel Müdürlüğünce" 
ibaresi "Bakanlıkça" olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 23.- 2872 sayılı Kanuna 
aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir. 

"EK MADDE 1.- Toprağın korunmasına ve 
kirliliğinin önlenmesine ilişkin esaslar şunlardır: 

a) Toprağın korunmasına ve kirliliğinin 
önlenmesine, giderilmesine ilişkin usul ve 
esaslar ilgili kuruluşların görüşleri alınarak 
Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 

b) Taşocağı ve madencilik faaliyetleri, 
malzeme ve toprak temini için arazide yapılan 
kazılar, dökümler ve doğaya bırakılan atıklarla 
bozulan doğal yapının yeniden kazanılmasına 
ilişkin usul ve esaslar ilgili kuruluşların görüş
leri alınarak Bakanlıkça çıkarılacak yönet
melikle belirlenir. 

c) Anız yakılması, çayır ve mer'alann tah
ribi ve erozyona sebebiyet verecek her türlü 
faaliyet yasaktır. Ancak, ikinci ürün ekilen 
yörelerde Valiliklerce hazırlanan eylem planı 
çerçevesinde ve Valiliklerin sorumluluğunda 
kontrollü anız yakmaya izin verilebilir. 

d) Ülkenin egemenlik alanlarındaki deniz
lerden, akar ve kuru dere yataklarından, göl 
yataklarından ve tarım arazilerinden kum, çakıl 
ve benzeri maddelerin alınması ile ilgili esaslar 
ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak 
Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belir
lenir." 
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"EK MADDE 2.- Faaliyetleri sonucu çev
re kirliliğine neden olacak veya çevreye zarar 
verecek kurum, kuruluş ve işletmeler çevre 
yönetim birimi kurmak, çevre görevlisi istih
dam etmek veya Bakanlıkça yetkilendirilmiş 
kurum ve kuruluşlardan bu amaçla hizmet satın 
almakla yükümlüdürler. Bu konuyla ilgili usul 
ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle 
belirlenir." 

"EK MADDE 3.- Bu Kanun ile "Nesli 
Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Tür
lerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleş
me" uyarınca, girişi, çıkışı, kullanılması, taşın
ması, depolanması ve bulundurulması suç teş
kil eden bitkiler ile maddelere ilgili idarece el 
konulur ve bu maddeler ile bitkiler, ilgili 
idarenin talebi ile yetkili sulh ceza mahkemesi 
kararı ile müsadere edilir. El konulan ve 
müsadere edilen maddeler ile bitkilerin tâbi 
tutulacağı işlemler ve diğer usul ve esaslar 
Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belir
lenir." 

"EK MADDE 4.- Bakanlık, yönetmelikte 
belirtilen koşulları taşıyanları çevre gönüllüsü 
olarak görevlendirebilir. Bu görev için ilgililere 
herhangi bir ücret ödenmez. 

Görevini kötüye kullandığı tespit edilen 
çevre gönüllülerinin bu görevleri sona erdirilir. 

Çevre gönüllülerinin çalışma ve eğitim
lerine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça 
çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir." 

"EK MADDE 5.- Motorlu taşıt sahipleri, 
egzoz emisyonlarının yönetmelikle belirlenen 
standartlara uygunluğunu belgelemek üzere eg
zoz emisyon ölçümü yaptırmak zorundadırlar. 
Trafikte seyreden taşıtların egzoz emisyon öl
çümleri ve standartları ile ilgili usul ve esaslar 
Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 

Motorlu taşıt üreticileri de üretim 
aşamasında yönetmelikle belirlenen emisyon 
standartlarını sağlamakla yükümlüdür." 
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"EK MADDE 6.- Bakanlık, bu Kanunla 
öngörülen ölçme, izleme ve denetleme faaliyet
leri ile çevre sorunlarının çözümüne yönelik 
diğer faaliyetleri yerine getirmek üzere gerekli 
kurumsal alt yapıyı oluşturur." 

"EK MADDE 7.- Hava kalitesinin korun
ması ve hava kirliliğinin önlenmesi için, ulusal 
enerji kaynaklan öncelikli olmak üzere, Bakan
lıkça belirlenen standartlara uygun temiz ve 
kaliteli yakıtların ve yakma sistemlerinin üretil
mesi ve kullanılması zorunludur. Standartlara 
uygun olmayan yakma sistemi ve yakıt üreten
lere ruhsat verilmez, verilenlerin ruhsatlan ip
tal edilir. 

Bakanlıkça, belirlenen temiz hava 
politikalannın il ve ilçe merkezlerinde uy
gulanması ve hava kalitesinin izlenmesi esastır. 

Hava kalitesinin belirlenmesi, izlenmesi 
ve ölçülmesine yönelik yöntemler, hava kalitesi 
sınır değerleri ve bu sınır değerlerin aşılmaması 
için alınması gerekli önlemler ile kamuoyunun 
bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesine ilişkin 
çalışmalar Bakanlıkça yürütülür. Bu çalış
malara ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça 
çıkanlacak yönetmelikle belirlenir." 

"EK MADDE 8.- Bakanlık, çevre ile ilgili 
olarak gerekli gördüğü her türlü veri ve bilgiyi, 
kamu kurum ve kuruluşlan ile gerçek ve tüzel 
kişilerden doğrudan istemeye yetkilidir. Ken
dilerinden veri ve bilgi istenen tüm kamu 
kurum ve kuruluşlan ile gerçek ve tüzel kişiler 
bu veri ve bilgileri bedelsiz olarak ve talep 
edilen sürede vermekle yükümlüdür." 

"EK MADDE 9.- İyonlaştıncı olmayan 
radyasyon yayılımı sonucu oluşan manyetik 
alanların çevre ve insan sağlığı üzerindeki olum
suz etkilerinin önlenmesi için usul ve esaslar, il
gili kurum ve kuruluşlann görüşleri alınarak 
Bakanlıkça çıkanlacak yönetmelikle belirlenir." 

"EK MADDE 10.- Kokuya sebep olan 
emisyonların, yönetmelikle belirlenen sınır 
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MADDE 10.- 2872 sayılı Kanunun geçici 
2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Geçici Madde 2.- İçme ve kullanma suyu 
ve termal kaynak olarak kullanılan, planlanan 
veya içme ve kullanma suyu olarak kullanıl
mamakla birlikte içme ve kullanma suyu 
niteliği taşıyan rezervuarlann ve benzeri su 
kaynaklarının korunmasına ilişkin olarak for
masyonun jeolojik, tektonik, hidrolojik ve hid-
rojeolojik özelliklerine göre Çevre Bakanlığın
ca her kaynak için koruma kullanma esasları 
belirleninceye kadar aşağıda belirtilen esaslar 
geçerlidir. 

a) Mutlak koruma alanı, içme ve kullanma 
suyu rezervuarlannm en yüksek su seviyesin
den itibaren yatay olarak 300 m genişliğindeki 
alandır. Bu alan su kaynağını kullanan idare ya 
da idarelerce kamulaştınlır ve ağaçlandırılır. 
Bu alanda hiç bir yapı ve faaliyet yapılamaz. 

b) Kısa mesafeli koruma alanı, mutlak 
koruma alanı sınırından itibaren yatay olarak 
700 m genişliğindeki alandır. 

c) Orta mesafeli koruma alanı, kısa 
mesafeli koruma alanı sınırından itibaren 
yatay olarak 1 000 m genişliğindeki alandır. 

d) Uzun mesafeli koruma alanı, orta 
mesafeli koruma alanı sınırından itibaren su 
toplama havzasının sınırına kadar olan alandır. 

Gerekli hallerde Çevre Bakanlığı (a), (b), 
(c) ve (d) bendlerindeki mesafeleri iki katına 
kadar artırmaya, yansına kadar azaltmaya yet
kilidir. 

Bu alanlar ile bu alanlardaki içme ve kul
lanma suyu rezervuarlan ve bunları besleyen 
yer altı ve yer üstü sularına, sulama ve drenaj 

(Çevre Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

değerlerin üzerinde çevreye verilmesi yasaktır. 
Kokuya sebep olanlar, koku emisyonlarının ön
lenmesine ilişkin tedbirleri almakla yüküm
lüdür. Buna ilişkin idarî ve teknik usul ve esas
lar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belir
lenir." 
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kanallarına atık, atıksu ve arıtılmış su boşal-
tılamaz. (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen 
alanlarda yeni belediye teşkilâtı kurulamaz. 

Bu alanlarda yapılacak nazım imar planı 
ve değişikliklerinde Çevre Bakanlığının uygun 
görüşü alınır. 

İçme ve kullanma suyu kaynaklan etrafın
da oluşturulan koruma alanlarında yapıla
bilecek faaliyetler ve koşullara ait usul ve esas
lar yönetmelikle düzenlenir." 

MADDE 11.- 2872 sayılı Kanunun 16,21,22 
ve 23 üncü maddeleri yürürlükten kaldmlmıştır. 

MADDE 24.- 2872 sayılı Kanunun 16,21,22 
ve ek 1 inci maddeleri yürürlükten kaldmlmıştır. 

GEÇİCÎ MADDE 1.- Bu Kanun uyannca 
ilgili bakanlıkların görüşü alınmak suretiyle 
Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikler bu 
Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren en 
geç bir yıl; Hazine Müsteşarlığı tarafından tes
pit edilecek sigorta genel şartlan ile Hazine 
Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan 
tarafından onaylanacak tarife ve talimatlar bu 
Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren en 
geç altı ay içinde yayımlanır. 

GEÇİCİ MADDE 2.- Bu Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte faal durumda olan işlet
melere bu Kanun ve yönetmeliklerle getirilen 
ek yükümlülüklerin gerçekleştirilmesi için, 
yönetmeliklerin yayımlanmasından sonra, 
Bakanlıkça bir yıla kadar süre verilebilir. 

GEÇİCİ MADDE 3.- Bu Kanunun yürür
lüğe girmesinden önce Çevresel Etki Değerlen
dirmesi Yönetmeliği hükümlerine tâbi olduğu 
halde, yükümlülüklerini yerine getirmeyenler
den, hali hazırda yer seçimi uygun olanlar, bu 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı 
ay içinde, ilgili yönetmelikler çerçevesinde 
gerekli yükümlülüklerini yerine getirdiklerini 
gösterir çevresel durum değerlendirme 
raporunu hazırlayarak Bakanlığa sunar. İlgili 
yönetmeliklerde belirlenen şartlan sağlayanlar 
başvuru tarihinden itibaren altı ay içinde karara 
bağlanır. 
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Çevresel durum değerlendirme raporunu 
altı ay içinde Bakanlığa sunmayan ya da 
raporun Bakanlığa sunulmasından itibaren altı 
ay içerisinde gerekli çevre koruma önlemlerini 
almayan faaliyetler Bakanlıkça süre verilmek
sizin durdurulur. 

Yürürlükteki mevzuat uyarınca yer seçimi 
uygun olmayan faaliyetler için ilgili mevzuat 
hükümlerinin uygulanması esastır. 

GEÇİCİ MADDE 4.- Atıksu arıtma ve ev
sel nitelikli katı atık bertaraf tesisini kurmamış 
belediyeler ile, hali hazırda faaliyette olup, 
atıksu arıtma tesisini kurmamış organize sanayi 
bölgeleri, diğer sanayi kuruluşları ile yerleşim 
birimleri, bu tesislerin kurulmasına ilişkin iş 
termin planlarını bu Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren bir yıl içinde Bakanlığa sun
mak ve aşağıda belirtilen sürelerde işletmeye 
almak zorundadır. 

İşletmeye alma süreleri, iş termin planının 
Bakanlığa sunulmasından itibaren; Belediyelerde 
nüfusu, 100.000' den fazla olanlarda 3 yıl, 100.000 
ila 50.000 arasında olanlarda 4 yıl, 50.000 ila 
10.000 arasında olanlarda 5 yıl, 10.000 ila 2.000 
arasında olanlarda 6 yıl, Organize sanayi böl
gelerinde 2 yıl, Organize sanayi bölgeleri dışında 
kalan endüstri tesisleri ve atıksu üreten her türlü 
tesiste 18 aydır. 

Halen inşaatı devam eden atıksu arıtma ve 
katı atık bertaraf tesisleri için iş termin planı 
hazırlanması şartı aranmaz. Tesisin işletmeye 
alınma süresi bu maddede belirlenen işletmeye 
alınma sürelerini geçemez. 

Belediyeler, organize sanayi bölgeleri, 
diğer sanayi kuruluşları ile yerleşim yerleri bu 
hükümden yararlanmak için bu Kanunun 
yayımı tarihinden itibaren bir ay içinde Bakan
lığa başvurmak zorundadır. 

GEÇİCİ MADDE 5.- Bu Kanuna ekli (1) 
sayılı listede gösterilen kadrolar iptal edilerek, 
190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki 
(1) sayılı cetvelin Çevre ve Orman Bakanlığına 
ilişkin bölümünden çıkartılmış, ekli (II) sayılı 
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MADDE 12.- Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 13.- Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

listede gösterilen kadrolar ise ihdas edilerek, 
190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki 
(1) sayılı cetvelin Çevre ve Orman Bakanlığına 
ilişkin bölümüne eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 6.- Bu Kanunda geçen 
Türk Lirası ibaresi karşılığında, uygulamada 
28.1.2004 tarihli ve 5083 sayılı Türkiye Cum
huriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında 
Kanun hükümlerine göre Ülkede tedavülde 
bulunan para "Yeni Türk Lirası" olarak adlan-
dmldığı sürece bu ibare kullanılır. 

MADDE 25.- Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğü girer. 

MADDE 26.- Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

Prof. Dr. T. Çiller 
Başbakan 

Başbakan Yrd. ve Dışişleri Bakanı 
M. Karayalçın 
Devlet Bakanı 

A. S. Erek 
Devlet Bakanı 

Ö. Alpago 
Devlet Bakanı 
A. Köylüoğlu 
Devlet Bakanı 

S. Sümer 
Devlet Bakanı 

B. Alagöz 
İçişleri Bakanı 

N. Menteşe 
Bayındırlık ve İskân Bakanı 

H. Çulhaoğlu 
Tarım ve Köyişleri Bakanı 

R. Şahin 
Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 

V. Atasoy 

Devlet Bakanı 
N. Cevheri 

Devlet Bakanı 
M. Gülcegün 
Devlet Bakanı 

A. E. Kıratlıoğlu 
Devlet Bakanı 
A. A. Doğan 

Devlet Bakanı 
A. Gökdemir 

Adalet Bakanı 
M. Moğultay 

Maliye Bakanı 
/ Attila 

Sağlık Bakanı 
D. Baran 

Çal. ve Sos. Güv. Bakanı 
Af. Matkap 

Kültür Bakanı 
T. Savaş 

Devlet Bakanı 
Y. Aktuna 

Devlet Bakanı 
B. S. Daçe 

Devlet Bakanı 
N. Kurt 

Devlet Bakanı 
A. Ataç 

Devlet Bakanı 
Ş. Erdem 

Millî Savunma Bakanı 
M. Gölhan 

Millî Eğitim Bakanı 
N. Ayaz 

Ulaştırma Bakanı 
M. Köstepen 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
M. Dönen 

Turizm Bakanı 
Ş. Ulusoy 

Orman Bakanı 
H. Ekinci 

Çevre Bakanı 
R. Akçalı 
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ÇEVRE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METNE EKLİ LİSTE 
(1) SAYILI CETVEL 

KURUMU: ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 
TEŞKİLATI: TAŞRA 

İPTAL EDİLEN KADROLAR 
SINIFI 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
THS 
THS 
THS 
THS 
THS 
THS 
THS 
THS 
YHS 
YHS 
YHS 
YHS 
YHS 
YHS 
YHS 
YHS 
YHS 

UNVANI 
MEMUR 
MEMUR 
MEMUR 
ORMAN. MUH. MEM. 
ORMAN MUH. MEM. 
ORMAN MUH. MEM. 
DAKTİLOGRAF 
DAKTİLOGRAF 
ŞOFÖR 
ŞOFÖR 
ŞOFÖR 
ŞOFÖR 
EKONOMİST 
EKONOMİST 
TEKNİKER 
TEKNİSYEN 
TEKNİSYEN 
TEKNİSYEN 
TEKNİSYEN 
TEKNİSYEN 
HİZMETLİ 
HİZMETLİ 
HİZMETLİ 
KALORİFERCİ 
KALORİFERCİ 
BEKÇİ 
BEKÇİ 
BEKÇİ 
BEKÇİ 

TOPLAM 

K/D 
7 
8 

10 
5 
7 

11 
5 
7 
5 
7 
9 

11 
1 
2 
1 
3 
4 
8 
9 

10 
5 
7 

11 
5 
7 
5 
7 
8 

11 

KADRO ADEDİ 
5 
1 
4 

90 
70 
70 
14 
4 

45 
20 

1 
30 
4 
1 

20 
15 
4 
5 
5 
5 

10 
8 
3 
1 
1 

25 
25 

5 
9 

500 

TOPLAM 
5 
1 
4 

90 
70 
70 
14 
4 

45 
20 

1 
30 
4 
1 

20 
15 
4 
5 
5 
5 

10 
8 
3 
1 
1 

25 
25 

5 
9 

500 
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(II) SAYILI LİSTE 
KURUMU: ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 
TEŞKİLATI: MERKEZ 

İHDAS EDİLEN KADROLAR 

SINIFI 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 

UNVANI 

ÇEVRE VE ORMAN UZMANI 

ÇEVRE VE ORMAN UZMANI 

ÇEVRE VE ORMAN UZMANI 
ÇEVRE VE ORMAN UZMAN YRD. 

TOPLAM 

PERECE 
5 
6 
7 
8 

ADET 
100 
50 
50 

300 

500 
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