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2 Mayıs 2006 Salı 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 466 
II. - GELEN KÂĞITLAR 468 

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 470,498 

A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 470:479 
1.- Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin'in, dünya işçilerinin birlik, dayanış

ma ve mücadele günü olan 1 Mayıs İşçi Bayramına ilişkin gündemdışı 
konuşması 470:471 

2.- Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir ve çevresinde 
meydana gelen don olayı ile hastalıklı tohumların ithalinden sonra bölgede 
uygulanan patates üretim yasağı dolayısıyla çiftçilerin mağduriyetlerinin 
giderilmesi için doğrudan gelir desteği ve mazot desteği primlerinin öden
mesinin sağlayacağı yararlara ilişkin gündemdışı konuşması ve Tarım ve 
Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker'in cevabı 471:478 

3.- Mersin Milletvekili Ömer İnan'ın, Mersin'e aşırı göçün ortaya 
çıkardığı ekonomik, sosyal ve güvenlik sorunlarına karşı alınması gereken 
tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması 478:479 
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B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 479:485,487,498:508 
1.- 5487 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun 6 ncı maddesinin 

Anayasanın 89 uncu maddesine göre bir kez daha görüşülmek üzere geri 
gönderildiğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1037) 479:484 

2.- Sayıştay Başkanlığınca, Sağlık eski Bakanı Osman Durmuş hakkın
da düzenlenen dosyanın Genel Kurulun bilgisine sunulmasına ve Sayıştay 
kararı ile eklerinin milletvekillerinin tetkik ve takdirlerine açılmasının uy
gun mütalaa edildiğine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1038) 484-485 

3.- (10/41, 170, 177, 263, 295) esas numaralı Meclis Araştırması 
Komisyonu Başkanlığının, komisyonun görev süresinin bir ay uzatılmasına 
ilişkin tezkeresi (3/1039) 487 

4.- Çanakkale Milletvekili İsmail Özay'ın; 4533 Sayılı Gelibolu 
Yarımadası Tarihî Milli Parkı Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifinin (2/606), doğrudan gündeme alınmasına ilişkin 
önergesi (4/383) 498:504 

5.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; Tabiî Afetlerden 
Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanun Teklifinin 
(2/358), doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/384) 504:508 

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 485:487 

1.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu ve 32 milletvekilinin, 
şehirlerarası otobüs taşımacılığı sektöründeki sorunların araştırılarak alın
ması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/360) 485:487 

IV.- ÖNERİLER 487 
A) SİYASÎ PARTİ GRUP ÖNERİLERİ 487:498 

.. 1.- (10/250) esas numaralı Meclis araştırması önergesinin öngörüş-
mesinin Genel Kurulun 2.5.2006 Salı günkü birleşiminde yapılmasına iliş
kin CHP Grup önerisi 487:493 

2.- Gündemdeki sıralama ile çalışma saatlerinin yeniden düzenlen
mesine ilişkin AK Parti Grup önerisi 508 

V.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLAR
DAN GELEN DİĞER İŞLER 508 

1.- Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin, 
Gelibolu Yarımadası Tarihî Millî Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklen
mesine Dair Kanun Teklifi (Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklen
mesine Dair Kanun Teklifi) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/212) 
(S. Sayısı: 305) 508 

2.- Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanun 
Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1030) (S. Sayısı: 904) 50g 

3.- Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapıl
masına Dair 607 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Türk Silahlı Kuv
vetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile 
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Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/278, 1/1034) (S. Sayısı: 17 ve 17'ye 
1 inci Ek) 508:509 

4.- Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savun
ma Komisyonu Raporu (1/277) (S. Sayısı: 1079) 509 

5.- Çankırı Milletvekili Tevfık Akbak'ın; Karayolları Trafik Kanunun
da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (2/731) (S. Sayısı: 1137) 509:546 

VI.- SORULAR VE CEVAPLAR 547 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 547:612 
1.- Manisa Milletvekili Ufuk ÖZKAN'ın, çocuk suçluluğuna ilişkin 

sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/12633) 547:548 
2.- İstanbul Milletvekili Halil AKYÜZ'ün, getirilen bir tıbbi cihaza 

ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili İsmail ALP-
TEKİN'in cevabı (7/13120) 548:549 

3.- Malatya Milletvekili Süleyman SARIBAŞ'ın, bir inşaat şirketinin 
TOKİ'den aldığı işlere ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/13121) 550:553 

4.- Antalya Milletvekili Osman KAPTAN'ın, temel ihtiyaç maddeleri 
ile tarım girdilerinin KDV oranlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye 
Bakanı Kemal UNAKITAN'm cevabı (7/13124) 554 

5.- İstanbul Milletvekili Mehmet SEVİGEN'in, Maliye Bakanı adına 
kayıtlı internet sitesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/13143) 555:557 

6.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim ÖZKAN'ın, bir pancar kan
tarına pancar lifi kurulmasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Sanayi ve 
Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un cevabı (7/13145) 558:559 

7.- İzmir Milletvekili Bülent BARATALI'nın, İzmir'de bir madencilik 
faaliyetine verilen ÇED raporuna ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı 
Osman PEPE'nin cevabı (7/13160) 560:562 

8.- Tekirdağ Milletvekili Enis TÜTÜNCÜ'nün, kamu sabit sermaye 
yatırımlarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ab-
düllatif ŞENER'in cevabı (7/13167) 563:567 

9.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Star Gazetesinin satışına iliş
kin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in 
cevabı (7/13168) 568:569 

10.- Tekirdağ Milletvekili Enis TÜTÜNCÜ'nün, postayla gönderilen 
trafik cezalarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun 
cevabı(7/13185) 570:571 

11.- İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR'in, bir işadamı hakkındaki 
bazı iddialara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun 
cevabı(7/13192) 572:573 
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12.- İzmir Milletvekili Serpil YILDIZ'ın, İzmir Emniyet Müdürlüğüne 
yapılacak atamaya ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun 
cevabı (7/13196) 573:574 

13.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya'da bir mekanda 
siyasî faaliyete izin verilmesine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir 
AKSU'nun cevabı (7/13198) 574:575 

14.- Tokat Milletvekili Feramus ŞAHİN'in, Halkalı Cem Kültür Evine 
yapılan tahsise ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın 
cevabı(7/13213) 575:576 

15.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESÎMOĞLU'nun, Özelleştir
me İdaresinin Sarmısaklı'daki taşınmaz devri kararma ilişkin sorusu ve 
Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/13217) 577:578 

16.- İstanbul Milletvekili Ali Rıza GÜLÇİÇEK'in, Kaynarca Semt 
Polikliniği diş protez bölümünün kapatılmasına ilişkin sorusu ve Sağlık 
Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/13249) 578:580 

17.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM'in, tekstil sektörünün desteklen
mesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'in 
cevabı (7/13281) 580:584 

18.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, Merkez Bankası Başkanı 
atama kararnamesine ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in 
cevabı (7/13336) 584:585 

19.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, Merkez Bankası Başkanı 
atama kararnamesine ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Faruk 
Nafiz ÖZAK'ın cevabı (7/13341) 586:587 

20.- Yalova Milletvekili Muharrem İNCE'nin, sözleşmeli çalıştırılan 
personelin prim borçlarını ödemedikleri için yasal takip uygulanan okul 
müdürlerine ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat 
BAŞESGİOĞLU'nun cevabı (7/13345) 588:589 

21.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, işsizliğe ilişkin sorusu ve 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'nun cevabı 
(7/13349) 590:592 

22.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Türkiye Kal
kınma Bankasındaki görevden alma ve atamalara ilişkin sorusu ve Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in cevabı (7/13365) 592:595 

23.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, özelleştirme gelir
lerinin kullanımına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Ali BABACAN'ın 
cevabı (7/13389) 595:596 

24.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESÎMOĞLU'nun, Sarmısaklı 
Tarım İşletmesinde gerçekleşen haşata ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Ali COŞKUN'un cevabı (7/13481) 597:599 
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25.- Tekirdağ Milletvekili Enis TÜTÜNCÜ'nün, SPK ile ilgili bazı id
dialara, 

-Diyarbakır Milletvekili Muhsin KOÇYİĞİT'in, SPK ile ilgili bazı id
dialara, 

İlişkin soruları ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif 
ŞENER'in cevabı (7/13548, 13552) 

26.- Konya Milletvekili Nezir BÜYÜKCENGİZ'in, özelleştirmeler 
sonucu geçici işçi olarak istihdam edilen personele ilişkin sorusu ve Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/13555) 

27.- Muğla Milletvekili Ali Cumhur YAKA'nın, özelleştirmeler 
sonucu geçici işçi olarak istihdam edilen personele ilişkin sorusu ve Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/13556) 

28.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, Türkiye Kupası final maçının 
oynanacağı yere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/13690) 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kumlu saat 14.00'te açılarak beş oturum yaptı. 
Karaman Milletvekili Yüksel Çavuşoğlu, yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın soranlarına ve 

alınması gereken tedbirlere, 
Ankara Milletvekili Yakup Kepenek, 23 Nisan ve Mustafa Kemal'in meşruiyet ve yasallık an

layışına, 
Karaman Milletvekili Mevlüt Akgün, son yıllarda İç Anadolu Bölgesinde meydana gelen aşırı 

kuraklık ve mevcut su kaynaklarının bilinçsiz kullanılması nedeniyle tarımın bitme noktasına gel
me tehlikesine karşı alınması gereken tedbirlere, 

İlişkin gündemdışı birer konuşma yaptılar. 
TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın, Bahreyn Temsilciler Meclisi Başkanı Khalifa Bin Ahmet Al-

Dahrani'nin davetine beraberinde bir parlamento heyetiyle icabetine ilişkin Başkanlık, 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Sudan'a yaptığı resmî ziyarete katılacak milletvekillerine 

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

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

1 inci sırasında bulunan, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair 607 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının (1/278, 1/1034) (S. Sayısı: 17 ve 17'ye 1 inci Ek), 

2 nci sırasında bulunan, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair 604 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (1/277) (S. Sayısı: 1079), 

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

8 inci sırasında bulunan, Çankırı Milletvekili Tevfık Akbak'ın; Karayolları Trafik Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifinin (2/731) (S. Sayısı: 1137), 

9 uncu sırasında bulunan, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısının (1/1098) (S. Sayısı: 1122), 

10 uncu sırasında bulunan, Türkiye İstatistik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1184) (S. Sayısı: 1142) 

Görüşmeleri, ilgili komisyon yetkilileri Genel Kuralda hazır bulunmadığından; 
Ertelendi. 
5 inci sırasında bulunan, 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 Teklifinin (2/727) (S. Sayısı: 1138), 

6 ncı sırasında yer alan, Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısının (1/H45) (S. Sayısı: 1112), 

Görüşmeleri tamamlanarak, elektronik cihazla yapılan açıkoylamalardan sonra, 
7 nci sırasında bulunan, İstanbul Milletvekili Zeynep Karahan Uslu'nun; Ulaştırma Bakan

lığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin 
(2/733) (S. Sayısı: 1135), görüşmelerini müteakiben, 

Kabul edilip kanunlaştıkları açıklandı. 
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Diğer kanun tasarı ve tekliflerinin görüşmelerinde de komisyon ve hükümet yetkililerinin 
bulunamayacağı anlaşıldığından ve grupların da mutabakatıyla, 2 Mayıs 2006 Salı günü saat 
15.00'te toplanmak üzere, birleşime 19.37'de son verildi. 

İsmail Alptekin 
Başkanvekili 

Mehmet Demiş Türkân Miçooğulları 
Çanakkale İzmir 
Kâtip Üye Kâtip Üye 
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II. - GELEN KÂĞITLAR No: 131 
28 Nisan 2006 Cuma 

Cumhurbaşkanınca Geri Gönderilen Kanun 
1.- 13.4.2006 tarihli ve 5487 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ve Anayasanın 89 uncu 

ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme 
Tezkeresi (1/1197) (Anayasa ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.4.2006) 

Tasarılar 
1.- Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun ile Hakimler ve Savcılar 

Yüksek Kurulu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/1198) (Adalet 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.4.2006) 

2.- Merkezi Finans ve İhale Biriminin Kumlusuna İlişkin Türkiye Hükümeti ve Avrupa Komis
yonu Arasındaki Mutabakat Zaptına 1 Nolu Ekin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı (1/1199) (Avrupa Birliği Uyum; Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 28.4.2006) 

Teklifler 
1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Salih Kapusuz'un; 

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Kuruluş Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tek
lifi (2/773) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.4.2006) 

2.- Bursa Milletvekili Sedat Kızılcıklı'nın; Vergi Usul Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi (2/774) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.4.2006) 

3.- Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ın; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/775) (İçişleri Komisyonuna) (Başkan
lığa geliş tarihi: 26.4.2006) 

Rapor 
1.- Dilekçe Komisyonu Genel Kurulunun; 31.5.2005 Tarihli ve 6 Sayılı Karar Cetvelinde 

Yayımlanan ve Kesinleşmiş Bulunan, Bazı Televizyon Kanallarında Yayınlanan Programların Türk 
Aile Yapısını, Çocukların ve Gençlerin Psikolojik Gelişimini Olumsuz Etkilediği ve İlgili İdari 
Makamlar Tarafından Bu Programların Yayınının Engellenmesine Yönelik Gerekli Tedbirlerin 
Alınmadığı İddialarını İçeren Dilekçelere İlişkin 14 Numaralı Kararı, Bu Karara Karşı İlgili İdari 
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 (5/23) (S. Sayısı: 1144) (Dağıtma tarihi: 28.4.2006) 
(GÜNDEME) 
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2 Mayıs 2006 Salı No:132 
Meclis Araştırması Önergesi 

1- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU ve 32 Milletvekilinin, şehirlerarası otobüs 
taşımacılığı sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıy
la Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/360) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/4/2006) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 
2 Mayıs 2006 Sah 

BAŞKAN: Başkanvekili Nevzat PAKDİL 
KÂTİP ÜYELER: Ahmet KÜÇÜK (Çanakkale), Harun TÜFEKÇİ (Konya) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 96 ncı Birleşimini 
açıyorum. 

Toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 
Gündeme geçmeden önce, üç sayın milletvekiline gündemdışı söz vereceğim. 
Konuşma süreleri 5'er dakikadır. Hükümet bu konuşmalara cevap verebilir. Hükümetin konuş

ma süresi 20 dakikadır. 
Gündemdışı ilk söz, 1 Mayıs İşçi Bayramı münasebetiyle söz isteyen Kocaeli Milletvekili İz

zet Çetin'e aittir. 
Sayın Çetin, buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 
I.- Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin'in, dünya işçilerinin birlik, dayanışma ve mücadele günü 

olan 1 Mayıs İşçi Bayramına ilişkin gündemdışı konuşması 
İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; hepinizi saygıyla 

selamlıyorum. 
Konuşmama başlamadan önce, 1 Mayıs 1977'de İstanbul'da Taksim Meydanında yaşamlarını 

yitiren 37 işçi ve 1 Mayıslarda yaşamını yitiren tüm emekçileri rahmetle anıyorum. 
Değerli arkadaşlarım, dün 1 Mayıstı. 1 Mayısı, dünya işçileri, birlik, dayanışma ve mücadele 

günü olarak, Afrika'dan Amerika'ya, Asya'dan Avustralya'ya kadar bütün dünyada, dili, dini, ırkı, 
rengi ne olursa olsun, her kıtada milyonlarca emekçi, ulusal ve uluslararası taleplerini dile getirerek 
kutladılar. 

Sendikalar, her 1 Mayısta, barış, demokrasi, insan hakları ve çalışma koşullarının iyileştiril
mesi için uluslararası belgeleri ulusal istemlerle birlikte haykırırlar; ulusal istemler ile uluslararası 
istemleri birleştirir, kaynaştırırlar. Ülkemizde de, küçük istisnalar dışında dün de öyle oldu. 

Türk-İşe, DİSK'e, Hak-İşe bağlı işçiler, kamu çalışanları konfederasyonlarına bağlı memurlar, 
meslek odaları mensupları, çiftçiler, işsizler, toplumun tüm kesimleri hep bir ağızdan istemlerini, 
tepkilerini, amaçlarını demokratik bir biçimde dile getirdiler. Bu 1 Mayısta onbinlerce kişi İstan
bul'da, Ankara'da, İzmir'de, yurdun dört bir yanında, insanca bir yaşam, eşitlik, özgürlük, adalet ve 
barış için yürüdü. 

1 Mayıs, işçi sınıfının tüm dünyada birlik ve dayanışma günü; ama, işçiler, çalışanlar ne birlik 
içindeler ne de sosyal, siyasal dayanışma içinde. Öyle olduğu içindir ki, bugün, yüzyirmi yıllık 
mücadele sonunda elde ettikleri 8 saatlik çalışma süresinden sonra, emeklilik haklarını ve kamudaki 
sağlık haklarını da yitirilmiş bir ortamda kutlayabildiler. 

Yine de umutsuz değillerdi dün alanlarda. Gelecekte, bugün kaybettikleri haklarına erişebil
menin umuduyla, bir bakıma da, biraz karamsar bir biçimde yürüdüler. 
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Değerli arkadaşlarım, kabul etmek gerekir ki, AKP İktidarı döneminde, bütün sağ siyasal ik
tidarların yaşama geçiremeyeceği kadar etkisizleştirilen işçi ve kamu çalışanları sendikaları, artık, 
bir bakıma, işçilerin önderlik görevlerini de yerine getirip getirmedikleri tartışma konusu. Bugün, 
23 000 000 çalışanın yaklaşık 12 000 000'u örgütlenme özgürlüğünden yararlanma hakkına sahip
ken, 3 işçi konfederasyonuna bağlı 700 000 işçi var ise ve 2 800 000 dolayında memurun, ancak, 
yine, işçiler kadarı, yani, 700-800 bini 6 konfederasyonda örgütlenebilmişse, Türkiye, çalışma 
yaşamı açısından, 1886'lı yıllardaki koşullara yeniden gitti demek hiç de abartılı olmaz. O günler
de de, çalışanlar, 8 saatlik işgücü talebiyle ve ücretlerinin bastırılması, ücretlerinin düşürülmesi ile 
yaşama koşullarının zorlaştırılmasma karşı hep birlikte tepki koymuşlar ve 1879'da başlayan 
mücadeleleri, 1889'da, 8 saatlik işgücü kazanımı ve 1 Mayısın uluslararası düzeyde birlik, mücadele 
ve dayanışma günü olarak kutlanacak gün haline 2 nci Enternasyonalde gelmesiyle son bulmuştu. 

O günden bugüne, 1 Mayıslar, hep kutlanagelir; ama, ülkemizde, 1 Mayıslar, her nedense, bir 
korku günü, bir gerilim günü, bir tepki günü olarak anılır. O nedenle de, sık sık, 1 Mayıslarda olay
lar yaşanır ülkemizde. Tabiî ki, bu, bir bakıma da hükümet edenlerin sorunu gibi geliyor. Değerli 
arkadaşlarım, hatırlarsınız, bundan onbeş yirmi gün önce, Başbakanın Danışmanı Sayın Zapsu, ül
kemizde bir değerlendirme yaparken "Nevruzu atlattık, Şemdinli olaylarını atlattık, 1 Mayısı da at
latırsak önümüz aydınlık" demişti. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Çetin, konuşmanızı tamamlayınız. 
Buyurun. 
İZZET ÇETİN (Devamla) - Teşekkür ediyorum. 
Yani, bir zihniyet düşünün -ki, o zihniyet iktidarda- 1 Mayısı, bütün dünyada, emekçilerin is

temlerini gündeme getirdikleri, taleplerini açıkça söyledikleri bir ortamda, terör örgütleriyle, terör 
günleriyle 1 Mayısı aynı kefeye koyabiliyor ve böyle bir ülkede, ne yazık ki, işçi sendikalarının, 
konfederasyonlarının büyük bir bölümü, böyle bir iktidara destek verebiliyor. 

Değerli arkadaşlarım, gelecekte, işçiler, çalışanlar, gerçekten, ülkemizde emeğin bu kadar hor
lanmadığı, çalışma koşullarının bu kadar aşağılanmadığı, kölelik koşullarının yeniden işçilere 
dayatılmadığı günleri, yeniden, mücadelelerle elde edeceklerdir, bundan hiç kuşku duymuyorum; 
ancak, bu zemini hazırlayacak olanlar da siyasal iktidarlardır, siyasal partilerdir. Cumhuriyet Halk 
Partisi, bu konuda, sosyal demokrasinin gereği olarak, emeğe saygının, emekçiye saygının bir 
gereği olarak çalışma ortamının AKP dönemindeki tahriplerini gidermeye kararlıdır ve 1 Mayısı 
korku günü, gerilim günü olmaktan çıkartıp yasallaştırmaya da kararlıdır. 

Ben, sözlerimi bitirmeden önce, üç yıldan bu yana, Mecliste birkaç tane teklifin -1 Mayısın tatil 
günü olarak Mecliste kararlaştırılma arzusu- komisyonlarda beklemesine rağmen yaşama geçiril-
meyişini üzüntüyle karşılıyorum ve bu talebin, sadece 1 Mayıs günleri, 1 Mayıs arifesinde değil, 1 
Mayıstan sonra, böylesi, 2 Mayıstan sonraki süreçte daha sağlıklı bir değerlendirmeyle, 1 Mayısın 
tatil kapsamına alınmasını öneriyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Çetin. 
Gündemdışı ikinci söz, Nevşehir İli çiftçisinin patates ekim yasağı ve meydana gelen don olayı 

nedeniyle uğradığı zararlar hakkında söz isteyen Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'a aittir. 
Sayın Elkatmış, buyurun. 
2.- Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir ve çevresinde meydana gelen don olayı 

ile hastalıklı tohumların ithalinden sonra bölgede uygulanan patates üretim yasağı dolayısıyla çift
çilerin mağduriyetlerinin giderilmesi için doğrudan gelir desteği ve mazot desteği primlerinin 
ödenmesinin sağlayacağı yararlara ilişkin gündemdışı konuşması ve Tarım ve Köyişleri Bakanı 
Mehmet Mehdi Eker'in cevabı 
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MEHMET ELKATMIŞ (Nevşehir) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. Sayın Başkana da, söz verdiği için teşekkür ediyorum. 

Zaman zaman ülkemizde çeşitli afetler olmakta. Bunlar, can ve mal kaybına sebep olmakta. 
Deprem, hem can kaybı hem mal kaybına sebep olmakta; ama, sel, dolu gibi bazı afetlerde, heyelan 
gibi afetlerde de, yine hem can kaybı hem mal kaybı oluyor. Maalesef, ülkemizde bunlar çok 
oluyor; Allah ülkemizi bu gibi afetlerden komşun. 

Geçtiğimiz hafta da, yine, ülkemizde, özellikle İç Anadolu Bölgemizde çok şiddetli bir don 
olayı vuku buldu. Bu don olayı münasebetiyle de, İç Anadolu'da, büyük bir bölümünde, hemen 
hemen tamamen soğuk algınlığı oldu, bütün meyveler soğuk aldı. Bundan, tabiî ki, birçok, İç 
Anadolumuz da ve -belki Doğu Anadolu'da biraz geç açtığı için zarar az olabilir ama- hemen hemen 
bütün yurt da bundan zarar gördü. En fazla zarar gören illerimizin arasında da Nevşehir İlimiz gel
mektedir. 

Değerli milletvekilleri, Nevşehir'in bir kısmı patates ekimiyle iştigal eder, bir kısmı bağcılıkla 
iştigal eder. Tabiî, meyveler, her tarafta olduğu gibi, yine, ilimizin her bölgesinde de meyve ağaç
ları da vardır. Bir kısmı da pancar ekimiyle iştigal eder. Şimdi, öyle bir soğuk oldu ki, yaşlılarımızın 
söylediğine göre, altmış yıldır hiç böyle bir soğuk görmemiştik dediler. 

Gerçekten de, değerli milletvekili arkadaşlarım, ben de şahsen hiç bu kadar büyük bir tahribat 
görmemiştim. Akasya ağaçlarının, park ve bahçelerdeki, trotuarlardaki, caddelerdeki ağaçların 
soğuk aldığını hem de kavrulduğunu hiç görmemiştim. Soğuk alırdı; ama, yapraklarını alır, çiçek
lerini alırdı, meyvelerini alırdı; bu sefer, tamamen kuruttu. Özellikle ceviz ağaçları, dut ağaçları 
tamamen kuruma noktasına geldi. Nevşehir'in büyük bir kısmı da, ki, bu, 23 048 hektar alanda bağ
cılık yapılıyor, bu bağcılık yapılan alanda da bağlar tamamen kurudu. Öyle ki, üç dört yıl, buradan 
artık hiçbir gelir elde edilemez; çünkü, çubukların omacalarını tamamen soğuk aldı. Yeniden, 
oradan, kütükten sürerse sürecek; onlar, önümüzdeki yıllarda omaca haline getirilecek. Asgarî -bağ
cılıkla iştigal eden, bilen arkadaşlar bilir- üç yıldan aşağı buralardan meyve alınamaz. 

Öyle köylerimiz var ki, bakınız, Nevşehir'in Merkez, Nar, Çat, Sulusaray, Uçhisar, Kavak, 
Göreme Kasabalarımız; Alacaşar, Ürgüp'ün Aksalur, Sofular, Karakaya, Ulaşlı, Çökek, Sarihidir, 
Ortahisar, İbrahimpaşa, Ayvalı, Bahçeli Köylerimiz ve beldelerimiz; Gülşehir'in Karacaşar, 
Yeniyaylacık, Eskiyaylacık, Alkan, Civelek, Yüksekli, Sığırlı, Hacılar; Acıgöl'ün İnallı, Tatlarin; 
Hacıbektaş'ın Karaburna, Avanos'un Göynük ve Özkonak ve Avanos merkezde tamamen bağları 
soğuk aldığı için buralardaki vatandaşın başka ekip dikeceği bir şey de yok. Zaten, arazi yapısı 
itibariyle, toprak yapısı itibariyle arazinin engebeli olması, toprak yapısının da tamamen tüften 
meydana gelmesi dolayısıyla burada bağcılıktan başka bir şey de yapılamaz. Bağların sökülmesi de 
mümkün olmadığına göre, buradaki vatandaşlarımızın ekim dikim yapabileceği, gelir getirebileceği 
hiçbir şeyleri yok şu anda ve üstelik de bunlar, hani, bir ümitle -bahar geldi, havalar da güzel 
gidiyordu- bağlarını budadılar, çapaladılar, gübrelediler, büyük de bir masraf yaptılar; ama, üç yıl 
hiçbir gelir elde edemeyecekler. Tabiî ki, meyve ağaçları da öyle. Kuruttu iyice; sade çiçeklerini, 
meyvelerini değil, ağaçların bütün gözlerini soğuk aldı. Dolayısıyla, burada, artık, bu ağaçların 
meydana gelmesi -belki çoğu da kuruyacak- mümkün değil. 

Pancarın da ekilenleri, çıkanları soğuk aldı. Onu ekiyorlar. Ne olur; ikinci bir masraf yapıyor
lar. Nitekim ekmeye de başladı çiftçilerimiz. İkinci bir masraf yaptılar. Orada da bir gelir düşüklüğü 
olacağını, dönümde, 1 ton daha az gelir elde edeceklerini ifade ediyorlar. 

Geçmişte de soğuk algınlığı oluyordu, don oluyordu, çeşitli afetler oluyordu; ama, bu afetler 
de mevzi oluyordu. Bir köyün bir kısmını alıyordu, bir bölgesini, bir muhitini alıyordu; bazı ağaç
ları, bazı meyveleri veya bazı sebzeleri alıyordu; ama, geriye kalan diğer soğuk almayan, don vur
mayan, dolu vurmayan diğer sebzeler, meyveler, ağaçlar kalıyordu. Onlarla da insanlar geçimlerini 
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temin ediyorlardı; ama, burada ifade ettiğim gibi, tamamen aldı, hiçbir yeri bırakmadı. Dolayısıyla, 
vatandaşımızın mağduriyeti çok büyük. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun, Sayın Elkatmış, konuşmanızı tamamlayınız. 
MEHMET ELKATMIŞ (Devamla) - Tabiî, daha önceki birkaç kez bu kürsüden yaptığımız 

konuşmada da ve Meclisimizin kurduğu patates komisyonunda da görüldüğü gibi, raporun 
müzakeresinde, Türkiye'deki patates üretiminin yüzde 25'inden fazlasını sadece Nevşehir İli kar
şılıyor. Burada, vatandaşımızdan, çiftçimizden direkt kaynaklanmayan, hastalıklı tohumların yurda 
girmesi neticesinde, patates hastalığı, patates siğili diye bir hastalık meydana geldi ve Nevşehir baş
ta olmak üzere -ki, en büyük karantina bizde uygulanıyor- Nevşehir'in Derinkuyu ve Kaymaklı'nın 
bazı köylerinde de mevzi olarak Kaymaklı ve Derinkuyu'nun tamamı karantina altına alındı ki, 133 
000 dönüm arazi -ki, Nevşehir yüzölçümü itibariyle bu çok büyük bir rakam- karantina altına alın
dı. Onun için, Hükümetimiz, geçen yıl 15 trilyon liralık bir kaynak ayırmıştı. Yalnız, bu karantinada 
-Niğde'nin de küçük bir bölgesi, Ordu İlimizin küçük bir bölgesi de dahildi- 10 trilyon liraya yakın 
bir tazminat ödendi. Tabiî ki, bu zararların 10 trilyonlarla filan -ki, o da zamanında ödenmiyor- kar
şılanması mümkün değil. 

Çiftçinin çok büyük borçları var. Özellikle, TEDAŞ'a şu andaki borcumuz çok yüksek. Vatan
daş bir sıkıntı içerisinde, ne yapacağını şaşırmış durumda; elektrikleri de kesiliyor. Tabiî, Sayın 
Bakanımız bugün de ifade etti görüşmemizde, gerek Sayın Tarım Bakanımız gerekse Sayın Enerji 
Bakanımız bu konuda gerekli esnekliği gösteriyorlar; kendilerine huzurlarınızda teşekkür 
ediyoaım; ancak, tabiî ki, vatandaşın kafası da karışık. Bundan dolayı da bir mağduriyet var; yani, 
bizde çifte bir mağduriyet var. 

Peki, süremiz kısa olduğu için, Sayın Başkanın da müsamahasına sığınarak son birkaç 
önerimizi ifade etmek istiyorum Sayın Hükümetimiz; Sayın Bakanımız da burada. 

Öncelikle, vatandaşın şimdiki bu mağduriyetinin giderilmesi için doğrudan gelir desteği ve 
mazot desteği primlerinin acilen bizde ödenmesi gerekiyor; çünkü, vatandaş, hem masraf yaptı ve 
soğuk aldı, şu anda da hiçbir şeyi yok. Bu ödenirse, hiç değilse bu masraflarını karşılar, borçlarının 
bir kısmını ödeme imkânı bulur. 

Tabiî, bölgemizin daha önce sel felaketine uğrayan birkısım yerlerde uygulandığı gibi afet kap
samına alınarak gerekli zararların bir kısmının ödenmesi için çalışmalar yapılmasını hükümetimiz
den ve sayın bakanlarımızdan özellikle rica ediyoruz. 

Yine, çiftçilerimizin, tabiî ki, kredi borçları var. Bunlar ödenecek; ama, malum, işte, bu afet 
dolayısıyla mümkün halde değil. O bakımdan da, bu kredi borçları, Bağ-Kur borçları ve primlerinin 
de, hiç değilse bir yıl, faizlerinin de dondurulmak suretiyle, ertelenmesi talebinde bulunuyoruz. 

Patates siğil hastalığından dolayı, biraz evvel de ifade ettiğim gibi, ödenen tazminat miktarı 
çok az; o da zamanında ödenmiyor. Onun da bir an evvel ödenmesi ve bunun da artırılması 
gerekiyor; çünkü, çok fazla bir zarar var. 

Malum, Tarım Sigortası Kanununu çıkardık; ancak, bu kanun, henüz tam manasıyla uygulan
maya başlanmadı. Özellikle bugün itibariyle ele aldığımızda, don olayını da sigortalar içerisine 
dahil etmediklerinden dolayı ve tam da uygulanmadığından dolayı böyle bir mağduriyet var. Tarım 
Sigortası Kanununun uygulanmasına hemen her yönüyle başlanılması ve bu konuda çiftçilerimizin 
hem eğitilmeleri, uyarılmaları ve desteklenmelerinde zaruret olduğunu düşünüyorum. Tabiî, üç yıl
da vatandaşımız bağlarının tamamı... 

BAŞKAN - Sayın Elkatmış, lütfen, konuşmanızı tamamlayınız. 
MEHMET ELKATMIŞ (Devamla) - Bitiyorum Sayın Başkanım. 
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...meyve bahçelerinin en az üç yılda -bu da en az bir süredir- hiçbir gelir getirecek durumda 
olmadığından dolayı, bu süre içerisinde hiç değilse vatandaşlarımızın başka bir işle iştigal edebil
meleri için bir tedbir düşünmesi gerekir. O da hayvancılık projelerinin bölgemizde desteklenmesi, 
ek destek verilmesini bekliyoruz. 

Sayın Hükümetimizin bu konularda gerekli çalışmaları yapacağı inancıyla, hepinizi tekrar say
gıyla selamlıyorum. 

Teşekkür ediyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - Cevap vermek 

istiyorum. 
OSMAN SEYFİ (Nevşehir) - Sayın Başkanım, bir iki kelime de ben ilave edebilir miyim? 
BAŞKAN - Sayın Seyfı, yerinizden, çok kısa bir açıklama yapınız. 
Buyurun. 
OSMAN SEYFİ (Nevşehir) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar; Sayın Elkatmış biraz önce ifade ettiler; katılmamam müm

kün değil, aynen katılıyorum. Gerçekten, bir hafta önce gittiğimiz ve Nevşehir'de gördüğümüz bağ
lar ile bir hafta sonra gördüğümüz bağlar arasında çok büyük farklar var. Yemyeşil olan bağlar san
ki bir sonbahar gelmiş, sanki bir yangına maruz kalmış gibi simsiyah, siyahlaşmış. Hasar yüzde 80, 
yüzde 90 değil, tamamen, yüzde 100'dür. 

Biraz önce, Sayın Elkatmış, köylerin ve kasabaların isimlerini saydı. Buradaki çiftçilerimizin 
çoğunluğu, sırf bağcılıkla geçimini temin eden çiftçilerimiz. Bazı bölgelerdeki çiftçilerimiz ise, ger
çekten tahıl tarımıyla uğraşıyor, üç beş dönümlük de bağı var; onları biz önemsemiyoruz; çünkü, 
gelirlerinin çoğunu diğer alanlardan, diğer tarımsal faaliyetlerden temin ediyor; ama, buradaki 25-30 
tane köy ki, sırf geçimlerini bağcılıktan temin eden köylerimizdir. Bunlara, acilen, Hükümetimizin 
ve devletimizin şefkat elini uzatması gerekir. Bunu bekliyoruz, kendileri de bekliyor. 

Biraz önce de ifade edildiği gibi, 2090 sayılı Kanun şümulü içerisinde bunlara çare bulmak 
mümkün değildir. Zira 2090 sayılı Kanunda, yardım yapılabilmesi için çiftçilerin mal varlığının, 
bilhassa ziraatta kullanılan mal varlığının yüzde 40'ından fazlasının zarar görmesini amir 
bulunuyor. Bir traktörü veyahut da iki ineği bulunan bir tarım işletmesinde, bir bağcılık işletmesin
de bu yardımın alınması mümkün değildir. Onun için ya 2090 sayılı Kanunda değişiklik yapılması 
veyahut da buraların afet bölgesi ilan edilmesi suretiyle yardımların devam etmesi gerekiyor. Bazı 
ek tedbirler de alınabilir. Öncelikle, mesela, şu anda pancar çiftçimiz şekerpancarını yeniden ekiyor. 
Bunun tohumlarının artık karaborsaya düştüğü ifade ediliyor. Bunlar ek bir masraf istiyor. Onun 
için, doğrudan gelir desteğinin bir an önce bu bölgede verilmesi, temin edilmesi, afet bölgesine alın
ması, çiftçilerimizin, özellikle bağcılıkla uğraşan ve biraz önce söylediğim, geçimini temin eden, 
bağcılıktan temin eden çiftçilerimizin Bağ-Kur borçlarının ertelenmesinin gerektiğini düşünüyoruz. 
Bunun ilave tedbirlerini de Hükümetimizin alacağı ümidiyle, hepinize saygılar sunuyorum. 

Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Seyfı. 
Çok kısa bir açıklama da Sayın Ferit Mevlüt Aslanoğlu'ndan olacaktır. 
Buyurun Sayın Aslanoğlu. 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Efendim, saygılar sunarım. 
Sayın Bakanım, Sayın Elkatmış'a cevap verecek; ama, şunu biz söylemek isteriz, Sayın Kılıç 

da burada; Malatya'da tek bir meyve, tek bir sebze kalmadı. Geçtiğimiz çarşamba günü bir dikili 
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meyvemiz kalmadı, herhangi bir meyve. Yok olduk. Son derece zor durumda insanlarımız, evlerine 
ekmek götüremiyor; onun için, Sayın Bakanım, ben biraz sonra konuşacağım; ama, mutlaka, Sayın 
Bakanım Sayın Elkatmış'a cevap vereceği için, Malatya'da dikili bir meyve kalmadı, insanlarımız 
aç, önlem gerekiyor; bu nedenle, Sayın Bakanıma bilgi olsun diye, efendim, önce söz aldım; biraz 
sonra zaten biz... 2090 sayılı Kanunla ilgili, Sayın Beyefendinin söylediği gibi, bu kanun Tür
kiye'de çiftçinin sorununu çözmez. Eğer müsaade ederlerse değişiklik önergemizi burada kabul 
edelim, bu insanlara yardım edelim. 

Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Aslanoğlu. 
Sayın Bakanım size söz vermeden önce şunu ifade etmek isterim ki, bu son hafta içerisinde ben 

de Kahramanmaraş'a gittiğimde gördüm, 100 000 dönümden fazla arazi üzerinde hem sel ve dolu 
felaketi oldu hem de dondan hakikaten sadece Elbistan İlçemizde 45 000 dönüm meyve alanında 
hiç meyve falan kalmadı. Bu sözler doğru ve ceviz ağaçları âdeta simsiyah bir şekilde kesilmiştir, 
pancarlar yeniden ekiliyor. Arkadaşlarıma katılıyorum, her yerde, demek ki aynı felaketler oldu. 

Bütün insanlarımıza, bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İnşallah siz
lerden güzel bir haber bekleyeceğiz. 

Buyurun efendim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; Nevşehir Milletvekili Sayın Mehmet Elkatmış'm yaptığı gündemdışı konuş
mayla ilgili cevap vermek üzere huzurlarınızdayım ve Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 26 ve 27 Nisan 2006 tarihlerinde ülkemizin iç kısımları, 
Batı ve Orta Karadeniz'in iç kısımları ile Doğu Anadolu'nun kuzey kısımlarında hafif ve orta şid
dette don olayı meydana gelmiştir. 

Elimize ulaşan ilk bilgilere göre, Amasya İlimizde 6 ilçede 187 köyde 18 555 dekar alanda 
yüzde 70-80 oranında meyve ağaçlarının dondan dolayı zarar gördüğü anlaşılmış. Bursa İlinde 
İnegöl ve Yenişehir İlçelerinde keza bir hasar tespit edilmiş. Çankırı İlimizin tüm ilçelerindeki mey
ve ağaçlarında ve sebzelerde belli bir oranda yine zarar görülmüş. Eskişehir İlimizin Mihalgazi ve 
Sarıcakaya İlçelerinde açıkta ekili domates fidelerinin yüzde 30-80 oranında zarar gördüğü, etkilen
diği... Kayseri İlimizin Yeşilhisar, Yahyalı ve merkez ilçe ve köylerinde 3 400 çiftçiye ait 50 000 
dekar alanda yine bir zarar söz konusu. Nevşehir İlimizin merkez, Ürgüp, Derinkuyu, Acıgöl, Gül-
şehir, Hacıbektaş ve Kozaklı İlçelerinde keza 23 000 hektar civarında bağ, 30 600 hektar alanda 
şekerpancarı ve 1 086 hektar alandaki meyve bahçesinin yüzde 90 oranında zarar gördüğü, hububat 
ekili alanların da keza zarar gördüğü... Karaman İlimizin merkez ilçesinin 21 köyünde 87 550 dekar 
alanda yine elma ağaçlarının yüzde 50 oranında zarar gördüğü... Çorum İlimizin Dodurga İlçesin
de 5 köyde 3 500 dekar alanda ceviz ağaçlarının, Oğuzlar İlçesi ve köylerinde 1 020 çiftçi ailesine 
ait 1 600 dekarda yine ceviz ağaçlarında yüzde 90 oranında zarar gördüğü; Malatya İlimizin... 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - 5 ilçe var. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) - Arz edeceğim 

efendim. Bende daha detay bilgileri var. 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Peki efendim. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) - Merkez Akçadağ, 

Arapkir, Arguvan, Battalgazi, Balaban, Darende, Doğanşehir, Doğanyol, Hekimhan, Kuluncak, 
Yeşilyurt'ta muhtelif derecelerde don vuku bulduğu, özellikle Darende, Kuluncak ve Hekimhan'da 
zarar oranının yüksek olarak gözlendiği, kayısı dışındaki meyvelerin de etkilendiği ilk tespitlerden 
anlaşılmış; Niğde İlimizin 4 ilçesindeki 40 köyde 8 500 çiftçiye ait 138 975 dekar alanda meyve 
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ağaçlarının yüzde 40 ile 90 arasında zarar gördüğü, bize gelen ilk bilgilere göre böyle bir zarar teşek
kül ettiği görülmüş. Tabiî, detaylı hasar tespit çalışmaları başlatılmış ve yasa gereği onbeş gün 
içerisinde bu hasar tespit çalışmaları tamamlanacak ve bize o zaman daha detaylı bilgiler gelecek, biz 
de sizlerle bunu paylaşacağız ve bununla ilgili gerekli işlemleri yapacağız. Tabiî, öncelikle, bu 
sahada yaşayan vatandaşlarımıza, üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimi sunmak istiyorum ulusça. 

Bu konuyla ilgili olarak, bildiğiniz gibi, eskiden iki tane mevzuat vardı Türkiye'de. Bunlardan 
bir tanesi, 5254 sayılı Muhtaç Çiftçilere Tohumluk Dağıtımı Yardımı Yapılması Hakkında Kanun 
idi. Bu tür afet durumlarında bu kanun kullanılıyor idi. Bu kanun 2001 yılında yürürlükten kaldırıl
dı; çünkü, hazine zararı doğuran bu tür faaliyetler, o yasa lağvedilmek suretiyle ortadan kaldırıldı. 

Bunun dışında, 2090 sayılı bizim yine bir kanunumuz var. 2090 sayılı Kanunda da, eğer çift
çimizin toplam mal varlığının yüzde 40'ı ve daha fazlası zarar görmüş ise, görülen hasar sebebiyle, 
diğer mal varlığından bunu karşılayamayacak durumdaysa, bunlara yardım yapılacağı 2090 sayılı 
Kanunda öngörülüyor. 

Bu arada öncelikle şunu söyleyeyim: 2090 sayılı Kanunda, 2001 yılından bu yana birtakım 
borçlar vardı ve biz, bu sene, şu anda, bu eski borçları ödemeye başladık. 2001 yılını tamamladık. 
Mersin İlimizdeki bir iki olay dışında 2002 yılını da tamamladık. Diğerleri de, bu yıl içerisinde, 
önemli miktarda, bütçemiz elverdiğince ödenecektir. 

Bunun dışında, bu tür oluşacak hasarlara, tabiî afetlere karşı, bildiğiniz gibi, biz, 14 Haziran 
2005 tarihinde bir Tarım Sigortaları Kanunu çıkardık. Bununla ilgili detay yönetmelik de yılbaşın
da çıkarıldı. Biz, bu Tarım Sigortalan Kanunu ile, devlet olarak sigorta primlerinin yarısını kar
şılıyoruz. Yani, tabiî afetlere karşı vatandaşımız ürününü sigorta ettirdiği takdirde, bunun sigorta 
priminin yüzde 50'sini biz karşılıyoruz. 

MUHARREM KILIÇ (Malatya) - Sadece sözde Sayın Bakan... 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) - Yok. 
MUHARREM KILIÇ (Malatya) - Şu anda Malatya'nın hangi ilçesinde bu uygulama başladı? 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) - Şimdi hepsinde 

başlıyor. 
MUHARREM KILIÇ (Malatya) - 81 ilde, 81 ilçede, o da küçük ilçelerde bunun uygulaması 

var; ama, başlamadı bile. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) - Müsaade edin, 

açıklayacağım. 
BAŞKAN - Sayın Kılıç, lütfen, karşılıklı konuşmayalım. 
Buyurun Sayın Bakanım. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) - Üstelik, söy

lediğiniz rakamlar da doğru değildir. 
MUHARREM KILIÇ (Malatya) - Malatya'nın Pötürge İlçesinde... 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) - Ben, müsaade 

ederseniz, arz edeceğim. Eğer sizin bir itirazınız varsa, söz alır, gelir, burada açıklarsınız. 
MUHARREM KILIÇ (Malatya) - Açıklayacağım zaten. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) - Değerli millet

vekilleri, bu karar ile -ki, bu karar 28 Şubat 2006 tarihinde Resmî Gazetede yayımlandı- dolu afetine 
karşı sigorta, ülke genelinde bütün bitkisel ürünlerde ve seralarda uygulanıyor. Dolu... Ana 
teminata ek olarak, yangın, heyelan, fırtına, hortum teminatları da paket halinde ek teminat olarak 
veriliyor. 
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İki: Önsoy ve soy kütüklerine kayıtlı süt sığırları ile kapalı sistemde üretim yapan biyogüven-
lik ve hijyen tedbirlerini almış tesislerde yetiştirilen kümes hayvanlarının hayvan hayat sigortaları 
yapılıyor. 

Üç: Don afetine karşı da sigorta, bu sene, pilot uygulama olarak Türkiye'deki 90 ilçede 
yapılıyor; başlatıldı yani. Don sigortasının bu sene bütün Türkiye'de birden başlatılmamasının 
sebebi, meteorolojik risk haritalarının yeteri kadar olmaması ve don afetine karşı birinci yılda han
gi tür hasarların ne düzeyde olacağına dair elde geçmişe ait yeteri kadar done bulunmaması sebebiy
ledir; ama, bu 90 ilçedeki uygulama sonucunda, pilot uygulama sonucunda, önümüzdeki sene, bu, 
çok daha geniş bir alana yayılabilecek, belki bütün Türkiye'yi kapsayacak şekilde bütün ürünleri 
don afetine karşı sigortalayacak bir mekanizmaya dönüşecektir. Bu poliçeler uygulamaya bu ay 
içerisinde girdi. 

Bunun dışındaki tabiî afetten zarar görmüş olanlarla ilgili kesin hasar tespit raporları geldiğin
de de, biz, Bakanlar Kumlu olarak, burada, bu iki mevzuat dışında -yani mevcut 2090'a girenler 
zaten ondan istifade edecek, sigorta yaptıranlar keza bu kapsamda değerlendirilecek; bunun dışın
da da- Bakanlar Kurulu olarak yapabileceğimiz hangi tür yardımlar varsa, kesin hasar tespiti rapor
ları bize ulaşınca, onlar da yapılacak. Bunu da ben bilgilerinize sunmak istiyorum. 

Şimdi, tabiî, Sayın Mehmet Elkatmış'ın yine işaret ettiği hususlarla ilgili patatesteki karantina 
sebebiyle yapılan çalışmalara da, ben, izninizle, kısaca değinmek istiyorum: 

Nevşehir İlinde 240 500 dekar alanda patates ekilisi var. Bunun 133 000 dekarı karantinaya 
tabi. 2004 yılı hasat döneminde yapılan yumurta survey'leri sonucu Nevşehir İlinin Derinkuyu İl
çesinin tamamında ve Kaymaklı Kasabasında, 2005 yılında, patates ekimi, patates siğili hastalığının 
yayılmasının önlenmesi amacıyla, Ziraî Mücadele Kanunu gereğince yasaklanmıştır. Bakanlığımız
ca, bu hastalığın görüldüğü yerlerde alternatif ürünler ile hayvancılığın yaygınlaştırılması çalış
malarına ağırlık verilmiş, bu konudaki çalışmalar destek kapsamına alınmış; Nevşehir İlimizin mer
kez, Derinkuyu, Acıgöl ve Ürgüp İlçelerinde hastalıklı alanlarda patates yerine tavsiye edilen ürün
leri üreten 2 093 üreticimize 2005 yılında yaklaşık 9,9 milyon YTL destek sağlanmıştır. 2005 yılın
da dört ilçedeki çiftçilerimize 4,1 milyon YTL DGD ödenmiş; alternatif ürün desteği kapsamında, 
yine, yem bitkileri ekilişleri dolayısıyla da, 2005 yılında, bu bölgedeki çiftçilerimize 1 000 000 YTL 
destekleme ödemesi yapılmış; 2005 yılı itibariyle, karantina kapsamına alınan bölgede oluşan değer 
kaybının yüzde 86'sı üretim ve destekleme değerleriyle karşılanmıştır. 2006 yılında alternatif ürün 
olarak patates ve aynı familyaya mensup bitkiler ile toprak parçası taşıyacak yumrulu bitkiler, fide 
ve fidan gibi üretim materyali dışındaki bitkisel ürünleri yetiştiren çiftçilere dekar başına 85 YTL 
destek verilecektir. 

Çiftçilerimize, düşük faizli kredi kullandırılması çalışmaları kapsamında sertifikalı patates 
üreten üreticilere cari tarımsal faiz oranından yüzde 50 indirimli işletme ve yatırım kredisi veril
mekte. 

Nevşehir İlinde don afetinden etkilenen çiftçilerimizin zararları da, biraz önce arz ettiğim iki 
mevzuat çerçevesinde karşılanacaktır. Bunun dışında da, dediğim gibi, yine, Bakanlar Kumlu, 
hasar tespiti geldikten sonra gerekli çalışmayı yapacak ve çiftçilerimizin bu sorununu çözme 
konusunda yardımcı olacaktır. 

Ben, hasar gören, zarar gören çiftçilerimize tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum ve Yüce 
Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakanım. 
Sayın Arz, buyurun; çok kısa bir açıklama için. 
ŞEVKET ARZ (Trabzon) - Sayın Bakanım, 2004 yılı nisan ayının 4 ünde Doğu Karadeniz'de 

meydana gelen don afeti sonucu fındıkta büyük don olayı meydana gelmiştir. Bu don olayının mey-
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dana gelmesi sonucunda, Hükümetiniz, don afetine uğrayacak fındık üreticisine dondan ötürü yar
dım yapmaya karar verdiniz; ama, maalesef, bugüne kadar, karar verdiğiniz ücretin büyük oranını 
ödemediniz, ne zaman ödeyeceğinizi de açıklamadınız, açıklama da yapmıyorsunuz. Bu fındık 
üreticisine dondan gördüğü zarardan ötürü ödeyeceğiniz afet paralarını ödemeyecek misiniz? 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - Ben cevap ver

dim, siz duymadınız. 
BAŞKAN - Tamam Sayın Bakanım, artık, cevabı, diğer şekliyle bildirirsiniz. 
Gündemdışı üçüncü söz, Mersin İline yapılan göç ve getirdiği sorunlar hakkında söz isteyen 

Mersin Milletvekili Ömer İnan'a aittir. 
Sayın İnan, buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
3.- Mersin Milletvekili Ömer İnan'ın, Mersin'e aşırı göçün ortaya çıkardığı ekonomik, sosyal 

ve güvenlik sorunlarına karşı alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması 
ÖMER İNAN (Mersin) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Mersin'e göç ve göçün getirdiği 

problemlerle ilgili olarak Meclisi bilgilendirmek istedim; hepinizi bu vesileyle saygıyla selam
lıyorum. 

Göç denince akla ilk gelen il -iddialı bir şey; ama- Mersin. Mersin'den daha fazla göç alan baş
ka bir ilimiz yok. 1970 yılında Türkiye'nin nüfusu 35 000 000 iken, bugün 70 000 OOO'a çıkmıştır 
ve nüfus 2'ye katlanmıştır; ama, Mersin'in, yine, 1970 yılında merkez ilçe nüfusu 115 000 idi, bugün 
700 000, altıya katlanmıştır. Mersin'de, yine, 1970 yılında merkez ilçede 9 mahalle vardı, bugün 66 
mahalle var. Bu 66 mahallenin de 34'ü göçle gelen insanlardan oluşuyor. Aynı şey Tarsus için de 
geçerli. Orada da 45 mahalleden 12 tanesi, göçle gelen insanların oluşturduğu mahalleler. 

Mersin'de, nüfusun bu kadar büyük artmasına rağmen, altyapı dahil hiçbir gelişme olmamıştır. 
Mersin'e göç, Türkiye'nin her yerinden olmakta, ama, daha çok doğu ve güneydoğu illerimizden 
gelen insanlar bu mahalleleri oluşturmaktalar. 

Niye bu insanlar Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan geliyorlar; hepinizin bildiği gibi, birinci 
sebep PKK terörü, PKK belası. Bunun dışında bir başka sebep daha var. Devletimiz, güneydoğuda, 
doğuda güvenli alanlar oluşturmak için bu insanların göç etmesini bir yerde zorluyor. Tabiî, doğuda 
ve güneydoğuda güvenli alanlar oluşurken, Mersin gibi illerde de, maalesef, güvensiz alanlar oluş
turuluyor. Dikkat ederseniz, herhangi bir olay söz konusu olduğunda, terörle ilgili, organize suçlar
la ilgili bir olay söz konusu olduğunda Mersin hemen gözümüzün önüne geliyor; buradaki olayları 
hepiniz televizyonlarda izliyorsunuz. Bu insanların kaybedecek hiçbir şeyi olmadığı için ya PKK'lı 
oluyorlar ya hırsız ya kapkaççı veya dolandırıcı oluyorlar. 

Mersin'de asayiş ve terör suçunun işlenme oranı da son iki yılda oldukça yükseldi; artık, çocuk 
suçlular, çocuk çeteleri oluşmaya başladı. Bunun sebebi nedir, bu çocuklar suça niye bu kadar 
eğilimli; bunu şöyle sıralayabiliriz: 

1- Eğitim seviyesi düşük; bu çocukların eğitim seviyeleri, ailelerin eğitim seviyeleri düşük. 
2- Bu ailelerde işsizlik had safhada. 
3- Sokakta çalışma, sokakta yaşama mecburiyeti var. 
İki tane Mersin var; bir deniz kenarındaki Mersin, bir de öteki Mersin. İşte problemler de 

orada. 
Bu insanlarda, maalesef, sosyal ve kültürel uyumu yakalayamama var, içine kapanık olarak 

yaşamayı tercih var, dışlanmışlık hissi var, lüks hayata özenti var; aile yapısı, sevgiden yoksun ol
ma, aileyi geçindirme mecburiyeti ve bunun getirdiği stres... 
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Eskiden, münferiden suç işleyen çocukların sayısı azdı. Ailenin ve çevrenin suç işleyen çocuğa 
tolerans göstermemesi, cezaların caydırıcılığı suç işlemeyi önlüyordu. Şimdilerde, aileler çocuk
larına sahip çıkamıyorlar. Ebeveynin yaptığı tek şey, gözyaşı dökmekten ibaret. Çocukların sahibi 
ana-baba değil, maalesef, sokak. Çocuklar bütün eğitimlerini sokakta alıyorlar. İnsanca yaşamanın 
hiçbir imkânına sahip değiller. Kaybedecek hiçbir şeyleri yok. Onun için de, kolayca suça itiliyorlar. 

Mersin'de en fazla suç işlenen alan, terör ve kaçakçılık. Elbette, polisin üstün gayretleriyle bu 
suç işleme oranı azalıyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın İnan, konuşmanızı tamamlayınız. 
ÖMER İNAN (Devamla) - Polisin üstün gayretleri, gerekli tedbirlerin zamanında alınması, 

yüksek duyarlılık, taltif, takdir, eğitim, halk desteği; bunların hepsi var; bunlarla mücadele ediliyor; 
ama, maalesef, bunlar çok zor şartlar altında oluyor. Polis motive değil bu hususta, polisin motive 
edilmesi lazım, her açıdan, hem maddî hem manevî açıdan hem de yasalar açısından polisin motive 
edilmesi lazım. Polis şunu bilmeli tabiî: Kendisi bir polis devletinin polisi değil, hukuk devletinin 
polisi olduğunu bilmeli; ama, bunun yanında da bu yönde bilinçlendirilmeli; ama, bunun yanında 
da polisimize maddî manevî desteği de sağlamamız gerekiyor. Mesela, polis bir delil inceleme 
salahiyetine sahip değil şu anda. Avusturya'da bu var. Parmak izi alma imkânına sahip değil polis. 
Avusturya'da bu var, bizde yok. Organize suçta bir yakına haber verme mecburiyeti var. Bu yanlış; 
bir organize suçta bir yakma haber verme yanlış bir olay. Hâkim, suç işleyen çocuğun babasından, 
anasından velayet yetkisini alıyor, polise teslim ediyor. Polis bu çocuğu ne yapsın?! Neticede yine 
sokağa bırakıyor. Yani, altyapısı yok. Çok güzel hasırlanmış bir kanun; fakat, altyapısı yok. 

Şimdi, polisimizin maddî açıdan da desteklenmesi lazım. Bu polisimizin istediği bir tek şey 
var: "Aldığımız para emekliliğe yansıtılsın" diyor. Bunu yapalım hiç olmazsa. 

Şimdi, Türk Ceza Kanunu ile CMUK'ta çocuk suçlular için yeniden gözden geçirilmesi 
gereken bazı maddeler var, ben onları sıralayacağım: 

Türk Ceza Kanununun 30'a 1; 3 l'e 1,2, 3; 50'ye l,3,7;51'e 1; 58'e5; 62'ye l,2;66'ya2; 145'e 
1; 168'e 2; CMUK'un 100'e 1, 2, 3, 4; 109'a 1, 3; Çocuk Koruma Kanununun 4'e 1; 19'a 1, 5; 
2l'e 1; 23'e 1; 24'e 1, 2 maddeleri yeniden gözden geçirilmelidir. 

Polis, gecenin ilerlemiş bir saatinde, elinde levye, testere, anahtar, birini yakalıyor; bütün hır
sızlık malzemeleri elinde arkadaşın; ama, etrafı kolluyor şüpheli gözlerle. Ne yapıyor polis bunu; 
çocuksa salıveriyor, büyükse de salıveriyor; yapacağı bir şey yok. Bunlar olmamalı, bunlar düzel
tilmelidir. 

Çıkardığımız bu kanunlar çok güzel, çağdaş kanunlar; ama, maalesef, altyapısı hazırlanmadan 
çıkarıldığı için, sıkıntılarımız var. Evvela SHÇEK'in, Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme 
Kurumunun yeniden güçlendirilmesi gerekiyor. Ya altyapıyı tam hazırlayıp bu güzel kanunları uy
gulayalım veya bu kanunları çocuk suçlular için yeniden düzenleyelim diyorum; bu vesileyle, 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın İnan. 
Sayın milletvekilleri, gündeme geçiyoruz. 
Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır. 
Cumhurbaşkanlığının bir tezkeresi vardır; okutup, bilgilerinize sunacağım: 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
/.- 5487 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun 6 ncı maddesinin Anayasanın 89 uncu 

maddesine göre bir kez daha görüşülmek üzere geri gönderildiğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/1037) 
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28/04/2006 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İLGİ: 14.04.2006 günlü, A.01.0.GNS.0.10.00.02-17668/45474 sayılı yazınız. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca 13.4.2006 gününde kabul edilen 5487 sayılı 

"Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu" incelenmiştir. 
İncelenen Yasanın "Yönetim Kurulunun oluşumu ve üyeleri" başlıklı 6 ncı maddesinin birinci 

fıkrasında, 
"Yönetim Kumlu bir karar organı olup, Kurumun en yüksek karar, yetki ve sorumluluğunu 

taşır. Yönetim kurulu; 
a) Başkan, 
b) Başkanın teklifi üzerine Bakan tarafından görevlendirilen bir başkan yardımcısı, 
c) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını temsilen Bakan tarafından atanan bir üye, 
ç) Maliye Bakanlığını temsilen Maliye Bakanı tarafından atanan bir üye, 
d) Hazine Müsteşarlığını temsilen bağlı olduğu Bakan tarafından atanan bir üye, 
e) İşverenleri temsilen seçilecek bir üye, 
f) İşçileri temsilen seçilecek bir üye, 
g) Kamu görevlilerini temsilen seçilecek bir üye, 
h) Kendi nam ve hesabına çalışanları temsilen seçilecek bir üye, 
ı) Kurumundan gelir ve aylık alanları temsilen seçilecek bir üye, 
olmak üzere 10 üyeden oluşur. Başkan, Yönetim Kumlunun da başkanıdır. Yönetim Kumluna, 

Başkanın bulunmadığı hallerde Başkana vekâlet eden kişi başkanlık eder. Yönetim Kumlu üyesi 
başkan yardımcısının bulunmadığı hallerde, Başkan tarafından görevlendirilen başkan yardımcısı 
Yönetim Kumluna katılır." 

denilmektedir. 
Görüldüğü gibi düzenlemede, Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kumlunun, Kummun en 

yüksek karar organı olduğu, en üst düzeyde yetki kullandığı ve sorumluluk taşıdığı belirtildikten 
sonra, seçimle gelenler dışındaki üyelerinin ilgili bakanlarca atanması öngörülmektedir. 

Bu düzenlemeyle getirilen yöntemi irdelemeden önce, yürürlükteki yasalara göre üç sosyal 
güvenlik kurumu yönetim kumlu üyelerinin atanma yöntemlerinin incelenmesinde yarar bulunmak
tadır. 

4958 sayılı Yasanın 6 ncı maddesi uyarınca Sosyal Sigortalar Kummu ile 1479 sayılı Yasanın 
8 inci maddesi uyarınca Bağ-Kur'un yönetim kurullarının seçilenler dışındaki üyeleri ortak kararla 
atanmaktadır. 

5434 sayılı Yasada özel kural olmadığından ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 
inci maddesinin (A) fıkrası uyarınca Maliye Bakanlığının bağlı kuruluşları arasında sayıldığından, 
TC Emekli Sandığı Yönetim Kumlu üyeleri de, 2477 sayılı "2451 Sayılı Kanunun Kapsamı Dışın
da Kalan Kamu Kumm ve Kuruluşlarında Atama Usulüne İlişkin Kanun" uyarınca, yine ortak 
kararla atanmaktadırlar. 

Görüldüğü gibi, incelenen Yasayla hukuksal varlıkları sona erdirilerek "Sosyal Güvenlik 
Kummu" adlı yeni bir kamu tüzelkişiliği altında birleştirilmek istenilen sosyal güvenlik kurum
larının yönetim kurullarının, seçimle gelenler dışındaki üyelerinin atamaları ortak kararla yapılmak
tadır. 
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Oysa, incelenen Yasanın 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında, Sosyal Güvenlik Kurumu 
Yönetim Kurulu üyelerinden, 

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 
- Maliye Bakanlığı, 
- Hazine Müsteşarlığı 
temsilcilerinin ilgili bakanlarca atanacağı belirtilmiştir. 
Ayrıca, 6 ncı maddede Yönetim Kurulunun oluşumunda yer verilen bir başkan yardımcısının 

da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanınca görevlendirileceği kurala bağlanmıştır. 
Bu düzenlemeler, Yönetim Kurulunun seçilmişler dışındaki dört üyesinin ortak kararname 

yerine ilgili bakanlarca atanacağını ya da görevlendirileceğini göstermektedir. 
Yasanın 6 ve 7 nci maddelerinin birlikte incelenmesinden, Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim 

Kurulunun, Kurumun en yüksek karar organı olarak düzenlendiği, çok önemli ve en üst düzeyde 
yetki, görev ve sorumluluklarla donatıldığı görülmektedir. 

Buna karşılık, yasada, seçilmişler dışındaki kurul üyelerinin atanması için, mevcut sistemde 
olanın tersine bir yöntemle ortak kararname yerine Cumhurbaşkanının imzasını gerektirmeyen bir 
yöntem öngörülmektedir. 

a- Çağdaş demokrasilerde, parlamenter sistem ve bu sistemi yaşama geçirecek erkler ayrılığı 
ilkesi kabul edilmiş; yürütmenin iktidar gücü, yasama ve yargı denetimiyle dengelenmeye çalışıl
mıştır. 

Parlamenter demokratik sistemin ve erkler ayrılığının benimsendiği Anayasamızda da, bağsız 
koşulsuz ulusun olan egemenliği, yasama, yürütme ve yargı alanlarında ulus adına kullanacak or
ganlar belirtilmiş; yasama ve yargının yürütme organı üzerindeki denetim yetkisi ve bu yetkinin 
kullanılma biçim ve sınırları çeşitli maddelerde kurala bağlanmıştır. 

İktidar gücünün çoğunluk egemenliğine dönüşmesinin parlamenter demokratik sistemi 
zedeleyeceğini öngören anayasa koyucu, bununla yetinmemiş, devletin başı olan Cumhurbaşkanına 
bir denetim, dengeyi ve uyumu sağlama görev ve yetkisi vermiştir. 

Nitekim, Anayasanın, 
- 8 inci maddesinde, yürütme yetki ve görevinin, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulunca kul

lanıp yerine getirileceği, 
- 104 üncü maddesinde, Cumhurbaşkanının, 
Anayasanın uygulanmasını, devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözeteceği, 
Başbakan ve bakanları atayacağı, 
Gerekli gördüğü durumlarda Bakanlar Kuruluna başkanlık edeceği ya da Bakanlar Kurulunu 

başkanlığı altında toplantıya çağıracağı, 
Kararnameleri imzalayacağı, 
- 105 inci maddesinde, Cumhurbaşkanının tek başına yapacağı işlemler dışındaki tüm karar

larının Başbakan ve ilgili bakanlarca imzalanacağı, 
belirtilmiştir. 
Bu kurallar, Cumhurbaşkanının, aynı zamanda yürütmenin de başı olduğunu, kararnameleri 

imzalama yoluyla iktidar gücünü denetleyerek, bu güçle kamu politikalarının oluşması ve uygulan
masında görev alan üst düzey kamu görevlileri arasındaki dengeyi sağlaması gerektiğini göstermek
tedir. 
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Cumhurbaşkanının bu denetim ve dengeleme görev ve yetkisi, bir siyasal partinin tek başına 
iktidar olduğu ve yasama organında çoğunluğu elde bulundurduğu dönemlerde, çok daha gerekli ol
maktadır. Çünkü, bu dönemlerde, özellikle üst düzey kamu görevlileri siyasal güce karşı çok daha 
korunmasız kalmaktadır. 

b- Anayasanın 8 inci maddesinde, yürütme yetkisi ve görevinin, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar 
Kurulunca kullanılıp yerine getirileceği belirtilirken, yürütme işlemlerinin hukuksal geçerlilik 
kazanabilmesi için her iki tarafın katılmasıyla ortaklaşa yapılması gereği ortaya konulmuştur. 

Yine, Anayasanın 105 inci maddesinde, Cumhurbaşkanının, Anayasa ve diğer yasalarda tek 
başına yapabileceği belirtilen işlemler dışındaki tüm kararlannın Başbakan ve ilgili bakanlarca da 
imzalanacağı kurala bağlanmıştır. Bu kural, tüm kararlar bağlamında atama kararlarının da Cum
hurbaşkanınca imzalanması gerektiğini göstermesi yönünden önemlidir. Anayasanın 104 üncü mad
desinde, Cumhurbaşkanına kararnameleri imzalama görev ve yetkisi verilmiş olması da bu yargıyı 
pekiştirmektedir. 

Anayasamızda Cumhurbaşkanına kararnameleri imzalama yetkisinin verilmesi üç önemli 
gerekçeye dayanmaktadır. Bunların birincisi, Cumhurbaşkanının yansızlığı nedeniyle, karar
namelerin, kamu yararına ve kamu hizmetinin gereklerine uygun olmasının sağlanması ve siyasal 
emellere hizmet etmesinin önlenmesi; ikincisi, Cumhurbaşkanına, yürütme alanında hükümete 
öneri ve uyarılarda bulunma yetkisini kullanabilmesi için olanak yaratılması; üçüncüsü de, Cum
hurbaşkanının devletin ve yürütmenin başı olması ve devlet organlarının düzenli çalışmasını gözet
me görev ve yetkisiyle donatılmış bulunmasıdır. 

Bu anayasal kurallar karşısında, birer yönetsel işlem olduğunda kuşku bulunmayan atama iş
lemlerinden, kurumların karar ve uygulama düzeneklerinde önemli işlev gören üst düzey kamu 
görevlilerine ilişkin olanlarının, hukuksal geçerlilik kazanabilmesi için Cumhurbaşkanınca da im
zalanması anayasal zorunluluktur. 

c- Öte yandan, kamu kurum ve kuruluşları ve dolayısıyla bu kurum ve kuruluşların üst düzey 
görevlileri, siyasal iktidarın uzmanlık ve hizmet alanındaki deneyim eksikliğini gidermek ve kendi 
alanında siyasal iktidara yardımcı olmak, değişen iktidarlardan kamu hizmetlerinin etkilen
memesini ve sürekliliğini sağlamakla yükümlüdürler. 

Kamu hizmet sürekliliği ile kamu görevlilerinin güvencesi arasındaki yakın ilişki, kamu 
politikalarının oluşmasında karar verme ve bu kararları uygulama konumunda olan üst düzey kamu 
görevlilerinin atama güvencesinde kamu yararı bulunduğunu göstermektedir. 

Devlet organlarının düzenli çalışması, yönetimde istikrarın sağlanmasıyla olanaklıdır. 
Yönetimde istikrar ise, kamu hizmetinin değişken öğesi olan iktidardaki siyasal partilerle değil, 
kamu hizmetinin değişmez öğesi olan kamu görevlilerine sağlanacak "görev güvence"siyle gerçek
leştirilebilecektir. 

Cumhurbaşkanının, kamu hizmetlerinde sürekliliği ve istikrarı sağlayan üst düzey görevlilerin 
atamalarında imzasının bulunması, kimi haksız işlemlerin, siyasal nitelikli atamaların önlenmesi ve 
dolayısıyla kamu yararı ve kamu hizmetinin gerekleri yönünden de gereklidir. 

Anayasamıza göre, yürütmenin iki kanadından birini oluşturan Cumhurbaşkanı, "yansız" 
niteliğiyle, siyasal nitelikli Hükümete karşı kamu görevlisinin güvencesini oluşturmaktadır. Bu 
güvence, atama kararnamelerinin Cumhurbaşkanınca imzalanmasıyla yaşama geçirilmektedir. 

Nitekim, bu gerekçeler göz önünde bulundurularak, yukarıda açıklandığı gibi, 4958, 1479 ve 
2477 sayılı yasalarda, sosyal güvenlik kurumlarının ve diğer kamu kuruluşlarının yönetim kurul
larının seçilmişler dışındaki üyelerinin atanmalarının ortak kararnameyle yapılması kurala bağlan
mıştır. 

d- Anayasa Mahkemesinin 27.4.1993 günlü, E.1992/37, K.1993/18 sayılı kararında, 
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"Parlamenter hükümet sistemi benimsenen Anayasaya göre, Cumhurbaşkanının yürütmenin 
başı olarak karşı-imza kuralı gereği imzalayacağı kararnameler 104 üncü madde uyarınca yürütme 
alanına ilişkin görev ve yetkileri ile sınırlı anlaşılmak gerekir." 

denilerek, yürütmenin başı olan Cumhurbaşkanının atama kararnamelerini, güvence niteliğin
de "karşı-imza" kuramı uyarınca imzalaması gerektiği kabul edilmiştir. 

Yüksek Mahkemenin aynı kararında; 
"Anayasanın 104 üncü maddesinde Devletin başı olduğu ve Türk Milletinin birliğini temsil et

tiği belirtilen Cumhurbaşkanı, 8 inci maddeye göre de yürütme yetki ve görevini Bakanlar Kurulu 
ile birlikte kullanır ve yerine getirir. 

Devletin başı olan Cumhurbaşkanı Anayasada yürütme organı içinde kabul edilmiş ve aynı 
zamanda yürütmenin de başı sayılmıştır. 

Anayasanın 8 inci maddesinde ... denilerek yürütme işlemlerinin hukuksal geçerliliği için her 
ikisinin de katılmalarıyla ortaklaşa yapılması gereği çok açık bir biçimde ortaya konulmaktadır. 

Başbakan ve tüm bakanların imzaladıkları "Bakanlar Kurulu Kararnamesi" ile yalnızca Baş
bakan ve ilgili Bakanın imzasını taşıyan "müşterek kararname"nin de geçerlik kazanabilmesi için 
Cumhurbaşkanı tarafından imzalanması anayasal bir zorunluluktur. 

Geleneklere dayalı bir kurallar ve kurumlar düzeni olan parlamenter sistemde önemli devlet iş
lemlerinin tümü devlet başkanının imzasıyla tamamlanır. 

Bakanlık üst düzey görevlerine getirilecek bu yüksek memurlara ilişkin atama işlemlerinin, 
Anayasada benimsenen parlamenter sistem gereği yürütme organını oluşturan Adalet Bakanı ve 
Başbakan ile tarafsız Cumhurbaşkanının onayına sunulması, Anayasanın 8 inci, 104 üncü ve 105 
inci maddeleri yönünden bir zorunluluktur. 

Bakanın yanında, onun uzmanlık ve hizmet alanındaki deneyim eksikliğini gidermek, bu alan
larda bakana yardım etmek ve değişme olasılığı fazla olan Bakanların değişmesinden kamu hiz
metinin etkilenmemesini sağlamak üzere bulundurulan; memur statüsü içinde ve hizmet kadrosun
da en yüksek dereceye yükselmiş böylece teknik deneyim sahibi ve uzman kimseler olan müsteşar
lık, müsteşar yardımcılıkları, Teftiş Kurulu Başkanlığı ve diğer sayılan üst düzey görevlere aynı 
yöntemle atama yapılabilmesi (Bakanın önerisi üzerine Başbakan onayı ile), Anayasada benim
senen sistemle bağdaşmamaktadır. 

Cumhurbaşkanını böylesine yetkilerle donatıp güçlendiren, parlamenter hükümet sistemini 
bütün gerekleriyle uygulamaya koyan, yürütme yetki ve görevinin Cumhurbaşkanı ve Bakanlar 
Kurulunca yerine getirileceğini belirten bu kurallar karşısında, kimi atamalarda Cumhurbaşkanının 
imzasına gerek görmemek, Anayasanın 8 inci maddesine aykırılık oluşturur." 

gerekçelerine yer verilerek, Adalet Bakanlığında üst düzey kamu görevlerine yapılacak 
atamaların Başbakanın onayı ile sonlandırılmasına ilişkin yasa kuralı iptal edilmiştir. 

Yine, Anayasa Mahkemesinin 19.12.2005 günlü, E.2005/143, K.2005/99 sayılı kararında, Tür
kiye İstatistik Kurumunun üst düzey görevlerine atama yapma yetkisini Kurum Başkanına veren 
yasa kuralı iptal edilirken şu değerlendirme yapılmıştır: 

"Buna göre, kamu politikasının tayinine katılan, etkin bir otoriteye sahip olan, kuruluşların 
amacının gerçekleşmesinde en önemli yetki ve sorumluluklarla donatılan, planlama, örgütlenme, 
personel ve kadrolarını yöneten, denetim ve temsil gibi işlevleri yerine getiren kamu görevlilerinin, 
üst düzey yönetici konumunda olmaları nedeniyle bunların atamalarının da müşterek kararname ile 
yapılması Anayasal zorunluluktur." 

Bu nedenlerle, incelenen Yasanın Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulunun seçilmişler 
dışındaki dört üyesinin atanmasını ortak kararname kapsamından çıkarıp bakan onayına bırakan 6 
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ncı madde düzenlemesi, Anayasayla kabul edilen parlamenter demokratik sistemle, Anayasanın 8, 
104 ve 105 inci maddeleriyle bağdaşmamaktadır. 

Yayımlanması yukarıda açıklanan gerekçelerle uygun görülmeyen 5487 sayılı "Sosyal Güven
lik Kurumu Kanunu", 6 ncı maddesinin Türkiye Büyük Millet Meclisince bir kez daha görüşülmesi 
için, Anayasanın değişik 89 ve 104 üncü maddeleri uyarınca ilişikte geri gönderilmiştir. 

Ahmet Necdet Sezer 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutup bilgilerinize 

sunacağım. 
Buyurun. 
2.- Sayıştay Başkanlığınca, Sağlık eski Bakanı Osman Durmuş hakkında düzenlenen dosyanın 

Genel Kurulun bilgisine sunulmasına ve Sayıştay kararı ile eklerinin milletvekillerinin tetkik ve tak
dirlerine açılmasının uygun mütalaa edildiğine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1038) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Sayıştay Başkanlığının 07/04/2006 tarihli ve 503061/17733 sayılı yazısı ile Türkiye Büyük 

Millet Meclisi Başkanlığına gönderilen; Sağlık Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü 2002 yılı 
hesabının yargılanması sonucu Sayıştay 6 ncı Dairesince alınan 07/03/2006 tarihli ve D6/2006-
11/M.6995 sayılı Kararda; 

- 24/03/1988 tarihli ve 3418 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca Sağlık Bakanlığına tah
sis edilen gelirlerin, sadece sağlık hizmetlerinin daha iyi yürütülmesi için kullanılması gerekirken, 
bu gelirlerden Bakanlığın merkez teşkilatında 657 sayılı Kanuna tabi olarak çalışan personele, 
Anayasanın 128 inci ve 657 sayılı Kanunun 146 ncı maddeleri hükümlerine aykırı olarak, "sosyal 
yardım ödeneği" adı altında toplam 2 449 783 060 000 lira ödemede bulunulduğu, 

- Ödeme yapılması hususunda Saymanın tereddüdüne karşın Bakan Osman Durmuş'un yazılı 
olarak sorumluluğu üstlendiği, 

- 832 sayılı Sayıştay Kanununda birinci derece ita amiri olan bakanların sorumluluğunun tes
pitine ilişkin hüküm bulunmadığından, Sayıştayca adı geçen Bakana sorgu düzenlenmesi, tebligat 
yapılması, savunma alınması ve bu suretle tazmin veya beraat şeklinde hüküm tesisine imkân 
bulunmadığı, 

- Anayasanın "kanunsuz emir" başlıklı 137 nci maddesi hükmü ile 1050 sayılı Muhasebe-i 
Umumiye Kanununun 13 üncü maddesinin "Birinci derece ita amiri bulunan bakanların sorum
luluklarını tayin Büyük Millet Meclisine aittir." hükmü karşısında Sağlık eski Bakanı Osman Dur
muş'un sorumluluğunun tespitinin Türkiye Büyük Millet Meclisinin takdirinde bulunduğundan, 
gereğinin yapılması konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına yazılmasına karar veril
diği, 

ifade edilmektedir. 
Bilindiği üzere, 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu, 1924 Anayasasının uygulandığı 

dönemde yürürlüğe konulmuştur. 1924 Anayasasının 61 inci maddesi ile bu dönemde uygulanan 
1927 tarihli Dahili Nizamnamenin 169 uncu ve devamı maddelerinde, bakanlar kurulu üyelerinin 
malî ve cezaî sorumluluğu gerektiren fiillerinden dolayı Yüce Divanda yargılanması öngörülmek
teydi. Bu yargılamanın yapılabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bir önerge 
verilmesi veya adlî yargı merciinin müracaatı üzerine Meclis soruşturması açılması ve ilgilinin 
Yüce Divana sevk edilmesi gerekmekteydi. Ancak 1982 Anayasasının 100 üncü ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci maddeleri Başbakan veya bakanların Yüce Divanda yargılan-
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masını, cezaî sorumluluğu gerektiren fiillerle sınırlandırmış, malî sorumluluğu bu kapsamın dışın
da bırakmıştır. 

Söz konusu hükümler çerçevesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının anılan Karar
la ilgili olarak bir işlemi resen yürütmesi mümkün bulunmamaktadır. 

Bu tezkerenin okutulmasıyla, konu Genel Kurulun bilgisine sunulmuş olup Başkanlığımızda 
bulunan Sayıştay Kararı ve ekleri sayın milletvekillerinin tetkik ve değerlendirmelerine açılmıştır. 

Yüce Heyetin bilgilerine sunulur. 
Bülent Arınç 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Bir Meclis araştırması önergesi vardır; okutuyorum: 
C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

ÖNERGELERİ 
/.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu ve 32 milletvekilinin, şehirlerarası otobüs 

taşımacılığı sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/360) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kentlerarası otobüs taşımacılığında görülmeye başlanılan sıkıntıların, ciddî bir krize dönüş

mesi beklenilmeden, TBMM'de tartışılması ve çözümler üretilmesi, ülkemiz ekonomisi açısından 
zorunlu hale gelmiş bulunmaktadır. 

Özellikle: 
a) Akaryakıt fiyatlarındaki sürekli artış, 
b) Yedek parça giderleri, 
c) Vergiler, 
d) Bazı belediyelerin, otobüs firmalarının çalışma ve tanıtım olanaklarını sınırlaması, 
e) Büro kiraları, 
f) Otogarlara ödenen ücretler (büro, terminal giriş ücretleri), 
g) İşçi giderleri, 
kentlerarası otobüs işletmelerini bir darboğazın eşiğine getirmiştir . 
Bu aşamada, özel havayolu şirketlerinin yarattığı rekabet, uçak ile ulaşımın parıltılı tanıtımı, 

otobüs işletmelerinin yeni bir yolcu kaybına neden olmuştur. Doğal ki, özel havayolu firmalarının 
daha rahat ve ucuz taşıma fırsatı sunmaları olumlu bir gelişmedir. Ancak, burada araştırılması 
gereken önemli bir husus, havayolu firmalarının bugün sunduğu olanakların sürekli olup ol
mayacağıdır . 

Ölçüsüz bir rekabet ortamında, karayolu insan taşımacılığının geriletilmesi ve etkinliğinin 
azaltılmasından sonra, piyasanın hangi doğrultuda gelişeceğini tahmin etmek zor değildir. Bugün 
bulunulan noktada, havayolu taşımacılığına sağlanan olanakların, karayolu taşımacılığına hangi öl
çüde sağlandığı da araştırılmalıdır . 

Akaryakıt fiyatları, vergiler ve benzeri konularda, kentler arası otobüs işletmelerinin işlem
lerinin neler olduğu belirlenmeli ve gereği yapılmalıdır . 
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Son bir yıllık süreçte, aralarında iddialı otobüs şirketlerinin de bulunduğu birçok işletmecinin 
satın aldıkları otobüslerin taksitlerini, işçi ücretlerini ve otogar kiralarını ödemekte zorlandıkları, 
hatta büyük bir şirketin kapanmak zorunda kaldığı açıklanmıştır. 

Ülkemiz turizminin bu yıl yaşamaya başladığı gerileme belirtileri de, otobüs taşımacılığını et
kileyecektir. Bazı otobüs işletmecilerinin doğrudan ve dolaylı olarak, turist sayısındaki azalmadan 
etkileneceği açıktır. 

Sektörün içinde bulunduğu dar geçitte çalışanların da işsiz kalma tehlikesiyle karşılaşmaları, 
yaşanılması muhtemel olumsuzlukların boyutlarını genişletmektedir . 

Bu nedenlerle; 
Kentlerarası otobüs taşımacılığında yaşanılan krizin hangi nedenlerden oluştuğu ve sektörün 

yaşadığı sıkıntıların giderilmesi için neler yapılması gerektiğinin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci ve TBMM İçtüzüğünün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması 
konusunda gereğini saygılarımla arz ederim. 

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, 

- Feridun Fikret Baloğlu 
- Necati Uzdil 
- Bihlun Tamaylıgil 
- Ali Arslan 
- Fahrettin Üstün 
- Gürol Ergin 
- Ufuk Özkan 
- Abdulaziz Yazar 
- Fuat Çay 
- Sedat Pekel 
• Hüseyin Ekmekcioğlu 
- İzzet Çetin 
- Nadir Saraç 
- Mustafa Özyurt 
- Osman Özcan 
- Nurettin Sözen 
- Nail Kamacı 
- Feridun Ayvazoğlu 
- Halil Ünlütepe 
- Mehmet Ziya Yergök 
- Orhan Eraslan 
- Atila Emek 
- Bülent Baratalı 
- Türkân Miçooğulları 
- Ali Cumhur Yaka 
- Kemal Sağ 
- Mehmet Kartal 
- Tuncay Ercenk 
- Özlem Çerçioğlu 

(Antalya) 
(Osmaniye) 
(İstanbul) 
(Muğla) 
(Muğla) 
(Muğla) 
(Manisa) 
(Hatay) 
(Hatay) 
(Balıkesir) 
(Antalya) 
(Kocaeli) 
(Zonguldak) 
(Bursa) 
(Antalya) 
(Sivas) 
(Antalya) 
(Çorum) 
(Afyonkarahisar) 
(Adana) 
(Niğde) 
(Antalya) 
(İzmir) 
(İzmir) 
(Muğla) 
(Adana) 
(Van) 
(Antalya) 
(Aydın) 
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30.- Uğur Aksöz (Adana) 
31.- Ahmet Sim Özbek (İstanbul) 
32.- Canan Arıtman (İzmir) 
33.- Mehmet Mesut Özakcan (Aydın) 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Önerge gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki öngörüş-

me, sırası geldiğinde yapılacaktır. 
Zeytin ve zeytinyağı ile diğer bitkisel yağların üretimindeki sorunların araştırılması amacıyla 

kurulan (10/41, 170, 177, 263, 295) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının 
komisyonun görev süresinin uzatılmasına dair bir tezkeresi vardır; okutuyorum: 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
3.- (10/41, 170, 177, 263, 295) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, 

komisyonun görev süresinin bir ay uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/1039) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Zeytin ve zeytinyağı ile diğer bitkisel yağların üretimindeki sorunların araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca kurulan (10/41, 170, 177, 263, 295) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonumuz; 

14.02.2006 tarihinde göreve başlamıştır. Anayasa ve İçtüzük gereği kendisine verilen üç aylık 
süre içerisinde çalışmalarını tamamlayamayan Komisyonumuz, 20.04.2006 tarihinde yaptığı top
lantıda aldığı karar gereğince, 14 Mayıs 2006 tarihinden itibaren bir aylık eksüre istenmesine karar 
vermiştir. 

Gereğini bilgilerinize arz ederim. 
Necdet Budak 

Edirne 
Komisyon Başkanı 

BAŞKAN - İçtüzüğün 105 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "araştırmasını üç ay için
de bitiremeyen komisyona bir aylık kesin süre verilir" hükmü gereğince komisyona bir aylık eksüre 
verilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun İçtüzüğün 19 uncu maddesine göre 
verilmiş bir önerisi vardır; okutup, oylarınıza sunacağım. 

Buyurun. 
IV. - ÖNERİLER 

A) SİYASÎ PARTİ GRUP ÖNERİLERİ 
1.- (10/250) esas numaralı Meclis araştırması önergesinin öngörüşmesinin Genel Kurulun 

2.5.2006 Salı günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin CHP Grup önerisi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Danışma Kurulunun, 02.05.2006 Salı günü (bugün) yaptığı toplantısında, siyasî parti grupları 
arasında oybirliği sağlanamadığından, Grubumuzun aşağıdaki önerisinin, İçtüzüğün 19 uncu mad
desi gereğince Genel Kurulun onayına sunulmasını saygılarımla arz ederim. 

Haluk Koç 
Samsun 

Grup Başkanvekili 
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Öneri: Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminin, Genel Görüşme ve Meclis Araştırması 
Yapılmasına Dair Öngörüşmeler kısmının 196 ncı sırasında yer alan, (10/250) esas numaralı Mec
lis araştırma önergesinin Genel Kurulun 02.05.2006 Salı günlü birleşiminde yapılması önerilmiştir. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun önerisinin lehinde iki söz 
talebi vardır; Osmaniye Milletvekili Necati Uzdil, Şanlıurfa Milletvekili Vedat Melik. 

Sayın Uzdil, buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 
NECATİ UZDİL (Osmaniye) - Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; Güneydoğu Anadolu 

Projesindeki olumsuzluklarla ilgili 9.2.2005 tarihinde verdiğimiz araştırma önergesi hakkında bilgi 
vermek amacıyla söz aldım; sizleri saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, önergemize konu olan GAP, sadece bölgesel bir proje değil, bir zih
niyetin ifadesidir; cumhuriyetimizi kuranların, Mustafa Kemal Atatürk'ün ileri görüşlülüğünün bir 
göstergesidir; Anadolu'ya, Anadolu insanına verilen değerin, doğal kaynaklarımıza sahip çıkmanın 
göstergesidir. 

Değerli arkadaşlarım, 1936 yılı, genç bir cumhuriyet; Mustafa Kemal Atatürk, Elektrik İşleri 
Etüt İdaresini kurdurarak, akarsularımızdan elektrik enerjisi üretilmesini gündeme getirmiş, Fırat 
Havzasını inceletmiştir. 1954 yılında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Türkiye, 26 
havzaya ayrılarak çalışmalar sürdürülmüştür. 1977'de Fırat ve Dicle Havzalarına ilişkin projeler bir
leştirilmiş, Güneydoğu Anadolu Projesi adı altında enerji ve sulama amaçlı bir proje olarak ele alın
mıştır. 80'li yıllara geldiğimizde, bugünkü Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Şan
lıurfa, Siirt ve Şırnak İllerini kapsayan bölgesel kalkınma projesine dönüştürülmüştür. 

Bu projeye göre, toplam 22 baraj, 19 hidroelektrik santralı yapılacak, bunlarla birlikte 1,7 mil
yon hektar tarla suya kavuşacak idi. Sulu tarımla ve tarımsal sanayiyle 3,5-4 milyon insanımıza iş 
olanağı yaratılacak idi. 

Değerli arkadaşlarım, GAP'ta en önemli konu sulu tarımdır. Düne kadar bu çalışmalar büyük 
ölçüde iki bakanlık tarafından yürütülmüştür. Devlet Su İşleri rezervden, yani barajdan suyu tarlaya 
getirecekti. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü -tabiî, bir zamanlar Toprak Su Genel Müdürlüğü idi-
tarla içi altyapı hizmetlerini yerine getirecekti; bunlardan şu anda sulanan alanlarda en önemlisi 
drenaj kanalları idi. Araştırma kuruluşları, üniversite, bölgeye uygun bilimsel araştırmalarını 
yapacak, bitki çeşidi yetiştirme tekniği, hayvancılık açısından ırk, barınak, yetiştirme tekniği açısın
dan gerekli bilimsel çalışmalarını yapacaktı. 

Aynı zamanda, bu projenin en önemli örgütlerinden bir tanesi Çiftçi Eğitim Servisi idi. Bu 
yatırımların en verimli şekilde kullanılması için araştırma sonuçlarını ve sulu tarım tekniklerini çift
çiye aktaracak, onları eğitecekti. Bu eğitime, su tarlaya gelmeden önce başlayacaktı; çünkü, su tar
laya geldiğinde, suyun kullanımı çok büyük önem kazanmaktaydı. 

Peki, yapıldı mı bu görevler? Su geldi mi? Drenaj kanalları yapıldı mı? Araştırma sonuçlan 
çiftçiye iletildi mi? Çiftçi gerçekten eğitildi mi? Bu konuları araştırmak, eksikleri, yanlışları Tür
kiye Büyük Millet Meclisi olarak belirlemek gerekmez mi sevgili arkadaşlarım? 

Güneydoğu Anadolu Projesi, yani, GAP alanına bakalım: 3,2 milyon hektar proje alanı. 1,7 
milyon hektar sulanması öngörülen alan. 1,2 milyon hektar, teknik olarak sulanamayan kuru tarım 
alanı. Ancak, bir de şu rakama bakalım: Bugün sulamaya açılan alan yaklaşık 230 000 hektar. 1,7 
milyon hektar, projede öngörülen, sulamaya açılması gereken alan; ama, bugün açılan topu topu 230 
000 hektar. Geride kalan sulanabilir topraklar hâlâ su hasretiyle yanıp kavruluyor değerli arkadaş
larım. 

Projenin maliyeti 32 milyar dolar olarak hesaplanmış. Bugüne kadar nakdî gerçekleşme yüzde 
52. Ancak, sektörel bazda gerçekleşmeye baktığımızda, tarımdaki gerçekleşme yüzde 21'ler 
civarında. 
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Değerli arkadaşlarım, sulama deyince, rahmetli hocamı anmadan geçemeyeceğim. Prof. Dr. 
Osman Tekinel, ziraat fakültesinde kültür teknik hocamızdı. Sulamayı bize o öğretmişti. Onu 
buradan rahmetle anıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, "su iki tarafı keskin bir kılıç" derdi hocamız. "Eğer bu kılıcı iyi kullanır
sanız, çok büyük yararlar sağlarsınız. Bu kılıcı iyi kullanamazsanız, kullanmayı bilemezseniz, 
sakatlıklar yaratırsınız; kolunuzu, ayağınızı kesersiniz, güç durumda kalırsınız" derdi. Gördüğüm 
kadarıyla GAP'ta bu ikincisi olmuş sevgili arkadaşlarım. Tarlalarda çoraklaşma başlamış; bu 
konuda, Harran Ovasındaki, sulu alandaki çoraklaşmayı arkadaşım size anlatır diye düşünüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Şanlıurfa'nın Suruç İlçesi deyince, eskiden akla pamuk gelirdi. Güney
doğu Anadolu'da pamuğu Suruç tanıtmış idi. Ancak, gelin görün ki, bugün Viranşehir'de ne kuyu 
var ne de GAP kanalıyla getirilmiş sulama suyu var. Viranşehir'de 7 000 tane kuyu var sevgili ar
kadaşlarım, Kızıltepe'de 4 000 tane kuyu var. Atatürk Barajını görenleriniz bilir, dikkat ederseniz, 
Atatürk Barajının bir tarafı Şanlıurfa'dır, bir tarafı Adıyaman'dır. Ancak, Adıyaman'da bir dönüm 
tarla dahi sulanmamaktadır. Orada da binlerce kuyu var sevgili arkadaşlarım. 

Kuyu olursa ne olur; değerli arkadaşlarım, kuyu olursa, elektrik girer devreye; kuyu olursa, derin 
kuyudan su çekmek girer ve çiftçiye 1 dekar sulamanın maliyeti 70 000 000 liraya mal olur sevgili 
arkadaşlarım. Bu cazibe sulamalarda, projesi uygulanmış yerlerde dekara maliyet 10 000 000 liradır. 

Değerli arkadaşlarım, bir de şunu düşünelim... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Uzdil, 2 dakika eksüre versem konuşmanızı tamamlar mısınız? 
NECATİ UZDİL (Devamla) - Tamamlarım efendim. Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Peki, buyurun. 
NECATİ UZDİL (Devamla) - . . .elektrik diyoruz, kaçak elektrik diyoruz. İşte, size gayet rahat 

uygulanacak çözüm: Sulama projeleriyle biraz ilgilenelim, kanalları biraz uzatalım, devlet gerekli 
görevini yapsın, drenaj kanallarını açalım, boşu boşuna da elektrik tüketimi -lüzumsuz yere- yap
mayalım; çiftçilerimizin maliyeti de düşmüş olur. 

Değerli arkadaşlarım, dekara 70 000 000 TL ödeyerek, dünyanın en pahalı mazotunu kul
lanarak, ÖTV'li, KDV'li girdileri kullanan benim çiftçim, nasıl Avrupa Birliği ülkeleriyle, nasıl dün
ya çiftçileriyle rekabet edebilsin?! Rekabet için ne lazım; üretim lazım, kalite lazım, en önemlisi de 
düşük maliyet lazım. 

Değerli arkadaşlarım, benim çiftçim mi beceriksiz; tarlam mı, toprağım mı kalitesiz; Yunan 
çiftçisi çok mu akıllı, çok mu çalışkan?! Düne kadar benden pamuk alan Yunanistan bugün bana 
pamuk ihraç etmekte; Yunanistan'dan tekstilimiz için pamuk ithal etmekteyiz. 

Değerli arkadaşlarım, Yunanistan'la, Yunanistan çiftçisiyle benim çiftçimi yarıştırmak için şart
ları eşit kılması lazım. Bu görev hükümetlere düşmekte. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN-Sayın Uzdil... 
NECATİ UZDİL (Devamla) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Bu görev için tarımda altyapının tamamlanması gerekir. Tarımda altyapıyı tamamlayacak olan 

da devlettir, hükümetlerdir. 
Gelin, hep birlikte görev yapalım; Türkiye Büyük Millet Meclisi yurttaşımızla kucaklaşsın, 

moral bulsun, sorunları gündeme gelsin. Vatandaş - Türkiye Büyük Millet Meclisi çözüm yolları 
bulsun. Arayan, aradığını her yerde, her zaman bulmuştur arkadaşlarım. 

Bu duygu ve düşüncelerle sizleri ve cefakâr çiftçi kardeşlerimi selamlıyor, sabredin ışığa az 
kaldı diyorum; saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Grup önerisinin lehinde, Şanlıurfa Milletvekili Vedat Melik... 
Sayın Melik, buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
MEHMET VEDAT MELİK (Şanlıurfa) - Saym Başkan, değerli milletvekilleri; Güneydoğu 

Anadolu Projesi kapsamındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ve Harran Ovalarındaki taban suyu yüksel
mesi ve tuzlanma nedenlerinin araştırılması amacıyla vermiş olduğumuz Meclis araştırması öner
gesinin gündeme alınmasıyla ilgili olarak söz almış bulunuyorum; hepinizi, öncelikle saygılarımla 
selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, cumhuriyet döneminin en büyük yatırımlarından biri olarak kabul edilen 
kısaca GAP dediğimiz Güneydoğu Anadolu Kalkınma Projesinde yaklaşık 1,8 milyon hektarlık 
alanda sulama yapılması amaçlanmaktadır. GAP kapsamında 150 000 hektar sulama alanı olan Şan
lıurfa, Harran Ovalarında 1994 yılında deneme sulamasına başlanmış, 2004 yılı başı itibariyle de 
120 000 hektar alanda, GAP genelinde ise toplam 207 000 hektar alanda sulama yapılmaktadır; an
cak, zaman içinde Harran Ovasının yaklaşık 20-25 bin hektarlık bölümünde, yani, 200-250 bin 
dekarlık bölümünde, drenaj ve tuzlulukla ilgili olarak arazilerde çoraklaşma belirtileri ortaya çık
maya başlamıştır. 

Bu olumsuz durumun, elbette ki, çok çeşitli nedenleri vardır. Bunları, kısaca, uygun olmayan 
sulama teknikleri, ana tahliye kanallarının fonksiyonel çalışmaması, tarla içi drenajın birçok yerde 
olmaması, çiftçi eğitimsizliği ve daha birçok şeyi nedenler arasında sıralayabiliriz. 

Değerli milletvekilleri, Urfa-Mardin karayolunun güneyinden Suriye sınırına kadar uzanan 
Şanlıurfa merkez ilçe ile Harran ve Akçakale İlçelerinin idarî sınırları içinde kalan, ancak, tarihî 
Harran harabeleri nedeniyle kısaca Harran Ovası dediğimiz bölgedeki sulamalardan kaynaklanan 
problemlerin temel nedenlerinin başında yanlış projelendirme gelmektedir. Bundan otuz yıl önce, 
bütün dünya, açık kanalet sistemiyle sulamayı terk etmiş, basınçlı borulu sisteme geçmişken, Tür
kiye'nin en sıcak ve buharlaşma oranı en yüksek bölgesi olan Harran Ovasında ise sulamalar açık 
kanalet sistemi olarak yapılmıştır. 

Ayrıca -burada bir şeyi ifade etmek istiyorum- ilgili kurumlar dışında kamuoyu tarafından faz
la bilinmeyen bir konu daha var. Kamuoyu, zannediyor ki, Harran Ovasındaki sulamalar, 1994'ten 
itibaren, Atatürk Barajından alınan suyla başladı. Halbuki, Harran Ovasındaki sulamaların bir 
bölümü, yine, GAP kapsamında, aslında, 1995 yılından önce başlamıştır. Nasıl yapılmaktaydı 
1995'ten önce; Devlet Su İşlerinin açtığı kuyularda 12 000 hektar, halk tarafından açılan kuyularda 
ise yaklaşık 20 000 hektar arazide sulu tarım yapılmaktaydı. Toplam 32 000 hektar gibi, yani, 320 
000 dekar gibi küçümsenmeyecek miktarda bir arazi sulanmış ve sulama konusunda ciddî bir tecrübe 
yaşanmış ve ortaya çıkabilecek sorunlar kısmen görüldüğü halde -esas sulama sistemi olan kanalet-
lerin döşenmesini kastediyorum- esas sulama sistemi tercih edilirken, bu deneyimin gözardı edildiği 
görülmüştür. Bunun yanı sıra, Harran Ovasının jeolojik ve hidrojeolojik yapısı bilinmesine, bu 
konuda, yıllar önce, hem Toprak Araştırma Genel Müdürlüğü hem de üniversiteler tarafından hazır
lanmış çok önemli raporlar olmasına rağmen, Ovanın drenaj sistemi ciddî olarak gözardı edilmiştir. 

Değerli arkadaşlar, sulama konusuyla ilgili olan herkes çok iyi bilir ki, sulama sisteminiz nasıl 
olursa olsun, drenaj sistemi olmadan o araziler er veya geç elden çıkacaktır. Bu kural, sulama yapıl
mayan; ama, çok yağış alan bölgeler için de geçerlidir. 

Peki, Harran Ovasında hiç mi drenaj kanalı yoktur; elbette vardır. Devlet Su İşleri tarafından 
açılan açık drenaj kanalları; yani, bizim, tahliye kanalları dediğimiz kanallar vardır. Ayrıca, bu açık 
tahliye kanalları da on yıldır, yani, sulamanın başladığından günümüze kadar da hiç temizlen
memiştir. Yani, on yıldır arazileri sulayacaksınız, on yıldır bu tahliye kanallarını temizlemeyecek
siniz; peki, tarlalarda biriken suları nasıl dışarıya atacaksınız?! 

- 4 9 0 -



TBMM B: 96 2 . 5 . 2 0 0 6 O: 1 

Bakın, ilk defa, yani, on yıldır ilk defa, geçen yıl sonbahar aylarından itibaren tahliye kanal
larının temizlenmesine başlanmıştır ve halen de hızla devam etmektedir. Tahliye kanallarının temiz
lendiği bölgelerde de suyun hızla çekildiği gözlenmektedir; ama, bunlar yetersizdir. Açık drenaj 
kanallarıyla birlikte, özellikle Harran Ovası gibi toprak yapısına sahip arazilerde tarla içi drenaj 
kanalları yapmadığınız sürece sorunu çözmeniz mümkün değildir. Hal böyleyken, bu konuda 
konuşan herkes, Ovadaki taban suyu yükselmesi ve çoraklaşma belirtilerinin tek sorumlusu olarak 
sadece Harran çiftçisini göstermektedir. 

Elbette ki, sulu tanm ayrı bir kültürdür; bu inkâr edilemez. Çiftçi eğitimi, sulu tarımın çok 
önemli bir parçasıdır; ama, bizim önce sistemimizi gözden geçirmemiz gerekir. Sisteminiz hatalıy-
sa, eksik yapılmışsa, sistemin yürütülmesi için gerekli makine ve teçhizat elinizden alınmışsa, o sis
temi yürütmenize imkân var mıdır?! 

Peki, Urfa'daki Devlet Su İşleri 15 inci Bölge Müdürlüğünün Harran Ovası tahliye kanallarının 
temizlenmesinde kullanılmak üzere bünyesindeki büyük kazıcılar, ekskavatörler şimdiye kadar 
neredeydi, hangi bölgeye, niçin gönderilmişti? 

Bu arada, bu tahliye kanalları temizlemesi konusu açılmışken, göreve başlayalı henüz bir yıl 
dahi olmamasına rağmen, Ovada önemli çalışmaları başlatan, bu çalışmayla da sorunun nasıl 
çözümlenebileceğini gözler önüne seren ve çalışmalarını da halen devam ettiren Devlet Su İşleri 15 
inci Bölge Müdürü ve ekibine de teşekkürlerimi sunmayı bir borç biliyorum. 

Değerli arkadaşlar, şimdi, bu konular; yani, Harran Ovasının şu andaki durumu ve eğer gerçek
ten tedbir alınmazsa ne hale geleceği, başta Devlet Su İşleri olmak üzere, konuyla ilgili herkes 
tarafından bilinmektedir; ama, bu tedbirleri kim veya hangi kurum alacaktır? Bu sorunun cevabını 
vermeden önce, mevcut duruma kısaca bakmak gerektiği kanısındayım. 

Devlet Su İşleri, gerçekten, şu anda bile, Türkiye'nin suyla ilgili her türlü problemine çözüm 
üretebilecek değerli bürokrat ve teknokratları bünyesinde barındıran bir kurumdur. 

Ancak, Devlet Su İşleri, sulama projeleri yaparken, tahliye kanallarını; yani, açık drenaj işlerini 
yapmaktadır. Devlet Su İşlerinin kuruluş kanununda tarla içi hizmetleri yapma yükümlülüğü yok
tur; yani, Harran Ovasında toprağın altında biriken ve her yıl giderek yükselen taban suyunu dışarı 
atacak olan tarla içi drenaj yapma görevi, Devlet Su İşlerinin görev alanına girmemektedir. Peki, bu 
kimin görevidir?.. Eskiden bu işlerle Toprak-Su Müdürlüğü ilgileniyordu. Son yıllarda ise, tarla içi 
hizmetler tamamen Köy Hizmetlerine devredilmişti. Zaten, şu anda, Harran Ovasında, 6 800 hek
tarlık alanda, yani, 68 000 dekarlık alanda devam eden tarla içi drenajın yapımı da Köy Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü tarafından ihale edilmiş; ayrıca, 21 000 hektarlık alanın da yapılması için proje 
hazırlanmıştır. Ancak, bildiğiniz gibi, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü lağvedilerek, il özel 
idarelerine devredilmiştir; fakat, il özel idarelerinin, hepinizin bildiği gibi, şu andaki olanakları, bu 
tür makro sorunları çözmek için yeterli değildir; ne paraları vardır ne teknik imkânları vardır. 

Değerli milletvekilleri, GAP, her ne kadar başlangıçta bölgesel bir kalkınma projesi olarak 
görülmüşse de, zaman içinde, hem enerji hem de tarımsal potansiyeli nedeniyle bütün Türkiye'nin 
doğrudan yararlandığı bir proje olduğunun farkına varılmıştır. Buna, en basit örnek olarak, Harran 
Ovası ve yaylak sulamaları sonucunda, ülkemizin gereksinimi olan pamuk ve mısır gibi sanayi bit-
kilerindeki üretim patlamasını gösterebiliriz. Dolayısıyla, böylesine önemli bir projenin, şu ana 
kadar, ilk ve en büyük modeli olan Şanlıurfa, Harran Ovalarının sulanmasında yapılan hataların ve 
eksikliklerin tespit edilerek giderilmesi, binlerce yılda oluşmuş, dünyanın bu en verimli arazilerinin 
elden çıkmasının önlenmesi gerekmektedir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Melik, lütfen konuşmanızı tamamlayınız; buyurun. 
MEHMET VEDAT MELİK (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
MEHMET KARTAL (Van) - Sekiz türbinden sadece bir tanesi çalışıyor Sayın Melik. 
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MEHMET VEDAT MELİK (Devamla) - Değerli milletvekilleri, Harran Ovası tek başına bir 
cevherdir. Birçok ülke böyle bir ovaya sahip olmak için çok şeylerini feda edebilir. Biz, bunu tar
tışmıyoruz; ancak, bu Ovanın sulama projesinde, halen, drenaj dışında da birçok eksiklikleri vardır. 
Birçok hata yapılmıştır proje yapılırken. Müteahhitlerin kusurları ve ihmalleri vardır. O zamanki 
idarenin de hataları vardır. 

Bakın, ben size birkaç basit örnek vererek, durumu daha iyi ortaya koymaya çalışacağım. 
BAŞKAN - Sayın Melik, istirham edeyim... Şimdi, bu konularla ilgili olarak arkadaşlarımız 

konuşma... Veyahut da birkaç dakika içerisinde toparlarsanız çok memnun olurum; çünkü... 
MEHMET VEDAT MELİK (Devamla) - 2 dakika, bilemediniz 3 dakika; fazla uzatmayacağım. 
BAŞKAN - Tamam; buyurun. 
MEHMET VEDAT MELİK (Devamla) - Bakın, birkaç örnek vermek istiyorum bu konuda, 

yani, olayın vahametini anlamak için. 
Şimdi, Atatürk Barajından, suyu, Harran Ovasına taşıyan sulama projelerinin tamamlanmasıyla 

birlikte... Daha sonra da Viranşehir, Kızıltepe Ovalarına da su verecek olan, adına, Şanlıurfa-Mar-
din tünelleri dediğimiz, toplam 52 kilometre uzunluğunda, 2 adet tünel var. Bu tünellerin, kullanıl
maya başlandığı 1995 yılından günümüze kadar, her yıl bakım ve onarımı yapılmaktadır. Henüz tam 
olarak bitirilememiş bu sulama projesinin ana unsuru olan tünellerdeki sorunlar nelerdir?.. 

Değerli arkadaşlar, bu tünellerde bir çökme olursa, GAP Projesi diye bir proje kalmaz. Ne Har
ran Ovasını ne Viranşehir'i ne Kızıltepe'yi ne Nusaybin'i sulayamazsınız. Bu tüneller, her yıl, Dev
let Su İşleri Bölge Müdürlüğü tarafından bakıma alınıyor. Kanaletleri döşenmemiş veya kanaletleri 
tahliyeye bağlanmamış birçok tarla vardır. Sistem de sulama birliklerine devredildiği için, eksiklik
leri tamamlayacak merci yoktur. 

Değerli milletvekilleri, Harran Ovasında sulamadan doğan sorunların milletvekillerince in
celenmesi gerekir. Milletvekilleri bu konuyu yakından incelemelidir ki, Harran Ovasının sorunlarıy
la birlikte GAP Projesinin ülkemiz için önemini, sulama projelerinde en gelişmiş tekniklerin uy
gulanmasının topraklarımız için faydalarını, bu tür projelerde sistemin iyi çalışmamasının 
nedeninin idareden mi, sistemin kullanıcılarından mı, yoksa, sistemi belli bir bedel karşılığında 
kuranlardan mı kaynaklandığını yerinde görebilmelidir. 

22 nci Dönem Parlamentosunda, ülkemizi ve toplumumuzu ilgilendiren birçok konu hakkında 
Meclis araştırması yapmak amacıyla komisyonlar kurulmuştur. Bunların hepsinin de çok faydalı 
çalışmalar yaptığına inanıyorum -ki, bazılarının çalışmalarında ben de bulundum- ama, inanın ki, 
Akçakale ve Harran Ovalarında sulamadan kaynaklanan sorunların araştırılması konusu, en az 
diğerleri kadar önemlidir, belki de hepsinden daha önemlidir. Bu nedenle, Anayasamızın 98 inci, İç
tüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bu konuyla ilgili olarak Meclis araştırması açılmasına 
karar vermenizi siz değerli milletvekillerinin takdirlerine sunuyor, Yüce Meclisi saygılarımla 
selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Melik. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grup önerisi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
HALUK KOÇ (Samsun) - Karar yetersayısının aranmasını istiyorum. 
BAŞKAN - Öneriyi oylarınıza sunacağım ve karar yetersayısını arayacağım. 
Öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Sayın milletvekilleri, karar yetersayısı yoktur; birleşime 5 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 16.45 
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ÎKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 16.58 

BAŞKAN: Başkanvekili Nevzat PAKDİL 
KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Ahmet KÜÇÜK (Çanakkale) 

BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 96 ncı Birleşiminin 
İkinci Oturumunu açıyorum. 

IV.-ÖNERİLER (Devam) 
A) SİYASÎ PAR Tİ GR UP ÖNERİLERİ (Devam) 
/.- (10/250) esas numaralı Meclis araştırması önergesinin öngörüşmesinin Genel Kurulun 

2.5.2006 Salı günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin CHP Grup önerisi (Devam) 
BAŞKAN - Cumhuriyet Halk Partisi Grup önerisinin oylamasında karar yetersayısı 

bulunamamıştı. Şimdi, öneriyi tekrar oylarınıza sunacağım ve karar yetersayısını arayacağım. 
Öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öneri kabul edilmemiş

tir; karar yetersayısı vardır. 
Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun İçtüzüğün 19 uncu maddesine göre verilmiş bir önerisi 

vardır; okutup, oylarınıza sunacağım. 
2.- Gündemdeki sıralama ile çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin AK Parti 

Grup önerisi 
2.5.2006 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Danışma Kurulu, 2.5.2006 Salı günü (bugün) yaptığı toplantıda siyasî parti grupları arasında 

oybirliği sağlanamadığından, İçtüzüğün 19 uncu maddesi gereğince, Grubumuzun aşağıdaki 
önerisinin Genel Kurulun onayına sunulmasını arz ederim. 

Faruk Çelik 
Bursa 

Grup Başkanvekili 
Öneri: 
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 350 nci 

sırasında yer alan 1141 sıra sayılı kanun tasarısının bu kısmın 10 uncu sırasına, 287 nci sırasında 
yer alan 1019 sıra sayılı kanun tasarısının bu kısmın 11 inci sırasına, 74 üncü sırasında yer alan 615 
sıra sayılı kanun teklifinin bu kısmın 12 nci sırasına, 11 inci sırasında yer alan 1043 sıra sayılı kanun 
tasarısının bu kısmın 13 üncü sırasına, 265 inci sırasında yer alan 1007 sıra sayılı kanun tasarısının 
bu kısmın 14 üncü sırasına, 51 inci sırasında yer alan 977 sıra sayılı kanun tasarısının bu kısmın 15 
inci sırasına, 50 nci sırasında yer alan 976 sıra sayılı kanun tasarısının bu kısmın 16 ncı sırasına alın
ması; 

2.5.2006 Salı ve 3.5.2006 Çarşamba günleri sözlü sorular ve diğer denetim konularının 
görüşülmeyerek kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesi, Genel Kurulun 2.5.2006 Salı ile 3.5.2006 
Çarşamba günleri 15.00-22.00, 4.5.2006 Perşembe günü 14.00-20.00 saatleri arasında çalışması; 

Önümüzdeki hafta yine 9.5.2006 Salı ve 10.5.2006 Çarşamba günleri sözlü sorular ile diğer 
denetim konularının görüşülmeyerek kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesi ve saat 15.00-21.00, 
11.5.2006 Perşembe günü de 14.00-20.00 saatleri arasında çalışması 
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Önerilmiştir. 
BAŞKAN - AK Parti Grubu Önerisi üzerinde söz talebi?.. 
Grup önerisinin aleyhinde, Anavatan Partisi Grup Başkanvekili Sayın Ömer Abuşoğlu; 

buyurun.(Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 
ÖMER ABUŞOĞLU (Gaziantep) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün bir Danışma Kurulu yaptık öğlen vakti. Haklı 

olarak, AK Parti, Meclis çalışmalarının bu haftaki gündemini belirlemek üzere bir grup önerisi 
getirdi ve bir diğer parti CHP de, Cumhuriyet Halk Partisi de bir başka grup önerisiyle geldi. 

CHP'nin teklifi ve AK Partinin teklifi partimizce makul görüldü ve her iki teklifin de Meclis 
gündemine alınması konusunda biz görüş bildirdik Anavatan Partisi olarak. Meclis çalışmalarının 
verimli ve ülke meselelerinin aciliyetini de dikkate alarak çalışmasını kapsayan bu her iki parti, her 
iki grup önerisi de bizim partimiz tarafından makul karşılandı; ancak, biraz önce görüşülen CHP 
Grup önerisi, Meclisin denetim çalışmaları kapsamında, denetim çalışmaları çerçevesinde, özellik
li olan bir konuydu ve mutlak surette, üzerinde, Meclisin araştırma yapması ve tartışması gereken 
bir konuydu. 

Bildiğimiz gibi, GAP konusu, Türkiye'nin en önemli bir konusudur. Gerek kırsal kalkınma 
gerek bölgesel kalkınma gerek tarımın geliştirilmesi, modern tarımın bu bölgeye yerleştirilmesi 
gerek tarıma dayalı sanayilerin geliştirilip güçlendirilmesi ve bir sanayi altyapısının oluşması 
açısından GAP, entegre bir proje olarak, önemini, burada, üzerinde durmaya ve anlatmaya gerek 
yok. Bu bakımdan, GAP Projesi çerçevesinde, aksayan, eksik kalan birtakım hususlar olduğu da 
gerçek. Bu konulardan birisi de, CHP Grup önerisinde ifade edildiği gibi, sulama ve bundan kay
naklanan, yanlış sulama politikaları ve bundan kaynaklanan, arazide tuzlanma ve çölleşmeye 
yönelik gelişme istidadı göstermesi üzerine de, bu grup önerisinin, CHP'nin bu grup önerisinin bir 
an önce gündeme alınıp, hem bölgenin kalkınmasıyla GAP Projesinin ülke hizmetinde en yüksek 
faydayı, en maksimum verimi sağlayacak tarzda geliştirilmesi ve ilerletilmesi noktasında ve hem de 
Meclisin çok uzun zamandan beri fazla üzerinde durmadığı denetim çalışmalarını da gerçekleştir
mesi noktasında, biz, her iki teklifi de kabul ettik; ancak, İktidar Partisi Grubundan, bu makul öneri, 
kabul edilmedi ve sadece kendi grup önerilerinin görüşülmesi ve grup önerileri çerçevesinde Mec
lis gündeminin oluşturulması noktasında ısrarcı oldular. 

Biz, İktidar Partisinin bu tutumunu pek anlamış değiliz. Yapılmak istenen işlem, bir taraftan, 
İktidar Partisi, Meclisin öncelikli konularını Meclis gündemine getirmek için çaba sarf ediyor, bir 
taraftan da, bir başka muhalefet partisi, Meclis çalışmaları içerisinde denetim faaliyetlerinin de 
unutulmaması ve denetim faaliyetlerinin de arada sırada Mecliste yerine getirilmesi noktasında bir 
grup,önerisi getiriyor. 

AK Partinin devamlı olarak yaptığı, grup yöneticilerinin devamlı olarak yaptığı, muhalefetten 
ne gelirse gelsin, hangi çerçevede, ne tür teklif gelirse gelsin, bunları görmezlikten gelmek, bunları 
reddetmek. Şimdi, muhalefet partileri bu ülkenin yararına, bu ülkenin hizmetine olacak öneriler 
getiriyor; fakat, AK Parti tarafından bu reddediliyorsa, görmezlikten geliniyorsa, Meclis gündemine 
alınması engelleniyorsa, bu Meclisin muhalefetsiz bir Meclis çerçevesi içerisinde, muhalefet ol
madan Meclisin çalışmalarını sürdürmesi çerçevesinde AK Partinin bir görüşü, bir eğilimi ortaya 
çıkıyor. Demokrasiler, bildiğiniz gibi, iktidarıyla ve muhalefetiyle birlikte vardır. Muhalefetin ol
madığı yerde demokrasi söz konusu değildir. Öyleyse, muhalefetin isteklerini, muhalefetin talep
lerini, muhalefetin sesini bu Mecliste, mümkün mertebe en azamî düzeyde dile getirmek ve görüş
lerini sunmak noktasında muhalefete fırsat verilmesi gerekiyor; ancak, AK Parti, sayısal çoğun
luğuna güvenerek, muhalefetin kısmen sesini kısmaya yönelik bir çaba ve gayret içerisinde. Bu 
bakımdan, bu tutumun hoş karşılanması, bu tutumun sessiz sedasız geçiştirilmesi mümkün değildir. 
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Ayrıca, AK Partinin getirdiği grup önerisi, bir de Meclisin çalışma saatleriyle ilgili. Burada 
ben, özellikle grup önerilerinin çerçevesi üzerinde ve aleyhinde konuşacağım. Konuyu fazla dağıt
mıyorum, başka ilgisiz konulara saptırmıyorum; çünkü, Sayın Başkanlar, devamlı ikaz ediyor, özel
likle bu tür Danışma Kurulu önerilerinden sonra çıkan konuşmacıların, konuyla ilgili, lehte ve 
aleyhte görüş bildirmelerini istiyor. Ben de o çerçevede, bu doğrultuda görüşlerimi bildiriyorum. 

Meclisin çalışma saatleri İçtüzük tarafından belirlenmiş durumdadır; ama, AK Partinin bu tür 
grup önerileriyle, Danışma Kuruluna getirdiği tekliflerle, Danışma Kurulunda olmayıp Meclise 
getirdiği bu tür grup önerileriyle, saat 22.00'ye kadar bir çalışma programı, aşağı yukarı iki aydan 
beri sürdürülegelmekte. Eğer, saat 22.00'ye kadar çalışmanın verimli bir çalışma olduğunu kabul 
ediyorsanız, burada oturan sayın milletvekileri, evet, saat 22.00'lere kadar verimli bir çalışma 
yapılır diyorlarsa, bizim söyleyeceğimiz bir şey yok; ama, bu konuda İktidar Partisi milletvekil
lerinin de şikâyetleri net ve açık. Şikâyetleri nereden belli; saat 18.00'den sonra, saat 19.00'dan son
ra Mecliste, Meclis çalışmalarında bulunan İktidar Partisi milletvekili sayısı 25-30'u geçmiyor. Ne 
zaman ki bir yoklama isteniyor, ne zaman ki bir karar yetersayısı isteniyor, kulislerden, dinlenmede 
olan, çalışmaktan yorulmuş, bitap düşmüş İktidar Partisi milletvekilleri koşturarak Meclis salonuna 
geliyor. Ya sayıyı bulmakta başarılı oluyorlar yahut da başarısız olup Meclis ara vermek zorunda 
kalıyor. Bu çalışma tarzının getirdiği tabiî sonuç budur. 

Siz, bir insanı, saat 15.00'te Mecliste çalışmaya başlatır, saat 22.00'ye kadar, durmadan ve din
lenmeden, sadece yarım saatlik bir yemek arasıyla 7 saat çalışmak zorunda bırakırsanız, böyle bir 
çalışmadan ne verim elde edilir ne de sonuç elde edilir. 

Normal olan ve istenen şudur: Milletvekillerinin... Burada görüşülen her tasarının ve her mad
desinin ilgiyle izlenmesi, kürsüye çıkan her hatibin dikkatle dinlenmesi ve kanun tasarı ve teklifleri 
ülke için neler getiriyor, toplum için ne gibi faydalar sağlıyor, ne gibi kazançlar sağlıyor, ne gibi 
düzenlemeler getiriyor; ama, toplumun acaba, varsa, ne gibi yükümlülükleri söz konusu olacak... 
Böylelikle, milletvekilleri bunları yakından dinleyecek, yakından izleyecek, Meclis görüşmelerine, 
kürsüye çıkan hatiplere pür dikkat dikkat verecek, dikkat edecek ve böylelikle, verimli ve başarılı 
bir Meclis çalışması sürdürülecek; ama, İktidar Partisinin getirmiş olduğu bu grup önerisiyle, bu 
hafta, bugün saat 15.00'ten 22.00'ye kadar, yarın saat 15.00'ten 22.00'ye kadar, perşembe günü saat 
14.00'ten 20.00'ye kadar; her gün 6-7 saatlik çalışma dönemi. 

Böyle bir çalışma döneminde, ne Meclisin başarılı olması, başarılı bir yasama faaliyeti mey
dana getirmesi ne başarılı bir denetim faaliyeti sürdürmesi ne de milletvekillerinin burada görüşülen 
kanun tasarı ve teklifleri üzerinde yeterince bilgi ve ilgi sahibi olmaları mümkün değildir. 

O bakımdan, ben sesleniyorum AK Partisi grup yöneticilerine -eğer sohbetten fırsat bulup din-
leyebilirlerse- bu tür bir çalışma tarzı uygun bir çalışma tarzı değil Sayın Başkanım. Daha makul 
sürelerle... Meclisin çalışmasını biz de istiyoruz. Meclisin her gün açılıp ve kapanması yüzbinler-
ce Yeni Türk Lirasına mal oluyor. O bakımdan, gelin, bunu, daha verimli çalışabileceğimiz, daha 
verimli iş üretebileceğimiz bir çalışma programı içerisinde sürdürelim. 

Evet, 15.00 ile 19.00 arasındaki çalışma zamanı belki kısadır; Meclisin, Türkiye'nin 
meselelerini kısa zamanda çözecek tasarı ve teklifleri zamanında yetiştirmesi, yasalaştırması müm
kün değildir; ama, 15.00'ten 22.00'ye kadar dediğiniz zaman da, milletvekillerine, gidin, siz, 
dışarıda, kulislerde oturun, dinlenmeye, istirahata bakın, buradaki 20-25 milletvekiliyle, sayısal 
gücümüze de güvenerek biz bu tasarıları geçiririz diyorsanız; bu, hiç de hoş olmayan, hiç de centil
mence olmayan bir davranıştır, bir tutumdur. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Abuşoğlu, konuşmanızı tamamlayınız. 
ÖMER ABUŞOĞLU (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan. 
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Eğer bu tür bir çalışma tarzı zaruretse, gelin, elbirliğiyle İçtüzüğü değiştirelim, gelin, elbirliğiy
le Meclis çalışmalarına daha düzenli bir seviye getirelim. 

O bakımdan, bu yönünü kabul edemeyeceğimiz için; bir, İktidar Partisinin muhalefet partisi 
önerilerine kapalı olması; ikincisi de, Meclis çalışmalarının bu kadar uzun saatlik süreleri kap
sayacak olması dolayısıyla, AK Partinin grup önerisine katılmıyor, hepinize saygılar sunuyorum. 
(Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 

HALUK KOÇ (Samsun) - Aleyhinde söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Aleyhinde, buyurun. 
HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Adalet ve Kalkınma Partisinin 

Danışma Kurulunda uzlaşma sağlanamaması üzerine getirdiği grup önerisinin aleyhinde söz almış 
bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, öncelikle hemen şunu belirtmek istiyorum: Getirilen çalışma saatleri 
konusunda benim bir şikâyetim yok. Yani, saat 22.00'ye kadar çalışıyoruz, 23.00'e kadar 
çalışıyoruz, bundan benim bir yakınmam yok, Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun da bir yakınması 
yok. Yalnız, şunu dikkatlerinize sunmak istiyorum: Bu çalışma takvimi, saatler ölçeğinde, artık, fiilî 
bir İçtüzük değişikliği haline geldi. Yani, İçtüzüğümüzde "Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 
Kurulunun çalışma saatleri salı, çarşamba, perşembe günleri saat 15.00-19.00 arasındadır" der. 
Tabiî, Danışma Kurulunda alınacak kararla veya Danışma Kurulunda görüş birliği sağlanamazsa, 
grup önerileriyle, bu çalışma takvimi genişletilebilir; bunlara bir itirazım yok. Ne kadar uzatılırsa 
da, yine bir itirazım olmadığını, ben de, arkadaşlarım da ifade ediyoruz; ama, gelin, o zaman -bir 
İçtüzük değişikliği söz konusu- sah, çarşamba, perşembe günleri saat 15.00 ile 22.00 arasında top
lanır diyelim ve her salı günü, İktidar Partisinin, çalışma saatlerinin 15.00-22.00 arasında olması 
talebini bir Danışma Kumlunda görüşüp, bir grup önerisi olarak buraya getirmeyin; bu birinci 
önerim. 

İkincisi, gündem belirlenmesinde tabiî ki İktidar Partisinin söz hakkı öncelikli olacaktır, gün
demindeki yasa tasarılarını veya tekliflerini, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda ön
celikle ele alınması önerisini getirecektir; bunlara da bir itirazımız yok. Yalnız, sadece sayısal 
çoğunluğunuz şu anda mevcut diye, bir tek sizin söylediğinizin Genel Kurul gündemini oluştur
masını çok olağan karşılayamadığımı ifade etmek istiyorum. Yani, bunca süredir, Cumhuriyet Halk 
Partisinin bir Danışma Kurulunda getirdiği önerinin de birleştirilerek oybirliğiyle bir öneri olarak 
buraya getirilmesinin hiç mi imkânı yoktu; bunu ben kendi kendime soruyorum. Herhalde, bu 
sorunun sorulması gereken muhataplarından bir tanesi de İktidar Partisinin grup yöneticileri olsa 
gerek diye düşünüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, getirdiğimiz grup önerisi, uzun zamandır bekleyen, GAP bölgesindeki 
sulama sorunlarıyla ilgili ve sulamanın yeterli olmaması dolayısıyla açılan kuyularda kullanılan 
elektrik ücretlerinin yöre çiftçisini sıkıntıya soktuğu ve bununla ilgili İçtüzük ve Anayasanın biz
lere tanıdığı yetkiyi kullanarak bir Meclis araştırma komisyonu kurulması önergesi üzerine idi. Bir
çok arkadaşım -burada çok az sayıda arkadaş vardı- karar yetersayısı istendikten sonra, ikinci sefer, 
hangi konuda, ne için, ne istendi, kim lehte kullanıyor, kim aleyhte oy veriyor, ne için böyle dav
ranıyor; bir önbilgi, bir bilgi sahibi olmadan gelip oy kullandılar ve gündem belirleniyor. 

Değerli arkadaşlarım, bir özeleştiri yapalım müsaade ederseniz. Yasama görevine milletvekili 
sıfatıyla gereken katkıyı yapabiliyor muyuz, yapamıyor muyuz; ben, yapamadığımız kanısındayım. 
Ben, özellikle, dersini çalışmaya gayret eden bir milletvekiliyim. Diyeceksiniz, sizin görev sorum
luluğunuz var, tabiî ki bileceksiniz; ama, burada önemli yasa tasarıları ve teklifleri görüşülürken, 
asgarî olarak, onun içeriği konusunda, ne getirip ne götürdüğü konusunda -yine grup disiplinine 
uyabilirsiniz, ama- bir bilgi, bir önbilgi edinmeniz gerekiyor diye düşünüyorum değerli arkadaş
larım. Bu bir eleştiri değil, ben de bu çatının altında sizlerle beraber eşit güçte görev yapan bir mil-
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letvekiliyim. Bunu bir özeleştiri olarak getiriyorum; yani, milletvekilleri burada -deyim seçmeye 
çalışıyorum, rencide etmemek için kendimizi- bir noktada, bize getirilen kanun tasarı ya da teklif
lerini bürokrasinin süzgecinden geçmiş, belki, sayın bakanların bile o bürokratik sürece çok katkı 
yapamadıkları bir noktadan sonra burası bir onaylama ya da reddetme makamı oluyor. Böyle bir 
yasama organını kabul etmek çok güç değerli arkadaşlarım. Bunu nasıl tashih edebiliriz, neresinden 
düzeltebiliriz, neresinden daha işler bir hale getirebiliriz, neresinden milletvekillerinin yasama 
görevine katkılarını daha pozitif, daha olumlu bir sürece sokabiliriz, bunu düşünmemiz gerekiyor. 
Sanıyorum, bir İçtüzük değişikliği gruplar arasında görüşüldü; şu anda ne aşamada, bilmiyorum; 
ama, bu konuda, bence, önlem alınması gereken önemli bir alandır. Saygınlığımızı kendi kendimize 
azaltıyoruz gibi geliyor bana. Bir daha ifade ediyorum; bunu eleştiri olarak değil, özeleştiri olarak 
dile getirdim. 

Değerli arkadaşlarım, bakın, denetim fonksiyonunun öneminden bahsetti Sayın Abuşoğlu; 
katılıyorum. Şöyle diyebilirsiniz; muhalefet sıralarından daha farklı gözüküyor; bizim iktidar 
sorumluluğumuz var. Vallahi, ona bir şey diyemem; ama, bakın, Mecliste kurulmuş, raporunu hazır
lamış birçok araştırma komisyonu sonucu, raporu Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda 
görüşmek için sıra bekliyor. Bırakın yeni araştırma komisyonu kurulmasını değerli arkadaşlarım, 
birçoğu çalışmış, eksüre almış, raporunu yayımlamış, Yüce Mecliste bu raporun görüşülmesi için 
sıra bekliyor. Örnek mi, TMSF'yle ilgili verilen araştırma komisyonunun raporunun görüşülmesi. 
Bunu zaman zaman Danışma Kurulunda Sayın Arınç'a da dile getiriyorum. Sayın Arınç da bu 
konuda rahatsız, biliyorum. Hatta, bir haftanın yoğunluklu olarak bu konulara ayrılması talebini 
zaman zaman dile getirdi Sayın Başkan. 

Değerli arkadaşlarım, ticarî sır; şimdi bunu görüşmeyelim... Bu komisyon kurulurken bu kap
sam içerisinde konulara giriş yapacağını bilmiyor muyduk?! Niye bunu görüşmekten kaçınıyoruz, 
raporu?! Bu, sizin grubunuza bir eleştiridir; deminki özeleştiriydi; bu, bir eleştiridir. Niye kurduk 
bu komisyonu, sonucu nedir, o rapor niye bu çatı altına gelip tartışılmıyor değerli arkadaşlar?! Kimi 
rahatsız edeceğiz?! Kimi rahatsız edeceğiz?! Bizim görevimiz rahatsız etmek değerli arkadaşlarım. 
Bizler buraya rahatsız edelim diye gönderildik, sorgulayalım diye gönderildik, eleştirelim diye gön
derildik; sizler de aynı şekilde... Türkiye'nin çanına ot tıkayan, bir dönemin bir muhasebesini 
burada rapor halinde görüşmeyeceğiz de ne görüşeceğiz değerli arkadaşlarım?! Trafik Kanunundaki 
istiap hadlerini görüşeceğiz, motosikletin ÖTV artışını görüşeceğiz. Onları da görüşelim; ama, 
denetim görevimizi müsaade edin yapalım değerli arkadaşlar. Bu konuda, ben, duyarlılığınızı istir
ham ediyorum sayın iktidar milletvekilleri. 

Şimdi, bu İktidar Partimizin grup önerisi içerisinde Avrupa Birliği uyum yasalarıyla ilgili yeni 
bir paket var, bu paketin, değişik uluslararası sözleşmelerin onaylanması boyutu var. Bunlardan bir 
tanesini huzurlarınıza getireceğim, daha önceki bir konuşmamda da getirmiştim. Birleşmiş Millet
ler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı, tek maddelik, yürürlük, yürütmesi de var. 

Değerli arkadaşlarım, bu kürsü tanıktır, bu tutanaklar tanıktır; Sayın Yalçınbayır'ın, Sayın 
Hacaloğlu'nun verdiği, kamu çalışanlarının -Türkiye Büyük Millet Meclisi de dahil- tümünün siyasî 
etik konusunda bir yasal çerçeveye oturtulması noktasındaki kanun tekliflerini iki kez buraya getir
dik, ikisinde de reddettik. Sonra, Sayın Çiçek bir tasarı ortaya koydu; çünkü, İktidar Partisinin Grup 
yöneticileri "biz, bu konuda geniş bir hazırlık yapıyoruz" demişlerdi. Kamuoyunda, bir ara, gündem 
değiştirmek için, benim kanımca, tartışıldı; şu anda rafta değerli arkadaşlarım. 

Biz, kendi etik sorunlarımızı bir yasal çerçeveye oturtmadan, uluslararası arenaya Türkiye 
adına neyin garantisini vereceğiz değerli arkadaşlarım?! Lütfen, bakın, sıra sayısı 1043; merak eder
seniz, lütfen, alın bakın. Ben, bazı kısımlarını söyleyeceğim. Bu ne yaman çelişkidir; hep beraber 
bir değerlendirelim. 
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"Yolsuzluğa Karşı Önleyici Politikalar ve Uygulamalar" içinde "...hukukun üstünlüğü, 
kamusal işlerin ve kamu mallarının düzgün yönetimi, dürüstlük, saydamlık ve hesap verilebilirlik 
ilkelerini yansıtan, etkin ve eşgüdümlü yolsuzlukla mücadele politikaları geliştirilecek..." Nerede 
yasal çerçevemiz? Yok ve şimdi, biz, uluslararası bir sözleşmeyi onaylayacağız ve bu, bu haftanın 
gündemi içerisinde. Biraz sonra bunun görüşülmesi için oy vereceksiniz değerli arkadaşlarım. 

Bir başkası: "Her Taraf Devlet, yolsuzluğun önlenmesi amacıyla etkin uygulamaları oluştur
mak, teşvik etmek için çaba gösterir." Bir yasama organı bu teşviki, bu çabayı nasıl gösterir; bir 
yasal çerçeve çizerek gösterir. Var mı böyle bir çerçevemiz? Böyle bir çerçevemiz yok. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Koç, konuşmanızı tamamlayınız lütfen. 
Buyurun. 
HALUK KOÇ (Devamla) - Toparlıyorum Sayın Başkan; teşekkür ederim. 

Bu çelişkiyi dikkatlerinize sunmak istiyorum. 
Değerli arkadaşlarım, şimdi, çok ilginç bir bölüm var. 9 uncu madde; bakın, burada bir (a) fık

rası var. Benim aklıma hemen TÜPRAŞ'ın 14,76'lık ihale bölümü geliyor. Bir bölüm okuyorum: 
"Potansiyel ihale katılımcılarının ihale tekliflerini hazırlamalarına ve sunmalarına yeterince zaman 
tanıyacak biçimde, ihale davetlerine ve ilgili sözleşme şartlarına ilişkin olanlar dahil olmak üzere, 
alım usulleri ve sözleşmeler hakkındaki bilgilerin kamuya duyurulması." 28 Şubatta TÜPRAŞ'ın 
14,76'sı İMKB'ye bildiriliyor, 1 Martta satış gerçekleşiyor, hafta sonu giriyor, 4 Martta tamam
lanıyor. 

Değerli arkadaşlarım, biz bunları yapıyoruz ve şimdi, bunları yapmayacağım diye uluslararası 
sözleşmeyi onaylamaya çalışıyoruz. Daha bizim kendi boyutumuzda bir etik yasamız yok değerli 
arkadaşlarım. Bu çelişkileri ben dikkatlerinize sunmak istedim. Avrupa Birliği uyum paketi, bizden 
şu takvim içerisinde bunların çıkması isteniyor... Önce dönüp kendi hanemize bir bakalım. Kendi 
hanemizin içini düzenleyememişiz, biz mahallenin düzenine karışıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, ben bu konuları dikkatinize getirmeye çalıştım ve sözlerimi tamamlar
ken, bir kere daha, ne yapacaksak yapalım; ama, milletvekili olmanın temel sorumluluğunu, yasama 
görevinde etkin bir biçimde devreye sokacak bir milletvekili eylemliliği içinde olmaya da gayret 
gösterelim. Eğer, bu sözlerimden alınan olduysa, onlardan özür diliyorum. 

Hepinizi, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına ve şahsım adına saygılarımla selamlıyorum. 
(CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öneri 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. 

İlk önergeyi okutuyorum: 
III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
4.- Çanakkale Milletvekili İsmail Özay'ın; 4533 Sayılı Gelibolu Yarımadası Tarihi Millî Parkı 

Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifinin (2/606), doğrudan gün
deme alınmasına ilişkin önergesi (4/383) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
(2/606) esas numaralı teklifimin İçtüzüğün 37 nci maddesine göre doğrudan gündeme alın

masını saygılarımla arz ederim. 
İsmail Özay 
Çanakkale 

BAŞKAN - Önerge üzerinde, teklif sahibi olarak İsmail Özay... 
Sayın Özay, buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 5 dakika. 
İSMAİL ÖZAY (Çanakkale) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 22 nci Dönem milletvekil

liği Parlamento çalışmalarında sanırım en yoğun konu, Gelibolu Tarihî Millî Parkının Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde ele alınmasıdır. 

Yaptığım belirlemelere göre, bu üç yıllık süre içerisinde, 1 Meclis araştırması, 1 kanun tasarısı, 
5 kanun teklifi, 5 gündemdışı konuşmayla Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemi bu konu içerisin
de tartışmaya girmiştir. 

Değerli milletvekilleri, sadece Türkiye Büyük Millet Meclisinde değil, ayrıca kamuoyunda da 
Gelibolu Tarihî Millî Parkı çeşitli tartışmalar içerisinde yer almaktadır. Ben 5 dakika içerisinde 
sadece teklifimle ilgili değerlendirme yapacağım, tartışmalara hiç girmeyeceğim; yani, ne siperlerin 
üzerine yapılan otoparkları ne çöken yollan -basına da yansıyan çöken yolları, alt tarafı 20 kilomet
relik bir yoldur- ne Avustralya'nın, Yeni Zelanda'nın burada yapılan yanlış uygulamalardan dolayı 
verdiği uluslararası notaları ne Dışişleri Bakanlığının bir genelgeyle Orman Çevre Bakanlığının 
burada yaptığı uygulamaları durdurmaya kalkmasını ne son dönemde açılan tesislerin çeşitli 
ihalelerde ayyuka çıkan yolsuzluk söylentilerini ne de inanç istismarının yapıldığını gündeme getir
meyeceğim; sadece, burada, bu teklifin içerisinde insana yönelik düzenlemelerden, hesap gelirlerini 
artırıcı önlemlerden bahsedeceğim. 

Değerli arkadaşlarım, bu bölgede 10 000 civarında insan yaşıyor. Şu denilebilir, kişiye özel, 
çok dar kapsamlı insanları içeren bir yasal düzenleme belki gereksiz diye bakılabilir; ama, yeni bir 
anlayış, yeni bir uygulama teklif etmiyoruz. Bir kere bu planın uygulanmasında insan motifinin 
önplana alınması burada yapılan uzun devreli gelişme plan notunda çok açık, net olarak ortaya çık
mıştır. Burada yapılan düzenlemeler, bu plan notuna göre yerine getirilmek durumundadır. Bu plan 
notunda "burada binlerce ölü askerin, şehitlerin tarihî anısıyla birlikte, yerleşik nüfusa saygı duyul
malıdır ve düzenlemeler buna göre yapılmalıdır" denmektedir. Ayrıca, 4533 sayılı Gelibolu Tarihî 
Millî Parkı Yasasında, burada yerleşik insanlara yönelik özel hesap vardır. 

Sadece bu kavramları geliştirebilme adına, tekliflerimiz şu noktada toplanmaktadır: 
Değerli arkadaşlarım, bu bölgenin nüfusu onbeş yıl içerisinde yüzde 17 azalmıştır. 1990'lı yıl

larda yaklaşık 13 000 insan yaşarken, 10 000 insan nüfusuna düşmüştür. Buradan insanların göç et
mesine etken olan neden, şüphesiz ki ekonomik ve buradaki düzenlemelerdir. Burada ev yapma 
hakkı yoktur; çünkü, imar planları daha oluşturulmamıştır. Peki, hayvancılık yapsın denebilir, 
sadece burada tarım yaparak geçinmesin denebilir. Dam yapma şansına sahip değillerdir; çünkü, 
imar planı bu noktada oluşmamıştır. Balıkçılık yapsınlar... Balıkçı barınaklarının yapılma şansı da 
yoktur. 

Burada insanlar kuru ziraat yaparlar. Bununla yerinsin diyecek olursak, klasik anlamdaki bir 
kum ziraatı burada yapabilme imkânına sahip değildir. 1 kilometre ötedeki insandan daha farklı 
maliyetler içerisinde burada ziraat yapabilmektedirler. Örneğin, bir biçerdöver özel arozözle ancak 
çalışabilmek durumundadır; çünkü, biçerdöverin egzozundan çıkacak bir kıvılcımın oluşturduğu 
yangın, bu bölgede, cezaların 4 katı uygulanmasına neden olabilmekte ve hasat mevsimindeki 
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biçerdöver çalışmaları bu bölgede daha yüksek olabilmektedir/Örneğin, tarım yapan insanlar her is
tediği ilacı tarımsal anlamda kullanma şansına sahip değillerdir. 1 kilometre ötede kullanabilirler; 
ama, Gelibolu Tarihî Millî Parkında, ancak, Orman Bakanlığından izin alarak ilaç kullanabilirler. 
Av yasağı vardır. Artık, buradaki yaban hayvanlarının insafına kalmış bir tarımsal koruma söz 
konusudur. Örneğin, zeytin dallan yakılmaz, bunlar park dışına, 50 kilometre dışına çıkarılmak 
durumundadır. 

Buna yönelik önerimiz şudur: 3 üncü maddenin (f) bendini hiç değiştirmeyerek, sadece şu 
cümleyi ilave etmek istiyoruz: "veya millî park içerisinde oturanların ortak olarak kuracakları tarım 
işletmelerine veya tarım kooperatiflerine tarım yapma koşuluyla kiralanmak üzere" hükmü getiril
mesini istiyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, buradaki hazine arazileri, bu yasa gereği Orman Bakanlığına devredil
mektedir. Düz alanlar, tarıma açık alanlar da Orman Bakanlığı tarafından ağaçlandırılmakta ve 
giderek tek tip ormana yöneldiği için, yangınlar da, bu bölgede büyük sıkıntı yaratmaktadır. Hal
buki, buranın çiftçisine, ihtiyaç fazlası olabilen, ağaçlandırılmayacak olan bölgelerin kiralanması 
söz konusu olabilir. Bu değişikliği yapmamız halinde buradaki tarım alanlarının kullanılması, 
tarıma açılması söz konusu olabilecektir. 

Değerli arkadaşlarım, bir başka yaklaşım... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Özay, konuşmanızı tamamlayınız. 
İSMAİL ÖZAY (Devamla) - Tamamlıyorum Sayın Başkanım. 
Son önerimiz, 5 inci maddenin (e) fıkrasına yöneliktir. 5 inci maddenin (e) fıkrası, buradaki 

özel hesabın hangi kaynaklardan oluşacağına yöneliktir. 4 maddeden oluşmaktadır: Devlet büt
çesinden yapılan aktarmalar, buradan giriş gelirleri, basım-yayın gelirleri ve bağışlardan kaynaklan
maktadır. Değerli arkadaşlarım, şu ana kadar, 2004 yılı itibariyle bakılacak olursa, ancak 440 000 
YTL bu gelirlerden elde edilmiş, devlet bütçesinden 12 000 000 YTL buraya katkı verilmiştir. Şim
di, yeni bir gelir kalemini, hiç devlet bütçesine bir dayanak oluşturmadan bu yasaya (e) maddesi 
olarak, bir fıkra olarak ekleyebiliriz. Örneğin, bölgenin adına yönelik birsürü simgeyi, birsürü ismi, 
örneğin Gelibolu ismini, abideyi, ticarî amaçlı, insanlar kullanabilmektedirler. Tabiî ki kullansınlar 
ticarî amaçlı; ama, bunun bir bedelinin fona kaynak olarak aktarılması bu fonun daha canlanmasına 
neden olabilecektir. Bu anlayış içerisinde bu teklifi gündeme getiriyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bu teklifi gündeme getirirken iyi niyetli bir yaklaşım içerisinde, siyasî 
perspektiften yola çıkmadan bu teklifi hazırladık. Çanakkale'de, Adalet ve Kalkınma Partisinden 2 
arkadaşım, Cumhuriyet Halk Partisinden 2 arkadaşım var. Bu teklifi vermeden birbuçuk sene önce 
teklifi kendilerine gönderdim. Kendileri, Çanakkale kamuoyunda bunun olumlu olabileceğini 
değerlendirdiler; ama, bir ay içerisinde herhangi bir yanıt gelmeyince, bu teklifi, gündeme, bu çer
çeve içerisinde getirme ihtiyacını hissettim. 

Bunun, buradaki ekonomik gelirlerin ve insana yönelik değerlendirmelerin önünü açması 
bakımından gündeme alınmasını teklif ediyorum. 

Bu konuda tüm arkadaşlarımızın duyarlı olacağına inanıyorum. 
Hepinize saygılar sunuyorum. 
Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Özay. 
Önerge üzerinde, Çanakkale Milletvekili Sayın Ahmet Küçük; buyurun. (CHP sıralarından al

kışlar) 
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AHMET KÜÇÜK (Çanakkale) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; Gelibolu 
Yarımadası Tarihî Millî Parkı Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında (2/606) esas 
sayılı Kanun Teklifinin, 37 nci maddeden, Meclis gündemine indirilmesiyle ilgili, teklifimiz üzerine 
söz almış bulunuyorum; bu vesileyle Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, öncelikle ben, bugün, gündemdışı konuşmaların önemli bir konusunu 
oluşturan, ülkemizin dört bir tarafında, tarım afeti sonucu, iki yıl önceki gibi gene çok büyük zayiat
lara uğrayan, zor durumda kalan tarım üreticilerimize, şahsım ve Grubum adına geçmiş olsun dilek
lerimi iletiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bunu, şunun için söylüyorum: Bu teklif, esas olarak bir bölgeyi, Tür
kiye'nin gözbebeği olan bir bölgeyi ve bu bölgede yaşayan, aslında dünyanın en şanslı insanları ol
ması gereken; ama, en şanssız insanları durumunda kalan, Türkiye'nin sıkıntılarını yaşarken, 4533 
sayılı Yasanın getirdiği kısıtlan, sıkıntıları da yaşayan, çok zor şartlar altında yaşamlarını sürdüren, 
geçimlerini sürdüren, hayatlarını devam ettirmeye çalışan insanların sorunlarını bir nebze olsun 
çözmeye yönelik bir yaklaşımdır. Dolayısıyla, ben, bu yaklaşıma, İktidar Grubunun olumsuz yak
laşacağı, bu teklifi reddedeceği kanaatinde değilim. Umuyorum, biraz sonra, bu teklifin gündeme 
alınmasıyla ilgili teklife İktidar Partisi milletvekilleri de olumlu yaklaşacaktır. Sonuçta, bu, Tür
kiye'nin bütçesi için çok önemli rakamları içermeyen, esas olarak doğru olan; hepimizin, lafa gel
diğinde, siyasetini, lafını çok yaptığımız, Çanakkale Savaşlarıyla, Çanakkale şehitleriyle ilgili çok 
konuştuğumuz, bölgede yaşayan 10 000 insanın yaşamını birazcık kolaylaştıracak ve orada yaşamı 
biraz olumlulaştıracak, standardı yükseltecek bir yaklaşıma bir arayış nedeniyle bu teklif verilmiş
tir. 

Değerli arkadaşlarım, hepimizin bildiği gibi, Çanakkale savaşlarının, kara savaşlarının mey
dana geldiği 30 000 hektarlık bu alanda yaklaşık 10 000 insanımız yaşıyor. İsmail Arkadaşım da 
ifade etti, hızla nüfus kaybediyor o bölge. Halbuki, hepimiz istiyoruz, burada yapılan planlama da 
ortaya koyuyor ki, öneriyor ki, burası, orada yaşayan insanlarla var olmalı. Orada yaşayan insanları 
mutlu ederek, orada bırakarak, orada onların yaşamını idame ettirmelerini sağlayarak, biz, bölgeyi, 
millî parkı ihya edebiliriz. 

1973 yılında, Millî Park Kanunu, daha doğrusu millî park ilan edildi bölge; 2000 yılında kanun 
çıkarıldı; 2002 yılında uzun devreli gelişme planı uygulamaya konuldu; 90 inci yıl etkinlikleri 
dolayısıyla, hızla, Hükümet, bölgede birtakım yatırımlar yaparak, ele güne karşı rezil olmayalım an
layışı içerisinde alelacele... 

Aslında, çok tartışılabilir yanları olan; ama, biz, sırf bölgede ve orada yatan şehitlerin rahatsız 
olmaması adına birtakım tartışmaları burada ve Çanakkale'de gündeme getirmedik. Alelacele işler 
yapıldı; önce İhale Kanunu değiştirilmeye çalışıldı, ardından Millî Park Kanununda değişiklik 
yapılarak alelacele işler yapılmaya çalışıldı. Bir şeyler oldu -olanlar için her şeye rağmen teşekkür 
ediyoruz- yollar çöktü, bazen pirinç levhalar koparıldı, koptu, neyse... Birsürü yanlışlıklar oldu, tar
tışmalar oldu. Bunların üzerinde ben de durmak istemiyorum; ama, değerli arkadaşlarım, bütün bu 
tartışmaların ve yaşananların içinden o bölgede yaşayan 10 000 insanın mutluluğu çıkmadı. O, 10 
000 insanı mutlu etmenin arayışı içindeyiz. 

Bakın, millî park içerisinde halen orman vasfını kaybetmiş, orman arazisi olmayan, tarım 
amaçlı kullanılabilecek olan araziler vardır. Mesela, Alçıtepe Köyünde, 13 000 dönüm, Muharrem 
Baykan Çiftliği diye bilinen ve 10 000 dönümü, köylünün büyük mücadelesiyle, hukukî 
mücadelesiyle hazineye tescil ettirilen tarım amaçlı kullanılan bir arazi var. Bu arazinin, Alçıtepe 
köylüleri, kendilerine, kullanım amaçlı tahsisini istemektedir. Bu yöredeki insanlar, orada, o köyde 
yaşayan gençlere veya orada kurulacak bir kooperatife veyahut da muhtarlığa bunun tahsisiyle, o 
bölgede, insanların burada tarım yaparak yaşam kalitelerini yükseltecek bir anlayışla buranın kul
lanılmasını istemekte... 
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Küçük, konuşmanızı tamamlayınız. 
AHMET KÜÇÜK (Devamla) - . . .ama, maalesef, bugünkü yasal düzenlemeler içinde buna çare 

bulunmamakta ve burası ihaleye çıkmaktadır. İhaleye çıkmakta ve bölge dışından hep bildiğimiz 
büyük bir çiftçi, gelip, burayı, ihaleyi bir şekilde almakta ve işlemekte ve bölge insanı da kıskanç
lıkla burayı izlemektedir. 

Değerli arkadaşlarım, Alçıtepe köylülerinin verdiği hukuksal mücadeleyle burası kazanılmış, 
hazineye tescil ettirilmiştir. Şimdi, orayı Alçıtepe Köyüne kullandırmak çok mu lükstür, çok mu 
zordur?! İşte yaptığımız bu düzenleme, bu olanağı getiriyor. 

Değerli arkadaşlarım, gene benzeri yerler var, zeytin ekilebilecek yerler var. Yöre, ekolojik 
açıdan zeytin ekimine çok elverişli bir bölgedir ve zeytin tarımı yaptırılabilecek, zeytin tarımına 
tahsis edilebilecek araziler var, orman vasfını bozmayacak birtakım ağaçlandırmaların 
yapılabileceği, köylünün yararlanabileceği yerler var. Bunların yapılması lazım. 

Özel hesap... İsmail arkadaşım bahsetti, özel hesaptan o yörede yaşayan insanlara bugüne 
kadar ne aktardık? Özel hesabın kapsamını genişletmek, gelirlerini artırmak lazım. O yörede 
Anafartalar ismi, Conkbayırı, işte, Abide, Gelibolu ismi; bunların hepsi değerlendirilir, ticarî bir 
metaa dönüştürülüp, o yörede yaşayan insanların yaşamını güzelleştirecek, yaşamının kalitesini ar
tıracak gelire döndürülebilir. Bunu getiriyoruz, bunları getiriyoruz. 

O yöredeki insanları mutlu edemezsek, inanın, o şehitleri, orada yaşayan şehitleri huzurlu 
edemeyiz. O şehitler hepimizin. Elbette onlar, bizim bugünlerde ve gelecekte bu ülkede mutluluk
la huzur içinde yaşayan bir nesil sunmak için canlarını verdiler; ama, inanıyorum ki onları en çok 
mutlu edecek, o bölgede yaşayan insanları mutlu etmektir. Sıkıntı vardır. O bölgede yaşayan insan
lar, hem Türkiye'nin bilumum sıkıntılarını yaşıyorlar hem de o bölgede o kanunun kısıtları içerisin
de büyük sıkıntı içerisinde yaşıyorlar değerli arkadaşlarım. Çok görmeyelim. 

Bu kanunun gündeme alınmasını kabul edelim, ondan sonra da görüşülerek kanunlaşmasını 
sağlayalım. Gündeme almak yetmez. Onu, gündeme alınan kanunlar raflarında tozlandırmaya da 
hakkımız yoktur. Zor bir iş değildir, kolaydır, çaresi vardır. Ayrıca, bu, geliştirilebilir, diğer millet
vekili arkadaşlarımızın görüşleriyle de zenginleştirilebilir. İlle de bizim verdiğimiz şekilde çıkması 
dayatması içerisinde değiliz. 

Ben, bu vesileyle Yüce Meclisi saygıyla selamlıyor, gereken katkıyı İktidar Partisi milletvekil-
lerimizin de yapacağı inancıyla, yöre halkını, yörede bu kanunun çıkmasını dört gözle bekleyen hal
kımızı ve Yüce Meclisi saygılarımla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Küçük. 
Sayın Köşdere, buyurun; kısa bir açıklama... 
İBRAHİM KÖŞDERE (Çanakkale) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; Çanak

kale Milletvekilleri İsmail Özay ve Ahmet Küçük Beyin konuşmalarını dinledikten sonra hayretler 
içinde kalmadığımı ifade edersem yalan söylemiş olurum. 

Şimdi, çıkmış bir kanun var, 4533 sayılı Kanun. İlk defa, yıllardır ihmale uğramış ve bizim ik
tidarımızda Çanakkale ve Gelibolu Yarımadasının yaşamış olduğu mutlu bir tabloyu... Yani, köy
lüyü sanki bu tablodan mutsuz gibi göstermek, gerçekten yeteri kadar incelemediği kanaati bizde 
hâsıl olmuştur. Biz, İktidar Partisi milletvekilleri olarak, günlerdir ve haftalardır değil, her hafta 
sonu gidip bu yöredeki çalışmalarımızı yakinen izliyoruz. Muhakkak ki, uzun devreli plan çalışması 
içinde yapılan çalışmalarda hatalarımız olmuş olabilir. Bu hataları gidermek de bizim aslî 
görevimizdir. 
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Şimdi, şehitler diyarı Çanakkale'ye sahip çıkmanın bir özelliği, sadece konuşmak değil, icraat
ları bire bir yerinde uygulamaktır. Biz, İktidar Partisi olarak bunun uygulamasının mutluluğunu hal
kımızla beraber yaşıyoruz. Bu anlamda, köylülerin paylaşacağı, tarlaların ekimi biçimiyle ilgili 
kuracakları bir kooperatif, kuracakları bir birliktelik var ise, Çevre ve Orman Bakanlığımıza 
müracaatları sonucunda, her türlü desteği ve yardımı, Bakanlığımızın denetim ve kontrolünde ver
meye de hazır olduğumuzu ifade ediyoruz. Biz, bunları, köylerimizi ziyaret ettiğimizde de ifade et
tik; ama, yeni bir kanun teklifi olarak huzura sunmanın, var olan bir kanunun içine bir madde olarak 
eklemenin bir anlamı olmadığını ifade ediyorum. 

Biz, ne yaptığımızı biliyoruz. Köylülerimizle ilgili, 10 000 kişinin değil, eskiden terk edilmiş 
ve 10 000'in üstündeki... Şu anda yaşamın ne kadar mutlu bir çerçeve içinde geçtiğini, yani, gelen 
turistlerimizin sayısından anlaşılacağı inancındayım. 

Köylülerimiz, şu andaki tarlaların nasıl ekildiğini, o mutlu bir tarla ekiminin alanını görmek
te... İnşallah, hep beraber, biz, muhalefet partisi milletvekillerini de ben huzurlarınızda davet 
ediyorum, beraber gezelim, beraber görelim. Ama, burada, sadece, bir kanun teklifi veriyorum 
deyip de, oradaki toplumun amaçlarının dışında talep etmeyi ben şahsen pek uygun görmediğim 
kanaatiyle... 

Bize söz verdiğiniz için Sayın Başkanım teşekkür ediyoruz. 
Biz, bu konuda çalışmalarımıza devam ediyoruz. 
Varsa bir eksiklik tamamlayacağımızı, muhalefet partisi milletvekillerinden uyanlar alarak 

yerine getireceğimi ifade eder, saygılarımı sunarım. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
HALUK KOÇ (Samsun) - Karar yetersayısı istiyoruz. 
BAŞKAN - Tamam Sayın Başkanım. 
Önerge üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Sayın milletvekilleri, karar yetersayısı yoktur; birleşime 5 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 17.44 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 17.55 

BAŞKAN: Başkanvekili Nevzat PAKDİL 
KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Ahmet KÜÇÜK (Çanakkale) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 96 ncı Birleşiminin Üçün
cü Oturumu açıyorum. 

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
4.- Çanakkale Milletvekili İsmail Özay'ın; 4533 Sayılı Gelibolu Yarımadası Tarihi Millî Parkı 

Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifinin (2/606), doğrudan gün
deme alınmasına ilişkin önergesi (4/383) (Devam) 

BAŞKAN - Çanakkale Milletvekili İsmail Özay'ın kanun teklifinin doğrudan gündeme alın
masına ilişkin önergesinin oylamasında karar yetersayısı bulunamamıştı; şimdi, önergeyi tekrar oy
larınıza sunacağım ve karar yetersayısını arayacağım. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Sayın milletvekilleri, Kâtip Üyelerimiz arasında ihtilaf vardır; onun için elektronik cihazla oy

lama yapacağım. 
Oylama için 4 dakika süre veriyorum. 
Oylama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, karar yetersayısı vardır ve önerge kabul edilmemiştir. 
İkinci önergeyi okutuyorum: 
5.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu 'nun; Tabiî Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere 

Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanun Teklifinin (2/358), doğrudan Gündeme alınmasına ilişkin 
önergesi (4/384) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
(2/358) esas numaralı kanun teklifimin, İçtüzüğün 37 nci maddesine göre doğrudan gündeme 

alınması hususunu saygılarımla arz ederim. 
Ferit Mevlüt Aslanoğlu 

Malatya 
BAŞKAN - Teklif sahibi olarak, Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu; buyurun Sayın 

Aslanoğlu. (CHP sıralarından alkışlar) 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 

hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Değerli milletvekilleri, bahsettiğim yasa, biraz önce görüşüldü; sayın Nevşehir milletvekil-

lerimizin gündeme getirdiği yasa, 2090 sayılı Tabiî Afet Yasası. 
Oradaki konu şu; diyor ki: Tüm malvarlığının yüzde 40'mı kaybederse; evini, traktörünü, 

damını, arazisini kaybederse... Ama, ekmek!.. Evini kaybetmemiş; ama, her türlü ürününü kaybet
miş.. . Ama, diyor ki, hiç yüzde 40 olmuyor, hep 37'de kalıyor, hep 35'te kalıyor. İşlemeyen bir yasa, 
işlemeyen... Ekmeğe muhtaç ediyoruz o insanları. 
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Burada getirdiğimiz şey şu arkadaşlar; diyoruz ki, evi barkı; bunlar insanı doyurmuyor; ama, 
ürününün yüzde 40'ını kaybederse; değerli milletvekilleri, ürününün yüzde 40'ım kaybederse, 
bunun yüzde 50'sini verelim; dediğimiz bu. Demin, sayın Nevşehir milletvekillerinin patatesle ilgili 
getirdiği yasada, görüşte olay bu arkadaşlar. Gelin, bu insanlara bu yasayı değiştirelim ta ki sigorta 
hizmetleri tüm ilçelerde yürürlüğe girdiği zaman... 

Değerli milletvekilleri, buradan, bir kere, Malatya'nın Darende, Kuluncak, Hekimhan, Ak
çadağ ve Doğanşehir İlçelerine geçmiş olsun diliyorum. Dikili ağacımız kalmadı. Değerli millet
vekilleri, dikili bir meyvemizde tek bir şey kalmadı. Bu insanlar ne yiyecek?! Abartmıyorum, o 
yörede ne varsa, hangi meyve varsa, ekmeğimiz yok oldu, bu insanların ekmeği yok oldu, bu insan
lar nala, mıha muhtaç; bir torba un alamıyor arkadaşlar. 

Değerli milletvekilleri, her şeyimiz dondu. Bu 5 ilçemizde, bir de diğer ilçelerimizde biraz 
daha az... Ama, her şeyimiz dondu. Bu yasaya göre bu insanlar ekmek alamayacak, çoluk 
çocuğunun yüzüne bakamayacak bu insanlar. Gözümle gördüm, evine un alacak; ağaçları donduğu 
için, çarşıda kimse bu insanlara bir çuval un vermedi. 

Değerli milletvekilleri, eğer bu yasa kalırsa, bu insanlara yine bir kuruş yardım edemezsek, 
hepimizin, acaba, yüreği elverir mi?! Demin, Nevşehir milletvekilimiz aynen söyledi patateste... 
Gelin, bu yasayı, sigorta hizmetleri tüm ilçelerde tam işleyene kadar değiştirelim. Tabiî afetlerden 
zarar gören insanlara, mal varlığının değil -tek bir madde değiştireceğiz sayın milletvekillerim-
ürününün yüzde 40'ı giderse; çünkü, ekmeği ürün veriyor, damı taşı ekmek vermiyor arkadaşlar. 
Borcu var bu insanların, traktör almış, traktörün borcunu ödeyemeyecek. O kadar zor durumda ki 
bu insanlar, Bağ-Kur prim borçları var, bunları taksitlendirecek.. Neyle ödeyeceğim diyor. 
TEDAŞ'a elektrik borçları var, değerli milletvekilleri; neyle ödeyeceğim diyor. Ziraat Bankasına, 
tarım krediye borçları var; bir yıl sonra biz ne yiyeceğiz, bunları neyle ödeyeceğiz diyorlar. Onun 
için, değerli milletvekilleri hakikaten, Malatya'da, özellikle bu 5 ilçemizin halkı çoluk çocuğun 
yüzüne bakamıyor. Çarşıda, birbirine, artık, nasıl selam vereceklerini ve özellikle akşam eve gitmek 
istemiyor bu insanlar değerli milletvekilleri. Durum bu kadar acı, bu kadar vahim. Olaya bir siyasî 
olarak, bir siyasetin hiçbir şeyiyle bakmayın, ekmek olarak bakın, aş olarak bakın, insan olarak 
bakın. Bu insanlar içinde partinize oy veren binlerce insan var arkadaşlar. Bu yöredeki insanların 
çoğu sizin partinize oy verdi. Değerli milletvekilleri, onun için, ekmeğe siyaseten bakmayın. Allah, 
kimseyi, çoluk çocuğuna karşı boynunu eğmesin. "Akşam, çoluk çocuğumun yüzüne nasıl 
bakacağım, yine ekmek istiyorlar" diye benim karşılaştığım en az yüzlerce kişi oldu. 

Değerli milletvekilleri, bir kere, bu bölgenin, doğrudan gelir desteklerine... Hangi bölgede 
olursa olsun, eğer, dondan, selden veya başka bir tabiî afete maruz kalmışsa, lütfen beklemeyin. 

Demin, Sayın Bakanım dedi ki: "2001 yılının hâlâ borcunu ödüyoruz." Değerli milletvekilleri, 
afet olmuş, altı yıl geçmiş, yeni borç ödüyoruz; böyle siyaset olur mu?! Böyle insan olur mu?! İn
sanlığa böyle bakılır mı arkadaşlar?! Nerede yaşıyoruz?! 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Aslanoğlu, konuşmanızı tamamlayınız. 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - İki yıl önce yine Malatya'da don olayı oldu. 

Kayısımızın yüzde 70'i gitti arkadaşlar, Malatya'da üretilen kayısının yüzde... Maalesef, burada, 
bas bas bağırdık; ama, yüzde 70 ürünümüz gitmesine rağmen, bir kuruş destek olmadınız. O insan
ların daha gübre borcu var, o insanların daha mazot borcu var, daha iki yıl önceki borçlarını hâlâ 
ödeyemedi arkadaşlar. Malatya ekonomisi durdu. Ayakkabıcı esnafı siftah edemiyor. Malatya'daki 
çarşıdaki insanlar birbirinin yüzüne bakıyor. Malatya ekonomisini yok ettik. İki yıl önceki donun 
borçları hâlâ duruyor; mazot borcu, gübre borcu... Bu nasıl bir ülke ki, hâlâ, gübreye yüzde 18 
KDV uyguluyoruz?! Ya, bu insanlar bizim insanlarımız. Bizim ürünümüz; bizim için üretiyor bu in
sanlar. 
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Değerli milletvekilleri, hepinize, insanlarım için yalvarıyorum, oradaki aç insanlar için yal
varıyorum, onlar bizim insanlarımız. Eğer, bu yasa böyle kalırsa, maalesef, o insanlara bir kuruş 
para ödeyemezsiniz. Gelin, bu insanlara, Türkiye'nin hangi bölgesinde don olmuşsa, Malatyamm 
Hekimhanında, Darendesinde, Kuluncakında, Doğanşehirinde, Akçadağmda bu insanlarımıza yar
dım etmek bizim görevimiz. 

İki yıl önce bunu vermediniz; ama, artık, etmeyin, isyan ederiz biz; bunu açık söylüyorum. Ek
meğimizi elimizden alıyorsunuz. Biz sizden iane istemiyoruz, biz sizden hibe istemiyoruz. Bu in
sanların, hep beraber gidelim, hep beraber, bunların ekmeğini nasıl vereceksek bunu istiyoruz. 

Onun için, sayın milletvekilleri, bugün Malatya'da, yarın başka bir ilde aynı şeyle karşılaşır
sınız. Gelin, bu yasayı değiştirelim, 2090 sayılı Yasayı. Toplam mal varlığının değil, elde ettiği 
ürünün yüzde 40'mı kaybetmişse, o ürün bedelinin yüzde 50'sini karşılayayım. Bunu söylemek is
tiyorum, bunu söylüyoruz. Bugün benim başıma, yarın sizin başınıza Allah vermesin, hiç kimseyi 
Allah aç bırakmasın. 

Hepinize saygılar sunuyorum; teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Aslanoğlu. 
Önerge üzerinde, Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç. 
Buyurun Sayın Kılıç. 
MUHARREM KILIÇ (Malatya) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Malatyamızda 25 

Nisanı 26 Nisana bağlayan gece bir don olayı yaşandı. Bu don olayı nedeniyle de Malatya'da, özel
likle Hekimhan, Kuluncak, Darende, Akçadağ ve Doğanşehir ilçelerimiz olmak üzere ürünlerin, 
kayısı ürününün büyük kısmı dondan zarar gördü. 

Değerli arkadaşlar, bu don sadece kayısıyı vurmadı; bunun yanında, özellikle Hekimhan 
yöresinde cevizler de çok büyük zarar gördü. Malatya'nın 14 ilçesi var; geçen hafta perşembe günü 
gittim, 11 ilçeyi bizzat gezdim, 3 ilçenin de ilgililerini çağırdık, Malatya'da görüştüm. Gerçekten, 
Malatya'nın durumu, Malatya'daki çiftçinin durumu içler açısı. Saym Valimizle görüştük, sayın kay
makamlarımızla görüştük. Tarım İl Müdürlüğümüz, şu anda, gerekli zarar tespitlerine başladı. 

Demin, burada, Sayın Bakan açıklama yaptı, dedi ki: "Olaydan haberimiz var." Değerli ar
kadaşlar, bir sayın bakanın olaydan sadece haberinin olması yetiyor mu?! Aradan bir hafta zaman 
geçti, bu Sayın Bakanın işleri çok mu fazlaydı; yani, lütfedip, bir Malatya'ya kadar gitseydi, Malat
ya'daki vatandaşlarımızın, çiftçilerimizin bu acılı günlerinde yanlarında olsaydı, acılarına ortak ol
saydı daha iyi olmaz mıydı?! Sadece Sayın Bakan değil, iktidar tarafından hiçbir yetkili, bu vatan
daşlarımızın bu acılı günlerinde, ne yazık ki, yanlarında yer almadı. Bu da, tüm Malatyalıları derin
den üzüyor; çünkü, bu Malatyalılar sizin partinize çok büyük destek verdiler. Seçimlerde, Malat
ya'dan 5 milletvekili çıkardınız değerli arkadaşlar; bunun karşılığını bu şekilde mi ödeyeceksiniz?!. 
Seçim olsaydı köy köy gezecektiniz, seçim olsaydı oy için gidecektiniz; ancak, vatandaşın başına 
bir felaket geldiği zaman, o zaman, niye vatandaşın yanında yer almıyoruz. Maalesef, bu durumlar, 
bizleri üzüyor değerli arkadaşlar. 

Değerli arkadaşlar, ne yazık ki, bu iktidar döneminde, Malatya'nın başından felaketler eksik ol
muyor. Aynı felaketi 2004'te de yaşadı Malatyalı. 2004'te de ürünleri çok büyük ölçüde zarar gör
dü; ancak, 2090 sayılı Yasa kapsamında değerlendirildiği için, Malatyalılara beş kuruş yardım edil
medi; ancak, aynı kapsamda, bazı bölgelere, özellikle Karadeniz Bölgesine, fındıktan dolayı, o böl
gedeki çiftçilere kısmen yardımcı olundu; ona teşekkür ediyorum, onlar da bizim insanlarımız; an
cak, Malatyalı hemşerilerimizin bir tek kuruşluk zararı, 2004 yılında, karşılanmadı. Şu anda da yine 
tespitler yapılıyor. Eminim ki, yine o tespitlerin sonunda, 2090 sayılı Yasa kapsamında, tüm mal
varlığının yüzde 40'ı yok olmadığı için, bu insanlara, yine yardım yapılmayacak. 
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Değerli arkadaşlar, hükümetlerin görevi sorunlara çözüm bulmaktır. Hükümetler, yasa bu şekil
de, yasa elimizi kolumuzu bağlıyor diyemezler. Sizler buraya, yasanın arkasına saklanmak için gel
mediniz. Yeterli çoğunluğunuz var, çiftçiyle ilgili, vatandaşla ilgili ne gibi olumlu öneri getirirseniz, 
Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz de buna destek vermeye hazırız; ancak, bu noktada, ne yazık ki, 
yeterli bir çalışma göremiyoruz. 

Değerli arkadaşlar, Malatya'daki çiftçinin sorunu sadece çiftçiyi etkilemiyor, Malatya'da esnaf 
da çok perişan. 2004'te kayısıyı don vurdu, 2005'te kayısı fiyatları masrafını bile karşılamadı. O 
yüzden, 2005 yılında Malatya'da, değerli arkadaşlarım, 2 500 esnaf kepenk kapattı. Malatya'da yap
rak kımıldamıyor. Malatya'da insanların yüzü gülmüyor. Yine... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Konuşmanızı tamamlayın Sayın Kılıç, buyurun. 
MUHARREM KILIÇ (Devamla) - Sağ olun efendim. 
Değerli arkadaşlar, geçen yıl, bu Meclisten çok önemli bir yasa çıktı, 5363 sayılı Tarım Sigor

taları Yasası. Bu yasa çıkarken, biz de geldik, buradan, bu yasayı desteklediğimizi söyledik, sizlere 
teşekkür ettik. Yasa, geçen sene 14.6'da çıktı, yani haziran ayında. Yasayla ilgili yönetmelik 9 uncu 
ayda çıktı, 2005'in; ancak, yasa çıkarmak yetmiyor değerli arkadaşlar. 2090 sayılı Yasa elimizi 
kolumuzu bağlıyor diyorsunuz; ancak, şu Meclisten arkadaşlarımızın desteğiyle çıkardığınız 5363 
sayılı Tarım Sigortaları Yasasını da uygulamıyorsunuz değerli arkadaşlar. Burada, Sayın Bakan, 
demin, geldi konuştu. Bu yasayla ilgili, Tarım Sigortası Yasasıyla ilgili Türkiye genelinde sadece 
90 ilçede pilot uygulama yaptıklarını söylüyor. 

Peki, değerli arkadaşlar, biz bu yasayı çıkarırken, bu yasayı Türkiye'nin sadece 90 ilçesinde uy
gulayın diye mi çıkardık; yasada öyle bir hüküm var mıydı; yasada yok. Ben yönetmeliği inceledim, 
yönetmelikte de yok. Madem uygulamayacaktınız, madem yerine getirmeyecektiniz, bu Tarım 
Sigortası Yasasını, değerli arkadaşlar, niye çıkardık?! Bu nedenle, yasaları çıkarmak değil, uy
gulamak önemli. Bir de, olaylara bakış açısı önemli, zihniyet önemli. Zihniyet olarak, acaba, biz, 
vatandaşın sorunlarına çözüm üretmek için mi burada bulunuyoruz, yoksa, sadece belli gruplara 
yönelik mi birtakım düzenlemeler yapıyoruz; bu, çok önemli değerli arkadaşlar. 

Şu anda, arkadaşımın bir kanun teklifi var, çok da olumlu bir kanun teklifi; çünkü, 2090 sayılı 
Yasa diyor ki: Tüm mal varlığının yüzde 40'ı kaybedilirse, ancak o zaman zarar karşılanır. Ancak, 
bu mümkün değil değerli arkadaşlar. Bu çiftçinin tüm kayısısı yok olmuş, bir tek yiyecek kayısı yok 
bazı bölgelerde. Peki, bu insanın traktörü de mi yok olacak, bu insanın evi de mi yıkılacak, bu in
sanın tarlası heyelana mı gidecek, bu, tüm mal varlığının yüzde 40'ını nasıl kaybedecek?! 

BAŞKAN - Sayın Kılıç, lütfen, toparlar mısınız. 
MUHARREM KILIÇ (Devamla) - Bitireceğim efendim. 
BAŞKAN-Lütfen... 
MUHARREM KILIÇ (Devamla) - Sağ olun efendim. 
Bu nedenle, bu öneriyi lütfen, destekleyelim. 
Bunun yanında, değerli arkadaşlar, Malatyalı çiftçiler, bir an önce 2005 yılından kalan doğ

rudan gelir desteklerinin ödenmesini talep ediyorlar; çünkü, çiftçi çok zor durumda, çok mağdur, 
borçlarını ödeyememiş. Bu çiftçilerimize düşük faizli kredi temin etmek zorundayız. Başka türlü bu 
çiftçinin kendini toparlaması mümkün değil. 

Yine, Bağ-Kura, tarım sigortasına, Sulama Birliğine, TEDAŞ'a bu çiftçilerin borçları var; bun
ların mutlaka yeniden düzenlenmesi gerekiyor değerli arkadaşlar. Buradaki değerli milletvekil
lerinin. .. Çünkü, bu sorun iktidar-muhalefet sorunu değil, oradaki bahçesi donan vatandaşlarımızın 
hepsi Cumhuriyet Halk Partili de değil, büyük çoğunluğu da belki sizin partinize oy vermişlerdir. 
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Gelin, bu soruna duyarlı yaklaşalım, arkadaşımızın kanun teklifini hep beraber destekleyelim, hiç 
olmazsa bu soruna kısmen çözüm bulalım. 

Bu düşüncelerle, arkadaşlarımın bu kanun teklifine destek vereceği inancıyla, tümünüze say
gılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Evet, sayın milletvekilleri... 
Efendim Hocam?.. 
HALUK KOÇ (Samsun) - Yok bir şey. 
BAŞKAN - Karar yetersayısı mı istiyorsunuz? 
HALUK KOÇ (Samsun) - Evet. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
HALUK KOÇ (Samsun) - Karar yetersayısının aranılmasını istiyorum. 
BAŞKAN - Karar yetersayısını arayacağım. 
HALUK KOÇ (Samsun) - Başkanım, 94; ben saydım, onun için istiyorum. 
BAŞKAN - Kabul etmeyenler... 
Sayın milletvekilleri, önerge kabul edilmemiştir; karar yetersayısı vardır. 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Ama, bir dakika ya!.. Kabul edenlere bak

madınız ki Başkanım! 
BAŞKAN - Alınan karar gereğince, sözlü soruları ve 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 

/.- 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 alınan 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. 

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

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 
Tasarının görüşülmesi ertelenmiştir. 
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. 

3.- 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) 
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BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 
Tasarının görüşülmesi ertelenmiştir. 
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. 

4.- 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. 
Tasarının görüşülmesi ertelenmiştir. 
5 inci sırada yer alan, Çankırı Milletvekili Tevfık Akbak'ın, Karayolları Trafik Kanununda 

Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu raporunun görüşmelerine baş
lıyoruz. 

5.- Çankırı Milletvekili Tevfık Akbak'ın; Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/731) (S. Sayısı: 1137) (x) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Komisyon raporu 1137 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Teklifin tümü üzerinde, AK Parti Grubu adına Çankırı Milletvekili Tevfık Akbak, Cumhuriyet 

Halk Partisi Grubu adına İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü, Anavatan Grubu adına Erzurum Millet
vekili İbrahim Özdoğan... 

Sayın Tevfık Akbak, buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
AK PARTİ GRUBU ADINA TEVFİK AKBAK (Çankırı) - Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri; Karayolları Trafik Kanununda değişiklik yapılmasıyla ilgili hazırlamış olduğum kanun teklifim 
üzerinde sizleri bilgilendirmek için, AK Parti Grubum adına söz almış bulunuyorum; Yüce 
Heyetinizi saygıyla selamlarım. 

Değerli arkadaşlar, değişikliğim teklif ettiğim 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile araç
ların ağırlık ve boyut kontrollerini yapmak veya yaptırmak ve aykırı görülen hususlar hakkında suç 
ve ceza tutanağı düzenleme yetkisi, yaklaşık yirmiüç yıl öncesi, Karayolları Genel Müdürlüğümüze 
verilmiştir; ancak, takdir edileceği üzere, günümüz nakliyeciliği, gerek hacim bakımından gerekse 
nitelik bakımından, yirmi yıl öncesine göre çok farklı bir noktaya gelmiştir. 

Ülkemizde, son yıllarda, tüm alanlarda olduğu gibi, nakliye sektöründe de ciddî değişiklikleri 
ve gelişmeleri birlikte yaşamaktayız. Bugün, ülkemizde, gayri safî yurtiçi hâsılamızın yaklaşık yüz
de 10'u taşımacılıkla ve ulaştırma faaliyetleriyle ilgilidir ve karayolu taşımacılığının da, toplam 
taşımacılık faaliyetleri içerisindeki payı üzde 95'tir. 

Maalesef, bugün gelinen noktada, geçmişteki yanlış uygulamalardan, gerekli tedbirlerin 
zamanında alınmamasından kaynaklanan, dünyada eşine az rastlanan plansız, sorunlu bir nakliye 
sektörüyle karşı karşıyayız ve yine, maalesef, bugün itibariyle ülkemizin ihtiyacının yaklaşık 2,5 kat 
fazlası yük ve yolcu taşıma aracımız oluşmuş; bunun neticesinde, sektördeki nakliyeci esnafımız 
umutsuz ve huzursuzdur. Kaldı ki, tüm dünyada ve gelişen ülkelerde kara taşımacılığı yerine deniz
yolları, demiryolları ve havayolları taşımacılığı geliştirilmiş; özellikle petrol tüketiminde, nakil 
vasıta temininde dışa bağlı ülkeler tercihlerini daha ekonomik olan alanlara kaydırmışlardır. Ne 
yazık ki, ülkemizde, sektörle ilgili tedbirler zamanında alınmamıştır. 

(x) 1137 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Ülke ekonomisinde önemli bir yer tutan nakliye sektörünün geldiği bu noktada, Hükümetimiz, 
Ulaştırma Bakanlığımızın Kara Ulaştırma Genel Müdürlüğünce sektörü başıboşluktan kurtarmak, 
geçmişteki yanlış uygulamalara son vermek, taşıyanın, taşınanın hak ve menfaatlarını disipline et
mek üzere hazırladığımız ve 2003 yılında Yüce Meclisimizin kabul etmiş olduğu 4925 sayılı 
Karayolu Taşıma Kanunu yürürlüğe girmiştir. Bu kanunla, büyük bir piyasayı ciddî bir düzen
lemeye tabi tuttuk, lisans denetimi getirdik, taşımacıların ve hizmetten yararlananların haklarını, 
yükümlülüklerini ve sorumluluklarını belirledik, adil bir rekabet piyasası oluşturmak için tedbirler 
aldık, yeni bir sistem oluşturduk. Bu yasayla, gerek yurtiçi gerek yurtdışı nakliyelerde, Avrupa Bir
liği normları doğrultusunda yeni düzenlemeler getirildi. Özellikle milletvekillerimizin de yakinen 
bildiği gibi, bölgelerindeki nakliyeci esnafımızın ilk anda tepki gösterdiği Kİ, K2 gibi belgelerin 
alınması yasa gereği istenildi. 

Bu düzenlemelerle, taşımada düzen ve güvenin sağlanması, taşıma işlerinde istihdam edilen
lerin nitelikleri, hakları ve sorumlulukları belirlendi. Burada amaç, sektörü başıboşluktan kurtar
mak, meslekte bir ciddiyet ve ihtisaslaşma temin etmek, mesleğin saygınlığını artırmak, en önem
lisi, sektördeki arz fazlasını, alınan önlemlerle, uzun vadede azaltmak, piyasayı tedricen yerine 
oturtturmaktı. Bununla ilgili, Ulaştırma Bakanlığı yetkililerince sektör temsilcileriyle bilgi alış
verişinde bulunuldu, çok sayıda toplantılar düzenlendi. Asıl amacın, uzun vadede sektörün ve nak
liyeci kesimin lehine olduğu anlatıldı; bu niyetimiz de sektör yetkililerince anlaşıldı. 

4925 sayılı Yasayla bu düzenlemeler yapılırken, ne var ki, sektörü çok rahatsız eden, ülke 
ekonomisine zarar veren, yol standardına, araçlara zarar veren, kayıtdışılığa sebep olan nakliyeci es
nafımızın "istiap haddi" diye adlandırdığı, araçların öngörülenden fazla yük taşıması hususundaki 
denetleme ve gerekli tedbirlerin alınması görevi, 2918 sayılı Trafik Kanunumuzla, sözlerimin başın
da da ifade ettiğim gibi, yaklaşık yirmiüç yıldır Karayolları Genel Müdürlüğümüze aittir; ama, itiraf 
edilmeli ki, mevcut haliyle bu denetimin imkânsızlık ve altyapı eksikliği nedeniyle gerektiği gibi 
yapılamadığı da bir gerçektir. 

Gereğinden fazla büyüyen nakliye sektörümüzle ilgili bu hizmetin asıl amacı yol yapmak olan, 
özellikle hizmet ağını ve hizmet alanını bölünmüş yol çalışmalarıyla da daha da artıran Karayol-
larımızdan alınarak, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu çerçevesinde sektörle ilgili düzenlemeler 
ve hizmetlerin planlayıcısı olan Ulaştırma Bakanlığımıza ve Kara Ulaştırma Genel Müdür
lüğümüzün yetki ve sorumluluğuna verilmesi bu teklifimizin yasalaşmasıyla mümkün olacaktır. 

Değerli arkadaşlar, bu değişiklikle Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesindeki makine ve teç
hizat Ulaştırma Bakanlığımıza devredilecek. Ulaştırma Bakanlığımız, zaten kontrol etmekle mükel
lef olduğu nakliyeci esnafımızın ağırlık ve boyut kontrolünü de üstlenmiş olacaktır. Burada aynı 
maksatlı hizmetlerin tek otorite altında toplanması temin edilirken, daha etkin, daha faydalı olması 
sağlanacaktır. 

Ulaştırma Bakanlığımıza devredilecek makine ve teçhizatla birlikte, Bakanlığımızın belgeler 
karşılığında tahsil ettiği fonun da bu hizmetlerde kullanılmasıyla sağlam bir altyapı tesis edilecek, 
denetim hizmetlerinin sağlıklı yürütülmesi, nakliyeci esnafımızın da kazançlı çıkmasına yardımcı 
olacaktır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; verdiğimiz kanun teklifinin komisyon görüşmelerinde, bazı 
milletvekili arkadaşlarımız, çeşitli açılardan eleştiriler getirdiler, dediler ki: Karayolları Genel 
Müdürlüğü bu denetimleri yapamıyor mu da, yetki alıp, Ulaştırma Bakanlığına veriyorsunuz?! 

Takdir edileceği üzere, Karayolları Genel Müdürlüğümüzün imkânları, teknik altyapısı, per
sonel sayısı ve deneyimi bu görevin yerine getirilmesi hususunda bir problem oluşturmamakta; an
cak, bu denetim görevi, Karayolları Genel Müdürlüğümüzün, bugünkü gelinen nokta itibariyle, as
lî görevi olmamalıdır. Karayollarının, yol standartlarının korunması, bozulan yolların onarılması, 
yeni yolların inşa edilmesi, aslî görevi ve önceliği olmalıdır. 
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Karayollarımızın, özellikle iktidarımız döneminde, hepimizin bildiği gibi, çok önemli ve ön
celikli görevleri daha da artmış, teşkilatı her zamankinden daha da çok çalışmak zorunda bırakmış
tır. Zira, Hükümetimizin kararlılığı ve desteğiyle, Karayolları Genel Müdürlüğümüzün de gayret
leriyle, ülkemizde yaklaşık 7 000 kilometreden fazla bölünmüş yol, nakliyeci sektörümüzün ve 
vatandaşımızın hizmetine sunulmuştur. Bu çalışmalar büyük bir hızla devam etmektedir. 

Ayrıca, kara taşımacılığı artık geçmişteki gibi değildir. Ülkemizin gayri safî yurtiçi hâsılasın
dan da anlaşılacağı gibi, yasanın çıktığı yıllara göre kıyaslandığında, bugün çok karmaşık ve 
büyümüş bir sektör var karşımızda. 

Bir başka tenkit edilen husus da muhalefet milletvekillerince, bazı arkadaşlarımız, bazı eylem 
ve işlemlerin ayrı ayrı bakanlıklar tarafından denetlenmesi gerektiği, zira, bakanlıklardan birisinin 
ayrıcalıklı bir uygulamaya izin vermesi, bir diğerinin buna müsaade etmemesi gibi konuları öne sür
müşlerdir. Ayrı birimlerin biri diğerini denetler manasına gelen tenkitleri olmuştur. Dolayısıyla, 
kara ulaştırmasıyla ilgili her türlü planlamayı yapan, hizmetleri yürüten Ulaştırma Bakanlığı var 
iken, Karayolları Genel Müdürlüğümüz bu görevine devam etsin dediler. 

Arkadaşlar, doğrusu, bunu anlamakta güçlük çekiyorum. Bu, güvensizlik üzerine kurulan şüp
heci bir yaklaşımdır. İnanıyorum ki, aynı hizmet dalındaki faaliyetlerin ilgili otoritelerce bir çatı al
tında yürütülmesi hizmet kalitesini artıracak, bürokrasiyi de azaltacaktır. Arkadaşlarımız, yersiz ve 
anlamsız vehimlere kapıldıklarını, yasanın değişen şartlara uyarlandığını ilerleyen zamanda ken
dileri de yakinen göreceklerdir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sektörü yakından takip edenlerin malumu olduğu üzere, 
her aracın ruhsatında, aracın motor gücüne, dingil sayısına, tekerlek ebadına göre taşıyabileceği yük 
miktarı, yüklü ağırlık miktarı yazılıdır. Örneğin, bir aracın ruhsatında yazan yüklü ağırlığı 27 000 
kilogram ve boş ağırlığı 12 000 kilogram ise, taşıyabileceği yük miktarı 15 000 kilogramdır. Bu 
aracın 15 tondan fazla yük alması yasaktır, 15 tondan fazla yük verilmesi de yasaktır. İşte, bu 
denetim, yapacak olduğumuz bu değişiklikle, 4925 sayılı Yasayla nakliye sektörünü yeniden 
yapılandıran, dizayn eden Ulaştırma Bakanlığına devredilecek, Ulaştırma Bakanlığımız yeni ekip
manlarla, seyyar kantarlarla 24 saat denetimler yaparak daha verimli bir hizmeti ortaya çıkaracak
tır. 

Mevcut yasanın müsaade etmediği, nakliyeci esnafımızın da arzu etmediği halde bir başkası 
taşıyor diye 15 tonluk kamyonuna 30 ton yükleyerek aynı navlunla nakliyecimizin aracının yıpran
masını, yolların bozulmasını, bozulan araç ve yollardan millî ekonomimizin zarar görmesini, fazla 
tonaj karşısında çaresiz kalan kamyoncunun rekabet edebilmesi için vasıfsız, ucuz yakıt aramasını, 
yolda kontrolden kaçmak istediği için 30 tonluk yükü 15 tonluk fatura ile irsaliye düzenlemekle or
taya çıkan kayıtdışılığı ve onun sebep olacağı vergi kaybını, daha sayamayacağımız birçok zararları 
yeni yapılanmayla önlemiş olacağız. 

Değerli arkadaşlarım, bu değişiklikle, piyasada arz fazlası araçların normal yüklerini 
taşımasıyla en az yüzde 30 ve yüzde 40'lara varan ilave araca daha imkân çıkacak; diğer ifadeyle, 
nakliyeci esnafımızın kazancı artarken kayıtdışılık azalacak ve çok yönlü bir kazanım olacaktır, yol
larımızın daha uzun ömürlü, araçlarımızın daha az yıpranması temin edilecektir. Bu değişiklikle bir
likte yapılacak denetimlerin de artırılmasıyla sadece nakliyecilere değil, yük gönderenlere de 
sorumluluk yükleniyor ve cezaî müeyyideler öngörülüyor. 

Değerli arkadaşlarım, sözlerimi tamamlarken kanun teklifimizin kabulü noktasında siz değerli 
milletvekili arkadaşlarımın desteklerini bekliyorum; Yüce Heyetinizin oylarıyla yasalaşacağına 
inandığım teklifimizin, nakliyeci sektörümüze, sektörden hizmet alan vatandaşlarımıza, ülkemize 
hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum; sizleri, tekrar, saygıyla selamlıyorum. (AK Parti 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Akbak. 
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Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, İzmir Milletvekili Sayın Hakkı Ülkü... 
Sayın Ülkü, buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA HAKKI ÜLKÜ (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Çankırı 

Milletvekili Sayın Tevfık Akbak'ın, Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Kanun Teklifi üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; Yüce 
Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, ülkemiz trafik canavarına yılda 5 000'in üzerinde ölü, yüzbinlerce 
yaralı, 10 milyar dolarlarla ifade edilebilecek maddî kayıplar veriyor. Bu açıdan bakacak olursak, 
Karayolları Trafik Kanunu, bizim en yaşamsal gündem maddelerimizden birisidir. Yıllık bilançoları 
incelediğimiz zaman Karayolları Trafik Kanununun kapsamlı bir biçimde elden geçirilmesi 
konusunda herkes hemfikirdir. Hal böyleyken, biz, Karayolları Trafik Kanunu yerine, kanunda 
değişiklik öngören bir teklifi görüşüyoruz, tartışıyoruz; üstelik teklifin gelişi de çok düşün
dürücüdür. 

Sayın milletvekilleri, İçtüzük hükümlerine göre teklif ya da tasarılar komisyona gelir ve il
gililerin incelemesi için 48 saat bekler. Milletvekillerine dağıtılır ve 48 saat onların incelemesine 
sunulur. Milletvekilleri inceler, eksiğini yanlışlarını bulur, ifade eder, komisyondan sağlıklı bir 
şekilde geçmesi için de katkıda bulunur; bu, olması gerekendir; çok acil durumlar istisna, genel 
kural böyledir. Ancak, İktidar Grubunun aciliyet gerektiren durumları genel kural haline getirdiğini 
üzülerek görmekteyiz. Bu kanun teklifi de buna çok iyi bir örnek teşkil etmektedir. 

Bu kanun teklifi komisyona geldi. Karayolları temsilcisi olmamasına rağmen, ısrarla görüşül
mek istendi. İktidar Grubunun sağduyulu milletvekilleri ve bizim çabalarımızla hiç değilse alt 
komisyon kurulmasını sağlayabildik. Hemen alt komisyonda görüşüldü, tekrar komisyona geldi ve 
yıldırım hızıyla geçti. Aynı hızla şu anda Genel Kurulda da görüşüyoruz. 

Değerli milletvekilleri, karayollarında tabelalar görürüz, ilanlar okuruz; der ki: "Sürat felaket
tir." Şimdi de ben öğrenmek istiyorum bu teklifteki sürat niye? Ne yapmak istiyorsunuz? Bu acele 
neden? Niye yangından mal kaçırır gibi aceleyle teklifi yasalaştırmak istiyorsunuz? Niçin? Kim 
için? 

Oysa, bakınız değerli milletvekilleri, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda kapsamlı 
değişiklikler öngören tasarı ilk kez 19 Ekim 2004 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan
lığına sunuldu. 24 Ekim 2004 tarihinde komisyona havale edildi. 3 Kasım 2004 tarihinde alt komis
yon kuruldu. Bizim de katkılarımızla 9 Haziran 2005 tarihinde çalışmalar tamamlandı. Tamamlan
dı; ama, tasarı geri çekildi. 7 Aralık 2005'te yeniden alt komisyona havale edildi. 8 Aralık 2005 
günü komisyona geldi ve komisyonda görüşülerek kabul edildi. O tarihten beri de Genel Kurulda 
görüşülmeyi bekliyor. Yılan hikâyesi gibi uzadıkça uzuyor. 

Şimdi, biz ne yapıyoruz; bu kadar çaba harcanmış iken, bu kadar emek verilmiş ve konu 
bütünüyle ele alınıp, düzenlenmişken, o tasarıyı kış uykusuna yatırıp, değişiklik tasarısını 
görüşüyoruz. Bunun küçük bir parçasını yasalaştırmaya çalışıyoruz. Oysa, biz, o tasarıyı tartışıyor 
olmalıydık. Doğrusunu söylemek gerekirse, bunu anlamakta güçlük çekiyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Akbak'ın yapmış olduğu değişiklik teklifinin hızı 
kadar, gerekçeleri de tartışmaya açık. Teklif, ağırlık ve boyut kontrollerini, araç muayenelerini, 
muayene istasyonlarının kontrollerini, idarî para cezası verme yetkisini, karayolları taşımacılığında 
gerekli koordinasyonun sağlanması gibi yetkilerin tamamen Ulaştırma Bakanlığına devredilmesini 
öngörüyor "yapmak" ya da "yaptırmak" gibi deyimlerle. 

Teklifin alt komisyon raporundaki gerekçesini de sizlerle paylaşmak istiyorum: "Karayolları 
Genel Müdürlüğünün ana görevi olmayan ve kendisini ancak yolların yıpranması bakımından il
gilendiren bu görev güçlükle yerine getirilmektedir ve görevin yerine getirilmesinde kimi zaman 
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aksaklıklar olmaktadır. Bunun nedeni, Genel Müdürlüğün sınırlı bütçe olanakları nedeniyle per
sonel ve donanım eksikliği içinde olmasıdır. Genel Müdürlük, kaynaklarını ana işlevlerinin yerine 
getirilmesi için kullanmakta ve kendisi için tali sayılabilecek bu işe yeterli personel ve kaynak 
ayıramamaktadır" denilmektedir. 

Değerli milletvekilleri, bundan daha komik bir gerekçe düşünülemez. Burada, benim, bizlerin 
anlamakta güçlük çektiğimiz nokta şu: Söz konusu bu iki bakanlık, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 
bakanlıkları değil midir?! Bu iki bakanlığın bütçesinin kaynağı da aynı yer değil midir?! Bakanlık
ların tümünün kaynaklarını aldığı tek bir merkezî bütçe yok mudur?! Madem söz konusu bakanlığın 
bütçesinde böyle bir açık vardır, o zaman, bunu dengeleme yoluna gidersin; personel sıkıntısı var
sa, personel istihdam edersin, bakanlığa merkezî bütçeden yeterli kaynağı ayırırsın olur biter; ama, 
yok, bunlar yapılmıyor, başka çözüm arayışları içerisine giriliyor. Yapılmak istenilen, yapmak is
tediğiniz değişikliğin esas gerekçesinin maddî kaynak ve personel olmadığı çok açık. Esas gerek
çesi, sayın milletvekilleri, değişiklik teklifinin 2 nci gerekçesinde, karayolu taşımacılığının tek bir 
otorite tarafından planlanması gerektiği iddiasıdır. Bu noktada, 1 'den çok otoritenin aynı konuda 
görevli olmasından duyulan rahatsızlık giderilmiştir. Karayolu taşımacılığı devasa bir olgudur. 
Bakanlıkların görev ve yetkilerinin zaman zaman kesişmesi gayet doğaldır da. Üstelik, yolların 
bakım, yapım ve onarımında, sorumlu bakanlığın trafikle ilgili kısmî yetkilerle donatılmış olması 
da çok normaldir. Üstelik, l'den fazla otoriteyle karşı karşıya olmak, kişi ve gruplara ayrıcalıklı 
muamele edilmesini de zorlaştırır. İşte, mesele burada düğümlenmekte. 

Değişikliğin esas amacı alt komisyon raporunun 3 üncü maddesinde açıkça görülmektedir. Siz
lere, değişikliğin 3 üncü gerekçesini, 3 üncü maddedeki gerekçesini aynen okuyorum: "Özel sektör 
açısından bakıldığında, girişimcilerin aynı alanda l'den fazla otoriteyle muhatap olmaları bürok
rasiyi artırıcı bir anlam taşıyor. Girişimciler, sorumluluklarıyla ilgili olarak, tek otoriteyle muhatap 
olmak istediklerini, l'den fazla otoritenin farklı uygulamaları nedeniyle güç durumda kaldıklarını 
ifade etmektedirler." Bu gerekçeyi tercüme edersek şunu anlarız: Özel sektör grupları, kendilerine 
ayrıcalıklı muamele edilmesinin kolaylaştırılmasını talep etmektedirler. İşte, değişikliğin ana gerek
çesi bence budur. Yani, özel sektör temsilcilerinin Ulaştırma Bakanlığında daha rahat hareket 
edebileceklerine olan inançlarıdır. Öyle değil mi Sayın Bakan? 

ULAŞTIRMA BAKANI BİNALİ YILDIRIM (İstanbul) - Doğru!.. 
HAKKI ÜLKÜ (Devamla) - Çünkü, bu durumda, aynı eylem ve işlemlerin iki ayrı otorite 

tarafından doğrulanması ve kontrol edilmesi gerekmektedir. Bakanlıklardan biri ayrıcalıklı uy
gulamaya izin verse, bir diğerinin vermeme ihtimali vardır. Ayrıca, bu durumda, bakanlıkların, bir 
anlamda birbirlerini denetleyeceği de kuşkusuzdur. Zaten, komisyondaki, gerek Ulaştırma Bakan
lığı elamanları gerekse Bayındırlık Bakanlığı elamanları "vallahi biz vermek istemiyoruz" diğerleri 
de "vallahi biz de almak istemiyoruz" şeklinde ifadelerde bulunmuşlardır biz sorduğumuz zaman. 

Sayın milletvekilleri, yeni düzenleme, bürokrasiyi azaltmaktan çok, İktidar Grubuna yakın 
kişilere ayrıcalıklı konum kazandırmaya yöneliktir gibi geliyor; işte, değişiklik teklifinin aceleyle 
buraya getirilmesindeki telaş da budur. Trafikteki ölülerini sayamayari ülkemizde, bazı özel sektör 
gruplarına rant sağlamak için, keyfî bir şekilde, yasalarla böylesine oynamak kabul edilebilir değil
dir. 

Değerli milletvekilleri, zamanımız var, aşağı yukarı yarısını kullandım. Bu anlamda, bazı 
değişiklik gerekçelerini de verdik; belki bazıları kabul edilir, belki bazıları kabul edilmez; ama, o 
bir tarafa, onları biraz sonra tekrar görüşürüz. 

Dün, bilindiği gibi, 1 Mayıstı. 1 Mayıs, emekçinin bayramı. Biz de, emekçilerle bir arada 
bulunmak için İzmir'deki Gündoğdu Meydanında bulunduk. Her şey gayet güzel gidiyordu. Biz de, 
Cumhuriyet Halk Partisinin bayrağı altında bu bayrama katılmıştık. Hava güzel, insanlar en temiz, 
en yeni elbiselerini giymişler, kutlama güzel, hiçbir şey yok, şarkılar söyleniyor, türküler söy-
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leniyor, her şey paylaşılıyor; ama, burada sık sık -Genel Kurulda- kendilerini savunduğumuz polis 
arkadaşlardan bazıları -ki, ne kadar zor durumda çalıştıklarını biliyoruz- durup dururken, oradaki 
insanların bir araya gelmesini önlemek, oradaki o güzelliği yok etmek için, ceplerinden çıkardıkları 
biber gazını etrafa fırlatıverdiler ve hepimizin dağılmasını sağladılar. Bundan, tabiî, başta İçişleri 
Bakanı olmak üzere, giderek tüm Emniyet yetkililerinin sorumlu olduğunu söylemek lazım. Oysa, 
bütün dünyada 1 Mayıslar gerçekten de İşçi Bayramı olarak kutlanmakta ve görkemli bir şekilde 
kutlanmaktadır. Benim bilebildiğim kadarıyla, 116 ülkede dün gerçekten bayram vardı; ama, bizim 
ülkemizde ta eskiden beri, hatta, çokpartili döneme geçtiğimizden bu yana 1 Mayıs kutlamaları 
nedense büyük bir gerilime sahne olmaktadır. Oysa, insanların kendilerini özgürce ifade edebil
melerini sağlayacak olan ve yılda sadece 1 gün olan böylesi bir bayram kutlamasını onlara, emek
çilere çok görmek... Hele özgürlükçülüğü bizden daha fazla savunduğunu iddia eden AKP İk
tidarını, doğrusunu söylemek gerekirse, hiç ama hiç hoş görülmeyecek bir tavır içerisinde gördüm. 
Bu nedenle, dünkü davranışları nedeniyle, o davranışa neden olan kişileri kınıyorum. İşçilerin bun
dan sonra böylesi bir durumla karşılaşmayacakları dileklerimle hepinize saygılar sunuyorum. (CHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ülkü. 
Anavatan Partisi Grubu adına Erzurum Milletvekili İbrahim Özdoğan; buyurun. 
ANAVATAN PARTİSİ GRUBU ADINA İBRAHİM ÖZDOĞAN (Erzurum) - Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; Çankırı Milletvekili Tevfık Akbak'm, Karayolları Trafik Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifinin geneli üzerinde Anavatan Partisi Grubu adına söz 
almış bulunmaktayım; bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, kanun teklifiyle karayolu taşımacılığında Karayolları Genel Müdürlüğüne 
verilmiş birkısım yetki ve görevler Ulaştırma Bakanlığına devredilmektedir. Yine teklifle YTL'ye 
uyum ve para cezalarına ilişkin değişiklikler yapılmaktadır. Aynı şekilde, ticarî taşıt kullanan 
sürücülerin meslekî yeterlilik şartının kanundan çıkartılması da, bu teklifle amaç edilmektedir. 

Değerli arkadaşlar, ülkemizin ulaştırma sistem ve hizmetlerinin, çağın gereklerine uygun geliş
tirilmesi çok çok önemlidir. 

Ulaştırma hizmetleri ve karayollarının geliştirilmesinde kamu kuruluşları arasındaki yetki ve 
sorumlulukların paylaşılması da ayrıca önem arz etmektedir. Çünkü, kamu hizmetleri özü itibariy
le karmaşık ve çok boyutludur. Bir kamu hizmetinin bazen bir bakanlık tarafından yerine getirilmesi 
daha yararlı olabilir; ama, bazen bir hizmetin iki veya üç bakanlık tarafından yerine getirilmesi daha 
etkin ve daha yararlı da olabilir. Önemli olan, kurum ve kuruluşlararası koordinasyonun ve uyum
lu çalışmanın sağlanmasıdır. 

Hükümetin işi, şikâyet etmek ve düşünmeden kanun değiştirmek değildir. Hükümetlerin işi, 
planlı programlı davranmaktır, basiretli davranmaktır. İçişleri Komisyonu raporunda Karayolları 
Genel Müdürlüğü yetkilileri tarafından da bu aktarmanın gerekli olduğunun ifade edildiği belirtil
mektedir. Ancak, hemen sonra, Genel Müdürlüğün yetersiz bütçe olanakları, personel ve donanım 
eksikliği gerekçe gösterilmektedir. ' 

Değerli arkadaşlarım, bu gerekçelerle böyle bir yetki devrini yaparsanız, insanların kafasında, 
haklı olarak, bazı soru işaretleri oluşturabilirsiniz. Çünkü, bakanlıklar tüm kaynaklarını aynı mer
kezî bütçeden almaktadır. Bütçe sıkıntısı varsa, merkezî bütçeden kaynak aktarırsınız, personel tak
viyesi yaparsınız, donanım takviyesi yaparsınız. Dolayısıyla, değişikliğin gerekçesi bu olmamalıdır. 
Eğer bu yetkileri Ulaştırma Bakanlığına devrediyorsanız, bunun yararlarının ne olduğunu gerek
çede belirtmelisiniz. Bu kamu hizmetlerinin Ulaştırma Bakanlığınca nasıl yerine getirileceğini, 
mümkün olup olmadığını araştırmalısınız. Personeli yeterli midir, deneyimli çalışanları var mıdır, 
kamu hizmetinin ifasında bir aksaklık olacak mıdır, olmayacak mıdır; bütün bunların araştırılması 
ve ona göre karar verilmesi gerekmektedir; yoksa, yararlı bir faaliyet varsa, bunun gerekçeleri or-
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taya konulmuşsa doğru olanın her zaman arkasında durmuşuzdur, bundan sonra da Anavatan Par
tisi olarak durmaya hazırız. 

Geleceğimizi ve trafik güvenliğimizi emanet ettiğimiz karayolları trafik sistemimizin daha 
düzenli ve sistemli olması gerekmektedir. Bir yapı düşünün ki, yaptığı yanlışlığı düzeltmek için 
kanun değişikliği yapmak zorunda kalmıyor. Kişilerin yanlış yapması anlaşılabilir değerli arkadaş
larım; ancak, bu yanlışlığın sistem içerisinde sürdürülmesi akıl alır bir şey değildir. Kanunları 
yaparken, kanunun, kamu hizmetlerinin sistematiğini bozmamak gerekir; yani, kaş yapayım derken 
göz çıkarmamak gerekmektedir; ancak, ülkemizin trafik ve karayolları sorununu çözmek daha da 
önemlidir. 

Değerli arkadaşlarım, Allah'ın her günü karayollarımızın yetersizliği yüzünden bu ülkede trafik 
kazalarına şahit oluyoruz, onlarca insanımız ölüyor, onlarca insanımız yaralanabiliyor. Bu kazaların 
sebep olduğu ölümlere, yaralanmalara, sakatlıklara ve işgücü kayıplarına, geride bırakılan yetimlere 
ve kimsesizlere çokça şahit oluyoruz. Bu, çok vahim bir durumdur. 

Şimdi, esas konumuza gelelim. Değerli arkadaşlar, bilindiği gibi, ülkemizde ağırlıklı olarak 
karayolu taşımacılığı yapılmaktadır. Turizm ruhsatıyla çalışan şirketlerden nakliye şirketlerine, kar
go işletmeciliğine kadar karayolu taşımacılığı, malların nakliyesinde ağırlıklı olarak tercih edildiği 
gibi, yüzbinlerce vatandaşımız için de ekmek kapısı olma özelliğini taşımaktadır. Ülkemiz karayol
larında ticarî taşımacılığın çokluğundan kaynaklanan bir yoğunluk mevcuttur. Bu yoğunluk doğru 
biçimde organize edilebilmelidir, denetlenebilmelidir, taşımacılıkta düzen ve güvenlik sağlan
malıdır, hizmetin kalitesi ve standartları belirlenmelidir. Bu da, devletimizin çok aslî bir görevidir. 

Taşımacılıkla ilgili olarak düzenleme yetkisi Ulaştırma Bakanlığının yetki alanına girmektedir. 
Karayolu taşımacılığının ülke ekonomisine doğru biçimde katkı sağlaması Ulaştırma Bakanlığın
dan sorulur. Zira, konuyla ilgili yetki ve sorumlulukların geneli bu Bakanlıkta toplanmıştır. Ancak, 
modern devletin yönetiminde bir kaide vardır, siz, bu köyün bir muhtarı vardır, her şey ondan 
sorulur diyemezsiniz. Karayolu taşımacılığı gibi içinde farklı unsurlar bulunan bir konuda diğer 
bakanlıklara bağlı çalışan birimleri ilgilendiren konular mevcut olabilir. Bu birimler de kendi ilgi ve 
yetki alanına giren konularda karayolu taşımacılığına yetkileri nispetinde müdahale ederler. Mesela, 
karayolu taşımacılığı örneğine bakıyoruz; konunun geneli üzerinde Ulaştırma Bakanlığı yetkili, 
fakat -Karayolları Trafik Kanunu- karayollarında taşımacılık amaçlı bulunan araçların ağırlık ve 
kilo kontrollerini yapmak, yasaların belirlediği standartlara uymayanlara cezaî müeyyide uy
gulamak yetkisi Karayolları Genel Müdürlüğüne verilmiştir. Bu türden örnekler çoğaltılabilir. 
Taşımacılık örneğinde, yine, Maliye Bakanlığı da karayollarında kendi ilgi ve yetki alanına girecek 
biçimde varlık göstermektedir. Bu Bakanlık da, kendine göre, belirlediği bazı standartların kon
trolünü yapmaktadır. 

Şimdi, bu Hükümet, çıkmış, karayolu taşımacılığıyla ilgili tüm yetkileri Ulaştırma Bakanlığın
da toplayalım... Mesela, Karayolları Genel Müdürlüğünün elindeki, araç ağırlık ve muayene kon
trol yetkisi de Ulaştırma Bakanlığına geçsin deniyor. 

Şimdi, bakıyorsunuz, burada bir bakanlıktan bir başkasına yetki devri söz konusu. Bu, çocuk 
oyuncağı bir şey değildir. Bu devletin organizasyon yapısı; bu, devletin organlarının yetki paylaşımı 
öyle her canı isteyenin kafasına göre yapacağı bir şey değildir. Bunun belli kriterleri olmalıdır. 
Nedir bu kriterler? Eğer siz, bir bakanlıktan diğerine yetki devrediyorsanız, başka alternatifiniz kal
mamıştır demektir. Mesela, birden fazla bakanlık aynı konuda müdahil oluyordur, yetki karmaşası 
olmuştur; bu da, karayolu taşımacılığını tümden sekteye uğratmıştır. Sizin müdahalenizde böyle bir 
durum var mı; yok. 

İkincisi, bir bakanlığın ilgili birimi tasfiye olacaktır. Bu birimin yetkilerinin çalışma alanı daha 
yakın olan başka bakanlıktaki farklı bir birime devri daha sağlıklı olacaktır. Peki, böyle bir durum 
var mı; maalesef, bu da yok. Bir kamu kurumuna bir konuda yasayla yetki verilmiştir; fakat, o 
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kurumun, yetkili olduğu alanla uzaktan yakından bir ilgisi yoktur; vaktiyle yapılan hata geri 
alınıyordun Böyle bir durum var mı; bu da yok. 

Karayolları Genel Müdürlüğü, araç ağırlık ve boyut kontrollerini yapmakla yetkili; nedeni de 
çok basit; çünkü, Karayolları Genel Müdürlüğü, karayollarının sıhhatinden sorumludur. Araçların 
ağırlık ve boyut kontrolü de, zaten, yolların güvenliği ve karayolu standartlarının muhafazası için 
yapılmaktadır. 

Peki, burada, AK Partiye soruyoruz: Nedir sizin derdiniz, niçin böyle bir yetki devrine gerek 
duydunuz? Diyorlar ki: Efendim, karayolu taşımacılığında l'den fazla kamu kurumunun yetkili ol
ması bürokrasiye neden oluyor; bir de, Karayolları Genel Müdürlüğünün, araç ağırlık ve boyut kon
trolünü sağlıklı biçimde yürütecek bütçesi yok. Değerli arkadaşlar, yapmayın allahaşkına, çocuk mu 
kandırıyorsunuz siz! Bu milletin gözünün içine baka baka söylediğiniz yalanların farkında mısınız?! 
Burada bürokratik bir karmaşa yok. Gerek Ulaştırma Bakanlığının gerekse Karayolları Genel 
Müdürlüğünün yetki ve sorumlulukları net biçimde belirlenmiş. Ortada bir yetki karmaşası yok ki 
bürokrasi olsun. Herkesin görevi belli, yaptığı işler bellidir, kesiştikleri bir alan yoktur. 

Siz diyorsunuz ki, Karayolları Genel Müdürlüğünün, araçlarda ağırlık ve boyut kontrolü 
yapacağı yeterli bütçesi yok. Ulaştırma Bakanlığı bunu yapacak durumda; o zaman, yetkiyi Ulaştır
ma Bakanlığına devredelim. Sayın milletvekilleri, birazcık deviet adabı, birazcık bilgi birikimi olan 
herkes bilir ki, maliye politikasında, bütçe, kuruma değil, o kurumun yapacağı hizmete tahsis edilir; 
yani, Karayolları Genel Müdürlüğüne, durup dururken, kafadan bir rakamı bütçe olarak tahsis 
edemezsiniz, bütçeyi hizmet karşılığı tahsis edersiniz; yani, araç ağırlık ve boyut kontrolünün sağ
lıklı yapılabilmesi için takdir edilen bir bütçe vardır. Zaten bütçe dediğiniz şey kamu kurumunun 
has yüzüne verilmez; kuruma değil, o kurumun yapacağı hizmete verilir. Yani, Karayolları Genel 
Müdürlüğünde bu yetki varken, bu hizmete karşılık olarak 3 lira ayırayım, Ulaştırma Bakanlığına 
geçerse 5 lira veririm gibi bir durum olamaz; bu, çok gülünç bir durumdur. Araç ağırlık ve boyut 
kontrolüne verilen bütçe yetersizse, bu, merkezdeki bütçe yönetiminin bir tasarrufudur. (A) 
kurumuna da geçse bu yetersizlik devam eder (B) kurumuna da geçse aynı yetersizlik mevzubahis
tir. 

Değerli arkadaşlar, ortaya attığınız gerekçelerin temelsizliği meydanda. AK Parti Hükümeti, 
yine göz boyuyor, yine sağ gösterip sol vurmaya devam ediyor. 

Şimdi gelelim bizim kafamızdaki soru işaretlerine. Bu karayolu taşımacılığına bazı standartlar 
getiriliyor. Şirket çatısı altında yeterli sermaye donanımına sahip olmayan taşımacılık 
yapamayacak; çünkü, getirilen standartları kendi imkânıyla tutturabilmesi mümkün değil. Tabiî ki, 
taşımacılığın yüksek standartlarının olması olumlu bir şeydir; fakat, AK Parti Hükümeti içinde 
birileri taşımacılık sektöründe yaşanacak bu dönüşümü istismar etmek peşinde olabilir; hükümeti 
de arkasına alan bazı büyük balıklar küçük balığı da yutacaklar gibi geliyor bize. 

Birileri, bir taraftan piyasada pastadan payını artırmaya çalışırken, bir taraftan da taşımacılık
la ilgili tüm yetkilerin Ulaştırma Bakanlığında toplanması için elinden geleni yapıyor; çünkü, Ulaş
tırma Bakanlığında siyasî nüfuz kullanmak, bu Bakanlığın koridorlarında at oynatmak; bu birilerine 
daha kolay geliyor olabilir. Hem piyasada monopole yat, üç beş firma bir alanı parselle, diğer taraf
tan hükümet içindeki bağlantılarını kullan, piyasayı düzenleyenleri de kafaya al, sonra da çık "bütün 
bunlar karayolu taşımacılığının hayrı için yapılıyor" de. İşte, tam AK Parti Hükümetine göre bu bir 
tertiptir. Nitekim, bunu yapmaya da başlamışlardır. 

Bu vesileyle, buradan halkımıza sesleniyoruz; karayolu taşımacılığından kötü kokular geliyor. 
Bu kanun teklifini getiren milletvekili arkadaşımızın da otomotiv ve taşımacılık sektörleriyle yakın
dan ilgilendiğini biliyoruz. 

Sayın milletvekilleri, Meclis siyasetine katılmadan evvelki hayatımızda çeşitli işlerle meşgul 
olabiliriz. Ben de serbest ticaretle uğraştım; ancak, milletvekili olarak buraya geldiğimiz andan 
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itibaren diğer şapkalarımızı çıkarmalıyız. Burada sorun çözerken devletin ve toplumun ihtiyaçlarını 
karşılayacak şekilde düşünmeliyiz. Yoksa, devlet dediğiniz, tüccar kafasıyla sağından solundan des
tursuzca mıncıklanan bir oyun hamuru değildir. 

Ben yetkiyi oradan alıp buraya devredeceğim dediğiniz zaman, peki, niye hemşerim diye sorar
lar size değerli arkadaşlar. Vereceğiniz cevap Anayasaya, bütçe disiplinine, akla, mantığa uygun 
değilse vay halinize! İşte, o zaman, bu millet sizi sandığın önünde bekler. 

AK Parti Hükümeti, gerçek yüzü ortaya çıkmış bir çıkar tezgâhıdır ve halkımız bunu görmüş
tür. Gereği ilk seçimde yapılacaktır. Keser döner sap döner, bir gün de hesap döner... 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - Ter
biyesizlik yapma!.. Ne demek çıkar tezgâhı?! Terbiyesiz! 

İBRAHİM ÖZDOĞAN (Devamla) - Kötü söz sahibinindir... Kötü söz sahibinindir... 
(Anavatan Partisi sıralarından alkışlar; AK Parti sıralarından gürültüler) 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - Ter
biyesiz herif!.. 

İBRAHİM ÖZDOĞAN (Erzurum) - Kötü söz sahibinindir... 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - Otur 

yerine! Çıkar tezgâhıymış!.. Ağzından çıkanı kulağın duysun! 
BAŞKAN - Sayın Bakanım, buyurun efendim. 
HÜSEYİN ÖZCAN (Mersin) - Sayın Bakan, ne biçim konuşuyorsunuz?! 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - Din-

gonun ahırı mı burası!.. (Anavatan Partisi sıralarından gürültüler) Ne demek çıkar tezgâhı?! 
RECEP KORAL (İstanbul) - Bir doktora götürün, doktora! 
BAŞKAN - Sayın Bakan, lütfen... 
Sayın Bakanım, buyurun. 
Sayın Bakanım... Sayın milletvekilleri... 
HÜSEYİN ÖZCAN (Mersin) - Sayın Bakan, bu ne biçim konuşma?! Sen bir Bakansın!.. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - Ben 

ne söylediğimi biliyorum. Çıkar tezgâhıymış!.. 
HÜSEYİN ÖZCAN (Mersin) - Senin bu sözlerin bir bakana yakışıyor mu?! Siz çocuk mu azar

lıyorsunuz?! 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - Ter

biyesiz herif!.. Utanmaz herif!.. 
BAŞKAN - Efendim, Hükümet adına Ulaştırma Bakanı Sayın Binali Yıldırım hitap edecekler

dir. 
Buyurun Sayın Bakanım. 
ULAŞTIRMA BAKANI BİNALİ YILDIRIM (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri; görüşmekte olduğumuz Çankırı Milletvekilimiz Sayın Tevfik Akbak'ın Karayolları Trafik 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi münasebetiyle Yüce Meclisinizi saygıyla 
selamlıyorum. 

Değerli milletvekillerini, şimdi, önümüzde, önünüzde bulunan, görüşülmekte olan bu kanun 
neyi amaçlıyor, bunu, yüksek müsaadelerinizle, kısaca özetleyeceğim. 

Bildiğiniz gibi, 2003 yılı temmuz ayında bu Parlamento bir kanun çıkardı ve bu kanun, bu Par
lamentonun bütün partilerinin tam bir ittifakıyla 10 dakikada çıkmış, 42 maddelik bir kanundur. Bu 
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kanunun adı, Karayolu Taşıma Kanunudur. Yine, bilindiği gibi, yürürlükte olan 2918 sayılı Karayolu 
Trafik Kanunu da vardır. İki şeyi birbirinden ayırmak mecburiyetindeyiz. Karayollarımızda trafik 
düzeninin sağlanması, trafik işaretlemesinden tutun trafikle ilgili kurallara riayet edilip edilmediğinin 
tespiti, kontrolü bir şeydir; karayolu taşımalarıyla ilgili düzenlemeler, yani, yol üzerinde faaliyet gös
teren araçlarla ilgili her türlü kuralların konması, onların teknik yeterliliklerinin belirlenmesi, bel
gelendirmelerinin yapılması, istiap hadlerinin kontrol edilmesi, fennî muayenelerinin yerine getiril
mesi, bu da apayrı bir şeydir. Birisi altyapı, diğeri altyapının üzerinde sektörün faaliyet göstermesidir. 
Bu iki hususu, bir kere, net olarak birbirinden ayırarak ortaya koymamız lazım. Zaten, Karayolları 
Trafik Kanunu eskiden beri var olan, uygulanmakta olan bir kanun; ancak, karayolları taşımacılığı, 
maalesef, bizim Hükümetimize gelinceye kadar düzenlenememişti, elli yıldan beri düzenlenemeyen 
bir alandı. Dolayısıyla, düzenlenemeyen bu alanda, gelişmeler de çok gelişigüzel olmuş, her türlü 
arz-talep dengesi kaybolmuş. Bugün, bu Mecliste olsun, ülkenin her yerinde, sokaktaki vatandaşımız 
dahi, giderseniz, karayolu taşımacılığının, Türkiye'de, bütün taşımacılığın üzerinde, yüzde 90'lar 
seviyesine ulaştığını ve bunun beraberinde, ölümleri, yaralanmaları, milyonlarca, milyarlarca dolar 
bu ülkeye gelir kaybına sebep olduğunu görüyoruz. Bununla da kalmıyor, yollarımız, otoyollarımız, 
uluslararası standartlara göre, yirmibeş yılda bir yenilenmesi gerekirken, karayollarındaki bu aşırı 
yüklenme münasebetiyle, sadece kazalar artmıyor; aynı zamanda, yollarımız da, maalesef, ikibuçuk 
yıl içerisinde yenilenmek mecburiyetinde kalınıyor. 

Şimdi, bu durumda ne yapmamız gerekiyor; Hükümetimiz, artık, bu kargaşaya, bu kötü gidişe 
dur demenin zamanının geldiğini gördü ve bu Parlamentodan, elli yıldır yapılamayan, el 
atılamayan, kimsenin cesaret edemediği bu alana el attık ve Karayolu Taşıma Kanununu, bu Par
lamentodan Anamuhalefet-İktidar Partisi, tam bir ittifakla çıkardık. 

YAŞAR TÜZÜN (Bilecik) - Yönetmeliği biz çıkarmadık Sayın Bakan. 
ULAŞTIRMA BAKANI BİNALI YILDIRIM (Devamla) - İki yıl süren süre içerisinde yönet

meliğimizi de çıkardık. 
YAŞAR TÜZÜN (Bilecik) - Siz çıkardınız ama yönetmeliği... 
ULAŞTIRMA BAKANI BİNALİ YILDIRIM (Devamla) - Efendim... 
TEVHİT KARAKAYA (Erzincan) - Yönetmeliği siz çıkaramazsınız ki! 
TEVFİK AKBAK (Çankırı) - Bir de siz çıkarsaydınız yönetmeliği! 
ULAŞTIRMA BAKANI BİNALİ YILDIRIM (Devamla) - Sayın Tüzün, güzel güzel gidiyor

duk ya şimdi... 
YAŞAR TÜZÜN (Bilecik) - Ama, çok hızlı gidiyorsunuz Sayın Bakan. 
ULAŞTIRMA BAKANI BİNALİ YILDIRIM (Devamla) - Saplama yapma; bak, güzel an

latıyoruz ya. 
Şimdi, yönetmelik düzenlendi ve yönetmeliğin geçiş süresi için de, malum, iki yıl süre tanıdık. 

Bu iki yıl süre içerisinde, hatta, beş sefer de değişiklik yaptık. Peki, bu değişiklikleri niye yaptık; 
sektörden dolayı, sektörden gelen talepler üzerine yaptık. 

Şimdi, muhalefet partisinden, komisyondaki arkadaşlarımızın, tabiî, muhalefet şerhleri var. 
Dolayısıyla -gayet doğal, bunda bir şey yok- orada, sayın konuşmacı, Sayın Ülkü de ifade etti. 
"Ulaştırma Bakanlığında daha rahat edebileceklerine olan inançlarıdır bu değişikliğin asıl gerek
çesi" diyor. Doğrudur; çünkü, vatandaşın işini kolaylaştırmak bizim Bakanlığımızın işidir, bizim 
Hükümetimizin ana hizmet felsefesini oluşturmaktadır. Bu bakımdan, bu tespit için de, ben, ken
dilerine teşekkür ediyorum. 

Şimdi, tabiî, bu kanun çıkınca iş bitmiyor. Yönetmeliklerini yaptıktan sonra bakın ne oldu 
değerli arkadaşlarım: "Türkiye'de bu yönetmelik uygulanmaz" dendi, birtakım gayretler ortaya çık-
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ti; ama, bu yönetmeliğin getirdiği en önemli düzenleme... Sadece "taşımacı" diye adlandırılan sek
törü 14 ayrı gruba ayırdık ve bunların alt grubuyla toplam 39 tane belge oluşturduk ve bunlar, süresi 
içerisinde herkes müracaatını yaptı. 28 Şubat tarihi itibariyle -müracaat eden, sektördeki gerek kam
yoncu gerek lojistikçi gerek uluslararası yolcu taşımacısı gerek yurtiçi yolcu taşımacısı gerek kar-
gocusu gerek terminalci gerek ambarcı, aklınıza gelen bütün taşıma sektörünün alt grupları- 335 
000 müracaat oldu. Bu 335 000 müracaatın anlamı şu: Ortalama 700 ilâ 800 civarında taşımacımız, 
ben bu kanunu onaylıyorum dedi. Bunun oransal miktarı da yüzde 98. Yüzde 2 niye müracaat et
medi; bunlar da faal olmayan, işletmeciliği, taşımacılığı bırakmış olanlar. 

Şimdi, 15 Mayıs tarihine kadar bu müracaatların hepsi tasnif ediliyor, bilgisayara aktarılıyor. 
Bunlar, Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatlarında ve Türkiye'nin her tarafındaki 40 adet sanayi 
ve ticaret odaları marifetiyle yapılıyor. Bizim her işi merkezden yapalım diye bir anlayışımız da 
yok. Onun için, sivil toplum örgütlerine bu yetki devrini yaptık, bunlar da burada bize yardımcı 
oluyorlar. 15 Mayıs itibariyle bu belgelendirme işi de bittikten sonra, artık, uygulama tam anlamıy
la başlamış olacak. 

Peki, bununla yetinecek miyiz; gayet tabiî yetinmeyeceğiz. İkinci adım, işte bu önünüzdeki 
kanundur değerli arkadaşlar. Bu kanun, ne AK Partinin durup dururken aklına gelen bir iştir ne bir 
milletvekilimizin aklına gelen bir iştir. Bu, 800 000, aileleriyle birlikte 4 000 000 vatandaşımızın 
yıllardır beklediği bir talebin yerine getirilmesidir. Bunun böyle bilinmesinde yarar var; çünkü, siz 
Taşıma Kanununu ortaya koyacaksınız, bu Taşıma Kanunundan doğan kuralları uygulayamayacak
sınız; o zaman bu beklenti boşa çıkar. 

Şimdi yapacağımız iş nedir... Tabiî ki, Karayollarımız bugüne kadar bu işi yapmaya çalıştı. 
Onların yaptığı hizmete teşekkür ediyorum; ama, bir şeyi görmemiz lazım. Türkiye'de, bir yılda tüm 
taşımacılarımız, ortalama, kaba bir hesapla 80 000 000 taşıma yapıyor; yurt içinde 80 000 000 
taşıma! Peki, bu 80 000 000 taşımanın ne kadarı kontrol edilebiliyor, boyut ve ağırlığa riayet edilen 
miktar ne kadar olmuş yuft çapında; ben size rakamı vereyim: 240 000 tane araç kontrol edilmiş, 
bunlardan sadece 5 000'i hakkında işlem yapılmış, bunun karşılığında da 2 trilyon ceza tahakkuk et
miş. İşin cezasında falan değiliz. 

ŞEVKET ARZ (Trabzon) - Şoförlerin anası ağlıyor... 
ULAŞTIRMA BAKANI BİNALİ YILDIRIM (Devamla) - Bunun anlamı ne Sayın Arz?! 
ŞEVKET ARZ (Trabzon) - Şoförlerin anası ağlıyor cezadan. 
ULAŞTIRMA BAKANI BİNALİ YILDIRIM (Devamla) - Şimdi, bakın, 80 000 000 araç, yurt 

içinde, bir yılda sefer yapıyor. Bu 80 000 000 araçtan, sadece 240 000'ini kontrol etmişiz ve 5 000 
tanesine işlem yapmışız. 

ŞEVKET ARZ (Trabzon) - 20 000'inden de özel ücret alınmıştır... 
BAŞKAN - Sayın Arz, lütfen... 
ULAŞTIRMA BAKANI BİNALİ YILDIRIM (Devamla) - Şimdi, ben, bir tespiti orada... 
BAŞKAN - Sayın Bakanım, lütfen, Genel Kurula hitap eder misiniz. 
ULAŞTIRMA BAKANI BİNALİ YILDIRIM (Devamla) - Demek ki, bu iş yürümüyor. Neden 

yürümüyor; bu konuda gereken yatırımlar yapılamamış eski yıllardan beri, bu konuda da ihtisas 
sahibi eleman istihdam edilememiş. Şimdi diyoruz ki, bu çarpıklığı ortadan kaldıralım; taşımanın, 
artık, bir kanunu var, bu kanuna uygun olarak yönetmeliği de yürürlüğe girmiş; bundan sonra istiap 
haddini kontrol edelim ve böylece piyasada taşımacıların aşırı yükleme yapmak suretiyle kazalara 
davetiye çıkarmasını önleyelim, haksız rekabeti ortadan kaldıralım. Olan hadise şudur: Şimdi 
taşımacıların sayısı talepten fazla; 800 000 taşımacı var, 500 000'i iş bulabiliyor. Ne oluyor; herkes 
kuyruğa giriyor, iş alacak. Taşıtan diyor ki: "Arkadaş, 20 ton yerine 35 ton atarsan yükü veririm." 
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Adam diyor ki: "Yahu, yasak." Diyor ki: "Ben anlamam, işine gelirse kardeşim." Peki, ne oluyor; 
arkadaki, iş yok, evine ekmek götürecek "ağabey, ben götürürüm" diyor. Bununla da yetmiyor, 
önüne bir tane boş kâğıt konuyor, imzalattırılıyor, "bir şey olursa, ben sana götür demedim..." Böy
le, biz, nereye varacağız değerli arkadaşlar?! Bizim vazifemiz, sektörlerin rekabet gücünü artırmak, 
isteklerini yerine getirmek, trafik kazalarını azaltmak ve taşımacılık gibi ülkemizin olmazsa olmaz 
bütün sektörlerinin lokomotifi olan bu sektörü ayağa kaldırmak, taşımacılık türleri arasındaki den
geyi sağlayarak kazaları azaltmak, yolların eskimesinin önüne geçmek. İşte, bunun en temel adım
larından bir tanesi budur. Bunun altında başka bir şey anlamak mümkün değildir. Ben bunları çok 
afakî görüyorum. 

Sayın Anavatan Sözcüsü, "efendim, bu işte büyük balık küçük balığı yutacak" efendime söy
leyeyim "burada, bu düzenleme taşımacılıkla uğraşan iktidar milletvekilinin talebidir" falan gibi, 
böyle, akla, izana sığmayacak ve muazzam bir potansiyel olan bu sektörü, âdeta, getirip, bir iki 
hayal mahsulü düşünceye mahkûm edecek yaklaşımları da, doğrusu kınıyorum; bunları da kabul et
memiz mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlar, lafı fazla uzatmak istemiyorum. Bu, tamamen teknik bir düzenlemedir ve 
burada getirilen iş, bunun, çıkarılan kanunun, uygun olarak hizmetlerin daha kaliteli ve yaygın 
şekilde verilmesi amaçlanan bir iştir ve bu, 800 000 sektör temsilcisinin ısrarlı talebidir; "bize bunu 
yapmazsanız, çıkacak kanun hiçbir işe yaramaz" demişlerdir. Bizim, sektöre, vatandaşa verilmiş bir 
sözümüz vardır. Bu Hükümetin, bu partinin de en belirgin özelliği, vatandaşına verdiği sözü gecik
tirmeden yerine getirmektir. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Ben, bu duygularla, hayırlı uğurlu olmasını diliyor ve bu kanunun görüşülmesinde verdiğiniz, 
vereceğiniz her türlü katkı için teşekkür eder, hepinize saygılar sunarım. (AK Parti sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakanım. 
Gruplar adına konuşmalar tamamlanmıştır. 
Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, saat 20.00'de toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 19.20 

- 5 2 0 -



TBMM B:96 2 .5 .2006 0 : 4 

DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 20.06 

BAŞKAN: Başkanvekili Nevzat PAKDİL 
KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Ahmet KÜÇÜK (Çanakkale) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 96 ncı Birleşiminin Dör
düncü Oturumunu açıyorum. 

1137 sıra sayılı kanun teklifinin görüşmelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
5.- Çankırı Milletvekili Tevfık Akbak'ın; Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına 

İlişkin Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/731) (S. Sayısı: 1137/ (Devam) 
BAŞKAN- Komisyon ve Hükümet?.. Yerinde. 
Gruplar adına konuşmalar tamamlanmıştı. 
Şimdi, şahsı adına, teklifin tümü üzerinde, Düzce Milletvekili Fahri Çakır; buyurun. (AK Par

ti sıralarından alkışlar) 
FAHRİ ÇAKIR (Düzce) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşülmekte olan 1137 sıra 

sayılı Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifinin tümü üzerin
de şahsım adına söz almış bulunuyorum; Yüce Meclisi saygılarımla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, Avrupa Birliğinde taşımacılığın yüzde 48'i karayoluyla, yüzde 41'i deniz
yoluyla, yüzde 7'si demiryoluyla, kalan bölümü ise havayolu ve demiryoluyla bu taşımacılık yapıl
makta. Türkiye'de ise taşımacılığın yüzde 95'i karayoluyla, yüzde 3'ü demiryoluyla, kalan bölümü 
ise deniz ve havayoluyla yapılmakta. 

Dolayısıyla, Avrupa Birliğiyle yapılacak görüşmeler sürecinde önemli sorunlardan biri, hiç 
şüphesiz, karayollarında yolcu ve yük taşımacılığı olacak gibi gözüküyor. Görüşmeler ve tam üyelik 
sürecinde, sektörler içinde en büyük sarsıntı ulaştırma sektöründe ortaya çıkacak gibi de açıkçası 
görülmekte. 

Avrupa Birliğinin ortak ulaştırma politikasının temeli olan kombine taşımacılık stratejisi gereği 
denizyollarına ve demiryollarına öncelik verilerek, karayollarının taşımacılıktaki payı aşamalı 
olarak azaltılmış durumda. 

Değerli arkadaşlar, Karayollarının aslî görevi, karayollarının yapımı, bakımı, onarımı, trafiğe 
açık kalmasını, hiç şüphesiz, sağlamak. Bunun dışında birtakım görevleri, daha evvelki yaptığımız 
kanunlarda da görüldüğü gibi, Ulaştırma Bakanlığına kademeli olarak devretmiş durumdayız. Ay
rıca, ulaşımla ilgili birçok birim de zaten Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde. Yapılan yasal düzen
lemelerle, Ulaştırma Bakanlığımıza görevleriyle ilgili olarak, ülkemizin ulaştırma sistemi ve hiz
metlerinin ihtiyaçlara uygun olarak tesisi ve geliştirilmesine yönelik birçok görev de verilmiş 
bulunmakta. Bu kanun teklifiyle de, Karayollarının iş yoğunluğundan dolayı, bazı görevlerde ak
samalar pekala olabilmekte. Bu sebeple, kanun teklifinde yapılan düzenlemelerle, bazı görevlerin 
Ulaştırma Bakanlığına -bu kanun teklifiyle birlikte- devri öngörülmektedir. 

Değerli arkadaşlar, bu kanunun esas amacı, hiç şüphesiz tonajla alakalı; yani, karayollarında, 
yaklaşık 800 000 aracın, kamyon, kamyonet ve TIR'ın, taşıdığı yükün tonajdan fazla olması 
nedeniyle kazalara sebebiyet vermesi, karayollarını, viyadükleri, köprüleri, altgeçit ve üstgeçit gibi 
birtakım altyapı hizmetlerini tahrip ettiği ve bunlara ilişkin, bu yüksek tonaja bir uygulama, bir yap-
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tırım getirilerek, bu yaptırımın da Karayollarından alınıp, iş yoğunluğu nedeniyle, Ulaştırma 
Bakanlığına, Ulaştırma Genel Müdürlüğüne verilmesine ilişkin. Dolayısıyla, bu o kadar çok elzem 
bir konu ki, elbette ki, taşımacılığın, nakliyeciliğin, karayolu taşımacılığının kendine özgü, devasa 
birçok sorunu var; ancak, sorunları da bir taraftan, bir yerden çözmek lazım. İşte, yapılan iş bu. Ev
vela, AK Parti Hükümeti, İktidarımız, 22 nci Dönem Parlamentosu, şimdiye kadar kırk yıldır öz
lemi çekilen Kara Taşımacılık Kanunu yokken, en azından, Kara Taşımacılık Kanununu evvelce 
yaptık. Sorunları, kanunî düzenlemelerle bir taraftan çözmeye başladık; ama, iddiamız şu değil: 
Bütün sorunlar çözüldü, taşımacılık ve nakliyecilik rayına oturdu, her şey güllük gülistanlık elbet
te ki değil; ancak, bir taraftan çözüm dedik. 

İşte, çözümlerden bir tanesi, bana göre, nakliye sektörünün sorunlarının içerisinde yüzde 51'i 
tonajla alakalı. Niye tonajla alakalı; bu 800 000 tane araç, şu veya bu şekilde 35 000'i de uluslararası 
taşıma yapıyor bunun; bu araç sayısı Türkiye'deki iş hacminin çok üzerinde, fazla sayıda. Bir de üs
tüne üstlük, istiap haddi denilen, tonaj miktarı denilen miktarın üzerinde yük yükleme bir alışkan
lık. Kontrol yok, denetim yok. Var olan denetim yetersiz. Ne yapıyor araç sahibi; geliyor, bir şekil
de, istiap haddi, götürme kapasitesi 15 ton iken 30 ton alıyor, 2 tane aracın götürebileceği yükü alıp, 
bir noktadan bir başka noktaya götürüyor. Kantar var mı Karayolları bünyesinde; var. Peki, kantar 
bir yerde var, birçok yerde yok. Dolayısıyla, bir yerde tartılıp, birçok yerde tartılmayan bu uy
gulama biçiminde, uygulayan ve taşıyan, taşınan, taşıtan herkes bu işten şikâyetçi. Dolayısıyla, 
kazalara ciddî anlamda, bu yüksek tonajlı taşıma sebebiyet vermekte. Kaldı ki, istiap haddinin 2 
katı, yani, 10 tonluğa 20 ya da 15'e 30 ton yükleyen, bir de kayıtdışılığa götürüyor işi. Dolayısıyla, 
hiçbir kayda, hiçbir işleme ve vergiye tabi olmadan, biraz da bir keşmekeş tablo içerisinde bu olum
suz fotoğraf bizzat bu ülkede uygulanageliyor. Nasıl oluyor; şimdi, cezaî müeyyideler de düzenlen
di gerçi bu tasarıyla; ancak, çok ciddî müesseseler araçlara istiap haddinin üzerinde yük yük-
lemiyor; ama, öyle bir sektör oluşmuş ki değerli arkadaşlar, şimdi, bu çok ciddî müesseseler bu 
araçlara istiap haddinin üzerinde yük vermediği için, giriyor araç, yükünü yüklüyor istiap haddi 
miktarınca, çıkıyor dışarıya; bir başka araç, yine kendi istiap hakkı kadar yükü tekrar yüklüyor, 
getiriyor; dışarıda bir sektör oluşmuş, vinç, alıyor diğerinin üzerine yüklüyor, alıp bu yükü geçip 
gidiyor. Ondan sonra, karayollarının, binbir meşakkat ve çileyle, bu masum ve mazlum milletin ver
gileriyle birlikte bunca emek verilerek yapılan bu yollar o kadar çok tahrip oluyor ve yıpranıyor ki, 
o kadar çok kazalara sebep oluyor ve haksız kazanca neden oluyor ki, işte bu nedenledir ki, bu 
kanuna ihtiyaç var, bu sektör bu kanuna muhtaç; dolayısıyla, disiplin altına alınması lazım; yapılan 
da budur. 

Şimdi, burada bizden evvel konuşan değerli muhalefet milletvekili arkadaşlarımız, bu 
meseleyi, bu kadar halka, bu sektöre, 800 000 aracı, yaklaşık 4 000 000 kişiyi direkt ilgilendiren bu 
konuyu alıp başka mecralara götürerek, salt muhalefet yapma adına, burada, bu kürsüde bu kanuna 
karşı gelmeyi, inanın ki, bu kanunu bir şekilde eleştirmeyi; hatta, eleştirinin ötesinde tribünlere 
âdeta mesaj verircesine bir şekilde değerlendirmeyi açıkçası hiç etik bulmadığımı ifade etmek is
tiyorum. Dolayısıyla, değerli arkadaşlar, bu kanuna bu ülke muhtaç, bu kanuna taşıma sektörü hiç 
şüphesiz muhtaç. O kadar çok muhtaç ki, bu disiplin o kadar bozulmuş ki, bu nakliyeci -tırnak için
de söylüyorum- nakliyecilik adı altında değnekçi, simsar ve çığırtkana teslim edilmiş. Bir şekilde, 
el altından, hiç de kaydı olmadığı halde, vergiye tabi olmadığı halde, kontrol ve denetime tabi ol
madığı halde, bu yük işlemlerini, yük alışverişini, araçlara yük verme işini genellikle bunlar 
yapıyor. Dolayısıyla, nakliyeci, bunların elinde âdeta esir olmuş durumda; ama, bu tonaj uy
gulaması denetimle birlikte uygulanırsa; ancak, tabiî ki, bu denetimi uygulayacak, hiç şüphesiz, in
san unsuru; elbette ki, insanlarımıza, bunu uygulayanlara fevkalade görevler düşüyor. Ama, ben 
inanıyorum ki, insanlarımız, bu denetimi, hak ve hakkaniyet ölçüsünde yerine getirmesi noktasında 
inşallah tereddütsüz bunu uygulayacak ve sektörün sorunları, inşallah, bundan sonra tonaj uy
gulamasıyla birlikte ciddî anlamda çözülmüş olacak diye düşünüyorum. 
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Değerli arkadaşlar, daha evvelce -o kadar çok ilginç tarafları var ki bu işin- kantar denetimi 
yapılmış, ama, bu denetim, 24 saate sâri olmadığı için -8 saat kantar denetimi yapılmış, bazen 16 saat 
yapılmış- o denetim esnasında araç oradan geçmeyince, bu denetimden bu araç sahipleri, dolayısıy
la, kenardan köşeden başkaca yollan kullanarak geçmiş ve bu denetim, asla maksadına ulaşmamış. 
Peki, şimdi nasıl ulaşacak; şimdi Ulaştırma Bakanlığı ile Ulaştırma Genel Müdürlüğüyle ulaşacak 
mı; elbette ki ulaşacak; çünkü, Karayollarının yoğunluğu, bu işe gerektiği kadar önem veremeyip ve 
mesaisini harcayamaması nedeniyle şu ana kadar aksadığı da bir gerçek. Bu sorunun çözümüne de 
Ulaştırma Genel Müdürlüğü talip. Dolayısıyla, bütün belgeleri, bilgileri, şu veya bu şekilde bütün 
düzenlemeleri yapan Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü, Ulaştırma Bakanlığı bunu niye yapmasın. 

Bir başka gerekçe, efendim özelleştirilecek... Özelleştirilsin değerli arkadaşlar, bunun özelleş
tirilmesinde kime ne zarar var. Eğer benim nakliyeci esnafım, 4 000 000 kişi bundan istifade 
edecek, yerde sürünen, âdeta, az evvel tırnak içinde söylediğim belli kimselerin elinde oyuncak 
haline gelen nakliyecim ayağa kalkacaksa, almterini alacaksa, dolayısıyla, emeğinin karşılığını 
cebine, kasasına, kesesine koyacaksa, kime ne zarar var bunda. Yani, bu düzenlemeye karşı çık
manın mantığını anlamak mümkün mü değerli arkadaşlar?! O nedenle, taşıma sektörü mutlaka 
disiplin altına alınmalı. Bunlardan belki de en önemlisi, en önemlilerinden birisi de, hiç şüphesiz, 
uzunluğu, yüksekliği ve beraberinde tonaj uygulamasıdır diye özellikle düşünüyorum. 

Değerli arkadaşlar, bir başka konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. Efendim, işte, Karayol
larında yapılsaydı Ulaştırmaya geçmeseydi; yok, o bakanlık da devletin bu bakanlık da devletin; o 
zaman, bunun lafını etmenin maksadı ne? Yani, o bakanlık da devletin bu bakanlık da devletin 
bakanhğıysa, bu genel müdürlük de devletin herhangi bir genel müdürlüğüyse, bu da diğer bir genel 
müdürlükse, ne fark eder?! Eğer, işi kim iyi yapıyorsa, o yapılandan, bu millet, bu vatandaş, bu nak
liyeci istifade ediyor ise, buna katkı sağlamak lazım, bunu yapanlara teşekkür etmek lazım. 

Değerli arkadaşlar, bakın, o kadar çokbaşlılık var ki bu işin kontrolünde, bu işe 2 tane kurul, 9 
tane bakanlık... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Çakır, lütfen, konuşmanızı tamamlayınız. 
Buyurun. 
FAHRİ ÇAKIR (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bu işe 2 kurul, 9 bakanlık, 3 genel müdürlük, 

2 müsteşarlık, belediyeler ve büyükşehir belediyeleri dahil... Şimdi, hepimizin malumudur, yolda 
hep görürüz -hepimiz araba kullanıyoruz- trafik polisi -İçişleri Bakanlığına bağlı- durdurur aracı; 
Maliyenin bir görevlisi vardır, işte, malî açıdan vergi evraklarını sorar; belediyenin bir zabıtası var
dır, görevlisi vardır, işte, kömür mü, şu mu, bu mu; Orman Bakanlığının görevlisi vardır, işte orman 
ürünü mü... Değerli arkadaşlar, bu kadar çok sualle karşı karşıya kalır ki... Durduran da İçişleri 
Bakanlığının personeli, devletin polisidir. 

Dolayısıyla, bu kadar çokbaşlılığı önlemek adına -bir tarafta toplayıp- bu yetkilerin, etkin bir 
şekilde kullanmak üzere, Ulaştırma Genel Müdürlüğüne verilmesi, tevdi edilmesi kadar doğal, nor
mal, ben başkaca bir şey görmediğimi ifade ediyor ve bu kanunun, inşallah, sektöre hayırlar getir
mesi temennisiyle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Çakır, teşekkür ediyorum. 
Şahsı adına ikinci konuşmacı, Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı; buyurun. (AK Parti 

sıralarından alkışlar) 
TEVFİK AKBAK (Çankırı) - Erzurum deme... 
MUSTAFA ILICALI (Erzurum) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Çankırı Milletvekili 

Sayın Tevfık Akbak tarafından verilen Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına İliş-
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kin Kanun Teklifi üzerinde şahsım adına söz almış bulunuyorum; konuşmama başlamadan önce, 
hepinizi saygılarımla selamlıyorum. 

Konuşmama geçmeden önce, bugün, bizim -her ne kadar, milletvekilim "Erzurum deme" dedi 
ama- Erzurum için sevinçli bir günümüzdü. Şükrüpaşa Lisemiz, geçen hafta yapılan İtalya'daki kros 
şampiyonasında dünya şampiyonu oldu ve bugün de Sayın Başbakanımız, çok sayıda bakanımız 
kabul etti, onore ettiler; şahsım ve milletvekilleri olarak, Erzurumlular adına, Başbakanımıza, 
bakanlarımıza teşekkür ediyorum. 

Bu işin ilk başlangıcı da, geçen hafta, 23 Nisanda şehrimizi teşrif eden Sayın Ulaştırma 
Bakanımız, Telekom, orada, bu lisemize, tabiî, önemli destek vermişti. İlk aşamada da, Sayın 
Bakanımızın, orada, öğrencilerimize, şampiyon atletlerimize vermiş olduğu desteği de -bundan son
ra vereceği birçok destek de var- Erzurum hiçbir zaman unutmayacaktır; bunu, siz değerli millet-
vekillerimle, bir Doğu Anadolu milletvekili olarak, bunların da son derece önemli olduğunu paylaş
mak istedim. 

Diğer söyleyeceğim konu başlıkları itibariyle ikinci başlığım ise; bugüne kadar yapılan çalış
malar. Değerli milletvekilleri, ben, milletvekili olmadan önce ulaştırma dalında çalışan bir öğretim 
üyesiydim. Yani, bir an için Millet Meclisi sıralarından, geçmişte yaptığım çalışmalara... Üniver
site öğretim üyesi olarak, değerli öğretim üyeleriyle sempozyumlara, panellere gittiğimiz zaman -
1979'da asistan başladım, 2002 yılında ayrıldım- ulaştırma hocalan olarak hep ne diyorduk: Tür
kiye'deki ulaşım türleri arasında muazzam bir dengesizlik var, hep karayolu lehine gelişiyor. Den
geler arasında bir çalışma yapılması lazım. Yani, bir ulaşım ana planı çalışması lazım. Başka ne 
diyorduk: İşte, çözüm önerileri sıralıyorduk. Hatta, her toplantıda biz bunları aynı şekilde tekrarlar
ken, açıkça rahatsız olduğumu da belirtmek isterim. Taşıma Kanununun çıkması lazım diyordum. 
Başka ne diyorduk: Yollarda ağır taşıt fazla, trafik kazaları açısından baktığımız zaman, uluslararası 
bir kriter olan 100 000 000 taşıt/kilometreye göre Türkiye'deki ölümlü kazalara baktığım zaman 
gelişmiş ülkelerde 1 birim ise, bizde 9 birim, 10 birim, yani, 10 kat daha güvensiz. Ne yapmak 
lazım; trafik kompozisyonunda ağır taşıt fazla, ağır taşıt sayısından ziyade de ağır yükler var, bunun 
muhakkak kontrol edilmesi lazım. Bunlara bakıyorduk. Başka... Akıllı sistemler kullanılsın -daha 
yakın zamanlarda- diyordum. Bütün bunları söylerken...Yine, 2001 yılında bir Ulaşım Şûrası yap
mıştık. Orada, çok sayıda öğretim üyesi, bürokrat, sivil toplum temsilcisi... Çok farklı dallarda, top
lu ulaşımda, finansmanda, şehircilikte... İşte, ulaşım çokbaşh, gerek şehirlerarasında gerek şehir 
içerisinde tekbaşlı hale getirilmesi lazım diyordum. İşte, bütün bunları söylüyorduk da... O zaman 
diyorduk ki: Biz bunları bilim adamları olarak söylüyoruz; ama, bu işi yapması gereken Türkiye 
Büyük Millet Meclisi ile Hükümet. Oradan çıkan sonuçları da, izleme komiteleri kurarak nasıl Mec
lise taşırız, nasıl hükümete taşırız diyordum. 

İşte, bütün bunları özet olarak paylaştıktan sonra, 2002 yılında biz milletvekili olarak göreve 
başlayıp, Sayın Bakanım Ulaştırma Bakanı olarak başladıktan sonra dakika 1, bütün Türkiye'deki 
bu konunun, ulaşım konusunun uzmanı hocaları topluyor, ulaştırma ana plan çalışmasını başlatıyor, 
Taşıma Kanunuyla ilgili hareketi yapıyor, tekbaşlılık konusunda birtakım adımlar atılıyor... 

Bizim yine vermiş olduğumuz tekbaşlılıkla ilgili -değerli Anamuhalefetimizin desteğini de 
burada söylemeden geçmem mümkün olamaz, Nurettin Sözen Bey, her seferde ismini geçiyorum-
kanunumuza teklif veriyor, sizler veriyorsunuz. 

Şimdi, burada özet olarak, yani, ben, Sayın Bakanım sizi ve bürokratlarınızı tebrik ediyorum; 
yani, bizim yıllarca... Beni dinleyen çok sayıda, benim düşüncemde değil, çok farklı düşünceler
deki bilim adamlarının da aynı görüşte olduğu, bu konudaki takdirleri, cuma günü, yine, İstanbul 
Teknik Üniversitesinde yapılan bir toplantıda, benim de, Sayın Bakanın da katıldığı toplantıda bun
ları paylaşıyoruz. Bunları yapmamız lazım. 
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Şimdi, hal böyleyken, biz, tabiî ki, buradaki teklifleri incelerken, buradaki tutanaklara bakar
ken, değerli muhalefetimin sözcülerinin konuşmalarını dinlerken, şerhlere bakarken daha fazla kat
kı bekliyoruz. Ne olur bunu yanlış anlamayın, daha fazla katkı bekliyoruz. 

Şimdi, burada, baktığımız zaman can alıcı nokta ne; işte, niye Ulaştırma Bakanlığı bunu 
yapıyor; burada düğümleniyor. Bundan önce, perşembe günü, yine, tüpgeçitle ilgili bir teklif 
görüşülürken, orada da niye Ulaştırma Bakanı, niye Bayındırlık Bakanı?.. 

Ben, bir kere, hemen şurada şunu söyleyeyim: Yani, bu yönden baktığımız zaman, burada bir 
Ulaştırma Bakanı bir başka partiye mi bağlı, Bayındırlık başka partiye mi bağlı; acaba, bir koalis
yon hükümeti mi bizi yönetiyor, yoksa, koskoca Sayın Recep Tayyip Erdoğan Hükümeti mi 
yönetiyor?! 

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Bütün hükümetler kocadır!.. 
MUSTAFA ILICALI (Devamla) - Yani, bu yönde baktığımız zaman, zaten hepsi hükümetin, 

bir hükümet politikasıdır, uygulama... 
Şimdi, biz, yani, sizden -zamanım çok kısa, trafik çok önemli- bir dahaki haftada Trafik 

Güvenliği Haftası var -muhalefetiyle, iktidarıyla bu yönde yapacağımız çok iş var- iyi bir fırsatımız 
var, değerlendirmemiz lazım. 

YAŞAR TÜZÜN (Bilecik) - Hocam, koskoca ne demek?! 
MUSTAFA ILICALI (Devamla) - Yani, tek başına 357 milletvekili olan, tek başına bir iktidarı 

var, çok büyük bir Anamuhalefeti var, çok şanslıyız yani. Biz bu konularda çok mesafe alabiliriz, 
çok başarılı bir Bakanlığımız var, bürokratlarımız var. 

ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elazığ) - Siz nasıl anladınız?! 
MUSTAFA ILICALI (Devamla) - Yahu, sözümüzü kesmeyin, 3 dakika 59 saniyem var değer

li milletvekilleri, çok söyleyeceğim şey var. 
Şimdi, hemen geçelim. 
Şu anda, Türkiye'deki trafik güvenliği konusunda, tekrar söylüyorum, mesafe almamız lazım. 

Bir dahaki hafta Trafik Güvenliği Haftası. Bu, lafla olmuyor; Trafik Güvenliği Haftası, iki üç gün 
konuşacağız, olmayacak. Binlerce kişiyi kaybediyoruz, onbinlerce, yüzbinlerce kişi yaralanıyor. Bu 
konuda mesafe almamız lazım; mesafe almamız için de, sorunun sebeplerini görüp, Meclis olarak 
ne yapacağız, Hükümetimiz olarak ne yapacağız; bunlara bakmamız lazım. 

Şimdi, ben olaya baktığım zaman, bugün, Türkiye'deki trafik kazalarındaki en önemli şey, 
değerli milletvekilleri, ağır taşıt; yani, iki yönden bakıyoruz, ağır taşıt, aşırı yükleme. Aşırı yük
lemenin taşımacılıktaki boyutunu Sayın Bakanım detaylı bir şekilde aktardı. Ben de trafik güven
liği konusundaki etkisini inceleyeceğim. 

Diğer bir önemli konu; yollarda muazzam bir aşınmaya, bozulmaya neden oluyor. Değerli mil
letvekilleri, yani, dingil yükünün yol üstyapısına vermiş olduğu zarar üstel bir fonksiyonla ifade 
ediliyor. Şunu size sadece ifade etmem lazım: 8,2 tonluk standart dingil yerine 16 tonluk bir dingil 
geçtiği zaman yoldan, sanki, 24 kere 8,2 tonluk yük geçiyor. Bu dinamik etki oldukça önemli. 
Bakanım ifade etti, hizmet ömrü yirmi yıl olan, yirmibeş yıl olan yolun ömrünü ikibuçuk üçe 
düşürüyor. Siz bunu pratik olarak yolda nasıl görüyorsunuz? Sathî kaplamalı yollarımızda belki bir 
senede iki kere sathî kaplama yapılıyor. Sıcak karışım sathî kaplamaya göre pahalı olduğu için, 
bunu, bazen, tabiî, sıcak yapmamız lazımken sathî kaplama yapıyoruz, yol maliyeti artıyor, yani, 
cebimizden fazla para çıkıyor. Bu, yol güvenliği açısından, yol üstyapısı açısından bu şekilde. 

Diğer taraftan, taşımacılar sıkıntı çekiyor; yani, biraz önce Değerli Bakanım çok güzel ifade et
ti; birçok taşımacı yük bulamıyor. Ben size şu örneği vereyim ve hemşerilerimden de -bu manada 
tebrik ve teşekkür ediyorum- beni, Erzurum'daki nakliyeciler arıyor, diyor ki: "Ne zaman ağırlık 
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kontrolünü uygulayacaksınız?" Yani, ben, bunu, Karayollarımla, Ulaştırma Bakanlığımla da, ilgili 
bürokratlarıyla paylaştım. Şu düşünceye bakın; yani, bu işi yapan, en bu konuda da imkânları en az 
olan bir bölgeden kamyoncular derneği ağırlık kontrolü yapılmasını istiyor. Peki, ağırlık kontrolünü 
yapmamız lazım, trafik güvenliği açısından, yol üstyapı maliyeti açısından, taşımacılara verdiği 
zararlar açısından. Bunu kim yapacak? Şimdi, dönüp dolaşıp, bu konuda; yani, konuşmalarda, 
sadece, yetki, Bayındırlıkta mı olsun, Ulaştırmada mı olsun... Şimdi, burada bir ulaşımın tek elde 
toplanmasına dair elimizde şu anda mevcut yürürlükte bir yasa olmadığına göre, bunu kim yapacak? 
Ulaşım ana planını Ulaştırma Bakanlığı yapıyor. Bunu, Teknik Üniversite veya diğer üniversiteler
deki hocalarla, 15 000 kilometrelik yol dahil bu yol neden gerekli; bunun ulaşım etütlerini, Sayın 
Ulaştırma Bakanımız, bunları, bürokratları izah ediyor. Başka... Taşıma kanununu kim çıkarıyor; 
Ulaştırma Bakanımız çıkarıyor. 

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Meclis çıkarıyor. 
MUSTAFA ILICALI (Devamla) - Kim yönetmeliklerini yapıyor; yine, yapıyor. Peki, o ulaştır

ma ana planı strateji çalışmasında ne deniliyor; değerli, yüzlerce hocamızın yapmış olduğu çalış
mada, bu kanunun yürütülmesi; yani, taşıma kanunuyla ilgili görevi, bunu sürdürmesini Bakan
lığımıza veriyor. Durum böyle olunca, bugün elimizde de tek elde toplayacak başka bir yasa ol
madığına göre, bu işin yapılması, gayet normal olarak Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılması 
lazım. Yani, iki cümleyle altını çizersem, burada bulunan hiçbir milletvekilimiz, ağırlık kontrolü 
yapmayalım, gerek yok diyemez buna. Bunun yapılması gerektiği zaten açık, ortada. Bunu kim 
yapacak; bunu şu ana kadar... Açıkça şu soruya cevap verebilir misiniz: Etkin bir şekilde yapılmış 
mı ağırlık kontrolü bu zamana kadar? Yapılmış olsaydı, bu kadar kaza olmazdı, bu kadar çok yol
larımız çabuk bozulmazdı. Şimdi, bunu biz ne yapacağız; bunu etkin bir şekilde yapmak mec
buriyetindeyiz, ağırlık kontrolünü. Bu manada da... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Ilıcalı, konuşmanızı tamamlar mısınız. 
MUSTAFA ILICALI (Devamla) - Hemen tamamlıyorum. 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 
MUSTAFA ILICALI (Devamla) - Ben şuna inanıyorum ki: Sayın Ulaştırma Bakanlığımız da, 

gelişen teknolojide akıllı ulaşım sistemlerini kullanarak, Hollandalının, Almanya'nın yaptığı gibi, 
dedektörlerle, hiç yol kenarına çekmeden, trafiği engellemeden, aşırı yükleri tespit edip, ondan son
ra detay incelemesini yol kenarında yapabileceğini, bu sistemleri getirerek etkin bir şekilde 
yapacağını, bu konulara kaynak ayıracağını ve kesinlikle bu etkin bir şekilde ağırlık kontrolü yap
tığımız zaman, yollarımızdaki bozulma azalacak, yollarımızdaki güvenlik artacak, bu manada yine 
Uluslararası Yol Güvenlik Akademisinin ülkemizde yapmak istediği çalışmalar var. Yine, bunda, 
Hükümetimiz, İçişleri Bakanımız hassasiyet gösterdi, niyet mektubu imzalandı. Bu sistemler 
gelecek, önemli şekilde, ölümlü kazalarda azalma olacak. 

Bu arada, tabiî, bu konularda söylenecek çok şey var; ama, inanın, bizim burada konuşurken 
koyduğumuz fayda şu manada olmalı; yani, bir bakanlık, Ulaştırma mı olsun, Bayındırlık mı olsun 
yerine, bunun faydalarını ortaya koymamız lazım. 

Önümüzdeki hafta da, Sayın Bakanım, şahsınızda Hükümetimden bir talebimiz var. 2918 sayılı 
Trafik Kanununda değişiklik yapılmasına ait hükümet tasarısı şu anda gündemde; yani, komisyon
da görüşüldü. Bunun bir an önce Meclise gelmesini çok arzu ediyorum bir milletvekili olarak ve 
Trafik Güvenliği Haftasında, Meclis olarak, böyle bir katkıda bulunalım. Genel Kurulda, bu konuda 
yapılması gereken çalışmalar var, o değişiklikleri de yapalım, ülkemize güzel bir yasa daha kazan
dıralım. Bu yasayı da, hep beraber, desteğinizle çıkaralım. Yollarımızdaki trafik güvenliğinin daha 
fazla artmasını sağlayalım. Ulaştırma Bakanlığımızın yükü daha fazla artacak, bürokratları daha 
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fazla yorulacak; ama, bunun üstesinden gelecektir. Ben, burada, bir iltifat olarak söylemiyorum. 
Yakından yaptığımız çalışmalarda ortaya koydukları başarı, ben değil, benim dalımda çalışan her 
görüşteki öğretim üyesi tarafından takdir edilmiştir. 

Daha fazla zamanınızı alıp, sabrınızı zorlamak istemiyorum. Bu yasanın ve buna benzer, 
güvenliğimizi -karayolu güvenliğimizi, trafik güvenliğimizi- çok olumlu şekillerde, yani, gelişmiş 
ülkelerin seviyesine getirecek yasalara iktidarıyla muhalefetiyle destek vereceğimizi düşünüyorum. 

Sizleri, hepinizi saygılarımla selamlıyorum; hayırlı akşamlar diliyorum. (AK Parti sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ilıcalı. -----
Sayın milletvekilleri, Anavatan Partisi Grup Başkanvekili Malatya Milletvekili Sayın Süley

man Sarıbaş, bir önceki oturumda, Grup sözcüsünün konuşması sırasında, Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı Sayın Şahin tarafından uygun olmayan birkısım cümleler sarf edildiğini, tırnak 
içinde, kendi ifadesiyle "hakaretamiz sözler" söylendiğini belirtmiş ve tutanakları kendisi almıştır. 
Ama, 69 uncu maddeye uygun olarak söz istediğinden, aynı oturum içinde söz vermem gerektiğin
den, oturum geçmiştir; ama, daha sonra, Grubu adına -Sayın Sarıbaş'a ifade ettim- 1 inci madde 
üzerinde söz alacak ve bunu ifade edecektir. Ben, bunu, bilgilerinize sunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Başkan, karar yetersayısının aranılmasını istiyorum. 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Karar yetersayısı... 
BAŞKAN - Teklifin maddelerine geçilmesini oylarınıza sunacağım ve karar yetersayısını 

arayacağım. 
Teklifin maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Karar yetersayısı yoktur; birleşime 5 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 20.33 
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BEŞÎNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 20.43 

BAŞKAN: Başkanvekili Nevzat PAKDÎL 
KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Ahmet KÜÇÜK (Çanakkale) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 96 ncı Birleşiminin Beşin
ci Oturumunu açıyorum. 

1137 sıra sayılı kanun teklifinin görüşmelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
5.- Çankırı Milletvekili Tevfık Akbak'ın; Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına 

İlişkin Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/731) (S. Sayısı: 1137) (Devam) 
BAŞKAN- Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Teklifin maddelerine geçilmesinin oylamasında karar yetersayısı bulunamamıştı. 
Şimdi, teklifin maddelerine geçilmesini tekrar oylarınıza sunacağım ve karar yetersayısını 

arayacağım: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir; karar yetersayısı vardır. 
1 inci maddeyi okutuyorum: 

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN 
KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1.- 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 8 inci maddesinin 
birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"c) Ulaştırma Bakanlığı 
Ulaştırma Bakanlığının ilgili birimleri bu Kanun ve diğer mevzuatla verilen hizmetleri yap

mak, bu Kanun açısından karayolu taşımasına ilişkin gerekli koordinasyonu sağlamak, tescile bağ
lı araçların muayenelerini yapmak veya yaptırmak, muayene istasyonlarını denetlemek, 35 inci 
madde hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında tutanak düzenleyerek idarî para cezası vermek, 
bu maddede belirlenen idarî tedbirleri almak, araçların ağırlık ve boyut kontrollerini yapmak veya 
yaptırmak ve denetlemek, aykırı görülen hususlarla ilgili olarak sorumlular hakkında idarî para 
cezasına dair tutanak düzenlemek. 

Araçların ağırlık ve boyut kontrollerini yapmak üzere yetkilendirilenler Ulaştırma Bakanlığın
ca denetlenir ve aykırı hareketi tespit edilen işletme sahipleri 1.000 Türk Lirası idarî para cezası ile 
cezalandırılır. Yetkilendirme konusu işletme şartlarında giderilebilecek eksiklik olması halinde, iş
letme sahibine, bu eksiklikleri gidermesi için azamî onbeş gün süre verilir. Bu süre zarfında eksik
liklerin giderilmemesi halinde, izin belgesi iptal edilir. 

Araçların ağırlık ve boyut kontrollerinin yapılması veya yaptırılması ile ilgili olarak Karayol
ları Genel Müdürlüğünce verilen hizmet sürdürülürken kullanılan ve Genel Müdürlüğün diğer hiz
metleri ile ilişkili olmayan bina, arazi, arsa gibi taşınmazlar Maliye Bakanlığınca Ulaştırma Bakan
lığına tahsis; bu görev yürütülürken yararlanılan tesisat ve teçhizat Ulaştırma Bakanlığına dev
redilir. Araçların ağırlık ve boyut kontrollerini yapmak üzere Ulaştırma Bakanlığınca yetkilendiril
me yapılması halinde tahsis edilen taşınmazlar ile devredilen tesisat ve teçhizatın kullanılması 
hususunda, Maliye Bakanlığının görüşü alınarak, Ulaştırma Bakanlığı ile yetkilendirilenler arasın
da özel hukuk hükümleri gereğince sözleşme yapılabilir." 
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BAŞKAN - 1 inci madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Bilecek Milletvekili 
Sayın Yaşar Tüzün; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 

CHP GRUBU ADINA YAŞAR TÜZÜN (Bilecik) - Sayın Başkan, değerli milletvekili ar
kadaşlarım; görüşmekte olduğumuz Karayolları Trafik Kanununun 1 inci maddesi hakkında Cum
huriyet Halk Partisi Grubu ve şahsım adına söz almış bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlar, yapmış olduğumuz kanunlar uzun ömürlü olmayıp, günün ihtiyaçlarına 
cevap verir nitelikte değildir. Bunun örneğini yakın zaman içerisinde gördük ve yaşıyoruz. Nak
liyeci, kamyoncu esnafımızın durumu ortada. Kİ belgesi, Rl belgesi, R2 belgesi gibi hâlâ sağlıklı 
bir şekilde hayata geçirilememiş bu tür belgeler için, vatandaşımız, kamyoncumuz ve nakliyecimiz 
trilyonlarca para ödemek zorunda kaldı. Peki, bu paralar ödendi, sorunlar çözüldü mü?! Hayır, daha 
da büyüdü. 

Bu yönetmelik uygulamaya konduğundan bugüne kadar, Ulaştırma Bakanlığı Kara Taşıtları 
Genel Müdürlüğümüz 350 trilyonu geçkin bir para toplamıştır. Kamyoncu ve nakliyeci esnafımız, 
gerçekten çok zor şartlar altında bu paralan ödemiştir. Ancak, bu durumdan her iki kesim de mem
nun değildir; bu belgeyi alan kesim de ve alamayan kesim de. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de 500'e yakın kamyoncu... 
BAŞKAN - Sayın Tüzün, birkaç saniyenizi rica edeyim. 
Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, Genel Kurul içindeki yüksek sesli konuşmadan dolayı 

hatibin konuşması anlaşılmıyor. İstirham ediyorum, lütfen... 
Buyurun. 
YAŞAR TÜZÜN (Devamla) - Bir şey değişmedi Başkanım, aynı gürültü yine geliyor!.. 
Değerli arkadaşlarım, Türkiye genelinde 495 tane kamyoncular kooperatifi bulunmaktadır. Bu 

500'e yakın kooperatifin içerisinde 261 tanesi sadece Rl belgesi alabilmiştir. Yani, bugün yürürlük
te olan bu yönetmeliğin... Uygulanması gereken bu yönetmelik içerisinde, 261 adet kooperatifimiz 
alabilmiştir. Bu, şunu gösteriyor: 500'e yakın nakliyeci esnafımızın yarısı bunu almış, yarısı da 
alamamıştır. Dolayısıyla, bu alan kesim, yönetmeliğin hemen yürürlüğe konmamasından, yani, uy
gulamaya konmamasından dolayı şikâyetçidir, alamayan kesim de, zaten, ekonomik sıkıntı çek
tiğinden dolayı da sıkıntısı devam etmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, bildiğiniz üzere, ülkemizde, yük taşımasının yüzde 88'i, yolcu 
taşımasının ise yüzde 96'sı -yani yüzde 100'ü- karayoluyla yapılmaktadır. Yıllardır, bu sektörde 
çalışan nakliyecimiz mağdur olmuş, sorunlarını zaman zaman dile getirmiş; ancak, hâlâ çözüm 
bulamamıştır. 

Buna istinaden, 59 uncu Hükümet, bu konudaki 4925 sayılı Kanunu 10.7.2003 tarihinde bu 
Meclisten çıkarmış, hem de Parlamentoda bulunan bütün siyasî partilerin, grupların desteğiyle 
çıkarmasına rağmen, ilgili Bakanlık, Ulaştırma Bakanlığı, çıkarmış olduğu bir yönetmelikle, şeklen 
ve belki de kasten, bu çıkan kanunu bozmuştur. 

Ülkemizin geleceğinde taşıma sektörünün kurumsallaşması, bireysellikten kurtulması, mesleğe 
girişin kontrol edilmesi, taşıma yapan kurumların eğitim, sermaye ve araç yönüyle güçlendirilmesi, 
taşımanın belgeye bağlanması ve disiplin altına alınması nakliyecileri umutlandırmış ve heveslendir-
miştir; ama, geldiğimiz noktada, tüm nakliyeci ve kamyoncu esnafımızın hevesi kursağında kalmıştır. 

Bu ülkeye en dürüst vergisini ödeyen, en iyi bir şekilde vatandaşlık görevlerini yerine getiren 
kesim nakliyeci ve kamyoncu esnafıdır; çünkü, bu sektördeki insanlar, saf, temiz ve iyi niyetli in
sanlardır. Dolayısıyla, bu sektördeki insanlar hakkını arayamaz durumdadırlar. 

Yıllardan beri gelen tüm hükümetler -buna 58 inci ve 59 uncu Hükümetler de dahil- bu sektöre 
yüklenmiş, nakliyeci ve kamyoncu esnafımızın sorununu çözmek yerine sorunlarını da artırmıştır. 
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Ne zaman hükümetlere para lazım olsa, bütçe açıklarını kapatmak için kamyoncu esnafımızdan ver
gi toplamıştır. Bunun örnekleri ortadadır. 

Daha önce bu kürsüde yapmış olduğumuz konuşmalarda, bakanlıklar arasında, maalesef, eş
güdümün olmadığını defalarca söyledik ve söylemeye de devam ediyoruz. İşte, geldiğimiz bu nok
tada, bir kez daha karşımıza çıkmıştır. 

Görüşmekte olduğumuz kanun değişikliğiyle, Karayolları Genel Müdürlüğüne ait birçok yet
kiler Ulaştırma Bakanlığına devrediliyor. İyi, güzel, devredelim; buna, kısmen, karşı çıkmıyoruz. 
Peki, daha önce ihalesini yaptığımız, yetkileri Karayolları Genel Müdürlüğüne ait olan araç 
muayene istasyonlarının ihaleleri ne olacak? Ulaştırma Bakanlığı, şimdi alacağı yetkilerle "ben 
bunun altından kalkamam" deyip, daha önce ihalesi yapılan araç muayene istasyonlarını da mı dev
redecek? Muhtemelen de öyle olacağını düşünüyorum. 

Ulaştırma ve İçişleri Bakanlıklarına yoğun bir şekilde intikal eden dilekçelerden, meslekî 
yeterlilik belgesi ile taşıt kullanma belgesinin karıştırıldığı ve trafik ekiplerince, sürücülerden, mes
lekî yeterlilik belgesi ibraz edilmesinin istenildiği malumunuzdur. 2918 sayılı Kanun gereğince 
Şoförler Odası tarafından verilen ticarî taşıt kullanma belgelerinin verilmesi durdurulduğundan, 
Bakanlıktan, acilen, meslekî yeterlilik belgesi düzenlenmesini talep ettiği de söz konusudur. 

RAMAZAN KERİM ÖZKAN (Burdur) - Sayın Tüzün, Sayın Bakan dinlemiyor. 
BAŞKAN - Sayın Ihcalı... Sayın Ilıcah... Sayın Bakanın dinlemesine fırsat verelim. 
Buyurun. 
YAŞAR TÜZÜN (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; biz, bu saymış olduğum nedenlerle, ticarî taşıt 

kullanan sürücüler için ticarî taşıt kullanma belgesi bulundurma zorunluluğunun bir an önce uy
gulamadan kaldırılması gerekli görüldüğünden, bu düzenleme de yapılmıştır. Değerli arkadaşlar, 
biz, nakliyeci ve kamyoncularımızın sorunlarını çözmek için bu kanunları çıkarmadık mı? Bugün, 
neden değiştiriyoruz? Demek ki, tutmadı, olmadı, yerine getirilemedi ve hayata geçirilemedi. 

Sayın Bakanımızın, az önce, burada, bu kürsüde yapmış olduğu konuşmalar gerçekten iyi 
niyetli. Kamyoncu ve nakliyeci esnafımızın sorunlarını çözme adına çıkardığımız bu kanunlar, 
maalesef, uygulamaya konmamaktadır. 

Değerli arkadaşlar, az önce de söylediğim gibi, Ulaştırma Bakanlığı, Kara Taşıtları Genel 
Müdürlüğümüz, bu belgelerin alınması noktasında, 350 trilyondan fazla, kamyoncu ve nakliyeci es
nafımızdan para toplamıştır. Sayın Bakanım, Sayın Genel Müdürüm, bu paralar nereye gitti, nereye 
kullanıldı? Gerçekten, nakliyeci esnafımızın sorunlarının çözülmesi adına mı kullanıldı, yoksa, 
hükümete bir şekilde borç mu verildi veyahut bir başka yere mi kullanıldı? Bunun kesin bir açık
lamasını sizden duymak istiyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bu kanun, özünde, nakliyeci ve kamyoncu esnafına gerekli bir kanundur; 
ancak, uygulamaya konmasında zorlukların ve sıkıntıların, malumunuz olduğu üzere, devam et
tiğini de hep birlikte biliyoruz. 

Bu kanunun uygulanmasında önüne geçmemiz gereken en önemli sebeplerden bir tanesi de 
petrol kaçakçılığının önlenmesidir. Eğer biz, Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Büyük Millet Meclisi 
olarak... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Tüzün, şahsınız adına söz talebiniz var; ama, sizden önce konuşmacılar var, 

gruplar var. Ben size birkaç dakika müsaade edeyim, konuşmanızı tamamlayın. 
Buyuran. 
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YAŞAR TÜZÜN (Devamla) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 
Eğer biz, bu ülkede, özellikle 59 uncu Hükümet ve Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, pet

rol kaçakçılığını önleyemediğimiz müddetçe, önleyemediğiniz müddetçe, kamyoncu ve nakliyeci 
esnafımızın sorunlarının çözülmesi mümkün değildir diye düşünüyorum. 

Konuşmamın diğer bölümde devam edeceğini bildiriyor, şimdilik Yüce Meclise saygılar 
sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Tüzün, teşekkür ediyorum. 
Madde üzerinde, Anavatan Grubu adına, Grup Başkanvekili ve Malatya Milletvekili Sayın 

Süleyman Sarıbaş; buyurun. 
ANAVATAN PARTİSİ GRUBU ADINA SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Teşekkür 

ediyorum Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; görüşülmekte olan 1137 sıra sayılı, 2918 sayılı 

Karayolları Trafik Kanununda değişiklik yapan, yasayı değiştiren kanun teklifi üzerinde Grubum 
adına söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, bir önceki oturumda, biraz önce Sayın Meclis Başkanımızın da ifade ettiği 
gibi, Anavatan Partisi Grup Sözcüsü bu kürsüden konuşurken, Bakanlar Kurulu sırasında oturan 
Başbakan Yardımcısı Devlet Bakanı Sayın Mehmet Ali Şahin, hiç usulde olmadığı halde, bundan 
önceki cumhuriyet hükümetlerinin hiçbir zaman tevessül etmedikleri bir eylemde bulunarak, Grup 
Sözcüsüne, aynen tutanaktan okuyorum: "Terbiyesiz herif!.." "Otur yerine!.." "Dingonun ahırı mı 
burası!.." Yine devam ediyor: "Terbiyesiz herif!.. Utanmaz herif!.." şeklinde, bir bakana yakış
mayacak, usul ve adabı bilmesi gereken bir bakana yakışmayacak şekilde, taciz edecek şekilde laf 
atıyor. 

Değerli arkadaşlar, 357 milletvekiline sahip, Parlamento çoğunluğuna sahip bir İktidarın Baş
bakan Yardımcısının telaşı ne? Milletvekili yanlış söz söylemiş olabilir. Burada, kürsüyü yöneten 
Başkan var. İçtüzüğümüzün 37 nci maddesi gayet açık; diyor ki: "Kürsüdeki konuşmacı eğer adaba 
aykırı üslup kullanırsa başkan uyarır, hatta o oturumdan çıkarır." 

Sayın Başkan burada otururken... Grup sözcüleri var, grup başkanvekilleri var, cevap verme 
hakkı var. Nihayet, ondan sonra çıkan Sayın Ulaştırma Bakanımız bu görüşe katılmadığını, doğru 
olmadığını, kınadığını da söyledi; ama, hiç adapta, usulde olmadığı halde, Bakanlar Kurulundaki bir 
bakanın kürsüdeki konuşmacıya laf atmasının neyle izah edildiğini bu kürsüden millete söylemek 
istiyorum. 

Sayın Bakanın bu ilk vukuatı değil. Sayın Bakan ne zaman gelse, buraya otursa, mutlaka bir 
tartışmanın, bir gerginliğin konusu olmuştur. Anladığım kadarıyla, Sayın Bakan oturduğu koltukta 
rahat değil. Sayın Bakan, böyle gerginlikler yaratarak, Parlamentonun usul ve adabının dışına 
çıkarak, kendisini bir siyasî ideolojinin ya militanı sanıyor ya da o Bakanlık koltuğunu henüz haz
medemiyor. Bunu, milletimizin dikkatine sunuyorum ve Meclis Başkanımızdan... Bu sözlerin, bu 
tutanaktan çıkması lazım; yani, bu Bakanın, gelip, buradan, bu lafları söylemediğini, yanlış anlaşıl
dığını ve özür dilemesi gerektiğini hatırlatması lazım. Böyle bir usul yok. Şimdiye kadar kim bu 
Mecliste yanlış söz söylemişse, bu kürsüye çıkmış, ya özür dilemiş ya da o manada söylemediğini 
izah etmiştir; ama, Sayın Bakan geldi, adaba yakışmayan lafları söyledi, ondan sonra da çekti gitti. 
Şimdi, ben ne diyeyim Sayın Bakana; ne diyeyim yani?! 

Neyse... Bu meseleyi fazla uzatmak istemiyorum, milletin dikkatine sunmak istiyorum. Yani, 
bu iktidarın bakanlarının biraz da, artık, dört yıl sonra, bakan olduklarının idrakine ermeleri gerek
tiğini; bakan olduklarını, bu milletin hükümetinin, yürütmenin bir üyesi olduklarını ve Parlamen
tonun ahengini, çalışma düzenini bozmaya hakları olmadığını artık kavramaları gerektiğini 
düşünüyorum. 
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Değerli arkadaşlar, tartıştığımız kanunun 1 inci maddesinde, şimdiye kadar Karayolları Genel 
Müdürlüğümüz tarafından yapılan, deruhte edilen bir görevin, bundan böyle, çıkardığımız Karayolu 
Taşıma Kanunu çerçevesinde, Ulaştırma Bakanlığımız tarafından yapılmasını veya yaptırılmasını 
öngören bir düzenleme. Aslında, düzenlemenin özüne baktığımız zaman, devletin (A) kurumundan 
(B) kurumuna geçmiş olmasının bizce de bir sakıncası yok. Daha koordineli çalışmış olmasının, bu 
ülkenin nakliyecilerine de faydası olacağını da düşünüyorum; ancak, biraz önce buraya çıkan AK 
Parti Grup sözcüleri, efendim, bu yasayla şöyle düzen gelecek, şöyle kontrol olacak, şöyle rahat 
olacak, falan filan dediler. Arkadaşlar, bu yetki zaten vardı; yani, bu yetki, 2918 sayılı Yasayla, 
zaten Karayolları Genel Müdürlüğümüzün uhdesinde olan ve şimdiye kadar da, o Genel Müdür
lüğümüzün uyguladığı bir yetkiydi. Biz ne yapıyoruz; bu yetkiyi, Ulaştırma Bakanlığımıza 
veriyoruz. Neyle veriyoruz; mevcut Genel Müdürlüğümüzün personeliyle, binasıyla, teçhizatıyla, 
bu görevi ifa ederken kullandığı bütün alet edavatla beraber veriyoruz. Şimdi, geçmişte, eğer üç-
buçuk senedir ilgili genel müdürlüğümüz, Karayolları Genel Müdürlüğümüz bunu yapamadı da, 
şimdi bir yerden bir yere devir olunca çok daha iyi olabilir mi; evet, olabilir; ama, geçmişte de 
yapamadıysa siz yapamadınız; yani, o genel müdürlük size bağlı, sizin Bayındırlık Bakanlığınızın 
uhdesinde çalışan bir genel müdürlük, bu siyasî kadronun, siyasî heyetin siyasî sorumluluğundaki 
bir genel müdürlük; dolayısıyla, üçbuçuk sene içerisinde Karayolları Genel Müdürlüğümüz eğer bu 
denetimleri yapamamışsa, burada kusuru Hükümetinizde aramanız lazım. 

Ha, şimdi, değerli arkadaşlar, bu ülkenin kamyoncuları... Geçen haftadan önce Malatya'daydım, 
Kamyoncular Derneğimize gittim, Kamyoncular Galericiler Sitemize de gittim. Birer belge çıkar
dınız Karayolu Taşıma Kanunundan sonra Kİ belgesi, Rl belgesi, R2 belgesi diye, yönetmelikle, res
men kamyoncu esnafından haraç aldınız. Yani, devlet belge satar mı?! Devlet, düzenleyen ve denet
leyen bir kurumun adıdır, fonksiyonu budur. Düzenleyen ve denetleyen bir kurumun, zaten taşıma 
ücretlerinin düşük olduğu, zaten maliyetlerin, mazotun pahalı olduğu bir ülkede belge satan bir dev
let... Yarın belgenin adını değiştirin bir daha satın. Böyle bir şey olabilir mi?! Yani, nakliyeci es
nafımızı teşvik edeceğimize, evine ekmek götürecek imkânları, olanakları onlara sağlayacağımıza, 
tuttuk, bir de kamyoncularımıza, devleti zengin etmek, devlete para toplamak adına resmen belge sat
tık. Bu belgelere bu rakamları koyarken yönetmelikle, bu fiyatları koyarken ölçünüz ne oldu? Han
gi kıstaslara, hangi ölçülere dayanarak (A) belgesine bilmem 11 milyar ve sonra düşürdünüz, Rl bel
gesine önce bir fiyat, sonra bir fiyata çektiniz; bütün bunların anlamı neydi arkadaşlar? 

Bakın, birçok kooperatiflerimiz, nakliye kooperatiflerimiz zorda kaldılar. Nakliye kooperatif
lerimize üye insanlar, araçlarını kooperatifin mülkiyetine geçirecek mi geçilmeyecek mi tartışması 
içerisinde huzursuz oldular. Bir kamyoncu, örneğin tek dingil bir kamyon, yol teknik belgesinde is
tiap haddi, yük istiap haddi 16 ton, 15 ton. 

Şimdi, Malatya'dan çıktı kamyoncu, 15 ton, İstanbul'a götürecek. Yükün fiyatı ucuz, tonu 200 
000 lira diyelim veya 200 lira. Kurtarmıyor. Mazotunu kurtarmıyor. Yoldaki personelin yiyeceğini, 
iaşesini, ibatesini kurtarmıyor. Ne yapıyor; 16 yerine işte 20 ton, 22 ton atıyor. O da biliyor, kam
yonu zorluyor, kendi zorda kalıyor, kamyonu yıpranıyor; ama, hiç değilse, o aradaki farkı kâr olarak 
evine ekmek parası götürebilir miyim telaşı içerisinde. 

Şimdi, Sayın Bakan biraz önce söyledi, dedi ki: "Yük istiap haddini düşürür isek, yük 
bulamayan kamyonculara da yük buluruz." Bunun yolu bu değil. Yük bulamayan kamyoncular... 
İşte, kamyoncu 16 ton atarsa yük çoğalmış olur, diğer kamyonlara da yük düşer denilebilir, mantık, 
düz mantık olarak böyle gidebilir; ancak, bu yasa daha önce de vardı, Karayolları Genel Müdür
lüğümüzün denetimindeydi, ancak hiçbir zaman uygulamadı. 

Hekimhan'ın madeni var, madende kamyonlar yük taşır. Kooperatifi de var, nakliye 
kooperatifi. Tonu 300 lira... Şimdi, ne yapacak adam; 26 ton atacak, gece gündüz çalışacak ki, gün
de kendisine 100 000 000, 50 000 000 bir para kalsın. 
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Şimdi, siz gidin, Hekimhan'ın o dağında, maden dağında deyin ki, maden yolunda deyin ki, sen 
16 tondan fazla atamazsın, sana ceza yazacağım. İstediğiniz kadar deyin. Yani, ceza koymakla, 
kanuna ceza koymakla hayatın gerçeklerini değiştirme şansımız yok. 

Kamyoncu esnafımız perişansa, kamyoncu esnafımız amortisman ayıramıyorsa, kamyoncu es
nafımız lastiğini alamıyorsa... Bir çift lastik kaç para Sayın Bakanım? Bir kamyona 10 tane lastik, 
altı ayda bir lastik değiştirir; bir hesap yapın bakayım, bu kamyoncu bu lastiğe amortisman 
ayırabilecek durumda mı? 

Şimdi, insanlar niye kamyonculuk yapar? En zor iştir. Ben yaptım, biliyorum, lisede okurken... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Sarıbaş, konuşmanızı tamamlar mısınız. 
Buyurun. 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Devamla) - En zor iştir kamyonculuk. Lastiğiniz patlasın da bir las

tik değiştirin bakayım! Kamyonculuk en zor iştir. İnsanlar, başka yapacakları iş olmadığı için, alın-
terini, kol emeğini, hayatını katarak kamyonculuk yaparlar, çoluk çocuklarına ekmek götürmek 
için; ekmeği de götüremezler. Kamyonculuktan zengin olmuş bana bir tane şoför esnafı gösterin; 
asla mümkün değil. 

FAHRÎ KESKİN (Eskişehir) - Çok, çok... 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Devamla) - Alır borca, üç yıl, beş yıl çalıştırır kamyonu; borcu ya 

öder ya ödemez, ya hacze gider kamyon ya evini satar öder. Sonuçta, iş yapmak adına, yani, boş 
gezmiyorum, işim var adına bu işi yapar. Onun için, bu insanlara Hükümetinizin sahip çıkması 
lazım. Bu insanların, hakikaten, dağlar kadar sorunları var. Hakikaten, bu insanları, bu ülkenin yol
larının çilekeş insanları... Onların kamyonlarının arkasındaki o yazılar, "garibin çilesi" falan 
yazılar, hakikaten, doğrudur. Türkiye'de, Türk edebiyatında onların çok emeği de vardır o deyişler 
hakkında. Hakikaten, o yazıların bir hakkını, bu ülkenin Hükümeti bu insanlara çok görmemesi 
lazım diyorum ve Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Sarıbaş. 
Şahsı adına, Burdur Milletvekili Sayın Bayram Özçelik; buyurun. (AK Parti sıralarından alkış

lar) 
BAYRAM ÖZÇELİK (Burdur) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1137 sıra sayılı kanun 

teklifi üzerinde şahsım adına söz almış bulunmaktayım; bu vesileyle, hepinizi en içten sevgi ve say
gılarımla selamlıyorum. 

Ülke ekonomisinin içinde bulunduğu şartlar ve finansman yetersizlikleri, mevcut kısıtlı kay
nakların en etkin ve rasyonel biçimde kullanılmasını gerektiren kamu yatırımlarına yönelmemizi 
zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle, kamunun mevcut kaynaklarıyla belirlenen hedef ve öncelikler 
doğrultusunda Acil Eylem Planı kapsamında bölünmüş yolların yapımına karar verilmiştir. 

15 000 kilometrelik bölünmüş yol yapımına başlanılmasındaki hedef nedir? Trafik güvenliğini 
artırarak kazaları azaltmak ve kazalardaki ölüm oranını düşürmek, mevcut kapasite yetersizliklerini 
iyileştirerek, taşıt işletme giderlerini seyahat süresinden tasarruf sağlayarak ekonomiye katkıda 
bulunmak, sürücülere konforlu bir seyir sağlamak ve Avrupa ülkelerindeki gelişmiş olan yol ağ
larıyla entegrasyonu sağlamaktır. 

Acil Eylem Planımız kapsamında ülkemizin ana aksları ve transit koridorları incelenerek top
lam 15 000 kilometre yol öncelikle belirlenmiştir. Ülkemizin Avrupa ve Asya arasında doğal bir 
koridor olması nedeniyle, uluslararası yollara bağlantı sağlayan ve yüksek standartlara sahip olması 
gereken 4 000 kilometrelik yol kesimi, uluslararası ağ bütünlüğü nedeniyle, ikinci öncelikli bölün
müş yol ve trafik kompozisyonu değişiklik göstermekle birlikte bölünmüş yola dönüştürülmüştür. 
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2003, 2004 ve 2005 yıllarında bölünmüş yol yapım çalışmalarında ağırlıklı olarak birinci ön
celikli yollarda çalışma yapılmakla beraber, bölgesel ve uluslararası öncelikler de dikkate alınarak, 
ikinci ve üçüncü öncelikli yollarda da çalışmalar sürdürülmektedir. 

AK Parti İktidarımızdan önce, bu zamana kadar, Türkiye'de, yalnızca 3 859 kilometre bölün
müş yol vardı. İktidara geldiğimiz günden itibaren yapılan çalışmalar sonucunda 2003 yılı başından 
Aralık 2005 tarihine kadar devlet ve il yollarında toplam 6 700 kilometre bölünmüş yolda çalışma 
yapılarak, bunun 5 115 kilometresi asfalt seviyesinde bitirilerek trafiğe açılmış, 805 kilometresi üst 
yapı, 830 kilometresi ise toprak tesviye seviyesinde tamanlanmıştır. 

Hükümetimiz, Türkiye genelinde 600 kaza kara noktasını aydınlatmış. Çalışma yapılan yollar
da trafik kazası oranı yüzde 65 oranında, Ölüm oranı da yüzde 94 oranında azalmıştır. Böylece, geç
miş dönemde yapılan bölünmüş devlet yolu, bölünmüş il yolu ve 1 775 kilometre uzunluğundaki 
otoyollarla birlikte bölünmüş yol uzunluğu toplam 11 199 kilometre olmuştur. Hedefimiz, 
medeniyet ve kalkınmanın bir göstergesi olan bölünmüş yollarımızın daha kaliteli ve güvenli ol
masını sağlamaktır. 

Siz değerli milletvekillerine saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Özçelik. 
Şahsı adına, Aydın Milletvekili Ahmet Rıza Acar. 
Sayın Acar, buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
AHMET RIZA ACAR (Aydın) - Sayın Başkan, çok değerli üyelerimiz, sayın milletvekil-

lerimiz; 1137 sıra sayılı Trafik Kanununda değişiklik yapılması üzerinde söz almış bulunmaktayım; 
Yüce Meclisi saygı ve hürmetle selamlıyorum efendim. 

"Her alanda standartları yükseltmek" ve dolayısıyla "muasır milletler seviyesine ulaşmak" 
dilimizden düşmeyen cümlelerdendir. Şimdi de, karayollarıyla alakalı olarak önümüzde, yine, stan
dartları yükseltmek ve şoför esnafımıza, kamyoncularımıza daha rahat, daha geniş imkânlar sunmak 
için yeni bir kanun değişikliğiyle karşınızdayız. 

2005 yılında Odalar ve Borsalar Birliğinin yaptığı bir araştırmaya baktığımız zaman, orada 
"kazananlar ve kaybedenler" diye bir çizelge var. Bunların içerisinde taşıma sektörüyle alakalı 
olarak, ulaştırma sektörüyle alakalı olarak lojistik firmalarının kazananlar olduğunu, kamyon sahip
lerinin ise, her geçen gün bu organize olanların karşısında zorluklara düştüklerini ifade ediyor. İşte, 
Hükümetimiz, böyle bir ortamın varlığını dikkate alarak, kamyoncu esnafının daha iyi, daha rahat 
bir zeminde ve de gelirini artıracak bir şekilde çalışma ortamı yapabilmesi için önünüze bu değişik
liği getirmiştir. 

Şimdi, bu değişikliğin neler ihtiva ettiğini Sayın Bakandan ve diğer tüm konuşmacılardan din
ledik; ama, önemli olan şudur: Kamyon fabrikalarına bakınız, kamyon fabrikalarında sıra olduğunu 
görürsünüz; bir. 

İkincisi: Kamyon sahiplerinin de kamyonlarını yenilemek için son derece gayret gösterdik
lerini, faizlerin düşmesiyle buna imkân bulduklarını sizler de fark edeceksiniz. 

Kamyoncu esnafını korumanın yolu, onun yolunun güzel yapılması, geniş yapılması, duble ol
ması; iki, kamyonunu rahat bir şekilde, kolay bir imkânla değiştirebilmesidir diye düşünüyorum. 

İşte, Ulaştırma Bakanlığının ve de diğer kurumlarımızın üç yıldan beri yaptığı çalışmaların 
semeresini görüyor, hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Acar. 
Sayın milletvekilleri, soru-cevap işlemine geçiyorum. 
Buyurun Sayın Kepenek. 
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YAKUP KEPENEK (Ankara) - Sayın Başkan, çok teşekkür ediyorum. 
Aracılığınızla, Sayın Bakanımdan, Karadeniz ikili yolu konusunda bir son gelişme üzerine bir 

soru sormak istiyorum: Bu yolun Çayeli-Ardeşen-Pazar-Fındıklı ve Hopa arasında, 77 kilometrelik 
bölümünde, yakın günlerde, Fındıklı İlçesinin Güngören mevkiinde büyük bir göçük oldu ve 347,3 
milyon dolarlık bir zarardan söz ediliyor ya da harcamadan söz ediliyor. Bu yolun henüz yüzde 44'ü 
tamamlandı ve bu yol davalı. Çok acı bir olay daha yaşandı, Avukat Cihan Eren yaşamını yitirdi. 

Şimdi, birçok ilçede, bu yolun ilçenin içinden geçmemesi yönünde yargı kararları var. Bir yan
lış yapıldı; ama, bu yanlışta ısrar ediliyor. 

Benim sorum şu: Bu yolun en azından davalı bölümlerinin yapılmaması ve Karadeniz'in dal
gaları nedeniyle yüzlerce milyon doların kaybolmaması için Hükümetimiz bu konuyu yeniden ele 
almayı düşünüyor mu? Yolun kimi ilçelerde, ilçeler içinden değil de dışından geçirilmesi yönünde 
bir çalışma yapılacak mı? Çünkü, bu yol hem halkı denizden kopardı hem de çevreyi ve doğayı yok 
ediyor. 

Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kepenek. 
Sayın Işık... 
AHMET IŞIK (Konya) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. 
Sayın Bakanım, yetkinin devredilmesiyle birlikte, Bakanlığınızın etkin bir ağırlık kontrolü 

yapmasının getireceği ekonomik avantaj konusundaki değerlendirmenizi almak istiyorum; ülke 
ekonomisine katkısını çok özet bir şekilde öğrenmek istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Işık. 
Sayın Baloğlu... 
FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. 
Sayın Bakandan öğrenmek istediğim şu: Karayolu otobüs işletmeciliği, kentlerarası otobüs iş

letmeciliği bir buhranın kapısında. Uçakların, ucuz uçakların yarattığı bir kaos kara taşımacılığını 
tehdit ediyor. Ben şunu öğrenmek istiyorum: Ulaştırma Bakanı olarak, kendisi, Bakanlığı, kara 
taşımacılığının sorunlarını çözmek için bir proje hazırladılar mı? Uçaklara yapılan indirim, uçak
ların yakıtlarını ucuz temin etmeleri, buna benzer bir indirimin de denizde sağlanmasının yanında, 
karayolu ulaştırmacılığında niye bu imkânlar sağlanmıyor? Bu konuda Sayın Bakanın açıklamasını 
bekliyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Baloğlu. 
Sayın Özcan... 
HÜSEYİN ÖZCAN (Mersin) - Sayın Başkan, aracılığınızla, Sayın Bakanıma, Antalya ve Mer

sin karayolu konusundaki çalışmalarınız ne zaman başlayacak? Artık, yetmiyor mu? Bu turizm böl
gesi ve bu ulaşım konusunda narenciyecilerimizin ve sebzecilerimizin, çiftçilerimizin ulaşımı, ar
tık, bir arapsaçına döndü. Böyle bir çalışmalarınız var mı? Bunu öğrenmek istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Özcan. 
Sayın Bakanım, buyurun. 
ULAŞTIRMA BAKANI BİNALİ YILDIRIM (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
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Değerli arkadaşlar, tabiî, Sayın Kepenek'in sorusu, sahil yolunda meydana gelen bir çöküntüy
le ilgili. Bu konu, Bayındırlık Bakanlığımız Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen bir 
projedir. Bu konuda tüm detayları kendisine aktaracağım ve cevabını vereceğim. 

Sayın Ahmet Işık, tabiî, bu yetki devrinin getireceği avantajlar, ekonomiye katkısından bahset
ti. Tabiî, her şeyden önce, ağırlık kontrollerinin etkin şekilde yapılması, haksız rekabeti önleyecek, 
yollarımızın aşınmasına -erken aşınmasına- mâni olacak ve her şeyden önce, trafik kazalarında 
hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısında bir azalma sağlayacaktır. Teşekkür ediyorum. 

Sayın Baloğlu "karayolunda otobüs taşımacılığının içinde bulunduğu sorunlar ve bunlara ted
bir düşünülüyor mu" dedi. TOFED diye adlandırılan, karayolu otobüs taşımacılarının bir araya 
getirdiği en büyük üst kuruluşla, bu konuda, birkaç sefer toplantı yaptık ve bunlarla ilgili birkaç 
düzenlemeyi de yaptık, birkaç taleplerini de değerlendiriyoruz. Bunlardan en önemlisi, karayolu 
taşımacılığında tabanfiyat uygulaması getirdik. Bu da, haksız rekabeti ortadan kaldıracak, kilomet
re başına birim fiyat uygulamasını öngören ve buna göre fiyat tarifesi taşımacıların belirlemesini 
sağlayan bir uygulamadır. 

Takdir edersiniz ki, hava taşımacılığında yakıttan ÖTV kaldırma diye bir şey söz konusu değil
dir. Sadece, bu uygulama, deniz taşımacılığına yapılmıştır. Bu da deniz taşımacılığımızın yıllardan 
beri beklentisiydi, denizlerimizi daha etkin kullanabilmek bakımından yapılan bir düzenlemeydi. 
Teşekkür ediyorum. 

Sayın Özcan'ın sorusu; tabiî, yine, Bayındırlık Bakanlığımızın yürüttüğü bir projedir. Ben ken
disine konuyu aktaracağım, gerekli cevabı yazılı olarak ileteceğiz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakanım. 
Madde üzerinde 1 adet önerge vardır; önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
1137 sıra sayılı "Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına ilişkin" Kanun Tek

lifinin 1 inci maddesinin aşağıdaki şekilde düzenlenmesini arz ve teklif ederiz. 
Hakkı Ülkü Şevket Arz Muharrem Kılıç 

İzmir Trabzon Malatya 
Nurettin Sözen Erdal Karademir Ufuk Özkan 

Sivas İzmir Manisa 
Madde 1: 
13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 8 inci maddesinin birinci fık

rasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"c) Ulaştırma Bakanlığı 
Ulaştırma Bakanlığının ilgili birimleri bu Kanun ve diğer mevzuatla verilen hizmetleri yap

mak, bu Kanun açısından karayolu taşımasına ilişkin gerekli koordinasyonu sağlamak, tescile bağ
lı araçların muayenelerini yapmak veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına yaptır
mak, muayene istasyonlarım denetlemek, 35 inci madde hükümlerine aykırı hareket edenler hak
kında tutanak düzenleyerek idarî para cezası vermek, bu maddede belirlenen idarî tedbirleri almak, 
araçların ağırlık ve boyut kontrollerini yapmak veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluş
larına yaptırmak ve denetlemek. 

Araçların ağırlık ve boyut kontrollerinin yapılması veya yaptırılması ile ilgili olarak Karayol
ları Genel Müdürlüğünce verilen hizmet sürdürülürken kullanılan ve Genel Müdürlüğün diğer hiz
metleri ile ilişkili olmayan bina, arazi, arsa gibi taşınmazlar Maliye Bakanlığınca Ulaştırma Bakan-
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lığına tahsis; bu görev yürütülürken yararlanılan tesisat ve teçhizat Ulaştırma Bakanlığına dev
redilir. Araçların ağırlık ve boyut kontrollerini yapmak üzere Ulaştırma Bakanlığınca yetkilendiril
me yapılması halinde tahsis edilen taşınmazlar ile devredilen tesisat ve teçhizatın kullanılması 
hususunda, Maliye Bakanlığının görüşü alınarak, Ulaştırma Bakanlığı ile yetkilendirilen kamu 
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile arasında özel hukuk hükümleri gereğince sözleşme 
yapılabilir." 

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

mıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
ULAŞTIRMA BAKANI BİNALİ YILDIRIM (İstanbul) - Sayın Başkan, küçük bir açıklamaya 

izin verirseniz, söyleyip, ondan sonra fikrimizi beyan edeceğim. 
BAŞKAN - Buyurun. 
ULAŞTIRMA BAKANI BİNALİ YILDIRIM (İstanbul) - Verilen önergede, bizim düzen

lemeye ilave olarak "bu ölçü, tartı, boyut kontrolünü Ulaştırma Bakanlığının yapması veya kamu 
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına yaptırması" deniliyor. Burada, esasen, bizim yaptığımız 
düzenlemeden tek fark "yapmaktan" sonra "kamu niteliğindeki meslek kuruluşları"nın ilavesidir. 

Halbuki, bizim düzenlememizde "yapmak veya yaptırmak" şeklinde, daha geniş kapsamlı bir 
tanımlama yaparak, böylece, gerek meslek kuruluşu gerek özel teşebbüs gerek başka ilgi duyan her
hangi kesim varsa, bunları dahil etmiş oluyoruz. Dolayısıyla, genel bir düzenleme, özel hükümleri 
de ihtiva ettiğinden, bu önergeye ayrıca ihtiyaç olmadığını düşünüyorum; çünkü, bizim getirdiğimiz 
düzenleme bunu da kapsamaktadır; bu nedenle katılamıyoruz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN - Sayın Ülkü, gerekçeyi mi okutayım, konuşacak mısınız efendim? 
HALUK KOÇ (Samsun) - Gerekçe... 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Anılan teklifi ile özelleştirme uygulamalarına zemin hazırlanmaktadır. Kamusal nitelik taşıyan 

ve bir yasal zorunluluk olan araç muayene ve araçların ağırlık ve boyut kontrollerini gerçekleştir
me hizmetlerinin Ulaştırma Bakanlığına verilecek "yaptırma" yetkisi ile kamusal nitelikteki bu hiz
metlerin özelleştirilmesine yönelik ince hesaplar sürdürülmektedir. Bilindiği üzere, 1983'te başlayıp 
süregiden özelleştirme uygulamalarında ideoloji özetle "her şey özel sektör içindir; kamunun dün
yada ekonomide en fazla pay sahibi olduğu ülke Türkiye'dir" görüş ve iddialarına dayanmaktadır. 

Oysa, özelleştirme uygulamalarının yoğunlaştığı 1998 yılındaki veriler bile ekonomik hayat 
içinden devletin payının Amerika'da yüzde 32,3, Avustralya'da yüzde 51,7, İtalya'da yüzde 50,2, 
Japonya'da, yüzde 35, Kanada'da yüzde 42,3, İngiltere'de yüzde 41 olduğu halde ülkemizde sadece 
yüzde 26,6 olduğu gerçeğini gizleyememektedir. (Kaynak: IMF-Economic Outlook 1998-2. OECD 
Analytical Databank) 

Bu nedenlerle, öncelikle maddenin 2918 sayılı Kanunundaki mevcut haliyle korunmasını is
temekle birlikte, eğer niyet gerçekten bu hizmetlerin etkin, verimli, ekonomik, kamu yararı esas 
alınarak ticarî kaygılardan uzak bağımsız kontrol ve denetim kuruluşlarınca gerçekleştirilerek dev
letin yükünü hafifletmek ise araç muayene ve araç ağırlık ve boyut kontrolleri işinin sadece uzman
lık alanı kapsamında, bilimsel, teknik uygulamalardaki çok yönlü birikimleri olan ve kamu yararını 
esas alan, Anayasanın 135 inci maddesi kapsamında, tanımlanan "kamu kurumu niteliğindeki mes
lek kuruluşları" tarafından yapılmasına olanak sağlanması amacıyla öneride bulunulmuştur. 
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Bu önerimiz, AB standartlarında bir muayene kuruluşunda olması gereken TS-EN 45004 stan
dartlarında öngörülen tarafsızlık ve bağımsızlık kriterine uymaktadır. 

Özelleştirme halinde ise, halen yargıda bulunan araç muayene istasyonlarına ilişkin süreçte 
görüldüğü gibi bu ilkeye uymayıp araç ithal edip servisleri ve yedek parça satış birimleri bulun
masına rağmen özel firmalar yetkilendirilebilecektir. Bildiğiniz gibi bu durum yargıda halen sür
mekte olan bir konudur ve komisyon gerekçelerinin 2 nci maddesinde belirtildiği "araç muayene is
tasyonları ile ilgili olarak yapılan ihaleye kazanan tüzelkişilik ile sözleşme imzalanamamasının" asıl 
nedeni budur. 

Araç muayene ve araç ağırlık ve boyut kontrolleri kamu alanında kamu eliyle yürütülmesi 
gereken işlerdir. 

Yukarıda belirtilen nedenlerle Bakanlığın araç muayene ve araç ağırlık ve boyut kontrolleri 
işini öncelikle kendisinin yapması; ancak, destek alması gerektiğinde bu desteği ticarî kuruluşlar
dan değil kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından alması amacıyla öneride bulunulmuş
tur. 

Ayrıca, kamusal alandaki işleri ticarî kuruluşlarla devrettiğiniz durumda ticarî kaygılarla 
yapılan uygulamaların teklifte yer aldığı şekliyle 1 000 YTL'lik idarî para cezalarıyla engellemesi 
mümkün değildir. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2.- 2918 sayılı Kanunun 65 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiş

tirilmiştir. 
"Birinci fıkranın (a) bendi hükümlerine uymayanlar 50 Türk Lirası, (c), (g), (h), (i) ve (j) bent

leri hükümlerine uymayanlar 100 Türk Lirası, (d) ve (e) bentlerindeki hükümlere uymayanlar 200 
Türk Lirası, (b) ve (f) bentlerine uymayan işletenler 1.000 Türk Lirası, (b) ve (f) bentlere aykırı yük 
gönderenler 2.000 Türk Lirası idarî para cezası ile cezalandırılırlar." 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Çanakkale Milletvekili 
Sayın Ahmet Küçük; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 

CHP GRUBU ADINA AHMET KÜÇÜK (Çanakkale) - Sayın Başkan, değerli milletvekili ar
kadaşlarım; 1137 sıra sayılı Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Teklifinin 2 nci maddesi üzerine Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; bu 
vesileyle Yüce Meclisi saygılarımla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bugün burada, Karayolları Trafik Kanununda, bir süre önce çıkarılmış 
Trafik Kanununda birtakım değişiklikleri tartışıyoruz. Tabiî, bu kanunu konuşurken, bu kanunu 
değerlendirirken, bu kanunun bünyesi içerisinde Türkiye'nin ulaştırma politikalarını, Türkiye'nin 
ulaştırma politikasının altyapılarını, unsurlarını, aktörlerini konuşmak, değerlendirmek ve sorunları 
tespit ederek, belki de sorunların, bu anlamda, çözüm yolları aramanın da bir parçası olarak kullan
mak gerektiği kanaatindeyim. 

Değerli arkadaşlarım, ulaştırma, dünya kurulduğundan bu yana, elbette ki, insanların en temel 
meselesi ve bugün de, dünyada rekabet edebilmenin, yaşam kalitesini artırabilmenin ve dolayısıy
la, yaşam kalitesini artırabilmenin en önemli yolu da, en iyi ulaştırma politikalarını hayata geçir
mek, iyi entegre etmek politikaları birbirine; ulaştırmanın unsurlarını, karayollarını, demiryollarını, 
denizyollarını, havayollarını, boru hatlarını birbirine iyi entegre etmek ve dolayısıyla, bunun 
sonucunda, insanlığın yararına, ülkenin yararına, halkın yararına, sektörün yararına en olumlu 
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sonuçları bulmak, o ülkenin ekonomisinde de, en rekabet edebilir sonuçlar ortaya çıkaracak ve 
dolayısıyla, ülkenin rekabet gücünü artıracaktır. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda, ilk iş olarak, hepimizin bildiği gibi, 
ulaştırma meselesine bakarken, önce, Türkiye gibi büyük coğrafyası olan bir ülkede, öncelikle, 
sorunu en akılcı biçimde çözme yoluna gitmiş ve ülkesinin dört bir yanını demir ağlarla örme 
arayışına girmiş ve cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan demiryolu miktarı, maalesef, bugün, hâlâ, 
hayal bile edemediğimiz boyutlarda. 

Değerli arkadaşlarım, ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrili. Önemli bir deniz ülkesiyiz. Önem
li, büyük iki tane yarımadadan oluşan bir ülkemiz var; ama, denizyollarından, gerek mal 
taşımacığında gerek insan taşımacılığında, yeteri kadar faydalanamadığımız bir gerçek. Yine, böy
le büyük coğrafyaya sahip bir ülkede, havayollarını, bugüne kadar, yeteri kadar geliştiremediğimiz 
ve iyi devreye sokamadığımız da bir gerçek. 

Ancak, yeni yeni, boru hatlarının ülkemizden geçişiyle birlikte boru hatlarının önemini fark 
ediyor ve ülkemiz, belki, sevinerek görüyoruz ki, tam bir enerji terminali haline geliyor boru hat
larıyla. 

Dolayısıyla, ulaştırma politikasını değerlendirirken, tamamen, bütün bu unsurları beraber 
düşünmek ve bunların birbirine entegrasyonunu iyi değerlendirmek lazım. 

Tabiî, bugün, hâlâ, ülkemizde karayolları çok önemli bir unsur. Biz, hâlâ, yolcuların yüzde 95 
kadarını karayoluyla taşıyoruz, yükün de neredeyse yüzde 90'lara varan bir miktarını da... Böyle 
bir büyük coğrafyada, böyle yüksek bir coğrafyada, karayollarının standardını yükseltmenin bu 
kadar zor olduğu bir coğrafyada, hâlâ, karayollarıyla ulaşım sağlamaya çalışıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, tabiî, var olan durum bu. Bu durumda en iyisini yapmak lazım. Ülkemiz, 
bundan sekiz on yıl önceye kadar yılda 6 000-7 000 kişinin öldüğü trafik kazalarına sahne olurken, 
yapılan birtakım iyileştirmelerle, bugün, bu rakamların 3 000-4 OOO'lere düşmüş olması, maddî 
kayıpların bir miktar azalması elbette sevindirici. 

Değerli arkadaşlarım, bu Hükümet iktidara geldiğinde en iddialı söylemi, belki de en iddialı or
taya attığı politika, karayollarının standartlarını yükseltmeye yönelik duble yol yaklaşımıydı. 

Hepimizin hatırlayacağı gibi, Bayındırlık Bakanı, o zamanki Bayındırlık Bakanımız "Tür
kiye'de, beş yılda, 15 000 kilometre duble yol yapacağız" iddiasını ortaya koymuş ve her yıl 3 000 
kilometre duble yol iddiasıyla hemen kolları sıvamış ve gereğini yapmaya başlamıştı. Gerekli tes
pitler oldu, trafik yoğunluk ölçümleri yapıldı, öncelikler belirlendi ve hızla işe başlandı sözde. Üç
buçuk yıl geçti 58 ve 89 uncu Hükümetler zamanında... O hesapla, bugün, 10 000 kilometre yolun 
bitmiş olması lazım. Halbuki, biraz önce, İktidar Grubundan bir arkadaşımızın da söylediği ve 
hepimizin bildiği gibi, İktidarın verdiği rakamlara göre bile 5 000 - 6 000 kilometre civarında yol 
gerçekleştirildiği söyleniyor. Her ne kadar, bu yollara, tam standartlara uygun duble yol 
denilemeyecekse de, Hükümetin, iddiasının ancak yüzde 50'si, 60'ım gerçekleştirebildiği ortaya 
çıkıyor. Bakın, 15 000 kilometre duble yol yapma iddianız varsa ve her yıl 3 000 kilometre 
yapacağım diyorsanız -üçbuçuk yılınız bitmiş- şu anda, en az 10 000 kilometreyi bitirmiş olmanız 
lazımdı ve ancak, 5 000 - 6 000 kilometrelerden bahsediliyor. Bunların da ne kadar sıhhatli rakam
lar olduğu tartışılır. Bu yolların standartlara ne kadar uygun yapıldığı tartışılır. 

Değerli arkadaşlarım, bugün, yapılan yolların kalitesini, kalitesizliğini görüyoruz. Bakın, in
şaatçılıkta bir şeyi yapmak kolaydır bir taraftan; ama, eğer bir şeyi doğru yapmamışsanız, eksik yap
mışsanız, yanlış yapmışsanız, sağlam yapmamışsanız, tamiri mümkün değildir. Bir inşaatı, hele hele 
bir karayolu inşaatını düzgün bir altyapıya oturtmamışsanız, yarın, onunla baş edemez, yaptığınız 
paradan daha çok para harcar, yarın, sökmeye çalışırsınız. Değerli arkadaşlarım, maalesef, duble yol 
inşaatlarında bu kalitesizliği görüyomz, hepimiz tanık oluyoruz. Satıh kaplama yapılıyor, ona da 
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saygı duyuyoruz, beton asfalt kullanılmayabilir; ama, satıh asfalt kaplamasının ne kadar kalitesiz 
olduğunu ve arabalarımızın, duble yollarda seyahat ederken ne kadar zor durumlarda kaldığımızı 
hep birlikte yaşıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, ben, bu çerçevede, biraz da işi Çanakkale'ye getirmek istiyorum. Bakın, 
Türkiye'de 15 000 kilometre duble yol yapacağım diyen İktidar, Çanakkale'de de hatları belirledi 
"271 kilometre duble yol yapacağım" dedi arkadaşlar; 271 kilometre... Neyse, payımıza bu düştü 
dedik, bereket versin, teşekkür ederiz. Çanakkale'nin Denizkent girişinden Biga, Lapseki, Çanak
kale, Ezine, Ayvacık, Küçükkuya'ya kadar, Eceabat'tan da Keşan'a kadar, Çanakkale İl sınırlarında 
duble yol yapılacaktı. Değerli arkadaşlarım, şu anda gerçekleşmiş duble yol miktarı sadece 6 
kilometredir. Çanakkale Milletvekili arkadaşlarım burada; her yer berbat, rezalet vaziyette, her gün 
yeni trafik kazalarının önünü açacak birtakım salkım saçak, her taraf dökülmüş vaziyette... 

Değerli arkadaşlarım, iyi kötü, Hükümet, 15 000 kilometrenin yüzde 50'si civarında bir 
realizasyon gerçekleştirmiş; ama, Çanakkale'de bu, yüzde 2'ler civarındadır. Ayıptır! Çanakkale'nin 
hakkı, hiç olmazsa Türkiye ölçülerinde verilmeli ve bu duble yolların, hiç olmazsa, bugüne kadar 
100 kilometresi, 150 kilometresi bitirilmeliydi. Değerli arkadaşlarım, yapılan sadece 6 kilometredir 
ve bir tane de köprüdür. 

Dolayısıyla, Hükümet bu iddiasına sahip çıkmaya hâlâ devam ediyorsa, en çok Çanakkale'de 
sahip çıkmalıdır; çünkü, en çok Çanakkale'de geri kalmıştır. Durum vahimdir. Sayın Başbakan gel
di, gördü. Gerçekten, Çanakkale, Türkiye'nin en zor ulaşılan ili, karayollarının en lazım olan ilidir, 
havaalanlarına en çok uzak olan ildir. Bize en yakın çalışan havaalanı değerli arkadaşlarım, 350 
kilometre; ya İstanbul'a gideceksiniz ya İzmir'e gideceksiniz, 350 kilometre daha yürüyeceksiniz. 
Böyle zor şartlarda Çanakkale'ye gereken önemin verilmesi gerekmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, İktidar Partisinden arkadaşlarım, burada bu kanuna yeterli katkıyı, 
gerekli katkıyı alamadıklarını söylüyorlar. Bu, teknik bir kanun. İktidar Partisi üyeleri şapkayı 
önüne koyup düşünmelidir; bu kanunun esası bütün grupların katılımıyla çıkmışken, bugün bu 
değişiklik gerçekleşmiyorsa, İktidar Partisi milletvekilleri, İktidar Partisi Grubu... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Küçük, arkadaşlar, maddeyle ilgili konuşmanızı tavsiye ediyorlar. 
Buyurun. 
AHMET KÜÇÜK (Devamla) - Ben, aynen Bayram Özçelik'in izinden devam ediyorum Sayın 

Başkan. 
Değerli arkadaşlarım... 
FARUK ÇELİK (Bursa) - AK Partiye ulaşacaksın!.. 
AHMET KÜÇÜK (Devamla) - Aynen, o duble yoldan gidiyorum ben de, duble yoldan devam 

ediyorum. 
Değerli arkadaşlarım, duble yol büyük bir iddiadır. Bu iddianın altında bu Hükümet kal

mamalıdır; kalırsa, nereye gideceği belli olmaz. Duble yollarda otoyollardaki gibi hız yapmaya kal
karsanız, başınıza neler geleceği belli olmaz. Onun için, bu konuda, ben, Hükümeti dikkate 
çağırıyorum. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubuyla, kanunların yapılmasında, komisyonlarda diyalog kurarken, 
lütfen, güven veren bir anlayışı ortaya koymanızı diliyorum. Biz, bu kanuna, o gün gerekli destek
li desteği vermiş, bugün çekincelerimizi ortaya koyuyorsak, demek ki, kanunun uygulanmasında, 
yönetmeliklerin hazırlanmasında, Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun kanunda işaret ettiği bazı 
duyarlılıkların yerine gelmediği anlaşılmaktadır. 
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Burada, sadece ceza yazarak, sadece belge çıkarıp bu belgeleri şoför esnafına satarak, insan
ların, bu sektörün, taşımacılık sektörünün içinden, nakliye sektörün içinden tasfiyesine yol açan an
layışları temel politika yaparsanız, politikanızın temeli yaparsanız, bir gün, bir bakmışsınız ki, in
sanlar da sizi ilgisinin dışına doğru atmış ve siyasetin dışına doğru itilmişsiniz. 

Bu dikkat içerisinde davranılacağını umuyor, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (CHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Küçük. 
Kara, deniz ve havayollarında trafik güvenliği olması şarttır; trafik güvenliği olmazsa kazalar 

olabilir. 
Burdur Milletvekili Mehmet Alp. 
Sayın Alp, buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
MEHMET ALP (Burdur) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; görüşmekte ol

duğumuz 1137 sıra sayılı Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tek
lifinin 2 nci maddesi üzerinde konuşmak üzere şahsım adına söz almış bulunmaktayım; Yüce 
Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Ülkemizde, her yıl, binlerce kişinin ölümüne, onbinlerce kişinin yaralanmasına ve millî 
ekonomide büyük zararlar oluşmasına neden olan trafik kazalarının önlenmesi için, trafikte Avrupa 
Birliği standartlarına uyum sağlamayı amaçlayan Karayolları Trafik Kanununda önemli değişiklik
ler içeren kanun teklifini görüşmekteyiz. Bu teklifin yasalaşması durumunda, birçok düzenleme ve 
yenilikler, uygulamada bir rahatlık getirecek ve kolaylık sağlayacaktır. 

Ülkemizdeki mevcut ulaştırma sistem ve hizmetlerinin şartlara göre işleyişi, ihtiyaçlara uygun 
bir şekilde cevap verebilmesi, gerekli görüldüğünde düzenlemeler yapılması, karayolu taşımacılığı 
sektörüne yönelik bütün uygulamalar içindir. 

3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunla belirlenen, 4925 
sayılı Karayolu Taşıma Kanununun, ayrıca, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile Karayolları 
Genel Müdürlüğüne verilen çok önemli görev, yetki ve sorumlulukları bulunmaktadır. 

Söz konusu kanunlarla, yapılmakta olan bütün görevlerin etkin ve amacına uygun bir şekilde 
yürütülebilmesi, zorunluluktan dolayı yapılan birçok yasal düzenlemeler ve gerekli değişikliklerden 
beklenen sonucun alınması, karayolu taşımacılığının daha güvenli, daha düzgün ve daha verimli 
hizmet verebilir hale getirilmesini amaçlamaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yapılacak yeni yasal düzenleme doğrultusunda, bu tek
lifin 2 nci maddesine dair görüşlerimiz şunlardır: 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun araç
ların yüklenmesiyle ilgili konulan içeren 65 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen, araçların 
yüklenmesini düzenleyen yönetmelikte belirtilen ölçü ve esaslara aykırı olarak, karayolu yapısı ve 
kapasitesi ile trafik güvenliği bakımından tehlikeli olabilecek tarzda yükleme yapılması durumun
da, günümüz şartlarına göre idarî para cezalan ve caydırıcı olması gereken uygulamalar konulacak
tır. 

Bunlar, şunlar: (a) bendindeki 32 100 lira olan para cezası 50; (b) bendindeki 131 900 olan para 
cezası, bu bende uymayanlar ve işletenler için 1 000 Türk Lirası, bu bende aykırı yük gönderenler 
için de 2 000 TL, (c), (g), (h), (i) ve (j) bentlerindeki 64 700 liralık para cezası ise 100 TL olacak
tır, (d) ve (e) bentlerindeki 131 900 TL olan para cezası 200 TL, (f) bendindeki 64 700 TL para 
cezası da, bu bende uymayan, işletenler için 1 000 TL, bu bende aykırı yük gönderenler için de 
2 000 TL'ye çıkarılmaktadır. 

Karayollarındaki trafiğin düzgün seyri açısından, yük ve yolcu taşımacılığının verimli akışının 
gerçekleşmesi açısından bu değişiklikle getirilen idarî para cezaları, ihmal ve ihlallerin cay-
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dinciliğini sağlayabilecektir. Ayrıca, ülkemizde, kamyon, çekici ve otobüs gibi ağır taşıt 
sürücülerinin kazaya karışma oranları Avrupa ülkelerine oranla 3-4 kat daha fazladır. Bunun neden
lerinin başında, yorgun, dalgın, uykusuz araç kullanımının yanı sıra, kapasite, tonaj, limit üstü yük 
ve yolcu taşıması gelir. Bundan dolayı da bu tür araçlar, yıpranmakta, karayollarındaki asfalt 
yapısını bozmakta ve küçük binek araçlarının trafikteki seyir akışını zorlaştırmaktadır. 

Bu duygu ve düşüncelerle, sözlerime son verirken, kanun teklifinin ülkemize ve milletimize 
hayırlı olmasını diliyor, Yüce Meclisimizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Alp. 
Sayın milletvekilleri, Komisyon Başkanının bir açıklaması olacak. 
Buyurun. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI TEVFİK ZİYAEDDİN AKBULUT (Tekirdağ) - Sayın 

Başkanım, görüşmekte olduğumuz bu 2 nci maddenin ikinci fıkrasının sondan ikinci sırasında yer 
alan "bentlere" kelimesinin "bentlerine" olarak düzeltilmesi gerekiyor. 

Arz ederim. 
BAŞKAN - Tamam, not alınmıştır, gerekli şekilde tashih edilecektir. 
HALUK KOÇ (Samsun) - Sadece o kadar mı Sayın Başkan? Düzeltme o kadar mı sadece? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI TEVFİK ZİYAEDDİN AKBULUT (Tekirdağ) - Bu 

kadar. 
HALUK KOÇ (Samsun) - Başka da çıkacak, onun için. 
BAŞKAN - Şahsı adına Konya Milletvekili Sayın Halil Ürün. 
Buyuran Sayın Ürün. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
HALİL ÜRÜN (Konya) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1137 sıra sayılı Çankırı Millet

vekilimiz Sayın Tevfık Akbak'ın, Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Kanun Teklifinin 2 nci maddesi üzerinde şahsım adına söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, görüşmekte olduğumuz teklifin esası bir yetki devridir ve yerinde bir 
düzenlemedir. İzah edildi, ifade edildi, bir kez de ben ifade etmek istiyorum. Hazırladığımız ve 
Meclisimizden geçirerek kanunlaştıracağımız düzenlemelerin pratik hayatımızda uygulanabilir ol
ması gerekir, cezai müeyyidelerin caydırıcı olması gerekir. Dolayısıyla, bu teklifle bu amaç güdül
mekte ve Karayolları Genel Müdürlüğü üzerindeki -Karayolları Genel Müdürlüğünün yapım ve 
bakımla alakalı, yollardaki ciddî, yoğun yetkilerinin üzerine bu yetkinin de kullanımı fazla olduğun
dan- bu yetkinin Ulaştırma Bakanlığına devredilmesiyle daha rantabl, daha uygun bir işin yürürlüğe 
sokulmasını bu sayede sağlamış olacağız. 

Bir kere, Karayolları Genel Müdürlüğü, yolların yapım ve bakımından sorumlu olduğu için, 
buradaki yol güvenliği, trafik işaretlerinin konulması, bakımın daha düzenli halde yapılabilmesi, 
daha fazla yetkiyi kaldıramayacak kadar önemlidir. 

Burada yeri gelmişken ifade etmek istiyorum, Sayın Malatya Milletvekili Anavatan Partisi 
Grup Başkanvekili ifade etti, acaba, İktidar, bu görevi, üzerinde, Karayolları Genel Müdürlüğü ol
duğu halde niye yerine getiremiyor? Bunun cevabını Cumhuriyet Halk Partisinden sözcü ar
kadaşımız Ahmet Bey verdi, yol güvenliği açısından ciddî manada kazaların önlenmiş olması bir 
büyük başarıdır; ama, biz, bununla da yetinmiyoruz. Daha sağlıklı olan, yapısal bir değişiklikle bu 
yetkinin sahibinin isabetli belirlenmesidir. Bu da, Ulaştırma Bakanlığının bu yetkiyi kullanarak, 
daha ciddî bu görevin yerine getirilmesini sağlamaktır. 
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Ben, bu isabetli gömsün yanında, sizlerle iki önemli hususu da paylaşmak istiyorum yeri gel
mişken. Bir kere, bilindiği üzere, yolcu taşımasında ciddî kriterler konuldu ve yolcu taşıma güven
liği, bu manada, ciddî manada yapılıyor; ama, yük taşımacılığında da benzeri somut kriterlerin 
konulmasına ihtiyaç vardır; yani, 1 ton ile 10 ton arasındaki yükü taşıma konusunda kilometre 
başına bir fiyat konulabilir ve 10 ile 15 ton ve 15 tonun üzerindeki ciddî fiyatlarda da bir belirleme 
olur. Böylece, nakliyeci ile kamyoncu esnafının arasında uygun olmayan pazarlıkların yapılmasına 
mâni olunur; ayrıca da, ciddî birtakım vergi kayıpları önlenmiş olur. 

Bu vesileyle, ikinci paylaşmak istediğim husus şudur: Daha önce, yine, bu teklif görüşülürken 
-Erzurum Milletvekilimiz Mustafa Bey ifade etti- Karayolları Trafik Kanunu, gerçekten, komisyon
larımızdan geçmiş ve Meclisimize intikali beklenmektedir. Bence, bu konuda ciddî beklentiler var, 
hem karayollarımızın daha güvenli bir şekilde kullanımı açısından hem de özellikle özel sürücü 
kursları dahil, bunları ilgilendiren, dolaylı-dolaysız ilgilendiren birçok vatandaşımızı, sürücü aday
larımızı çok ilgilendirdiği için, binlerce demiyorum, milyonlarca insanımızı ilgilendirdiği için, bu 
kanun tasarısının da, bir an önce Meclisimize intikalinde zaruret vardır. 

Ben, bu teklifi hazırlayan değerli arkadaşımız Tevfık Akbak Beye ve onunla birlikte mesai 
yapan arkadaşlarımıza ve bunu kanunlaştırarak, inşallah, bize kazandıracak olan siz değerli üyelere 
saygılar, sevgiler sunuyor, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ürün. 
Madde üzerinde soru-cevap işlemini gerçekleştireceğiz. 
Sayın Altınorak, buyurun. 
YAVUZ ALTINORAK (Kırklareli) - Sayın Başkanım, sevgili Komisyon ve Hükümete burada 

sormak istiyorum. Şu anda görüşmekte olduğumuz 1137 sıra sayılı kanun teklifinin, İçişleri Komis
yonunun kabul ettiği metnin 2 nci maddesinde "2918 sayılı Kanunun 65 inci maddesinin üçüncü 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir" ifadesi var. Maddeyi aynen okuyorum: "Birinci fıkranın 
(a) bendi hükümlerine uymayanlar 50 Türk Lirası, (c), (g), (h), (i) ve (j) bentleri hükümlerine uy
mayanlar 100 Türk Lirası, (d) ve (e) bentlerindeki hükümlere uymayanlar 200 Türk Lirası, (b) ve 
(f) bentlerine uymayan işletenler 1 000 Türk Lirası, (b) ve (f) bentlere aykırı yük gönderenler 2 000 
Türk Lirası idarî para cezası ile cezalandırılırlar." 

Az önce Komisyon bir düzeltme yaptı. O düzeltmeyi yaparken, orada "ve"nin "veya", 
"veya"nın "ve"... Noktanın, virgülün yer değiştirilmesi gerekeceği yerde, bana göre öncelikle şunun 
yapılması lazım: Şu anda gündemde olan, yaşamda olan para birimimiz nedir? Ben buraya gel
meden önce bir araştırma yaptırdım. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında 
Kanunu da yanımda getirdim. Kanun metni şu anda yanımda ve burada, YTL'nin Türk Lirasına 
dönüşümüyle ilgili olarak kesinleşmiş bir hüküm söz konusu değil, tarih belli değil. Fakat, yine, 
1137 sıra sayılı kanun teklifinin 6 ncı maddesine geçtiğimizde "Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer" diyor. Bu kanunun yürürlüğe gireceği tarih 2009 mu, 2010 mu, 2020 mi, 2050 mi, bunu 
bilmek istiyorum. 

Bu cezalar, ilgili milletvekilimizin teklifinde YTL olarak değerlendirilmiş; fakat, İçişleri 
Komisyonundan da Türk Lirası olarak çıkmış. Böyle bir şey olabilir mi?! 

Düzeltmenin aslında bu biçimde olmasını düşünüyorum. Bu iktidarın da, böyle yanlışlıklarla, 
bu ülkeyi, bundan sonraki süreçte de götüremeyeceğine inanıyor, hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Özkan, buyurun. 
UFUK ÖZKAN (Manisa) - Sayın Başkan teşekkür ederim. 
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Sayın Bakana şu sorum olacak: Kendi ifadelerinden 80 000 000 aracın yıllık taşıma yaptığını, 
bunlardan 240 000'inin kontrol edildiğini ifade etti Sayın Bakan; yani, 333 araçtan 1 tanesini ancak 
kontrol edebildik geçmiş dönemde. 

Bu kanun teklifi kabul edildikten sonra, bu kontrolleriniz hangi boyuta çıkacaktır, hangi rakam
lara kadar çıkacaktır? Bunun için Bakanlığınızın ayırmış olduğu bir bütçe var mıdır? Ekbütçe 
talebinde bulunacak mısınız? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Özkan. 
Sayın Ülkü, buyurun. 
HAKKI ÜLKÜ (İzmir) - Sayın Başkan, aracılığınızla Sayın Bakana sormak istiyorum: 

Anayasanın 135 inci maddesi kapsamında kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından özel
likle TMMOB'un Makine Mühendisleri Odası bu yasayla çok ilgili. 

Demin vermiş olduğumuz değişiklik önergesinin neden reddedildiğini halen anlamış değilim. 
Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, gerek araç muayene istasyonlarıyla ilgili olarak 
ihaleyi kazanan ve şu anda tüzelkişilik olarak sözleşme imzalanamamasınm sebebi olarak nitelenen 
bazı konuları aşmak için yardımcı olmak isterken, siz olaya niçin böyle baktınız? 

Bütün bunlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına muayene istasyonlarını denet
lemek ve yaptırtmak anlamındaki konuları niçin atlıyorsunuz? 

Yine "Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Ulaştırma Bakanlığıyla yetkilendirilen kamu 
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarıyla arasında özel hukuk hükümleri gereğince sözleşme 
yapılabilir" gibi güzel bir maddeyi niçin reddediyorsunuz? 

Ayrıca, LPG'yle ilgili olarak önümüzdeki maddelerde gelecek olan reasürans şirketleriyle ilgili 
olarak yine makine mühendislerinin rolü olması gerekirken niçin bunlara sıcak bakmıyorsunuz; an
lamış değiliz. 

Ben bunları size sormak istiyorum, cevabını da almak istiyorum. 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Işık, buyurun. 
AHMET IŞIK (Konya) - Sayın Başkan, aracılığınızla Sayın Bakana şunu sormak istiyorum: 

Karayolları taşımacılığında yapılan düzenlemelerin özünde, Sayın Bakanım, Türk karayolu 
taşımacılık sektörünü AB'ye uyarlamak da vardır. Ulusal Programda 16 tüzük ya da direktifle uyum 
sağlamayı taahhüt etmiş bulunmaktayız. Geldiğimiz nokta nedir; bunu öğrenmek istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Bakanım, 3-4 dakikamız var. 
Buyurun efendim, cevaplarını alalım. 
ULAŞTIRMA BAKANI BİNALI YILDIRIM (İstanbul) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Sayın Altınorak'ın bahsettiği, tabiî, bu cezaların neden Türk Lirası olarak zikredildiği... Hatır

larsınız, geçen hafta çıkan Çevre Kanununda da yine Türk Lirası olarak çıktı. 
HALUK KOÇ (Samsun) - Görüşülmediği için efendim... 
ULAŞTIRMA BAKANI BİNALİ YILDIRIM (İstanbul) - Efendim, şöyle; Çevre Kanunu 

görüşüldü. 
HALUK KOÇ (Samsun) - Maddeler görüşülmedi efendim. 
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YAVUZ ALTINORAK (Kırklareli) - Maddelerde biz yoktuk. 
ULAŞTIRMA BAKANI BİNALI YILDIRIM (İstanbul) - Efendim, onun cevabını vermek is

tiyorum; görüşülmemiş olabilir. 
Şöyle söylemekte yarar var: 2005 yılında çıkarılan Kabahatler Kanununda, cezaların, bundan 

böyle bir geçici maddeyle -3 üncü geçici madde- 1 inci geçici maddeyle, Türk Lirası olarak kul
lanılacağına amirdir. Neden amir; çünkü, Yeni Türk Lirası, geçici olarak düzenleme yapılmış bir 
birimdir; 2007 yılından itibaren tekrar TL'ye dönülecektir. Böyle, durmadan da kanunlarda değişlik 
yapmak ihtiyacı olmasın diyerek, daha önce çıkarılan Kabahatler Kanununda, bu, geçici bir mad
deyle, bundan böyle çıkarılacak kanunlarda her türlü maddî düzenlemelerin, parasal düzenlemelerin 
YTL'yle yapılması öngörülmüştür; olay bundan ibarettir. Teknik bir düzenlemedir, herhangi bir 
sorun yoktur; yani, bir hata söz konusu değildir. Bu böyle. 

İkincisi, Sayın Ufuk Özkan'ın, tabiî, bu kanunla birlikte denetlemelerin ne kadar artacağı, 
bunun için ekbütçe ihtiyacı olup olmayacağı ifade edildi. Benim demek istediğim şu: 1 araç haftada 
2 sefer yapıyor; 800 aracımız var; dolayısıyla, 80 000 000 sefer içerisinde 240 000 kontrol yapıl
mış. Bunun sebebi ne; yıllardan beri bu kontrol için gerekli altyapının yapılmamış olması ve bu 
kontrolün amacına uygun olarak yapılamamış olması. Bizim amacımız, bu kontrol sayısını, 
yapacağımız altyapıyı yaygınlaştırmak suretiyle artırmak; ama, hiçbir zaman yüzde 100'e ulaş
mayız. 

BAŞKAN - Sayın Bakanım, birkaç saniyenizi rica edeyim, cevabınızı sıralamak için; çünkü, 
süremiz tam dolmak üzere. Sadece, sizin cevap hakkınızı kullanmanız için süre uzatımı alacağım 
Genel Kuruldan. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Bakanın, sayın milletvekili arkadaşlarımızın sorularını cevap
lamasına kadar sürenin uzatılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Buyurun. 
ULAŞTIRMA BAKANI BİNALİ YILDIRIM (İstanbul) - Sayın Başkanım, maddeyi oy

layalım, eğer Genel Kurulun rızası olursa -bitti- yeni bir maddeden başlayalım. 
BAŞKAN - Yarın oylarız Sayın Bakanım, mühim değil. 
Buyurun. 
ULAŞTIRMA BAKANI BİNALİ YILDIRIM (İstanbul) - Burada, tabiî, amaç, bütün kontrol

lerde yüzde 10 hedeftir. Yüzde 10 hedefi tutturmak için gerekli altyapıyı buna göre ayarlayacağız. 
Sayın Ülkü'nün ifade ettiği geçmiş maddeyle ilgili önergede şunu söylemek istiyorum: Tabiî, 

bizim buradaki düzenlememiz, meslek kuruluşlarına veya "özel ticarî kuruluşlar" diye tadat etmek 
yerine, genel olarak "yaptırılması" ifadesiyle hepsini kapsamaktadır. Dolayısıyla, burada, meslek 
kuruluşlarıyla sınırlı tutmak, rekabet ve eşitlik ilkesine de aykırı olur. Onun için, genel ifadede hep
si yerini bulmuştur. Kaldı ki, biz, mesela, bu Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde, yaptığımız uy
gulamada meslek odalarına yetki verdik; 40 tane odaya yetki verdik. Yani, biz, bu olayı böyle 
düşünmesek, bu uygulamayı yapmayız. O bakımdan, burada bir endişeniz olsun istemiyorum. Bu 
düzenlemeyle, gereken işlemler yapılmış olacaktır. 

Sayın Ahmet Küçük, Çanakkale Milletvekilimiz "sadece 6 kilometre Çanakkkale'ye yol yapıl
dı" dedi. Herhalde, bir unutkanlık olacak; 46 kilometre -şimdi bilgiler bana geldi- biten ve Çanak
kale-Ayvalık, Çanakkale-Lapseki 41 kilometre, Biga-Gümüşçay 5 kilometre bitmiş. Bundan sonra 
bitecek olan 100 kilometre, inşaatı devam eden. Türkiye genelinde de, şu anda biten 5 115 kilomet
re, yıl sonuna kadar ulaşılacak rakam 7 000 kilometredir. Bu da, neredeyse, İktidar hedefinin 
yarısıdır. 
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Bir şeyin bilinmesinde yarar var; Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan beri yapılmış bölünmüş 
yol miktarı 3 550 kilometredir, Hükümetimizin üçbuçuk yılda yaptığı 7 000 kilometredir; tam, 
bunun 2 katıdır. (AK Parti sıralarından alkışlar) Bunun da bilinmesinde yarar var. Vatandaşımız bizi 
izliyor. Onun için, rakamları doğru telaffuz etmekte fayda var. 

Son soru Sayın Ahmet Işık'ın. Tabiî, bu düzenlemeyle, Avrupa Birliğiyle ilgili ne değişiklik 
olacak?.. Ulusal Programda, taşımacılık sektörü için uyumda öngörülen 16 adet düzenleme var. 
Bugüne kadar, karayolu taşımacılığında, 12 düzenlemeyi bitirdik, 4'üyle ilgili, yıl sonuna kadar 
tamamlayacağız; ancak, uyum müzakere sürecine bırakmayı istediğimiz 9 tane düzenleme vardır. 
Bunu da, üye olduktan sonra yerine getireceğiz. Dolayısıyla, bu konuda, karayolu taşımacılığıyla il
gili uyum bağlamında düzenlemeler oldukça ileri seviyededir; ama, ülkemizin menfaatları, 
taşımacılarımızın menfaatları gereği, üye olsak dahi, yapmayacağımız bazı düzenlemeler de mev
cuttur. Bunu da ifade etmek isterim. 

Hepinize çok teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakanım. 
Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, çalışma süremiz dolmuştur. 
Alınan karar gereğince, kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 3 Mayıs 2006 Çar

şamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 
Kapanma Saati: 22.06 
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VI.- SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
/.- Manisa Milletvekili Ufuk OZKAN'ın, çocuk suçluluğuna ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı 

Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/12633) 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın aracılığınızla Sayın Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK tarafından 
ya^ıiı olarak yanıtiandırıi masını saygıiarımia arz ederim 

Özellikle son beş yılda artan bir grafik çizen çocuk suçlu sayısı artmaktadır .2000'de 
88 bin 991 çocuk mahkemeye çıkarken, bu sayı 2004 ' t e 136 binlere ulaşmış 
durumdadır.Organize suç örgütleri tarafından hırsızlık ve kapkaç olaylarında kullanılan 
çocuklar aynı zamanda, yaralama, bağımlılık yaratan madde al ım-satımında da kullanıldığı 
bilinmektedir. 

1.Çocuk suçluluğunda ekonomik faktörlerin etkisi nedir? 

2.Yürürlüğe giren yeni çocuk koruma kanunu talebi karşı lamada sizce yeterlimidir? 

3.Çocuk suçluluğu ve okur yazarlık ilişkisi üzerine herhangi bir araştırmanız 
varmıdır? 

4.Çocuklarda toplu halde suç işleme oranı nedir? 

T.C. 
A D A L E T BAKANLIĞI 3Sf./9\y/2006 

Bakan 

T Ü R K İ Y E BÜYÜK MİLLET MECLİSİ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 14/03/2006 tarihli ve A.01.0 .GNS. 
0.10.00.02-19094 sayılı yazınız, 

b) 21/03/2006 tarihli ve 342 sayılı yazımız. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan, Manisa Milletvekili Ufuk Özkan tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/12633 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. 

Cemil ÇİÇEK 
Bakan 

547-

EKLER: 
1 - Soru önergesi cevabı 
2- İstatistik bilgi > 
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Sayın Ufuk ÖZKAN 
Manisa Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/12633 Esas No.lu 
soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununun 03/07/2005 tarihinde kabul edildiği, 
15/07/2005 tarihli ve 25876 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlandığı ve "Yürür lük" kenar 
başlıklı 49 . maddesi uyarınca; suça sürüklenen ve hakkında bakım tedbiri uygulanan Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından yerine getirilecek hizmetlere ilişkin 
hükümler ile barınma yeri olmayan çocuklu kimselere veya hayatı tehlikede olan hamile 
kadınlara uygun barınma tedbiri sağlamaya yönelik barınma tedbirine ilişkin hükmün 15 Ocak 
2006 tarihinde yürürlüğe girdiği; korunma ihtiyacı olan çocuklar veya suç tarihinde oniki 
yaşını bit irmemiş suça sürüklenen çocuklar ile çocuğun aileye teslimi yönünde karar verilmesi 
halinde, bu çocuklar hakkında denetim görevinin gözetim esaslarına göre Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından yerine getirileceğine ilişkin hükmü ile çocuğun 
bakımından sorumlu kimselere çocuk yetiştirme konusunda; çocuklara da eğitim ve 
gelişmeleri ile ilgili sorunlarının çözümünde yol göstermeye yönelik danışmanlık tedbirine 
ilişkin hükmün 15 Temmuz 2006 tarihinde yürürlüğe gireceği, diğer hükümlerin ise söz 
konusu Kanunun Resmî Gazete 'de yayımı tarihi olan 15 Temmuz 2005 tarihinde yürürlüğe 
girdiği malûmlarıdır . 

Yukarıda açıklandığı üzere bir kısım hükümleri henüz yürürlüğe girmemiş olan söz 
konusu Kanunun uygulama sonuçları hakkında Bakanlığımız kayıtlarında herhangi bir bilgi 
bulunmamaktadır . 

Diğer taraftan, soru önergesinde bahsi geçen diğer hususlara ilişkin ayrıntılı istatistik 
bilgiler Türkiye İstatistik Kurumunun "Güvenlik Birimine Getirilen Çocuk İstatistikleri" adlı 
yayınında bulunmaktadır. Bakanlığımız kayıtlarında yer alan istatistik bilgiler ise ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

2.- İstanbul Milletvekili Halil AKYÜZ'ün, getirilen bir tıbbi cihaza ilişkin soı-usu ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanvekili İsmail ALPTEKİN'in cevabı (7/13120) 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdak i sorularımın Meclis Başkanı Sayın Bülent ARINÇ taraf ından yazılı 
olarak yanıt lanmasını arz eder im. 

Halil A K Y Ü Z 
istanbul Milletvekili 

1 . Birkaç gündür Meclis binamızda bulunan, "Vücut Anal iz Cihazı" olarak tabir 
edi len makine, hangi f i rmadan ve ne amaçla getirilmiş, ne gibi bir faydası o lmuştur? 

2. Cihaz, hangi bir im tarafından referans alınarak getirilmiştir? 

3. Ayn ı kişinin, bir gün arayla yapmış olduğu analiz sonuçları farklı çıkmış, 
cihazın doğruluk derecesi akıl larda soru işareti bırakmıştır. Cihazın doğruluk derecesi 
sizce ne orandadır? 

4 . Cihazın belir lemiş olduğu doğruluk derecesi, hangi bil im kurulu taraf ından 
test edilip onaylanmışt ı r? 
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T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I 
G E N E L S E K R E T E R L İ Ğ İ 

K a n u n l a r ve K a r a r l a r Dairesi Başkanl ığ ı 

KAN.KAR.MD. 

Sayı: A.Ol .O.GNS.0.10.00.02-7/13120-19924/50418 ° 2 May,s 2006 
Konu: 

Sayın Halil AK Y Ü Z 
İstanbul Milletvekili 

İlgi: 17/3/2006 tarihli yazılı soru önergeniz. 

Getirilen bir tıbbi cihaza ilişkin, ilgi önergenizde yer alan sorularınız ekte 
cevaplandırılmıştır. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
Saygılarımla. 

İsmail ALPTEKİN 
„ T ^ _ , Türkiye Büyük Millet Meclisi 
E K : S o r u C e v a b i Başkanvekili 

C E V A P L A R : 

C e v a p 1.— Vücut analiz cihazının orjinal ismi "Bioelectrical Impedance Analyze" 
olup, 14 Mart Tıp Bayramı Etkinlikleri ve Sağlıklı Yaşam Kampanyası kapsamında 3 gün 
boyunca ücretsiz olarak milletvekilleri ve personelin vücut analizlerinin yapılması amacıyla 
Göbeklioğlu Medikal Sistemler Firması aracılığıyla getirtilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Gazi Üniversitesi işbirliği ile beslenme, egzersiz, 
stres konularını içeren "Sağlıklı Yaşam" kitabı hazırlanarak milletvekillerimize dağıtılmıştır. 
Bu kitabın içeriği ve hedefleriyle uyumlu olan söz konusu cihaz, insan vücudundan belli 
frekanslarda akım geçirilerek, bu akımın dokularda uğradığı rezistansın dedekte edilmesi ile 
vücuttaki yağ, kas, mineral, vücut suyu, kemik gibi dokuların miktarlarını tespit etmektedir. 
Elde edilen verilerle vücut su oram, hücre içi ve dışı sıvı miktarları, cilt altı ve iç 
organlardaki yağ kitlesi, kas kitlesi, vücuttaki mineraller, beden kitle indeksi, bölgesel yağ 
ve kas miktarları tespit edilmektedir. Bu ölçümlerle insanların kol ve bacaklardaki kas 
kitleleri, bel ve kalçadaki yağlanmalar, vücutta ödem olup olmadığı , vücut tipi 
belirlenmektedir. 

Bu bilgileri, insanların fizik muayeneleri ve laboratuar tetkikleriyle de elde etmek 
mümkündür. Bu cihazın getirilmesindeki amaç, insanların kendi sağlıklarına duyarlılığı 
artırıp, Türkiye Büyük Millet Meclisi Baştabipliğinde "eheck-up" kontrollerini 
yaptırmalarını sağlamaktır. Nitekim bu cihaz ile ölçüm yaptırıp anormal sonuçlar alanlar 
T B M M Baştabipliği diyetisyeni tarafından yönlendirilmiş, bu kişilerin birçoğu daha sonra 
Baştabipliğe gelerek muayene ve tetkiklerini yaptırmış, kendilerine gerekli tedavi veya 
diyet, egzersiz gibi önerilerde bulunulmuştur. 

C e v a p 2.- Cihaz T B M M Baştabipliği Öncülüğünde getirtilmiştir. 
C e v a p 3 . - Egzersiz, fazla terleme aktivitesi, fazla su alımı, aşırı yemek, alkol alımı, 

banyo, ölçüm sırasında konuşmak veya hareket etmek yapılan ölçümü etkilemektedir. 
Dolayısıyla iki farklı zamanda yapılan ölçümler bu faktörlerin zamana göre değişmesinden 
dolayı farklı sonuç vermektedir. 

Cevap 4.- Bu cihaz başta ODTÜ, Fırat Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Yeditepe 
Üniversitesi, Prof. Dr. Osman M Ü F T Ü O Ğ L U ' n a ait Yaşasın Hayat Kliniği olmak üzere 
birçok özel hastane, klinik ve spor merkezlerinde kullanılmaktadır. 

^ ^ ^ ^ 
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3.- Malatya Milletvekili Süleyman SARIBAŞ'ın, bir inşaat şirketinin TOKI'den aldığı işlere ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/13121) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIÖI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı olarak 
yanıtlandırılmasını saygılarımla arz ederim. 10.03.2006 

Süleym*trS{ARIBAŞ 
Malatya milletvekili 

ANAVATAN PARTİSİ Grup Bşk.V. 

TBMM Araştırma Komisyonu ile Van Cumhuriyet savcısı Ferhat Sarıkaya'ya verdiği 
ifadelerle Kara Kuvvetleri Komutam Org. Yaşar BÜYÜKANIT'ın yargılanmasını gündeme 
getiren Diyarbakırlı işadamı Mehmet Ali ALTINDAĞ'a ait Altındağ İnş. Ve İntem 
İnş.TOKİ'den almış olduğu işlerle ilgili olarak; 

1- Bingöl'de davetiye usulü ile ilkokul ve spor salonu işi verilmiş midir? Yins Bingöl'de 
224 adet konut yapım işi verilmiş midir? Miktarları 10.5 milyon YTL midir? Bu 
fiyatlar nasıl belirlenmiştir. Daha ucuz yapılması mümkün değil midir? 

2- Ankara Eryaman'da 144+28 lüks konut yapımı yine bu firmaya verilmiş midir? Bedeli 
10 milyon YTL'nin üzerinde midir? Bu işin pahalı olduğu yönünde farklı firmalar 
tarafından herhangi bir şikayet yapılmış mıdır? 

3- Yine Ankara Eryaman 7. etap'ta 768 konut inşaatı bu şahsa ait firmaya verilmiş midir? 
Bunun bedelinin 22 milyon YTL olduğu doğru mudur? 

4- Adapazarı'nda 250 yataklı hastane inşaatı da yine bu kişiye ait firmaya verilmiş midir? 
Bedeli 22 milyon YTL'nin üzerinde mi yoksa altında mıdır? 

5- Diyarbakır'da yine bu kişiye ait firmaya 560 konut, ticaret merkezi, okul , Cami, , 
şadırvan inşaat işleri yine bu kişinin firmasına mı verilmiştir. Bedelinin 26 milyon 
YTL olduğu doğru mudur. 

6- Bu kişinin TOKİ'den bu fazla sayıda iş alabilmesinin sebebi nedir? Hükümet ya da 
iktidar partisi ile yakın ilişkileri bulunduğu iddiaları doğru mudur? 

7-İhalelere katılıp yeterlilik belgesi verilen firmalardan herhangi bir güvenlik belgesi 
istenmişmidir? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.002/ 2 . °) V_̂  \ 

2 §.Xy2006 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :a) TBMM Başk.ııın, 03.04.2006 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/13121-19742/50061 yazısı. 

b) Başbakanlığın 06.04.2006 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-509-19/1621 
sayılı yazısı. 

c) Toplu Konut İdaresi Başkanlığının, 24.04.2006 tarih ve B.02.1.KNT.0.07.02. 
00/987/12334 sayılı yazısı. 

Malatya Milletvekili Sayın Süleyman SARIBAŞ'ın, Sayın Başbakanımıza tevcih 
ettiği Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım koordinatörlüğünde 
cevaplandırılmasını istediği, 7/13121 esas no'lu yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

ehmet Ali ŞAH Mehmet Ali ŞAHIN 

EK: İlgi (c) yazı „ v,r,\&t B 5 k a ^ ' v e 

c \ / J Başbakan Yardımcısı 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 

&Z&J 

Sayı : B.02.1 .KNT.0.07.02.00/ 3& 

Konu : Soru önergesi hk. 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 
(Sn. Mehmet Ali ŞAHİN) 

Bakanlıklar/ANKARA 

H.M.06* 12&3* 

İLGİ: 10/04/2006 tarih ve B.02.002/2470 tarihli yazınız. 

îlgi yazınız ekinde yer alan soru önergesine ilişkin olarak hazırlanan cevaplar aşağıda yer 
almaktadır. 

CEVAP 1: Bingöl il merkezi, ilçeleri ve bağlı köylerinde 01/05/2003 tarihinde meydana 
gelen deprem sonucunda, Bingöl ili, ilçeleri ve beldelerinde belirlenen kon.utaçığının İdaremizce 
giderilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda idaremizce 1536 adet ve TOBB tarafından da 480 
adet olmak üzere toplam 2016 adet konut inşaatı tamamlanmıştır. 

Söz konusu Afet uygulaması çerçevesinde konut yapımının yanı sıra 2016 Adet konutun 
tamamını kapsamak üzere, Genel ve Adaiçi Altyapı İnşaatları, 1 adet 32 derslikli ilköğretim 
okulu ve spor salonu, 1 adet 12 derslikli lise ve ticaret merkezi, atıksu arıtma tesisi, telekom 
santral binası, Karakol ile bunlara ilişkin tüm altyapı, çevre düzenlemesi ve yol inşaatı 
uygulamaları da TOKİ tarafından tamamlanmıştır. 

Bu önergede adı geçen firmaların bu kapsamda almış oldukları işlere ait bilgiler aşağıda 
verilmektedir. 

Altındağ İnş. Taah Tic. İth. îhr. Ltd. Şti. 

No 

1-

İsin Adı 

Bingöl 3. Bölge-224 Adet Afet konutu ve adaiçi 
altyapı ile çevre düzenlemesi inşaatı işi 

İhale Tipi 

Pazarlık 

İhale Tarihi 

09/07/2003 

İhale Bedeli 
(YTL) 
8.220.000 

Intim İnş. Tic. Müş. Ltd. Şti. 

2- Bingöl 7. Bölge Afet işi İlköğretim okulu, spor 
salonu ile adaiçi altyapı ve çevre düzenleme 
inşaatı 

Pazarlık 16/07/2003 2.158.000 

Söz konusu konut ihaleleri, işin önemine ve aciliyetine binaen, açık ihale usulü ile 
yapılacak ihalelerde ihale sürecinin minimum 60 günde tamamlanacağı düşünülerek ve 4734 
sayılı Kamu İhale Kanununun İdaremize verdiği yetki ile ilk aşamada 816 adet ve ikinci aşamada 
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da 720 adet konut olmak üzere, Kamu İhale Kanununun 21/b maddesine göre pazarlık usulü 
yapılmıştır. 

Söz konusu ihalelere, İdaremizin bağlı olduğu Bayındırlık ve İskan Bakanlığının oluru 
ile daha önce Bayındırlık Bakanlığı ve İdaremize karşı taahhütlerini süresinde ve problemsiz 
olarak başarılı bir şekilde yerine getirmiş olan; Prefabrik Birliği, Toplu Konut Yapımcıları 
Derneği, Türk Müteahhitleri Birliği, Uluslar arası Müteahhitler Birliği ve benzeri meslek 
kuruluşlarından bir veya birkaçının üyeleri arasında bulunan ve benzeri işleri başarı ile 
tamamlamış firmalar arasında teknolojik, mali, idari, sürat ve basan seviyeleri göz önüne 
alınarak, bir kısmı idaremize iş yapmış müteahhitlerden isimleri belirlenen 1. aşamada 10 ve 
ikinci aşamada da 13 adet firma davet edilmiştir. Bu firmalar içerisinde büyük projeler 
gerçekleştiren Mesa, Nurol gibi firmaların da iştirakleri istenmiş ancak bu firmalar bölge 
şartlarının iyi olmaması nedeniyle iştirak etmeyeceklerini belirtmişlerdir. 

Ayrıca; yukarıda açıklanan 2.016 konutu kapsayan tüm yapım işlerinin kontrollüğü için 
TOKİ teknik elemanlarının yanı sıra, 3.000.000 YTL bedelle müşavirlik ve kontrollük hizmetleri 
de TOKİ tarafından yaptırılmıştır. 

Söz konusu işlerin tamamı çok kısa bir sürede geçici kabulleri yapılarak hak sahiplerine 
teslim edilmek üzere devirleri yapılmıştır 

Söz konusu konutlara ait uygulama projeleri TOKİ tarafından hazırlanarak verilmiştir. 
Bununla birlikte; inşaatların yapılacağı alanda ilk kez inşaat yapılacağı için; TOKİ yüklenicileri 
tarafından şantiye tesis binaları kurulmuş, şantiyeye zor şartlar altında elektrik ve su getirilmiş, 
şantiye ulaşım yollan tesis edilerek mobilizasyon sağlanmıştır. Bingöl'de yeterli ve uygun 
üretim kapasitesinde beton santralı bulunmamasından dolayı 120 m3/saat kapasiteli yeni bir 
beton santrali, taş ocağı ve konkrasör tesisi de yine TOKİ yüklenicileri tarafından kurulmuştur. 

2003 yılı 3B grubu konut inşaatlanmn Üstyapı Yaklaşık Birim maliyet bedelinin 300 
Milyon TL/m2 olduğu göz önüne alındığı takdirde, Bingöl kalıcı deprem konutlan inşaat 
ihalelerinin TOKİ tarafından Adaiçi Altyapı ve Anahtar Teslimi Üstyapı dahil olmak üzere 
ortalama 270 Milyon TL/m2' den yapılmış olmasında kamu yararı ve hizmetin gerekliliği 
görülecektir. 

CEVAP 2- Ankara-Eryaman 140 Adet Konut, Sosyal Donatı (Market, Fitness, Havuz) ile 
Adaiçi altyapı ve çevre düzenleme İnşaatı işine ait ihale 05/01/2004 tarihinde kamu İhale 
kanununun 19. maddesine göre açık ihale usulü ile yapılmış yapılmış olup söz konusu ihaleye 13 
adet firma katılmıştır. întim lnş. Tic. Müş. Ltd. Şti. en uygun teklifi vererek 9.472.000,-YTL 
bedel ile ihaleyi kazanmıştır. 28 konut ilavesiyle oluşan yasal keşif artışı neticesinde bu rakam 
10.288.899.484.205,- YTL olmuştur. İhale aşamasında ve sonrasında işin fiyatına yönelik 
olarak idaremize herhangi bir şikayet başvurusu olmamıştır. 

CEVAP 3- Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve Polis bakım ve Yardım Sandığı arasında 
24/02/2004 tarihinde imzalanan "Ankara Eryaman 7. Etap Toplu Konut Projesi kapsamında İnşa 
Edilecek 1. Grup Konutların Üretimi ve satışına İlişkin Protokol" çerçevesinde; Ankara Eryaman 
7.Etap l.Grup 768 Adet Konut İle Adaiçi Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı işine ait ihale, 
Kamu ihale kanununun 19. maddesine göre "açık İhale Usulü" ile 21/04/2004 tarihinde 
idaremizce yapılmış olup söz konusu ihaleye 22 adet firma katılmıştır. Altındağ lnş. Taah Tic. 
İth. îhr. Ltd. Şti. en uygun teklifi vererek 21.495.000,-YTL bedel ile ihaleyi kazanmıştır. 
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CEVAP 4- Adapazarı Korucuk 250 Yataklı Devlet Hastanesi İnşaatı işine ait ihale 
09/09/2004 tarihinde kamu İhale kanununun 19. maddesine göre açık ihale usulü ile yapılmış 
yapılmış olup söz konusu ihaleye 9 adet firma katılmıştır. İntim İnş. Tic. Müş. Ltd. Şti. en uygun 
teklifi vererek 21.945.000,-YTL bedel ile ihaleyi kazanmıştır. 

CEVAP 5- Diyarbakır Ergani 560 Adet Konut ve Sosyal Donatılar (24 Derslikli 
İlköğretim Okulu, Camii, Şadırvan) İle Genel, Adaiçi ve Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı 
işine ait ihale 14/10/2005 tarihinde kamu İhale kanununun 19. maddesine göre açık ihale usulü 
ile yapılmış yapılmış olup İntim İnş. Tic. Müş. Ltd. Şti. en uygun teklifi vererek 25.800.000,-
YTL bedel ile ihaleyi kazanmıştır. 

CEVAP 6- İdaremiz 4734 sayılı Kamu İhale kanununa tabidir. Dolayısıyla yapmış 
olduğumuz ihaleler bu kanun ve yönetmelikleri esaslarına göre yapılmaktadır. Kanunun 
idaremize vermiş olduğu yetki çerçevesinde ve ilgili kanun maddeleri uyarınca sınırlı sayıda 
ihale zorunlu hallerde (Doğal afetler, v.s) pazarlık usulü ile yapılmakta, diğer tüm ihaleler ise 
açık ihale usulüne göre yapılmaktadır. Açık ihale usulü ise bilindiği üzere, bütün isteklilerin 
teklif verebildiği ihale usulüdür. Söz konusu ihalelerde yapılacak olan değerlendirme kriterleri 
de ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde yürütülmekte ve kamu menfaati doğrultusunda 
sonuçlandırılmaktadır, önergede ismi geçen iki firmanın idaremizin şu ana kadar yaptığı 
ihalelerde almış olduğu toplam iş sayısı 8 ve bu işlere ait ihale bedelleri de toplam 160.522.000,-
YTL dir. Anılan işlerden sadece 2 tanesi Bingöl Afet konutları kapsamında pazarlık usulü ile 
yapılan ihaleler olup bunların da değeri 10.378.000,-YTL dir. Geri kalan 150.144.000,-YTL 
tutarındaki iş açık ihale usulü ile isteyen tüm isteklilerin girerek teklif verebildikleri işlerdir. 
Anılan firmalarda söz konusu işlerin ihalelerinde en uygun teklifi vererek iş almışlardır. 

CEVAP 7- 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu kapsamında yapılan ihalelerde yeterlik için 
firmalardan istenecek belgeler anılan kanun ve yönetmelikleri ile belirlenmiştir. Bunlar 
firmaların "Ekonomik ve Mali yeterliğine ilişkin belgeler" ile "Mesleki ve Teknik yeterliğine 
İlişkin Belgeler" olarak belirlenmiş olup bu belgeler arasında firmalara ait güvenlik belgesi yer 
almamaktadır. Bu nedenle 4734 sayılı Kanun kapsamında yapılan ihalelerde firmalardan 
herhangi bir güvenlik belgesi istenememektedir. Bu konuda idarelerin yapabileceği tek şey ihale 
değerlendirme aşamasında firmaların Kamu İhale Kurumu tarafından oluşturulan yasaklılar 
listesinde yer alıp almadıklarını teyit ederek ihaleleri sonuçlandırmaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

DEVLET BAKANLIĞI VE 

TARİH: %& M-2*** 
SAYI : 2öU\ 
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4.- Antalya Milletvekili Osman KAPTAN'ın, temel ihtiyaç maddeleri ile tarım girdilerinin KDV 
oranlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/13124) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın R. Tayyip Erdoğan tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 13.3. 2006 

•=*—fi- f -*g-̂ > 
Osman KAPTAN j-
Antalya Milletvekili / 

1- Su, Simit, Çay, Şeker, Bulgur gibi dar gelirli insanlarımızın yaşamlarını sürdürmek 
için çoğunlukla tükettikleri temel ihtiyaç maddelerinin KDV oranlarının %8 den 
%1 e indirilmesini sağlayacak mısınız? 

2- Ülkemiz nüfusunun %35-40 mı ilgilendiren Tarım Sektöründe kullanılan girdiler 
içindeki zirai gübre, ilaç, sera naylonu, sera camı gibi ürünlerdeki KDV oranlarının 
indirilmesini sağlayacak mısınız? 

T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 
Gelir İdaresi Başkanlığı 

SAYI : B.07.1.GİB.0.82/8211-542 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

27.04.06*0 3 1 9 1 8 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: (a) Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanlığının 03/04/2006 tarihli ve 
KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/13124-19803/50183 sayılı yazısı. 

Antalya Milletvekili Sayın Osman KAPTAN'ın Başbakanımız Sayın Recep Tayyip 
ERDOĞAN'a tevcih ettiği ve Sayın Başbakanımızın da koordinatörlüğümde 
cevaplandırılmasını istediği 7/13124 sayılı yazılı soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin 
olarak Bakanlığımız görüşü aşağıda açıklanmıştır. 

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28'inci maddesinin katma değer vergisi 
oranlarının belirlenmesi ilişkin olarak Bakanlar Kuruluna verdiği yetki, bugüne kadar' 
uygulanmakta olan ekonomik ve sosyal politikalar ve bütçe gerekleri dikkate alınarak 
kullanılmıştır. Bundan sonra da aynı öncelikler dikkate alınarak bu yetkinin kullanılacağı 
tabiidir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Kental UNAKITAN 
Maliye Bakanı 
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5.- İstanbul Milletvekili Mehmet SEVİGEN'in, Maliye Bakanı adına kayıtlı internet sitesine 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı 
(7/13143) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanı Sayın Kemal Unakıtan her gün yeni bir skandala imza 
atıyor. Sayın Unakıtan'ın hakkındaki yolsuzluk iddialarını yanıtlamak üzere 
kurduğu www.kemalunakitan.com.tr adlı internet sitesi Maliye Bakanlığı 
üzerinden yayın yapmaktadır. Kemal Unakıtan'ın siyasi reklamını yapan bu 
sitedeki irtibat telefonları da Maliye Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü'ne 
aittir. 

Konunun önemi bakımından aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla 
arzederim. 11" ,o3.£oo& l \ 

Mehmet SEVİÇEN 
İstanbul Milletvekili 

1-Maliye Bakanı Kemal Unakıtan www.kemalunakitan.com.tr adlı bir 
internet sitesi açmıştır. COM.TR uzantılı internet siteleri, ticari kuruluşlar 
ve şirketler için tahsis edilmektedir. Kemal Unakıtan bir ticari kuruluş 
mudur ki kendisine bu alan adı tahsis edilmiştir ? 

2-Kemal Unakıtan'ın şahsı adına kayıtlı olan bu site, niçin Maliye 
Bakanlığına ait nsl.maliye.gov.tr ve ns2.maliye.gov.tr internet sunucuları 
üzerinden yayın yapmaktadır ? Bu durum devletin olanaklarının kişisel 
çıkarlar için kullanılması değil midir ? 

3-Kemal Unakıtan'ın şahsı adına kayıtlı olan bu sitenin künyesinde yer alan 
irtibat telefon numaralarının Maliye Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü 
çıkmasını nasıl açıklıyorsunuz ? 

4-Kendisinin ve ailesinin adı her geçen gün bir yolsuzluk veya usulsüzlüğe 
karışan Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ı ne zaman görevden almayı 
düşünüyorsunuz ? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.002/ 0> O 2- ^ ~ 
Konu : ^ ^-? C / 

•^oL/if/2006 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :a) TBMM Başk.nın, 03.04.2006 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-
7/13143-19877/50330 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 06.04.2006 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-510-25/1734 
sayılı yazısı. 

c) Maliye Bakanlığının, 18.04.2006 tarih ve B.07.0.ÖKA.0.00/310/2328 
sayılı yazısı. 

d) Telekomünikasyon Kurumunun, 20.06.2006 tarih ve B.61.0.TLK.0.08-610/ 
14030-7486 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Mehmet SEVİGEN'in, Sayın Başbakanımıza tevcih 
ettiği, Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım koordinatörlüğünde 
cevaplandırılmasını istediği, 7/13143 esas no'lu yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Mehmet Ali ŞAHİN 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 

Ek: İlgi (c) ve (d) yazılar 

T.C. 
M A L İ Y E B A K A N L I Ğ I 
Özel Kalem Müdürlüğü 

S A Y I :B.07.0 .ÖKA.0.00/310/237-S' 12/ .</ /2006 
K O N U : 

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. Mehmet Ali ŞAHİN) 

İ L C İ : 10.04.2006 tarih ve B.02.0.002/2476 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ile Bakanlığımıza intikal eden İstanbul Milletvekili 
Mehmet SEVİGEN'e ait 7/13143 sayılı yazılı soru önergesinde yer alan hususlara 
ilişkin olarak cevaplarımız aşağıdaki gibidir. 

www.kemalunakitan.com.tr isimli web sitesi şahsıma ait bir web sitesi olup, 
kesinlikle Maliye Bakanlığı bilgisayarları üzerinden yayın yapmamakta, siteyi 
geliştiren özel bir internet servis sağlayıcının sunucuları üzerinden 
yayınlanmaktadır. 

-556 
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Kasım 2002 seçimleri sonrasında, TBMM Başkanlığı tarafından Türk 
Telekom Genel Müdürlüğü arasında yapılan görüşmeler sonucunda ODTÜ 
Rektörlüğü ile anlaşmaya varılmış ve bütün milletvekillerinin isim ve soyadları 
yazılarak "com.tr" uzantılı olarak rezerv edilmiştir. Şahsıma ait web sitesinin ismi 
olarak da, TBMM Başkanlığı tarafından yapılan rezerv isim kullanılmış olup, yeni 
bir ısım alınması söz konusu olmamıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. ^ 

Kemali UNAKITAN 
•tff aliye Bakanı 

t . c . 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 
TARİH : \ <2 • U • OUatf. (o 
SAY' : a-v&o 

T.C. ^-^K.-GT 
TELEKOMÜNİKASYON K U R U M U «<JSE-ISO-ENj 

T « L > K O » I O N I K A . « » Lisans ve Sözleşmeler Dairesi Başkanlığı ^ ^ v ^ o o ^ , 

Sayı : B.61.0.TLK.0.08-610 / n p 3 o _ ^ « H İADELİ T A A H H Ü T L Ü 
Konu : Soru Önergesi _fta./.«.W2006 

BAŞBAKANLIK 
D E V L E T BAKANLIĞI V E BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 

(Sn. Mehmet Ali ŞAHİN)) 

İlgi : 10.04.2006 tarih ve 2476 sayılı yazınız. 

İlgi yazı ile; İstanbul Milletvekili Sayın Mehmet SEVİGEN' in vermiş olduğu yazılı 
soru önergesinin Ek ' te gönderildiği belirtilerek, soru önergesine cevap teşkil edecek 
açıklamalarımız istenmiştir. 

Söz konusu soru önergesinde Kurumumuzun görev alanında bulunan sorulara ilişkin 
cevabi açıklamalarımız aşağıda sırasıyla belirtilmiştir. 

1. Ülkemizde web sitelerinin alan adları tahsisi ite Kurumumuzun ilgisi .bulunmamakta 
olup, web sitelerinin " t r" uzantılı alan adlarının tahsisi ve tescili hizmeti Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi (www.nic.trt tarafından yapılmaktadır. 

2. " w w w . kemalunakitan.com.tr" adlı web sitesinin hangi sunucular üzerinden sunulduğu 
hususunda 17.O4.2O06 tarihinde yapılan incelemede, bahsi gsçen web sitesinin 
incelemenin yapıldığı tarihte Maliye Bakanlığına ait sunucular ü z e r i c e bulunmadığı 
tespit edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

7ZÂ. 
Dr. Tayfun A C A R E R 

Kurul Başkanı 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI V E 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 
TARİH : 9-\ » V^. „ q<g-gafc 
SAYI : ^ ç l g - g 
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6.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim ÖZKAN'ın, bir pancar kantarına pancar lifi kurul
masına ilişkin Başbakandan sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COSKUN'un cevabı (7/13145) 

T B M M B A Ş K A N L I Ğ I N A 

A ş a ğ ı d a k i s o r u m u n A n a y a s a v e M e c l i s î ç T ü z ü ğ ü g e r e ğ i n c e 
B a ş b a k a n S a y ı n R e c e p T a y i p E r d o ğ a n t a r a f ı n d a n y a z ı l ı o l a r a k 
y a n ı t l a n m a s ı n ı a r z e d e r i m . 

4 ^ . 
R a m a z a n K e r i m Özkan 

Burdur Mil letvekil i 

Burdur i l imiz Karamanl ı ilçesi Pancar Kantar ına bir adet "Pancar 
Boşa l tma Lifi"nin kurulmasını uygun bulurmusunuz ? 

* & 

T.C 
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

Sayı :B 14 0 BHİ 0 00 00 02- *X^ & 
Konu : Yazı lı Soru Önergesi 

7 -04-

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T MECLİSİ BAŞKANLIĞI 'NA 

İlgi:a) 03.04.2006 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/13145-19884/50337 
sayılı yazınız. 

b) Başbakanlığın 06.04.2006 tarih ve B.02.0.KKG.0..12/1Ö6-510-
27/1795 sayılı yazısı. 

Burdur Milletvekili Ramazan Kerim ÖZKAN' ın , Sayın Başbakanımıza 
yönelttiği ve Sayın Başbakanımızın da, kendileri adına tarafım 
koordinatörlüğünde cevaplandırılmasını istediği yazılı soru önergesine ilişkin 
cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

-\?-A: 
AIi \COŞKUN\ 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Ek: 1 sayfa önerge cevabı 
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BURDUR MİLLETVEKİLİ SAYIN RAMAZAN KERİM ÖZKAN'IN YAZILI SORU 
ÖNERGESİNE CEVAPLARIMIZ 

Teşekkülümüz taşra kantarlarında yükleme ve boşaltma esnasında meydana gelen 
zayiatlar ile silo firelerini azaltmak ve dolayısıyla şeker üretim maliyetini düşürmek amacıyla, 
taşra kantarı üreticilerinin pancarlarını doğrudan fabrika merkez kantarlarına teslim etme 
uygulamasına büyük önem vermektedir. Bu amacın gerçekleşmesine yönelik olarak fabrika 
merkezlerinde gerekli her türlü tedbir (altyapı yatırımları, boşaltma kapasitesi artışı vs.) 
alınmaktadır. Ayrıca pancarlarını doğrudan fabrika merkezine teslim eden taşra kantarı 
üreticilerine; nakliye ücreti ile oluşabilecek fiyat farkları, nakliye ücretinin %15 fazlası ve 
ayrıca nakliye tazminatı ve nakliye teşvik primi de verilmek suretiyle tarladan doğrudan 
fabrika merkezine taşıma devamlı teşvik edilmektedir. 

Gelişmiş ülkelerde üretilen pancarların %100'ü doğrudan fabrika merkezinde teslim 
alınmasına karşılık, yapılan teşviklerle Teşekkülümüzde bu oran ancak %50'ler seviyesine 
yükseltilebilmiştir. Bu bakımdan, üretilen pancarların tamamının doğrudan fabrika 
merkezinde tesellüm edilmesi, teşekkülümüzün öncelikli hedefleri arasındadır. 

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu'nun (BYDK) 1998-200Ş Denetim 
Raporîarı'nda yer alan önerileri ile 2004/8 sayılı 2004 "Kaynakları Etkin Kullanma ve 
Maliyetleri Düşürme Yılı" konulu Başbakanlık Genelgesi dikkate alınarak, teşekkülümüz 
bünyesinde ekonomik olmayan küçük ölçekli bölge ve kantarların toplulaştırılması veya 
kapatılması uygulaması çerçevesinde; 2002 yılından bugüne kadar toplam 42 adet Ziraat 
Bölge Şefliği ile 179 adet taşra kantarı tesellüme kapatılmıştır. 

BYDK'nın 2004 yılı Denetim Raporu'nda da, 20 bin tonun üzerindeki kantarlara 
pancar boşaltma makinesinin tahsis edilmesinin ekonomik olacağı, ekonomik olma özelliğini 
kaybeden Ziraat Bölge Şefliği ve kantarları birleştirmek veya kapatmak suretiyle pancar alım 
merkezlerini toplulaştırma çalışmalarının ve üreticinin ürününü fabrika merkezine teslimini 
özendirici uygulamaların sürdürülmesi, önerilmektedir. Teşekkülümüzce, taşra kantarlarına 
boşaltma makinesi tahsislerinde de; kantarda tesellüm edilecek pancar miktarının en az 20 bin 
ton olması en önemli kriter olarak tespit edilmiştir. 

Karamanlı Kantarı Burdur Şeker Fabrikası Tefenni Ziraat Bölge Şefliğine bağlı olup, 
bölgesine 8 km, fabrikaya ise 60 km mesafede bulunmaktadır. Silo sahası alanı toplam 12.500 
m2 olup, bu alanın 12.100 m2'si kaldırım, geri kalanı ise toprak sahadır. Son üç yıllık üretim 
miktarına göre kantarda ortalama 14 bin 500 ton pancar üretilmiş olup, bu pancarın 2 bin 600 
tonu fabrika merkezine teslim edilmiş, geri kalan 11 bin 900 ton pancar kantarında tesellüm 
edilmiştir. 2006 yılında ise 13 bin 347 ton pancar üretim kotası tahsis edilmiş olup, bu 
pancarın 10-11 bin tonunun kendi kantarında tesellüm edileceği tahmin edilmektedir. Mevcut 
şartlarda pancar üretiminin artması da beklenmemektedir. 

Ayrıca, Başbakanlık Genelgesi doğrultusunda Teşekkülümüze tahsis edilen 
ödeneklerin en etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasının zorunluluğu ve ekonomik ölçekte 
olan tüm kantarlarımızın makine ihtiyacının karşılanmış olmasından dolayı, yeni makine 
imalatı için ödenek ayrılmamaktadır. 

Yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı, Karamanlı kantarına şu an için seyyar pancar 
boşaltma makinesi tahsis edilmesi mümkün görülmemektedir. Gelecek yıllardaki gelişmelere 
bağlı olarak uygun şartlar oluştuğunda, Karamanlı kantarma boşaltma makinesi tahsis 
edilmesi hususu, tekrar değerlendirmeye alınabilecektir. 
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7.- İzmir Milletvekili Bülent BARATALI'mn, İzmir'de bir madencilik faaliyetine verilen ÇED 
raporuna ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/13160) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yazılı sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sayın Osman PEPE tarafından 
yazılı olarak yanıtlanması konusunda gereğini bilgilerinize arz ederim. 

Saygılarımla. / 

•"*" Bülent BARATALI 
İzmir Milletvekili 

İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Efemçukuru köyü, kentin su ihtiyacının büyük bir 
bölümünü karşılayan Tahtalı Barajı koruma havzası içinde olup, akarsu ve kaynaklarıyla 
Balçova barajının yanı sıra önümüzdeki yıllarda yapılacak olan Çamlı Barajını da 
beslemektedir. İzmir'in su kaynakları için büyük bir önem taşıyan bu bölgede TÜPRAG 
firması, altın çıkarmak amacıyla arazi almaya başlamış ve ÇED raporu için bakanlığınıza 
başvurmuştur. TÜPRAG'm işletme ruhsatı alma aşamasında İzmir 4. İdare Mahkemesinde 
iptal kararı verilmesine karşın yargılama sürerken bakanlığınızca ÇED olumlu raporu 
verilmiştir. Bu bağlamda;' 

1- İptal davası karara bağlanmadan bakanlığınızca verilmiş olan ÇED olumlu raporu 
hangi gerekçelerle düzenlenmiştir ? Niçin mahkeme kararı beklenmemiştir ? 

2- İzmir 4. İdare Mahkemesi yaptığı keşif sonucu madenin su kaynaklarını 
kirleteceğini, tarım alanlarını yok edeceğini belirleyerek iptal kararı vermiştir. 
İptal karan yürürlükteyken verilen olumlu ÇED raporunun hukuksal bir geçerliliği 
var mıdır ? 

3- İzmir'in içme suyunu tehlikeye atacak ÇED raporunun iptali yada yeniden 
değerlendirilmesi konusunda bir girişimde bulunacak mısınız ? 

4- Sözkonusu bölgenin İzmir Büyükşehir sınırları içinde olmasına karşın neden 
bugüne kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ilişkiye geçilmemiştir ? 

5- Baraj havzasına maden ruhsatı verilmesi hangi çevre duyarlılığıyla açıklanabilir ? 
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T.C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

/2006 Sayı :B.18.0.SGB.0.03-02-610.01- L^C|S - £32f- 24 lif 

Konu : Sayın Bülent BARATALI'nın r\ r\H C\1 
Yazılı Soru Önergesi /. L) ' ^ ' 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi : TBMM'nin 03/04/2006 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-19741 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan İzmir Milletvekili Sayın Bülent BARATALI'nın "İzmir'de bir 
madencilik faaliyetine verilen ÇED raporuna ilişkin " 7/13160 esas sayılı yazılı soru önergesi 
Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

Tsman P. 
Bakan 

EK: 
1 - Cevabi yazı 

İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN BÜLENT BARATALI'NIN "İZMİR'DEKİ 
BİR MADENCİLİK FAALİYETİNE VERİLEN ÇED RAPORUNA İLİŞKİN" 

7/13160 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞININ CEVABI 

1- Söz konusu proje ile ilgili olarak Bakanlığımıza ilk başvuru 05.04.2002 tarihinde 
İzmir İl Çevre Müdürlüğüne yer tetkiki amacıyla yapılmış olup, ruhsat alanının bir kısmının 
Tahtalı Barajı havzasında kalması nedeniyle seçilen yerin uygun olmadığı yönünde görüş 
verilmiştir. 

Firma tarafından Tahtalı Barajı havzasında kalan kısmı ruhsattan çıkarılarak ruhsat 
küçültmesine gidilmiş ve 12.11.2004 tarihinde yeniden Bakanlığımıza ÇED Yönetmeliği 
çerçevesinde başvuru yapılmıştır. Başvurunun yapıldığı tarihte maden işletme ruhsatının 
yürütülmesinin durdurulması yönünde mahkeme kararı bulunmaktadır. 

ÇED Yönetmeliği çerçevesinde madencilik projeleri için ruhsat hukuku ve aşamasına 
bakılmaksızın üretim yapılmasının planlanması durumunda başvuru yapılması yönünde 
hüküm bulunduğundan gerekli işlemler başlatılmıştır. Mahkemeye konu olan idari işlem 
Maden İşleri Genel Müdürlüğünün Maden Kanunu kapsamında vermiş olduğu ruhsata ilişkin 
olduğundan mahkeme kararının Bakanlığımız işlemlerini bağlayıcı bir yönü 
bulunmamaktadır. 

Mahkemeye konu olan işlem ile ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan işlemler 
birbirinden çok ayrı işlemler olup, Mahkeme karan ile ruhsatın iptal edilmesi durumunda 
verilmiş olan ÇED kararı da ortadan kalkacağından ve kararın hangi yönde verileceğini 
önceden kestirmek mümkün olmadığından idari işlemlerin sürdürülmesinde mahkeme 
kararının beklenmesine gerek görülmemiştir. 
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2- İzmir 4. İdare Mahkemesinin vermiş olduğu karar, Danıştay 8. Dairesinin 
05.12.2005 tarihli kararıyla bozulmuş ve tekrar mahkemeye iade edilmiştir. Şu anda hukuken 
iptal edilmiş bir ruhsat bulunmamaktadır. Ayrıca İzmir 4. İdare Mahkemesi 22.02.2006 
tarihinde aldığı kararla yürütmeyi durdurma talebini de ret etmiştir. Şu halde bugün itibariyle 
yürütmesi durdurulmuş ve iptal edilmiş bir ruhsattan bahsetmek mümkün değildir. 

Mahkemece sahip olunan bilgiler sadece iki bilirkişinin arazide yaptığı gözlemler 
sonucu ortaya konmuş bilgilerden oluşmaktadır. ÇED Raporu oldukça uzun süreli ve 
kapsamlı çalışmalar yapılarak toplanan bilgilere ve gerek tarım alanları gerekse su kaynaklan 
konusunda ülkemizdeki yetkili kurumlarının değerlendirmelerine istinaden karar verilmiştir. 
Kaldı ki Danıştay 8. Dairesinin verdiği kararda, tarafsız olmadığı mahkeme tarafından da 
sabit görülen bilirkişinin su kaynaklarının kirleneceği yönünde verdiği görüşün doğruları 
yansıtmadığı ortaya çıkmaktadır. 

3- Söz konusu maden projesinden dolayı gerek aldırılan önlemler gerekse yerin 
konumu itibariyle İzmir'in içme suyunu tehlikeye atacak bir husus bulunmamaktadır. 

Çünkü proje için seçilen yer mevcut Tahtalı Barajı su havzası dışında olup, Çamlı 
Barajı adı altında bir baraj olmadığından da bir tehlike yaratmamaktadır. Çamlı Barajının 
yapımı için İZSU ihale açmış ancak ihale gerçekleştirilememiş ve projenin DSİ yatırım 
programına alınması İSZU tarafından istenmiştir. Çamlı Barajının yapım işi İZSU tarafından 
DSİ Genel Müdürlüğüne devir edilmiştir. DSİ Genel Müdürlüğü ise Çamlı Barajının İzmir 
içme suyu sistemi içinde önceliği ve aciliyeti bulunmadığı ve yatırım programına girmediği 
için uzun vadeli yatırım programına bile almamıştır. 

Diğer taraftan her ne kadar baraj yapımı planlanmasa bile ÇED çalışması içerisinde 
bölgenin hidrolojik ve hidrojeolojik özellikleri detaylı bir şekilde araştırılmış ve projenin 
gerekli önlemleri alınarak yapılması yönünde taahhütler ortaya konulmuştur. Dolayısı ile 
gerek yer seçimi gerekse alınan önlemler doğrultusunda İzmir'in içme suyunu tehlikeye 
atacak hiçbir husus bulunmamaktadır. 

4- Söz konusu proje ile ilgili ÇED sürecinin başlamasından sonuçlanması aşamasına 
kadar geçen süre içerisinde ve Komisyon oluşumu aşamasında proje için seçilen yer İzmir 
Büyükşehir Belediyesi mücavir alanı sınırları içerisinde yer almamaktaydı. Son çıkan Mahalli 
İdareler Kanunu ile mücavir alanların genişlemesi neticesinde böyle bir durum ortaya 
çıkmıştır. Kanun çıktıktan sonra mücavir alan içerisinde kalan projeler için Büyükşehir 
Belediyeleri İnceleme ve Değerlendirme Komisyonlarına üye olarak çağrılmaktadır. 

Diğer taraftan 3231 sayılı Maden Kanunu kapsamında ruhsatlandırma işleminden 
sonra sahanın imar alan kapsamına alınmış olması görüş alınmasını gerektirmemektedir. 

5- Bilindiği üzere maden ruhsatlarını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
vermektedir. Bu sorunun doğrudan cevabım ilgili Bakanlığın vermesi gerekmektedir. İçme 
suyu havzalarında verilen ruhsatlarla ilgili olarak Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin 16-20 
maddelerinde gerekli koruyucu hükümler belirlenmiştir. Diğer taraftan ÇED Yönetmeliği 
çerçevesinde de gerekli hassasiyetler gösterilmektedir. 
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8.- Tekirdağ Milletvekili Enis TÜTÛNCÜ'nün, kamu sabit sermaye yatırımlarına ilişkin sorusu 
ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı AbdüllatifŞENER'in cevabı (7/13167) (x) 

T Ü R K İ Y E BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Abdüllat i f 
ŞENER taraf ından yazılı o larak yanıt lanması hususunu bilgilerinize arz eder im. 

Saygılarımla. 

<5§2Ö^ 
Enis T Ü T Ü N C Ü 

Tekirdağ Milletvekili 

1 - Hükümete geldiğinizde, sektörler itibariyle nasıl bir kamu sabit sermaye 
yatırımları port föyü devir aldınız? Bu portföyde yer alan 500 bin YTL'n in üzerindeki 
projeler hangileridir? Bu projelere yıllar itibariyle ayrılan ödenek miktar ı , gerçekleşme 
oranları ve bölgelere göre dağıl ımları nedir? 

2 - Hükümet in iz döneminde devir aldığınız yatırım por t föyünden, hangi 
sektörlerde, hangi projeleri çıkardınız? 

3- Hükümet in iz döneminde devir aldığınız, yatırım port föyüne, hangi 
sektörlerde, hangi yeni projeleri eklediniz? 

4 - Ülkemizin yaptığı kamu sabit sermaye yatırımları ile A B ülkeler inde yapılan 
kamu sabit sermaye yatırımları karşılaştırıldığında ortaya çıkan sonuç nedir? Eğer 
durum Türk iye 'n in a leyhine ise, gelişmişlik ve altyapı düzeyi bize göre çok ileri 
konumda bu lunan bu ülkelerin, b izden daha fazla kamu sabit sermaye yatırımı 
yapmalarını nasıl değer lendir iyorsunuz? 

5- Kamu sabit sermaye yatırımlarında süre gelen yetersizl iğin, i lerleyen 
yıllarda ülkemize yabancı sermaye girişini o lumsuz yönde etki leyeceği hatta yerli 
sermayenin de yurt dışına kaçışına neden oalbi leceğine il işkin iddiaları nasıl 
değerlendir iyorsunuz? 

T.C. 
S ""*'""'%, BAŞBAKANLIK 

* *ÖÖ*, * DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI 
^ I M ^ ' i y ikt isadi Sektörler v e Koordinasyon Genel Müdürlüğü 

SAYI : B.02.1.DPT.0.08.05 _ ^ / ( V VT (* 
KONU • Yazılı Soru Önergesi / _ -. «„„,-. 

2 7 w'?.?*' ?006 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİĞİNE 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

ilgi : 03.04.2006 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-19741 sayılı yazınız 

tlgi'de kayıtlı yazı ile, bir nüshası yazınız ekinde yer alan Tekirdağ Milletvekili Sayın 
Enis TÜTÜNCÜ' ye ait 7/13167 sayılı yazılı soru önergesinin cevaplandırılması talep 
edilmektedir. 

Söz konusu yazılı soru önergesine ilişkin hazırlanan cevaplar ekte yer almaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER / 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 

EK: 7/13167 Sayılı Yazı Soru Önergesiyle İlgili Sorular Ve Cevaplar 

(x) Hacimli olduğundan Tutanak Dergisine eklenemeyen ekleri dosyasındadır. 
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EK; 

7/13167 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİYLE İLGİLİ SORULAR VE CEVAPLAR 

Soru-1: Hükümete geldiğinizde, sektörler itibarıyla nasıl bir kamu sabit sermaye 
yatırımları portföyü devir aldınız? Bu portföyde yer alan 500 bin YTL'nin üzerindeki 
projeler hangileridir? Bu projelere yıllar itibarıyla ayrılan ödenek miktarı, gerçekleşme 
oranları ve bölgelere göre dağılımları nedir? 

Cevap-1: Hükümete geldiğimiz 2002 yılı itibarıyla kamu yatırımlarının sektörlere dağılımı 
Ek-1 'deki tabloda yer almaktadır. 

2002, 2003, 2004, 2005 ve 2006 yıllannda kamu yatırım portföyünde bulunan ve proje 
tutarı 50 milyon YTL'nin üzerindeki projelerin listesi, bu projelerin bulunduğu il ve/veya 
ilçeleri, bu projeler için bir önceki yıl sonuna kadar gerçekleştirilmiş kümülatif harcama 
tutarlarını ve bu projelerin yılı ödeneklerini de kapsayacak şekilde Ek-2'deki tablolarda yer 
almaktadır. 

Soru-2: Hükümetiniz döneminde devir aldığınız yatırım portföyünden hangi 
sektörlerde, hangi projeleri çıkardınız? 

Cevap-2: Kamu yatınm programıyla ilgili sorunları çözmek amacıyla 2001 yılında 57. 
Hükümet döneminde kamu yatırım programının rasyonelleştirilmesi çalışmaları başlatılmış ve 
bu kapsamda 2001 yılında, hem önceliğini hem de yapılabilirliğini yitirmiş veya ödenek 
yetersizliği nedeniyle çok yakın gelecekte başlanılması mümkün görülmeyen, proje 
tutarlarının toplamı 2001 yılı program fiyatlarıyla 12,4 katrilyon lira olan, 353'ü ana proje ve 
649'u alt proje olmak üzere toplam 1.002 proje, Yüksek Planlama Kurulu ve Bakanlar Kurulu 
Kararları ile 2001 Yılı Yatınm Programından çıkanlarak, 2002 Yılı Yatınm Programındaki 
proje sayısı 4.414'e indirilmiştir. Yapılan düzenlemelerle ortalama tamamlanma süresinde 
2001 yılına göre yüzde 32 oranında azalma sağlanarak 2002 yılında 8,5 yıla düşürülmüştür. 

2002 yılında 58. Hükümet döneminde de kamu yatırım programının rasyonelleştirilmesine 
yönelik çalışmalara devam edilmiş ve 2002 yılı program fiyatlanyla toplam tutan 4,9 
katrilyon lira olan, 230'u ana proje, 370'i alt proje olmak üzere Ek-3'de listesi yer alan toplam 
600 proje 2002 Yılı Yatırım Programından çıkanlmıştır. Böylece, 2001 ve 2002 yıllannda 
2006 yılı fiyatlanyla toplam tutarı 20 katrilyon lirayı aşan 1.602 proje yatırım programından 
çıkarılmış olmaktadır. Yapılan bu çalışmaların olumlu sonuçları yatırım programlarında 
yansımasını bulmuş, 2002 yılında yaklaşık 8,5 yıl olan kamu yatınm stokunun ortalama 
tamamlanma süresi yüzde 11,2 azaltılarak 2003 yılında yaklaşık 7,6 yıla düşürülmüş, 2004 
yılında tahsis edilen ödeneklerin reel olarak azalması sonucunda 2004 yılında 8,1 yıla çıkan 
ortalama tamamlanma süresi 2005 ve 2006 yıllannda önemli oranda azaltılarak, 2005 yılında 
6,6 yıla, 2006 yılında ise 5,5 yıla düşürülmüştür. Bunun anlamı; 2006 Yılı Yatırım 
Programında yer alan, toplam tutan 200 milyar YTL, başlangıcından 2005 yılı sonuna kadar 
kümülatif harcaması 86,5 milyar YTL olan 2.525 adet projenin, 2006 yılında bu projelere 
ayrılan 17,5 milyar YTL düzeyindeki ödeneğin önümüzdeki yıllarda da ayrılması ve 
programa yeni proje alınmaması durumunda önümüzdeki 5 yıl içinde bütünüyle 
tamamlanabileceğidir. 
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Soru-3: Hükümetiniz döneminde devir aldığınız yatırım portföyüne hangi sektörlerde, 
hangi yeni projeleri eklediniz? 

Cevap-3: 2003-2006 döneminde bakım-onarım, makine-teçhizat ve taşıt alımı gibi yıllık 
projeler hariç olmak üzere, Yatınm Programına dahil edilen çok yıllık projelerin listesi Ek-
4'deki tablolarda yer almaktadır. 

Soru-4; Ülkemizin yaptığı kamu sabit sermaye yatırımları ile AB ülkelerinde yapılan 
kamu sabit sermaye yatırımları karşılığında ortaya çıkan sonuç nedir? Eğer durum 
Türkiye'nin aleyhine ise, gelişmişlik ve altyapı düzeyi bize göre çok ileri konumda 
bulunan bu ülkelerin bizden daha fazla kamu sabit sermaye yatırımı yapmalarını nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 

Cevap-4: 2006 Yılı Programında da belirtildiği üzere; Ülkemiz, AB üyesi 25 ülke ile 
kıyaslandığında, nüfus büyüklüğü itibarıyla Almanya'dan sonra ikinci, yüzölçümü itibarıyla 
ise birinci sırada bulunmaktadır. 2000-2005 döneminde genel devlet kapsamındaki kamu sabit 
sermaye yatırımlarının (KSSY) GSYÎH içindeki payı dikkate alındığında, ülkemizde AB 
üyesi ülkelerin geneli ile ABD'den daha yüksek, bazı AB üyesi ülkeler ile Japonya'ya yakın 
veya bazı yıllarda onlardan daha az oranda KSSY gerçekleştirildiği görülmektedir. Ancak, söz 
konusu ülkelerin, mevcut gelişmişlik seviyelerinin Türkiye'den ileride olduğu, alt yapı 
ihtiyaçlarının büyük ölçüde tamamlanmış olduğu, ekonomik ve sosyal göstergeler itibarıyla 
oldukça iyi durumda bulunduğu ve gerek kişi başına gerekse km2 başına Türkiye'den daha 
fazla KSSY yapıldığı görülmektedir. 

Örneğin, 2003 yılı değerleri itibarıyla, cari fiyatlarla 8,9 milyar dolarlık genel devlet 
KSSY ile Türkiye 25 AB üyesi ülke içinde 8'inci sırada bulunurken, kişi başına 126 dolar 
KSSY ile 25'inci sırada, km2 basma 11.424 dolar KSSY ile 23'üncü sırada bulunmaktadır. 
Yine genel devlet kapsamında, 2003 yılı itibarıyla, sırasıyla kişi başına ve km2 başına, 

• AB-25 ortalamasının yüzde 21,3'ü ve yüzde 16,9'u 
• AB-15 ortalamasının yüzde 19'u ve yüzde 14,7'si, 
• AB-10 (Yeni Üyeler) ortalamasının yüzde 52,6'sı ve yüzde 47,8'i, 
• ABD'nin yüzde 12,5'i ve yüzde 37'si, 
• Japonya'nın yüzde 9'u ve yüzde 2,4'ü 

oranında KSSY yapılmıştır. 

Ülkeler arası fiyat düzeyi farklılıklarını gidermek üzere, satın alma gücü paritesi 
çalışmaları çerçevesinde DİE tarafından açıklanan Gayrisafı Sabit Sermaye Oluşumu (GSSO) 
Grubu 2003 yılı fiyat düzeyleri dikkate alındığında AB-25 ortalaması fiyat düzeyi 100 olmak 
üzere Türkiye GSSO fiyat düzeyi 67 olmaktadır. Ancak, buna rağmen satın alma gücü 
parkesine göre ülkemiz 2003 yılında 13,3 milyar dolarlık toplam genel devlet KSSY ile bir 
basamak yükselerek 7'inci sıraya yükselmekte, satın alma gücü paritesine göre, kişi başına 
189 dolarlık ve km2 başına 17.051 dolarlık KSSY ile sırasıyla 25'inci ve 22'nci sırada 
bulunmaktadır. Ülkemizde, satın alma gücü paritesine göre ve genel devlet kapsamında, 2003 
yılında sırasıyla kişi başına ve km2 başına; 

• AB-25 ortalamasının yüzde 31,5'i ve yüzde 25'i 
• AB-15 ortalamasının yüzde 29,2'si ve yüzde 22,5'i, 
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• AB-10 (Yeni Üyeler) ülke ortalamasının yüzde 52,2'si ve yüzde 47,5'i, oranında 

KSSY yapıldığı görülmektedir. 

AB üyesi ülkelerin milli gelir seviyelerinin çok yüksek olması, oransal olmasa bile tutar 
olarak, ülkemizle karşılaştırıldığında daha çok yatırım yapmalarına imkan vermektedir. 
Ayrıca, söz konusu ülkelerin mevcut sermaya stoklarının büyüklüğü, bakım-onarım, idame-
yenileme, modernizasyon gibi alanlarda da daha fazla yatırım ihtiyacı ortaya çıkarmaktadır. 

Söz konusu ülkelerin, AB'ye yeni üye olan 10 ülkesinin bazıları dışında gelişmiş, 
ekonomik ve sosyal alt yapı ihtiyaçlarını büyük ölçüde karşılamış oldukları dikkate 
alındığında, ülkemizdeki kamu yatırım seviyesinin düşüklüğü daha da belirgin hale gelmekte, 
gelişmiş ülkelerle aramızdaki farkları azaltarak dünya standartlarına yaklaşmak için çok daha 
yüksek miktar ve oranlarda kamu yatırımı yapma gerekliliği ortaya çıkmaktadır. 

1990'lı yıllardaki ve 2001 yılındaki krizler nedeniyle ülkemizin borç stoku önemli oranda 
artmış, bu da kamu yatırımları için aynlan ödeneklerin azalmasına ve zamanında yapılması 
gereken birçok kamu yatırım projesinin ertelenmesine neden olmuştur. Bu nedenle, Hükümet 
olarak, ülkemizin ihtiyaç duyduğu projelerin bir an evvel hayata geçirilmesi için mevcut kamu 
kaynaklarını etkin ve optimum bir şekilde kullanarak ülkemizdeki yaşam standartlarım 
gelişmiş ülkelerdeki düzeylere çıkarmak için bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da var 
gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. 

Soru-5: Kamu sabit sermaye yatırımlarında süre gelen yetersizliğin ilerleyen yıllarda 
ülkemize yabancı sermaye girişini olumsuz yönde etkileyeceği hatta yerli sermayenin de 
yurt dışına kaçışına neden olabileceğine ilişkin iddialan nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Cevap-5: Doğrudan yabancı yatırımların istenen miktarda çekilebilmesinin en önemli 
faktörlerinden birisi ekonomik ve siyasi istikrar yanında yatırım ortamının genel durumu ve 
bu kapsamda fiziki altyapı imkanlarının gelişmiş olmasıdır. 

Söz konusu şartlar yerli yatırımlar için de çok önemli olup, Hükümetimiz tarafından fiziki 
altyapının iyileştirilmesine yönelik olarak, imkanlar dahilindeki her türlü tedbir alınmaktadır. 

EKLER: 

EK-1: 2002 Yılı Kamu Yatırımlarının Sektörel Dağılımı 
EK-2: 2002, 2003, 2004,2005 ve 2006 Yıllarında Kamu Yatırım Portföyünde Bulunan 

ve Proje Tutarı 50 milyon YTL'nin Üzerindeki Projeler 
EK-3: 2002 Yılı Yatırım Programından Çıkarılan Projeler 
EK-4: 2003-2006 Döneminde Yılı Yatırım Programlarına Dahil Edilen Çok Yıllık 

Projeler 

- 5 6 6 -



Ek-1 

2002 YILI KAMU YATIRİMURINİN SEKTÖREL DAĞlLİMlf) 

PROJE TUTARI 2001 SONU KÜMULATİF HARCAMA 
S E K T Ö R L E R 

TARIM 
MADENCİLİK 
İMALAT 
ENERJİ 
ULAŞTIRMA 
HABERLEŞME 
TURİZM 
KONUT 
EĞİTİM 
SAĞLIK 
DİĞER KAMU HİZMETLERİ 
-DKH-İKTİSADİ 
-DKH-SOSYAL 

T O P L A M 
(*) Mahalli İdare yatırımları ve 

PROJE 
SAYISI 

402 
76 

212 
108 
380 
28 
73 
36 

1396 
525 

1178 
194 
984 

4 414 

DIŞ 

10132465 
425 192 

3291004 
23 660 365 
30170052 

56 814 
238868 

-
471 378 

2225 078 
3 913 789 
1 386 551 
2 527 238 

74 585005 

TOPLAM -

33629 019 
615013 

5 554148 
39051043 
58080679 

217 996 
1046749 

101189 
6 618119 
5652349 

16233623 
4 573791 

11659 832 
166 799927 

Dİ 
KREDİ 
1936783 

-
62 826 

5244 969 
9715080 

-
-
-

248301 
548196 
541810 
109193 
432617 

18297965 
yatırım programında toplam dışı tutulan yatırımlar hariçtir. 

Ş 
ÖZKAYNAK 

7 858 
18 354 

396118 
735018 

4 507 086 
15920 

500 
-
-
-

425 
-

425 
5681279 

TOPLAM 

119425 
380 

1314 2 
14 5057 
27 450 9 

905 
327 4 
501 

2 8087 
1 961 2 
5 5312 

9702 
4 561 0 

660210 
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9.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Star Gazetesinin satışına ilişkin sorusu ve Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in cevabı (7/13168) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın 
Doç.Dr.Abdüllatif ŞENER tarafından yazılı olarak cevaplandınlmasım^say^gılarımla arz 
ederim. 13.03.2006 

Emin ŞİRİN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

Gazete haberlerinden Star gazetesinin "8 milyon dolara satışı için pazarlık edildiği" 
öğrenilmiştir. 

Sorular: 

1- Varlık satışı olarak yapıldığı anlaşılan bu satışta satılan varlıkların tadadi dökümü 
nedir? 

2- Özellikle, hangi matbaa ve baskı makineleri satılmaktadır? Modelleri ve kapasiteleri 
ne kadardır? Piyasada gerekli fiyat araştırması yapılmış mıdır? 

3- Satın alan kişinin satın aldığı baskı makineleri gazeteyi kapatarak satmayacağı gibi bir 
şart satış mukavelesinde yer almış mıdır? Yoksa, bütün varlıklar teker teker satılabilir 
mi? 

4- İptal edilen Kral Tv'nin satış ihalesinin yapılmayıp, Kral TV'nin haber ağırlıklı bir 
kanal haline çevrilerek seçim döneminde iktidara yakın bir yayın politikası izleyeceği 
yoğun bir şekilde söylenmektedir. Bu haber doğru mudur? Kral TV'nin satış ihalesi 
neden yenilenmemiştir? Neden gecikmektedir? 

5- Tarafıma intikal eden bir bilgide, "Star Gazetesi'nin satışından önce, Telsim, Star 
Gazetesi ve TMSF üst düzey yöneticilerine Remzi Gür'e ait Ramsey Mağazalarından 
takım elbise hediyesi geldiği" iddiası doğru mudur? Herhangi bir hediye alınmış 
mıdır? Telsim'in ve TMSF'nin çalışanlarının hediye kabul etme talimatnamesi nedir? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı : B.02.0.001/O<-3">3 2 8 / 0 ^ / 2 0 0 6 

Konu : 7/13168-19788 esas sayılı 
yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :03.04.2006 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-19741 sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİN tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na 
sunulan 7/13168-19788 sayılı yazılı soru önergesinin cevabına ilişkin olarak Tasarruf Mevduatı Sigorta 
Fonu'nun 24.04.2006 tarih ve B.02.2.TMS.0.42-000-83 sayılı yazısı ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

J2-
Doç.Dr.Abdüllatif ŞENER 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
EKLER: 
1-TMSF'nun 24.4.2006 tarih ve 83 sayılı yazısı. 
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T.C. 
TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 

Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 

Sayı : B.02.2.TMS.0.42-000-00083 24/04/2006 

Konu : Soru Önergesi. 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI'NA 
Sn. Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER 

İlgi : 05/04/2006 tarih ve B.02.0.001/(01) 763 - 7/13168 sayılı yazınız 

tlgi'de kayıtlı yazınız ekinde yer alan İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in soru önergesinde 
cevaplanması talep edilen sorulara ilişkin Kurumumuzun görüşleri ve konu ile ilgili bilgiler 
aşağıda değerlendirmelerinize sunulmaktadır. 

1) Star Gazetesi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü içerisinde, gazetenin isim hakkı. 6 adet 
marka, internet alan adı, İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana matbaalarında bulunan teknik teçhizat 
ve sözleşmeler bulunmaktadır. 

2) Satışı gerçekleştirilen Star Gazetesi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü içerisinde yer alan 
İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana'da bulunan baskı makinaları Goss Community marka olup 
model numaraları SSC 9098,SSC-9096-99, SSC 9097.SSC 9100'dür. Star Gazetesi Ticari ve 
İktisadi Bütünlüğü'nün değeri, uzman bilirkişilerin hazırladıkları kıymet takdiri raporu dikkate 
alınarak belirlenmiştir. 

3) Bilindiği üzere Star Gazetesi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Ali Özmen SAFA'ya ihale 
edilmiş ve ihale Fon Kurulu tarafından onaylanmıştır. Yapılan satışın cebri bir satış olması 
sebebiyle alıcı ile satış sözleşmesi imzalanmadığından cebri satışlarda herhangi bir şart ileri 
sürülmesi mümkün değildir. Kaldı ki, ihalenin Fon Kurulu tarafından onaylandığı tarih itibari ile 
satışı gerçekleştirilen bütünlüğün içerisinde yer alan tüm mal, hak ve varlıkların maliki Ali Özmen 
SAFA olup yeni malik bu varlıklar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilecektir. 

4) Kral TV'nin yayın formatının değer arttırıcı bir faktör olarak kullanılması ve mevcut 
içeriğin kalitesinin yükseltilmesi konusunda bazı çalışmalar yapılmaktadır. Ancak Kral TV Ticari 
ve İktisadi Bütünlüğü'nün yeniden satışa çıkarılması, niha-i hedef olarak devam etmekte ve bu 
konuda çalışmalar sürdürülmektedir. 

5) Remzi Gür'ün Telsim, Star Gazetesi ve TMSF üst düzey yöneticilerine takım elbise 
hediye etmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Bu konudaki haksız ve mesnetsiz iddialar için 
gerekli yasal yollara başvurulacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. ^ B A Ş K A S ? * * 
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10.- Tekirdağ Milletvekili Enis TUTÜNCÜ'nün, postayla gönderilen trafik cezalarına ilişkin 
sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/13185) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakını Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 

Saygılarımla 

Enis T Ü T Ü N C Ü / 
Tekirdağ Milletvekili 

Trafik Kanununda 01-01-2005 tarihinde yapılan düzenleme uyarınca, 
karayollarında seyir halinde iken veya başka sebeplerle plakasına ceza kesilen ve 
cezası kendilerine tebliğ edilemeyen araç sahiplerine, ceza makbuzları ilgili trafik 
şubelerince posta yolu ile gönderilmektedir. Çeşitli nedenlerle, ilgili şahıslara 
ulaştırılamayan ceza makbuzları ise, daha sonra bağlı oldukları vergi dairelerine 
gönderilerek oralarda ilana çıkarılmaktadır. Bu cezalara askı süresinin sona 
ermesinin ardından aylık %5 gecikme zammı uygulanmaktadır. 

Bu uygulamayla ilgili olarak vatandaşlarımızdan keyfi ceza kesildiğine dair 
yoğun şikayetler almaktayım? Söz konusu uygulamanın yasalara saygılı, vatandaşlık 
sorumluluğuna sahip olan yurttaşlarımızda devletine karşı sevgi, saygı ve güven 
duygularını zedelediği, ayrıca farkında olmadan trafik suçu işlemiş yurttaşın, bu 
cezasının onun bilgisi ve ilgisi dışında tatbik edilmesinin, çağdaş hukuk devleti 
anlayışına uygun düşmediği iddia edilmektedir. Bu durumun ceberrüt devlet 
anlayışını çağrıştırdığı söylenmektedir. 

Konuyla ilgili olarak; 

1) 2003 - 2006 yılları itibari ile seyir halinde iken veya başkaca sebeplerle 
plakasına ceza kesilen araç sayısı ve toplam ceza miktarı nedir? Bu ceza 
makbuzlarından yüzde kaçı araç sahiplerine posta yolu ile ulaştırabilmiştir? Bu 
cezaların ne kadarı tahsil edilmiştir? 

2- Posta yolu ile gönderilen ceza makbuzlarını çeşitli nedenlerle alamayan 
vatandaşlarımızın, ilgili vergi dairelerinde askıya çıkan ilanları her ay takip etmelerinin 
olanaklı ve geçerli bir yöntem olmadığı ve bu nedenle vatandaşlarımızın faiz ödemek 
zorunda bırakıldıkları ve mağdur edildikleri iddialarını nasıl değerlendiriyorsunuz? 

3- Trafik cezalarının ilgililere zamanında ulaştırılması ve onların itirazlarının 
değerlendirilmesi sağlanarak, vatandaşlarımızda oluşan keyfi ceza kesildiği 
düşüncesini önlemeye yönelik bir çalışmanız var mıdır? Eğer yoksa bu çalışmanın bir 
an önce başlatılmasını yararlı buluyor musunuz? 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Emniyet Genel Müdürlüğü 

Sayı : B . 0 5 . 1 . E G M . 0 . 1 2 . 0 5 . 0 2 - 2 £ # ^ 8 ^ f ^//Of/2006 

Konu:Yazılı Soru Önergesi 

TBMM BAŞKANLIĞINA 

İlgi :03.04.2006 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-19741 (7/13185) sayılı yazı. 

Tekirdağ Milletvekili Sayın Enis TÜTÜNCÜ tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve 
tarafımdan cevaplandırılması istenilen (7/13185) nolu soru önergesinin cevabı aşağıya 
çıkartılmıştır. 

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda, ceza tutanağının düzenlenmesi ve ilgililere 
tebligatı ile ilgili usûl ve esaslar açıkça belirtilmiştir. Ocak 2003 ile Şubat 2006 tarihleri arasında 
tescil plakasına göre 6.498.110 araca toplam 352.741.563 YTL tutarında ceza tutanağı tanzim 
edilmiştir. Söz konusu cezaların ne kadarının tahsil edildiğine dair bilgilerin Maliye Bakanlığından 
alınmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir. 

5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile Trafik Cezası İdari Yaptırım Karar Tutanağına itiraz 
süresi 15 güne çıkarılmıştır. Kesinleşen tutanaklar, tutanağı tanzim eden birim tarafından ilgili 
vergi dairesine gönderilmektedir. Tebliğ edilemeyen ceza tutanaklan ise cezayı tatbik eden trafik 
kuruluşu tarafindan ilanen tebliğ edilmektedir. Ceza tutanaklan, tebliğ için araç tescili esnasında 
beyan edilen adreslere gönderilmektedir. Araçlar üzerinde yapılan her türlü değişiklik ile adres 
değişiklikleri 30 gün içerisinde tescili yapan kuruluşa bildirilmesi zorunludur. Ceza tutanaklarının 
tebliği için, araç tescili esnasında beyan edilen adreslere gidildiğinde, bu adreslerin bazılarında 
araç sahiplerinin ikamet etmedikleri, bu nedenle de tebliğ işlemlerinde sorunlar yaşanmaktadır. 

Trafik ceza tutanaklarının posta yoluyla tebligatı uygulamasına Temmuz 2003 tarihinde 
başlanılmış olup, bu uygulamanın etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla çeşitli 
tarihlerde Maliye Bakanlığı, PTT Genel Müdürlüğü, Karayollan Genel Müdürlüğü ve Emniyet 
Genel Müdürlüğü temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantılarda, söz konusu 
uygulamada yaşanan sorunların giderilmesi yönünde gerekli çalışmalara başlanılmıştır. 

Trafikten sorumlu birimlerimiz, görevlerini ilgili mevzuat çerçevesinde herhangi bir kişiye 
veya zümreye ayrıcalık tanımaksızın büyük bir titizlikle yerine getirmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. / 

bdülkadirAKSU 
İçişleri Bakanı 
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//.- İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR'in, bir işadamı hakkındaki bazı iddialara ilişkin 
sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadır AKSU'nun cevabı (7/13192) 

TÜRKİYE BÜYtİK'MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı sayın Abdülkadır AKSU tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını arz ederim, j 0 .03 - 0.00b r~^ r\ JfeA-——f? 

^ ^ E r d a l KARADEMİR 
İzmir Milletvekili 

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) işbirliğiyle, emniyet personelini 
uygun koşullarda ev sahibi yapma amacıyla, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile 
Polis Bakım ve Yardım Sandığı (POLSAN) arasında hazırlanan protokolle, TOKİ, Ankara 
Eryaman'da, POLSAN üyelerine 768 + 968 konut yaptırmış ve teslim etmiştir. Ve söz 
konusu, inşaatlar Altındağ İnşaat tarafından gerçekleştirilmiştir. 

Söz konusu Altındağ İnşaat şirketinin, Şemdinli olayları ile ilgili iddianamede, ifadeleri ile 
kamuoyunun dikkatini çeken ve Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Yaşar BUYÜKANIT' ı 
suçlayan Diyarbakırlı işadamı Mehmet Ali Altındağ'a ait olduğu ifade edilmektedir. 

Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Yaşar BUYÜKANIT' in ismini vererek tartışmaların odağına 
oturan işadamı Mehmet Ali Altındağ'ın 26 Ocak 2006'da, Van'a ruhsat tarihi geçmiş 
tabancayla ifadeye vermeye geldiği, bunun üzerine, Van Adliyesi girişindeki görevli polisler 
tarafından Altındağ'ın tabancasına el konulduğu ve tutanak düzenlendiği, Altındağ'ın silahına 
el konulması üzerine kendisi gibi Diyarbakırlı olan' İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'yu 
telefonla arayarak, silahına el konulduğunu ve duruma müdahale etmesini istediği bunun 
üzerine, Altındağ'ın şikayeti üzerine silahına el koyan 3 polisin görev yerinin değiştirildiği, 
10 Mart 2006 tarihli ulusal basınımızda yer almıştır.'. 

Bu bağlamda; 

1- TOKİ, tarafından Ankara Eryaman'da, POLSAN üyelerine yapılan konutların 
müteahhitliğini üstlenen Altındağ İnşaat Taahhüt T'caret Şirketinin, aynı zamanda 
hemşehriniz olan Diyarbakırlı işadamı Mehmet Ali Altındağ'a ait olduğu iddiaları 
doğru mudur? 

2- TOKİ' tarafından Polis Bakım ve Yardım Sandığı (POLSAN) üyelerine yaptırılan 
konutların yapım işinin, Altındağ İnşaat Taahhüt Ticaret Şirketine verilmesi 
konusunda, hemşehrilik ve yakınlığınızın etkisinin olduğu ve tarafınızdan tavsiye 
edildiği yönündeki iddialar doğru mudur? 

3- Bakanlığınız döneminde, Altındağ İnşaat Taahhüt Ticaret Şirketinin, Bakanlığınızdan 
yada bağlı kurumlarınızdan aldığı iş var mıdır? 

4- 10 Mart 2006 tarihli gazetelerde; 26 Ocak 2006!da, işadamı Mehmet Ali Altındağ'ın 
silah ve ruhsatına, Van Adliye'ye girişinde görevli polislerce el konulduğu, akabinde, 
Altındağ'ın, sizi telefonla arayarak duruma müdahale etmenizi istediği, haberleri yer 
almıştır. Bu iddialar doğru mudur? Şayet doğru ise, Altındağ'ın, bu yaklaşımının 
hemşehrilik yada iddia edildiği gibi yakın dostluğunuzla bir ilişkjsi var mıdır? 

5- Altındağ'ın silah ve ruhsatına el koyan polislerin görev yeri değiştirilmiş midir? 
Değiştirildi ise, görev yerlerinin değiştirilmesinin temel nedeni nedir? 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Emniyet Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.OS. l .EGM.0.12.05.02- .2 . .2~ , 3?-?# i > â ' / 0-/./O072OO6 

Konu:Yazılı Soru Önergesi 

T B M M BAŞKANLIĞINA 

İlgi :03.04.2006 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-19741 (7/13192) sayılı yazı. 
İzmir Milletvekili Sayın Erdal KARADEMÎR tarafından T B M M Başkanlığına sunulan ve 

tarafımdan cevaplandırılması istenilen (7/13192) nolu soru önergesinin cevabı aşağıya 
çıkartılmıştır. 

Emniyet Teşkilatı mensuplarını ev sahibi yapmak amacıyla, Başbakanlık Toplu Konut 
İdaresi Başkanlığı(TOKİ) ile Polis Bakım ve Yardım Sandığı (POLSAN) Genel Müdürlüğü 
arasında imzalanan protokol çerçevesinde, Ankara Eryaman 'da inşa edilen 768 konut, sahiplerine 
teslim edilmiştir. Söz konusu konutların inşası için, TOKİ tarafından açık ihale usulü ile yapılan 
ihalede en uygun teklifi veren firmanın ihaleyi kazandığı anlaşılmıştır. 

Soru önergesine konu edilen işadamının, Van Adliyesine girişinde ruhsat geçerlilik süresi 
sona erdiğinden bahisle silah ve ruhsatına emniyet görevlilerimizce el konulmuş ve konuyla ilgili 
tutanak, düzenlenmiştir. İşlemi yapan emniyet görevlilerimizin görev yerlerinde herhangi bir 
değişiklik söz konusu olmayıp, halen aynı yerde görevlerini sürdürmektedirler. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Cbdülkadir A K S U 
İçişleri Bakanı 

12.- İzmir Milletvekili Serpil YILDIZ'ın, İzmir Emniyet Müdürlüğüne yapılacak atamaya iliş
kin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/13196) 

T Ü R K Î Y E B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağıdaki sorularımın iç tüzüğün 96. maddesine istinaden İçişleri Bakanı Sayın 
Abdülkadir A K S U tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunu arz ederim. 

Saygılarımla. 

Serpil YILÇIZ 
İzmir Milletvekili 

S O R U L A R : 

1-Ülkemizde terörün güvenlik güçlerini hedef aldığı bugünlerde Türkiye 'mizin en 
önemli illerinden İzmir İlimizin Emniyet Müdürü emekli olmuştur. Emekl i olan müdürün 
yerine yaklaşık elli gündür atama yapılmamıştır. Bu durum güvenlik açısından bir zafiyet 
yaratmaz mı? 

2- Turizm sezonunun başlayacağı bugünlerde İzmir ' imize asaleten Emniyet Müdürü 
atamasını ne zaman yapacak siniz? 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Emniyet Genel Müdürlüğü 

Sayı :B .05 .1 .EGM.0.12 .05 .02-2 2 ' ^ - ? 5 ' 5 ' 5 ' O//0$72006 
Konu:Yazılı Soru Önergesi 

TBMM BAŞKANLIĞINA 

İlgi :03.04.2006 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-19741 (7/13196) sayılı yazı. 

İzmir Milletvekili Sayın Serpil YILDIZ tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve 
tarafımdan cevaplandırılması istenilen (7/13196) nolu soru önergesinin cevabı aşağıya 
çıkartılmıştır. 

Soru önergesine konu edilen ilimizin Emniyet Müdürlüğüne en kısa sürede asaleten atama 
yapılacaktır. Zira, İl Emniyet Müdürü atamaları 2451 sayılı Kanun hükümleri gereği, müşterek 
kararname ile yapılmaktadır. 

İl Emniyet Müdürlerimizin görevlerinden kısa ve uzun süreli ayrılmalarında 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanunu ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu hükümleri çerçevesinde, İl 
Emniyet Müdürlüğü görevi Emniyet Müdür Yardımcıları tarafından vekaleten yürütülmektedir. 
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü görevi de Emniyet Müdür Yardımcısı tarafından vekaleten 
yürütülmekte olup, bu durumun herhangi bir asayiş zaafîyeti doğurması söz konusu değildir. İzmir 
Emniyet Müdürlüğü tüm personeli ile görevinin başında olup, halkımızın huzur ve güvenliğinin 
temini yönünde gayretli çalışmalarını sürdürmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

13.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya'da bir mekanda siyasî faaliyete izin veril
mesine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/13198) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Nail KAMACI 
CHP Antalya Milletvekili 

Antalya'da kültürel etkinlikler yapılması amacıyla inşa edilen Cam Piramit'in AKP'nin 
Siyaset Okulu olarak kullanması bölgede büyük tepkilere neden olmuştur. Özellikle, bu yerin 
daha önce hiçbir siyasi parti tarafından kullanılmaması ve siyasetten bağımsız bir kimliğe 
sahip olması nedeniyle tepkiler haklı nitelik taşımaktadır. Bu çerçevede; 

1. Cam Piramit için daha önce hiçbir siyasi partiye izin verilmeyip AKP'ye bu iznin 
verilmesinin nedeni nedir? 

2. Böyle bir izin, idarenin tarafsızlığı ilkesi ile bağdaşmakta mıdır? 

îkadir AKSU 
İçişleri Bakanı 
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T.C. 
İÇİŞLERÎ BAKANLIĞI 

Emniyet Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.05.1.EGM.0.12.05.02-Z2-9^--'>^8L/ Û/./0Ç/2006 

Konu:Yazılı Soru Önergesi 

TBMM BAŞKANLIĞINA 

İlgi :03.04.2006 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-19741 (7/13198) sayılı yazı. 
Antalya Milletvekili Sayın Nail KAMACI tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve 

tarafımdan cevaplandırılması istenilen (7/13198) nolu soru önergesinin cevabı aşağıya 
çıkartılmıştır. 

Soru önergesine konu edilen kültür merkezinin işletim hakkı Antalya Kültür Sanat 
Vakfı(AKSAV)'na aittir. Söz konusu kültür merkezi, talepleri halinde siyasi partilerin ve sivil 
toplum kuruluşlarının etkinlikleri için tahsis edilmektedir. Ancak, tahsis işlemlerinde idarenin 
tarafsızlığına aykırı bir durum söz konusu olmayıp, ücreti mukabili tüm siyasi partilerin 
müracaatları değerlendirilmiş, bu bağlamda hiç bir siyasi partiye veya sivil toplum kuruluşuna 
ayrımcılık yapılmamış ve hiç bir siyasi partinin müracaatı reddedilmemiştir. 

Kaldı ki; anılan kültür merkezi, daha önce çeşitli tarihlerde Milliyetçi Hareket Partisi ve 
Cumhuriyet Halk Partisinin kullanımına da sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

îülkadir AKSU 
'içişleri Bakam 

14.- Tokat Milletvekili Feramus ŞAHIN'in, Halkalı Cem Kültür Evine yapılan tahsise ilişkin 
sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/13213) 

TÜRKİYE BÜYÜK MtLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorulanının Maliye Bakanı Sayın Kemal UNAKITAN tarafından yazılı 
olarak yanıtlandırılmasını arz ederim. 14.03.2006 

Bir devletin devlet olabilmesi için kamu otoriteleri tarafından gerçekleştirilen 
işlemlerin yönetilenler tarafından öngörülebilmesi ve kuralların devamlılığı esas 
kriterdir.Küçükçekmece Halkalı 245 DR III a pafta 154 ada 2-3-4-5 parseli Halkalı Cem 
Kültür Evinin mülkiyeti Maliye hazinesine aittir. Anılan yer yaklaşık 10 yıl önce Bakanlar, 
Başbakan Yardımcısı gibi devletin üst düzey yetkilisi ve dönemin Belediye Başkanının teşvik 
ve desteğiyle kamuoyuna açık törenle Cem Kültür Evi olarak hizmete açılmıştır.Söz konusu 
yerde herhangi şahsi veya ticari faaliyet yapılmamaktadır. 
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Hizmete açıldığı gün imar planında kültür alanı iken şu andaki belediye tarafından 
imar planında değişiklik yapılarak sağlık alanına çevrilmiş ve Halkalı Cem Kültür Evi 
hakkında geriye dönük 10 yıl Ecrimisil cezası yaklaşık 250.000 YTL kesilmiş olup Kültür 
Evi' nin tahliyesi istenmektedir. 

Bu bağlamda; 

1- Daha önceki imar planında Cem Kültür Evi olarak tahsis edilen yerin şu anki belediye 
yönetimi tarafından değiştirilmesine neden gerek duyulmuştur? 

2- Bu değişikliğin yapılmasında Halkalı Cem Kültür Evi' nin Alevi inanç grupları 
tarafından inançlarının gereği olan ibadet ve dini ayinlerini yerine getirmesinin rolü 
olmuş mudur? 

3- Cem Kültür Evi' nin bulunduğu yer yukarıda belirttiğimiz gibi kamu tarafından tahsis 
edilmiş ve kamu yararı esas alınmıştır.Şimdi değişen nedir? 

4- Sonuçta burası dini inanç ve ibadetlerin yerine getirildiği bir yerdir.2886 sayılı yasanın 
74 - 75 maddeleri gereği 'Dini tesislerden ecrimisil alınmaz' demektedir.Halkalı Cem 
Kültür Evinde dini olmayan bir faaliyet mi yapılmaktadır? i 

5- İstenilen para sonuçta buradaki Alevi yurtdaşlarımıza biçilmiş bir cezadır ve aynı 
zamanda bir maduriyeti beraberinde getirmektedir.Bakanlık olarak bu maduriyetin 
giderilmesi noktasında ne yapmayı düşünüyorsunuz? 

T.C 
MALİYE BAKANLIĞI 

Milli Emlak Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.07.0.MEG.0.14/3361-42902 o c n / n c ^ n Q Q 
Konu : Yazılı Soru Önergesi ^ b. M. U 0 * 1 / U ö J 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Genel Sekreterlik) 

İlgi : 03/04/2006 tarihli ve 19741 sayılı yazınız. 

Hazineye ait taşınmazların idaresi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanunun 74 
üncü maddesine istinaden çıkarılan Yönetmelik hükümlerine göre yapılmaktadır. 

Tokat Milletvekili Sayın Feramus ŞAHİN'in yazılı soru önergesinde bahsi geçen 
mülkiyeti Hazineye ait 154 ada, 2, 3,4 ve 5 parsel nolu taşınmazlar hakkında da anılan Kanun ve 
Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

IUNAKITAN 
Maliye Bakanı 
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15.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESIMOGLU'nun, Özelleştirme İdaresinin Sarmısakh'daki 
taşınmaz devri kararına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/13217) 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağıda yer alan soruların, Maliye Bakanı Sayın Kemal U N A K I T A N tarafından yazılı 
olarak yanıtlanmasını Anayasanın 98 . ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince arz ve talep 
ederim. 

0,/İAJ\S^ 
Mehm et S. KESİMOĞLU 

Kırklareli Milletvekili 
İçişleri Komisyonu Üyesi 

Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'a yönelttiğim soru önergesine ÖÎB'nın 
06.03.2006 tarih ve 2433 sayılı yazısı ile yanıt verilmiştir. 

Verilen yanıtın 3. maddesinde ÖİB'nın 06.12.2005 tarihli kararı ile 
SARMISAKLI 'dak i taşınmazların SÜMER HOLDİNG A Ş ' y e devrine karar verildiği 
ve protokollerin S Ü M E R HOLDÎNG A.Ş ile T Ü R K Ş E K E R arasında yapılacağı 
bildirilmiştir. 

1-) 01.12.2005 tarih ve 2005/133 sayılı ÖYK kararına aykırı bu karar ÖÎB 
tarafından nasıl alınmıştır? 

2 - ) Ö İ B h a n g i y e t k i y l e bu devri gerçekleş t i rmiş t i r? 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

özelleştirme İdaresi Başkanlığı 2 8 NİSatl 2006 

SAYI :B.02.1.ÖİB.0.65.00.00/ 4 <0 ö J 
KONU : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Kırklareli Milletvekili Sayın Mehmet S. KESİMOĞLU tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına tevcih edilen 7/13217 esas sayılı yazılı soru önergesinde yer alan sorulara verilen 
cevaplar aşağıda sunulmuştur: 

Maliye Bakam Kemal UNAKITAN'a yönelttiğim soru önergesine ÖİB'nin 06.3.2006 tarih ve 
2433 sayılı yazısı ile yanıt verilmiştir. 

Verilen yanıtın 3. maddesinde ÖİB'nin 06/12/2005 tarihli kararı ile SARMISAKLI'daki 
taşınmazların SÜMER HOLDİNG AŞ'ye devrine karar verildiği ve protokollerin SÜMER 
HOLDİNG AŞ ile TÜRKŞEKER arasında yapılacağı bildirilmiştir. 

SORU 1- 01/12/2005 tarih ve 2005/133 sayılı ÖYK kararına aykırı bu karar ÖİB tarafından 
nasıl alınmıştır? 

SORU 2- ÖİB hangi yetkiyle bu devri gerçekleştirmiştir? 

CEVAP 1, 2- Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 01/12/2005 tarihli ve 2005/133 sayılı Kararı ile 
Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye (Türkşeker) ait Sarmısaklı Tarım İşletmesi'nin kullanımında 
bulunan ve karar eki listede yer alan taşınmaz hisselerinin özelleştirme programına alınmasına, 
sözkonusu taşınmazların devirleriyle ilgili hususların Türkşeker ve Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı arasında düzenlenecek bir protokol ile belirlenmesine ve bu varlıkların satış yöntemi 
ile 18 ay süre içerisinde özelleştirilmesine karar verilmiştir. 
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4046 sayılı Kanun'un 17. Maddesi (B) bendinde "...Kurul kararının alındığı tarihte başka bir 
işleme gerek olmadan ve bedel alınmaksızın İdareye devredilmiş sayılır. Özelleştirme 
programına alınarak İdareye devredilen kuruluşlar buna ilişkin Kurul kararı tarihinden itibaren 
bağlı oldukları bakanlık veya kurumla ilişkileri kesilerek idareye bağlanmış sayjlır." 

4046 sayılı Kanun'un 20. maddesinin (A) bendinde "...anonim şirket statüsünde olmayan 
kuruluşların ise varlıklarının tamamının veya bir kısmının özelleştirme programında bulunan ve 
sermayesinin tamamı İdareye ait başka bir anonim şirkete veya kuruluşa bedelli veya bedelsiz 
olarak devrine...İdarece karar verilir..." 

hükümleri amirdir. 

Bu kapsamda, mezkûr Kanun'un yukarıda belirtilen amir hükümlerine göre; Sarmısaklı 'daki söz 
konusu taşınmazlar, başka herhangi bir işleme gerek kalmaksızın İdare'ye devredilmiş ve 
bağlanmış sayıldığından, İdare kararı ile Sümer Holding AŞ 'ye devredilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim. 

al UNAKITAN 
Maliye Bakanı 

16.- İstanbul Milletvekili Ali Rıza GÜLÇIÇEK'in, Kaynarca Semt Polikliniği diş protez 
bölümünün kapatılmasına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAG'ın cevabı (7/13249) 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Recep A K D A Ğ tararından 
yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Ali Rıza GÜLÇİÇEK 
İstanbul Milletvekili 

İstanbul İli Pendik İlçesindeki Pendik Devlet Hastanesine bağlı Kaynarca 
Semt Polikiliniği bünyesinde hizmet veren Diş Protez Bölümü kapatılarak, bu 
bölgede yaşayan insanlarımız diş tedavisi için Kartal Devlet Hastanesine 
gönderilmektedir. 

Kartal Devlet Hastanesine tedavi için gönderilen yurttaşlarımız çok zor 
koşullarda bu hastaneye gitmekte ve 5-6 ay gibi uzun süreli randevu alarak 
bekletilmektedirler. 

1 - Bu bölgedeki yurttaşlarımıza hizmet veren Kaynarca Semt Polikiliniği 
Diş Protez Bölümü neden kapatılmıştır? Kapatılma gerekçesi nedir? 

2 - Konu ile ilgili büyük mağduriyet yaşayan bölge insanımızın bu 
mağduriyetlerinin giderilmesi için Kaynarca Semt Polikiliniği Diş Protez 
Bölümünü yeniden hizmete açmayı düşünüyor musunuz? 
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T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

8509*28.04.2006 
Sayı : B. 10.0.THG.0.11.00.03-610-
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 03.04.2006 tarihli ve A.01.O.GNS.0.10.00.02-19741 sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Sayın Ali Rıza GÜLÇİÇEK tarafından verilen 
"Kaynarca Semt Polikliniği Diş Protez Bölümünün kapatılmasına ilişkin" 
7/13249 sıra sayılı yazılı soru önergesi'nin cevabı ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

Ek. Cevap metni Prof. Dr. Ra*ep AKDAG 
Bakan 

İstanbul Milletvekili Sayın Ali Rıza GÜLÇİÇEK tarafından verilen 
"Kaynarca Semt Polikliniği Diş Protez Bölümünün kapatılmasına ilişkin" 
Yazılı Soru Önergesi'nin cevabıdır. 

SORULAR: 

İstanbul İli Pendik İlçesindeki Pendik Devlet Hastanesine bağlı Kaynarca 
Semt Polikliniği bünyesinde hizmet veren Diş Protez Bölümü kapatılarak, bu 
bölgede yaşayan insanlarımız diş tedavisi için Kartal Devlet Hastanesine 
gönderilmektedir. 

Kartal Devlet Hastanesine tedavi için gönderilen yurttaşlarımız çok zor 
koşullarda bu hastaneye gitmekte ve 5-6 ay gibi uzun süreli randevu alarak 
bekletilmektedirler. 

1- Bu bölgedeki yurttaşlarımıza hizmet veren Kaynarca Semt Polikliniği 
Diş Protez Bölümü neden kapatılmıştır? Kapatılma gerekçesi nedir? 

2- Konu ile ilgili büyük mağduriyet yaşayan bölge insanımızın bu 
mağduriyetlerinin giderilmesi için Kaynarca Semt Polikliniği Diş Protez 
Bölümünü yeniden hizmete açmayı düşünüyor musunuz? 

- 5 7 9 -



TBMM B:96 2 . 5 . 2 0 0 6 0 : 5 

CEVAPLAR: 

1- Devlet hastanesi bünyesinde protez hizmetlerinin verileceği birimler 
Bakanlığımızca belirlenmektedir. Protez hizmetlerinin verilebilmesi için de, söz 
konusu birimlerde personel, fiziki ve tıbbi donanım yanı sıra faal bir diş protez 
laboratuarının bulunması şartı aranmaktadır. Bunun dışında kalan hizmet 
birimlerinde ise dişhekimliği hizmetleri poliklinik düzeyinde sunulmaktadır ve 
protez dışında kalan diğer diş tedavileri yapılmaktadır. 

İl Sağlık Müdürlüğü'nce yapılan değerlendirme neticesinde Pendik Devlet 
Hastanesi Diş Tedavi Protez Merkezinin yeterince verimli olmadığı tespit 
edilerek, adı geçen Devlet hastanesi kadrosundaki diş protez teknisyenleri 
Kadıköy Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine nakledilmiştir. Ancak Pendik Devlet 
Hastanesi Baştabipliğinin tasarrufu ile diş protez teknisyenlerinin ayrılış 
işlemlerinin yapılmayarak, fiziki imkanları yetersiz olan Kaynarca Semt 
Polikliniğinde protez hizmetlerinin verilmeye başlandığı tespit edilmiştir. 

Pendik Devlet Hastanesi Kaynarca Semt Polikfijrtiği Bakanlığımızca 
Onaylı Diş Tedavi ve Protez Merkezleri arasında yer Jâlmâmaktadır. f o n u y l a 
ilgili olarak gerekli inceleme için talimat verilmiştir. 

2- Pendik Devlet Hastanesi Kaynarca Semt Polikliniği çevresinde 
hastaların mağdur olmadan ulaşabilecekleri ve protez hizmeti alabilecekleri Dr. 
Lütfü KIRDAR Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göztepe Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi ile Kadıköy Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi bulunmaktadır. 
Kaynakların etkili ve verimi kullanılması mevcut diş protez teknisyenlerinin 
hasta yoğunluğunun fazla olduğu Merkezlerde görev yapmasını 
gerektirmektedir. Mevcut durum itibarıyla fiziksel donanım ve kadro olanakları 
yetersiz olan Kaynarca Semt Polikliniğinde protez hizmetlerinin verilmesi 
düşünülmemektedir. 

17.- İzmir Milletvekili Enver OKTEM'in, tekstil sektörünün desteklenmesine ilişkin Başbakan
dan sorusu ve Devlet Bakanı Kür şad TÜZMEN'in cevabı (7/13281) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. ^-N 

Enver ÖKTEM ) 
İzmir Milletvekili 

Tekstil sektörü, hem istidam açısından hem de ihracat kalemleri açısından önemli yere 
sahiptir. Tekstil daha önce ihracat konusunda çok önemli bir yere sahipken bu gün yanlış 
ekonomi politikaları yüzünden iç piyasada bile rekabet edemeyecek durma gelmiştir. 
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1. Sektörün desteklenmesi adına sadece Katma Değer Vergisi oranları indirilmiştir. 
Ancak ihracat konusunda Katma Değer Vergisi bir maliyet unsuru olarak 
görülmemektedir. Bu uygulama ile sektörün gerçekten desteklendiğine inanıyor 
musunuz? 

2. Bu gün tekstil sektörünün en önemli sorunları istihdam ve enerji maliyetlerinin 
yüksek olmasıdır. Hükümetiniz bu yönde bir önlem alarak zor durumda olan 
tekstilcileri rahatlatmak yönünde bir çalışma yapmakta mıdır? Yoksa yanlış 
ekonomik politikalar uygulanmaya devam edilerek Tekstilciler kaderlerine terk mi 
edileceklerdir? 

3. Genel olarak Ülke ekonomisinde bir iyileşmeden söz edilmektedir. Tekstil 
sektöründe faaliyet gösteren pek çok işletmenin kapandığı, pek çoğunun da işçi 
çıkartmak ve üretimini azaltmak zorunda kaldığı dikkate alındığında Ülke 
ekonomisinde gerçekten bir iyileşmeden söz edilebileceği kanaatinde misiniz? 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Dış Ticaret Müsteşarlığı 

Sayı : B.02.1 .DTM.0.09.00.00 -**- ̂  "L_ 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 0205.05 1 6 2 3 3 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 12/04/2006 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/13281-19960/50567 sayılı yazılan. 

İlgi'de kayıtlı yazıları eki İzmir Milletvekili Sn. Enver ÖKTEM tarafından verilen 7/13281 
sayılı yazılı soru önergesine ilişkin cevap ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 

Kürşad TÜZMEN 
Devlet Bakanı 
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İzmir Milletvekili Sn. Enver ÖKTEM tarafından verilen 7/13281 sayılı soru'tfner'gesi: 

1- Tekstil, konfeksiyon sektörü ürünlerinde uygulanan KDV'nin, % 18'den % 8'e indirilmesinin 
tüketicilerin alım gücünün ve iç piyasa satışlarının artması sonucunu yaratacağı, iç piyasadaki bu 
canlanmanın üreticilerin daha fazla gelir elde etmesini sağlayacağı ve tüketici ve satıcı arasındaki 
"KDV pazarlığını" önemli oranda önleyeceği ve bu çerçevede, kayıtdışı (faturasız) satışları ciddi 
ölçüde azaltacağı değerlendirilmektedir. 

Bu itibarla KDV indirimi; ihracatta haksız KDV iadelerini büyük ölçüde azaltacak ve 
sektördeki kayıtdışılığı azaltarak sektörün kendi içindeki haksız rekabetin önlenmesine, orta ve 
uzun dönemde sektörde firma ölçeğinin büyümesine, rekabet gücünün artmasına katkı 
sağlayacaktır. Sektördeki kayıtdışılığın azalmasına paralel olarak KDV indirimi ayrıca, devletin 
gelir, kurumlar vergisi ve KDV gelirlerinde artış yaratacağı, ihracata yönelik üretimde maliyet 
azaltıcı etki yaratacağı, ithalatta ortalama % 0,83 oranında maliyet azalmasına neden olacağı, iç 
piyasaya yönelik üretim maliyetlerinde gerileme sağlayacağı, işletme sermayesi yetersizliği 
içerisinde olan sektörün sıfır maliyetli 1-1,5 milyar $ civarında ek kaynağı işletme sermayesi olarak 
kullanmasına imkan vererek, sektörün borçlanma gereğini azaltacağı ve sektörün sermaye yapısının 
güçlenmesine önemli bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

2- Tekstil ve konfeksiyon sektörünün maliyet yapısı içerisinde enerji maliyetlerinin ağırlığı %5-10 
arasındadır. Emek-yoğun konfeksiyon sektöründe enerji maliyetlerinin toplam maliyetler içerisinde 
payı çok yüksek değilken, sermaye yoğun tekstil sektöründe enerji maliyetleri toplam maliyetler 
içinde daha yüksek bir pay almaktadır. Tekstil sektörünün konfeksiyon sektörüne hammadde 
tedarik ettiği düşünüldüğünde, tekstil sektöründeki enerji maliyetlerinin konfeksiyon sektörünü 
dolaylı yoldan etkilediği görülmektedir. 

Elektrik fiyatlarının Ülkemizde yüksek seyretmesinin sebeplerinden en önemlisi kayıp ve 
kaçaklar olup Ülkemizde elektrik enerjisinde kayıp-kaçak seviyesi gelişmiş ülkelerin 3 katına 
ulaşmaktadır. Kayıp-kaçakların maliyeti 2004 yılında yaklaşık 1;7 milyar dolar tutarında bir yük 
oluşturmuş ve bu zararı önlemek amacıyla çeşitli yasal düzenlemeler hayata geçirilmiştir. 

Öte yandan, Rusya'dan aldığımız doğal gaz fiyatı, petrol fiyatlarındaki hızlı yükselişe 
rağmen, anlaşma tadili ile rekabet edilebilir bir seviyeye düşürülmüştür. Petrol fiyatlarının artmış 
olmasına rağmen doğal gazın daha uygun fiyatla kullanımı sağlanarak sanayinin üretim ve istihdam 
sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak ve sektörlerimizin rekabet gücünü artırmak amacıyla, 
enerji fiyatlarının aşağıya çekilmesine yönelik tüm tedbirler alınmaktadır.Bu itibarla, Kasım 2002-
Ekim 2005 döneminde elektrik fiyatlarına zam yapılmamış, aksine indirimler gerçekleştirilmiş olup 
sanayide kullanılan elektriğin fiyatı ortalama %6,5, konutlarda kullanılanın elektriğin fiyatı ise 
ortalama %1,5 oranında indirilmiştir. Elektrik enerjisi satış fiyatlarındaki bu iyileştirmeler 
enflasyonun düşük çıkmasında ve ekonomik büyüme üzerinde önemli rol oynamıştır. 

Doğal gaz satış fiyatını etkileyen unsurların başında alım fiyatları ve döviz kurundaki 
değişiklikler gelmekte ise de; 2003 yılı sonundan itibaren petrol fiyatlarında başlayan artışlar ve 
halen yüksek düzeyini koruyan fiyatlar doğal gaz alım maliyetlerini artırmış olmasına rağmen, bu 
artışlar doğal gaz satış fiyatlarına asgari düzeyde yansıtılmaya çalışılmıştır. 

Tekstil ve konfeksiyon sektörü; toplam kayıtlı istihdamda %11'lik ve sanayi istihdamı 
içindeki %30'luk payı ile Ülkemiz ekonomisinin en Önemli sektörlerinden birisidir. Sektörde kayıtlı 
istihdam 790 bin civarındadır. Kayıt dişiliğin diğer sektörlore' oranla daha yoğun bir şekilde 
varolduğu dikkate alındığında, tekstil ve konfeksiyonun genel ekonomimiz içindeki gerçek 
ağırlığının daha da yüksek oranlarda olduğu ve sektörde tahminen 2,5 milyon kişinin istihdam 
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edildiği düşünülmektedir. Özellikle 2005 yılında dünya ticaretinde kotaların kaldırrtması ve" başta 
Çin olmak üzere Uzak Doğu'nun haksız rekabeti sonucunda uluslararası pazarlarda yaşanan 
gelişmeler sektörün performansına belirli ölçülerde yansımış, ancak, özellikle istihdama ilişkin 
kayıtlı rakamlar çeşitli platformlarda iddia edildiği gibi yüksek oranlara ulaşmamıştır. 

Buna göre, Kasım 2002 döneminde kayıtlı çalışan sayısı tekstil sektöründe 347 bin, 
konfeksiyon sektöründe 361 bin olmak üzere toplam 708 bin iken, 2005 yılı sonunda tekstil 
sektöründe 381 bin, konfeksiyon sektöründe 408 bine yükselmiştir. 2005 yılında bir önceki yıla 
kıyasla, çalışan sayısı tekstilde %2, konfeksiyonda %!, toplamda ise %1,4 gerileme kaydetmiştir. 
Sektör toplamında kayıtlı rakamlara göre 2005 yılında 11 bin 483 kişilik istihdam kaybı 
yaşanmıştır. 

Diğer taraftan, özellikle Ülkemiz gibi yoğun genç nüfusa sahip ülkelerde, tekstil ve 
konfeksiyon sektörünün önemli bir istihdam kaynağı olduğunun bilincinde olarak, sektörün 
istihdamında yaşanan sorunlar katıldığımız birçok platformda ısrarla dile getirilmekte ve bu 
platformlarda kayda değer sonuçlar alınmaktadır. Bu itibarla, üretim ve yatırım ortamının 
iyileştirilmesi ve sanayicilerimize dünya ile eşit şartlarda rekabet etme fırsatı sunmak gayreti 
içerisinde, 5084 Sayılı Kanun ile birçok ilimizde enerji desteğinin yanı sıra. vergi ve sigorta primi 
teşvikleri ile çok önemli avantajlar sağlanmıştır. ' 

3- Türk tekstil ve konfeksiyon sektörünün ve hatta bugün önemli tekstil ve konfeksiyon üretici ve 
ihracatçısı olan birçok ülkenin, ucuz işgücü, sabit döviz kuru politikası ve karşılıksız devlet 
destekleri gibi çeşitli yöntemler ile dünya pazarlarında önemli paylar almayı başaran bazı Uzak 
Doğu ülkeleri ile maliyet ve fiyat bazlı rekabet etmesi mümkün gözükmemektedir. 

Uluslararası pazarlarda düşük fiyatlı Uzak Doğu rekabetine karşı kalite, moda, marka, 
tasarım ve teknolojiye odaklanılması sektörün geleceğini garanti altına almanın en emin yolu 
olduğundan sektörümüz, bu avantajlara odaklanarak ihracatta küçümsenemeyecek bir başarı elde 
etmiştir. Ülkemizin tekstil ve konfeksiyon ihracatı 2002 yılında %17, 2003 yılında %24, 2004 
yılında %16 artarken, dünya ticaretinde kotaların kalktığı 2005 yılında bile %7 oranında artış 
gösterebilmiştir. 

Son dönemlerde sektörde sürdürülen markalaşma ve moda yaratma çabalarına. Türk 
ürünlerinin yurtdışında markalaşması, tanıtım ve tutundurulması ile Türk Malı imajının 
yerleştirilmesine yönelik olarak başlatılan TURQUALITY* Projesi ile İstanbul'da önümüzdeki 
sonbaharda bir Moda Akademisi'nin de kurulmasını içeren Moda ve Tekstil İş Kümesi Projesi gibi 
AB fonlu projeler yoluyla destek olunmakta, firmalarımıza ayrıca moda-marka desteği 
verilmektedir. Bunun yanında, ihracatta yeni pazarlara açılma ve mevcut pazarlarda payını 
güçlendirme hedefine yönelik olarak Destekleme Fiyat İstikrar Fonuna ayrılan kaynak ile İhracata 
Yönelik Devlet Yardımları kapsamında firmalarımıza yurtdışı fuarlara katılım, yurtdışı ofis-
mağaza, pazar araştırması gibi destekler sağlanmaktadır. İhracata Yönelik Devlet Yardımları ve 
İhracat İadeleri kapsamında ihracatçılarımıza 2004 yılında 310 Trilyon TL tutarında ödeme 
gerçekleştirilmiş, 2005 yılında ise Devlet Yardımlarına 350 Trilyonluk bir kaynak tahsis edilmiştir. 
2006 yılında Destekleme Fiyat İstikrar Fonuna aktardığımız kaynak %43 oranında artırılarak, 500 
Trilyona (500 Milyon YTL) çıkarılmıştır. 

Öte yandan, ekonomik program hedeflerinden taviz vermeden işgücü, enerji, finansman gibi 
alanlarda gerçekleştirilmekte olan iyileştirmeler, ihracatçılarımızın rekabet gücünü farklı bir yönden 
olumlu etkilemektedir. Bu kapsamda, gerek Devlet Yardımları, gerekse Eximbank'a ayrılan 
kaynaklar artırılmakta olup faiz hadleri ve vadeler ihracatçılarımız için en uygun seviyelere 
çekilmektedir. İhracatçılarımızın finansman ihtiyacının karşılanmasında önemli bir görev üstlenen 
Türk Eximbank tarafından 10,5 Milyar Dolar tutarında Kısa Vadeli kredi kullandırılmıştır. Bu 
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dönemde krcdilendirilen firma sayısı 4 J 6 2 olup bu firmaların %70 ' i KOBİ niteliğindedir. 2DÖ3 
yılından bugüne kadar TL kredi faiz oranlarında toplam 38 puana varan indirimler yapılmıştır. Türk 
Eximbank tarafından ihracatçılara günde ortalama 13 Milyon Dolar kredi kullandırılmakladır. 

Diğer taraftan, üretim ve yatırım ortamının iyileştirilmesi ve sanayicilerimize dünya ile eşit 
şartlarda rekabet etme fırsatı sunmak amacıyla 5084 Sayılı Kanun ile birçok ilimizde vergi ve 
sigorta primi teşvikleri ile enerji desteği açısından çok önemli avantajlar sağlanmıştır. 

Ayrıca, tekstil, konfeksiyon, halı, deri-deri mamulleri, ayakkabı sektörlerinde son 
dönemlerde yaşanan sorunların giderilerek sektörün rekabet gücünü artırmaya yönelik alınabilecek 
önlemler konusunda yapılan toplantılar neticesinde, söz konusu sektör ürünlerinde uygulanan 
KDV'n in %18 'den % 8 ' e indirilmesi kararlaştırılarak gerekli mevzuat düzenlemesi 06/03/2006 
tarihli ve 2006/10138 sayılı "Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının 
Tespitine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı" ile yapılmıştır. KDV indirimi ve ihracatta KDV iadesinin 
bir ay içinde ödenmesi kararlarının ardından, önümüzdeki dönemlerde girdi maliyetlerinin 
düşürülmesi gibi sanayici ve ihracatçılarımızın rekabet gücünü artıracak diğer önemli adımların 
atılmasını hedeflenmektedir. 

En önemli ihraç pazarlarımız olan Avrupa Birliği ve ABD'n in 2005 yılının ikinci yarısından 
itibaren Ülkemizin de ihracat yaptığı ürün gruplarında Çin 'e karşı 2008 yılına kadar yeniden 
uygulamaya başlanan kotalar, ihracatının ağırlıklı bölümünü bu pazarlara yapan firmalarımız 
açısından bir ölçüde rekabet avantajı sağlayabilecektir. Bu noktada, sektöre yönelik olarak bugüne 
kadar önlem alınmadığından söz. etmek mümkün değildir. Bugün sektörde yaşanan birtakım 
olumsuzluklar büyük ölçüde, dünya ticaretinde kotaların ortadan kalkması ve fiyatların düşmesi ile 
uluslararası rekabetin şiddetlenmesinin bir sonucudur. Ancak sayılan önlemlerin alınmasıyla 
birlikte, bu kritik süreci öngören ve stratejilerini bu doğrultuda geliştiren firmaların bugün her türlü 
olumsuzluğa rağmen rekabetçi güçlerini devam ettirmeleri . sektörün ülke ekonomisindeki 
iyileşmeye uyumunun en güzel kanıtı olduğu düşünülmektedir. 

18.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, Merkez Bankası Başkanı atama kararnamesine ilişkin 
sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/13336) 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞ I 'NA 

Aşağıdak i sorular ımın Adalet Bakanı Sayın Cemi l Ç İ Ç E K 
taraf ından yazıl ı o larak yanıt lanmasını talep eder im. 

Saygı lar ımla, / . / *-~ı 

Sayın Başbakan ' i n Merkez Bankası Başkanlığı iç in, .kendi önerdiğ i 
ismi, Sayın Bakanlara önceden imzalatı lmış boş kararnameye yazarak, 
Sayın C u m h u r b a ş k a n ı n a sunduğu ve dolayısıyla Merkez Bankası 
Başkanl ığ ı 'na k imin öneri ldiğini ve kararname içeriğini b i rkaç Bakan 
dışında diğerler inin bi lmediği ileri sürülmektedir. 

Keza Sayın Başbakan ' i n halen görev başındaki bütün bakanlardan 
göreve atanırken tar ihsiz istifa mektubu aldığı iddiaları vardır. 

1 - Merkez Bankası Başkanl ığı 'na öneri len kişinin, önceden 
imzaladığınız boş kararname doldurularak, Sayın Cumhurbaşkan ı ' na 
sunulduğu doğ rumu? 

2- Siz Merkez Bankası Başkanl ığı 'na kimin öneri ldiğini bi lerek 
a tama kararnamesi imzaladınız mı? 
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T.C. 
ADALET BAKANLIĞI ^V./p.y2006 

Bakan 
558* 

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 alınan, İzmir Milletvekili Ahmet Ersin tarafından Bakanlığımıza 
yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/13336 Esas No.lu soru önergesine ilişkin 
cevap örneği iki nüsha halinde ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK: 
Soru önergesi cevabı 

.../.../2006 

Sayın Ahmet ERSİN 
İzmir Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/13336 Esas No.lu 
soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

İddia doğru değildir. Kararnameyi bilerek imzaladım. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Cemil ÇİÇEK 
Bakan 
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19.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSIN'in, Merkez Bankası Başkanı atama kararnamesine ilişkin 
sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Faruk Nafiz ÖZAK'ın cevabı (7/13341) 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 'NA 

Aşağıdak i sorular ımın Bayındırlık ve iskan Bakanı Sayın Faruk 
Naf iz Ö Z A K taraf ından yazılı olarak yanı t lanmasını ta lep eder im. 

Saygı lar ımla, 

Sayın Başbakandın Merkez Bankası Başkanlığı için, kendi önerdiğ i 
ismi, Sayın Bakanlara önceden imzalatı lmış boş kararnameye;,yazarak, 
Sayın Cumhurbaşkan ı "na sunduğu ve dolayısıyla Merkez ^Bankası 
Başkanl ığı*na kimin öneri ldiğini ve kararname içeriğini birkaç Bakan 
dışında diğer ler inin bi lmediği ileri sürülmektedir. 

Keza Say ın Başbakandın halen görev başındaki bütün bakanlardan 
göreve atanı rken tar ihsiz istifa mektubu aldığı iddiaları vardır. 

1 - Merkez Bankası Başkanl ığTna öner i len kişinin, önceden 
imzaladığınız boş kararname doldurularak*, Sayın C u m h u r b a ş k a n ı n a 
sunulduğu doğ rumu? 

2 - Siz Merkez Bankası Başkan l ığ ına k imin önerildiğini bi lerek 
a tama kararnamesi imzaladınız mı? 

T.C. 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı g Q KM S A N 2JU0 

Sayı :B.09.0.SGB.0.00.21.610./ 594 
Konu : İzmir Milletvekili 

Ahmet ERSİN'in 
Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 12.04.2006 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-20159 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan, İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in Bakanlığıma yönelttiği 
T.B.M.M. 7/13341 Esas numaralı yazılı soru önergesine ilişkin cevabımız ekte sunulmuştur. 

Bilginizi ve gereğini arz ederim. 

g$MH*>-
EK: Cevap yazısı F a r u k N*JZ ÖZAK 

586 
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İZMİR MİLLETVEKİLİ 
SAYIN AHMET ERSİN'İN 

T.B.M.M. 7/13341 ESAS NUMARALI 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE 

DAİR SORULAR VE CEVAPLARI 

SORULAR: 

Sayın Başbakan'm 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 Başbakan'in halen görev başındaki bütün bakanlardan göreve atanırken 
tarihsiz istifa mektubu aldığı iddiaları vardır. 

1- Merkez Bankası Başkanlığı'na önerilen kişinin, önceden imzaladığınız boş 
kararname doldurularak, Sayın Cumhurbaşkanı'na sunulduğu doğru mu? 

2- Siz Merkez Bankası Başkanlığı'na kimin önerildiğini bilerek atama kararnamesi 
imzaladınız mı? 

CEVAPLAR: 

Soru önergesinde yer verilen iddiaların tamamı gerçek dışıdır. Bakanlar Kurulu 
Kararnameleri 3056 sayılı Kanunun 8 inci maddesine göre Kanunlar ve Kararlar Genel 
Müdürlüğü tarafından hazırlanarak Bakanlar Kurulunun imzasına sunulmakta ve Bakanlar 
tarafından imzalanmaktadır. Ortak Sorumluluk ilkesi Bakanlar Kurulunun bütün işlemlerine 
bütün üyelerin katılmalarını gerektirdiğinden, boş kararnameye imza atılması söz konusu 
olamaz. Bakanlar Kurulu toplantılarında gizlilik kuralının geçerli olması kimi zaman boş 
kararname imzalandığı söylentilerine yol açmaktadır. Hükümetimizin görev süresi içinde 
böyle bir yola başvurulmamıştır. 

Bu çerçevede; 

1- T.C. Merkez Bankası Başkanlığına önerilen kişinin, önceden imzalanan boş 
kararname doldurarak Sayın Cumhurbaşkanına sunulduğu iddiası doğru değildir. 

2- Bakanlar Kurulunun bütün üyeleri T.C. Merkez Bankası Başkanlığına önerilen 
kişinin adı yazılı olan kararnameyi imzalamış, ancak kararnamenin Sayın Cumhurbaşkanınca 
imzalanarak tekemmül etmesine kadar adının gizli tutulmasını sağlamıştır. 
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20.- Yalova Milletvekili Muharrem INCE'nin, sözleşmeli çalıştırılan personelin prim borç
larını ödemedikleri için yasal takip uygulanan okul müdürlerine ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'nun cevabı (7/13345) 

TBMM BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Murat 
BAŞESKİOGLU tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğinin yapılmasını arz 
ederim. 

M#ârrernİNCE 
^/Yalova Milletvekili 

Bilindiği üzere MEB, uzun zamandır (özelleştirme nedeniyle diğer kurumlardan nakil 
yoluyla geçenler hariç) okullara yardımcı hizmetler sınıfından eleman almamaktadır. Bu 
nedenle okullar, temizlik hizmetlerini velilerin katkısıyla, geçici olarak çalıştırılan personel 
aracılığıyla çözmeye çalışmaktadırlar. Bunların ücretleri ve sigorta giderleri çoğu zaman okul-
aile birliklerinden karşılanmaktadır. Ancak görülüyor ki birçok okulumuz, bu şemilde 
çalıştırılanların ücretlerini düzenli biçimde ödeyemediği gibi sigorta masraflarını da 
karşılayamamaktadırlar. Sonuçta okul müdürleri "suçlu" ilan edilmekte. SSK tarafından 
icraya verilebilmektedir. 

Okul devletin, hizmet devletin, borç devletin iken verilmeyen ödeneğin cezası yine 
devletin memuruna kesilmektedir. Bu şekilde mağdur edilen okul müdürlerinin 
mağduriyetlerinin giderilmesi için SSK borçlarının affedilmesi gerekmektedir. Yeni 
mağdurlar yaratmamak; 

1. AKP İktidarı döneminde devlet okullarında sözleşmeli çalıştırdıkları personelin SSK 
primlerini yatırmadığı için yasal takip uygulanan kaç okul müdürü bulunmaktır? 

2. Bu şekilde icra kanalı ile okul müdürlerinden tahsil edilen toplam ceza miktarı -ana 
para ve faizi ayrı ayrı olarak kaç YTL ? 

3. Halen tahsil edilmemiş toplam pirim borcu ve faizi ne kadardır? 

4. Okulların sahibi MEB, sözleşmeli personelden hizmet alan MEB, kaynak ayırmayan 
MEB olduğuna göre borç niçin ilgili bakanlığa değil de okul müdürlerine 
çıkarılmaktadır? 

5. SSK borçlusu ilan edilen müdürler tarafından verilen itiraz dilekçelerinin sayısı ve 
verilen cevapların olumlu-olumsuz oranlan nasıldır? 

6. Bu şekilde icraya verilen müdürler tarafından açılan davaların sayısı nedir? Kazanan 
idarecilerin oranı nedir? 
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T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Hukuk Müşavirliği 

Sayı : B.13.0.HKM.0.00.00.00.610(2006)13345/[tfY) 0 ] ilMIS 2006 2 2 3 0 7 
Konu: Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 12/04/2006 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-20159 sayılı yazınız. 

İlgi yazımz ekinde alman Yalova Milletvekili Muharrem İNCE'ye ait 7/13345 Esas 
No'lu yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve 
değerlendirmeler aşağıda sunulmuştur. 

506 sayılı Kanun'un 80'inci maddesinde; işverenlerin bir ay içinde çalıştıracağı 
sigortalıların primlerine esas tutulacak kazançlar toplamı üzerinden bu Kanun gereğince 
hesaplanacak prim tutarlarım ücretlerinden kesmeye ve kendisine ait prim tutarlarım da bu 
miktara ekleyerek en geç ertesi aym sonuna kadar Sosyal Sigortalar Kurumuna ödemeye 
mecbur olduğu, sigorta primleri haklı sebepleri olmaksızın belirtilen süre içerisinde tahakkuk 
ve tediye etmeyen kamu kurum ve kuruluşlarına tahakkuk ve tediye ile görevli kamu 
görevlileri mesul muhasip, sayman ile tüzelkişiliğe haiz diğer işverenlerin üst düzeydeki 
yönetici veya yetkilileri kuruma karşı, işverenleri ile birlikte müştereken ve müteselsilen 
sorumlu olduğu hüküm altına alınmıştır. 

Buna göre; 
Son üç yıl içinde (2003, 2004, 2005) Devlet okullarında sözleşmeli çalıştırılan 

personelin ödenmeyen SSK prim borçlarından dolayı şahsi sorumluluğuna gidilen 612 müdür 
bulunmakta olup, şahsi sorumlulukları nedeniyle okul müdürlerinden tahsil edilen toplam 
tahsilat tutarı (prim aslı+gecikme zammı ve uygulanan idari para cezası tutan) 895.210,80.-
YTLdir. 

Halen tahsil edilmemiş toplam prim borcu, gecikme zammı ve idari para cezası tutarı 
ise 8.597.160,07.-YTLdir. 

506 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinde; bu Kanunun uygulanmasında 2'nci maddede 
belirtilen sigortalıları çalıştıran gerçek veya tüzel kişilere "işveren" deneceği hüküm altına 
alınmıştır. 

Sözkonusu sigortalıların işe alınması, seçilmesi vs. gibi hususları anılan okul 
müdürlükleri yapmaktadır. Dolayısıyla sigortalı ile hizmet akdini okul müdürleri yapmakta ve 
o sigortalıyı işe alan da okul müdürleri olduğu için işyeri dosyaları anılan müdürlükler adına 
açılmaktadır. 

Sözkonusu okul müdürleri tarafından verilen itiraz dilekçeleri ve verilen cevapların 
258'i (%48) olumlu olup, 280'i (%52) olumsuzdur. 

Bu şekilde icraya verilen müdürler tarafından açılan davaların sayısı 110 adet olup, 
kazanan idarecilerin oranı %11 dir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

f Murat BAŞESGİDĞLU )ĞLU 
Bakan 
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21.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'iin, işsizliğe ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'nun cevabı (7/13349) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Murat BAŞESGİOĞLU 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz 
ederim.29.03.2006 ; / 

Erı&rÖGUT 
Ardahan Milletvekili 

3 Kasım 2002 yılında yapılan Milletvekili Genel Seçimleri öncesi halkımıza sunduğunuz "Acil 
Eylem Planı" programıyla işsizliği kesin çözeceğinizi vaat etmiştiniz. Ülke yönetimini 
üstlendiğiniz 3 yılı aşkın sürede işsizlik oranının 11.2'ye çıktığı, Türkiye İstatistik Kurumunun 
(TÜİK) verileriyle ortaya konmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumun açıkladığı son rakamlarda, 
bir önceki yıldaki resmi işsiz sayısının yaklaşık 100.000 kişi daha artarak 2 milyon 702 bine 
yükselmiş, ancak gerçek işsiz sayısı 14 milyon civarındadır. 

Yine Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2005 tarihi itibariyle işsizlerin 1 Milyon 932 bininin 
kentlerde, 770 bininin ise kırsal kesimlerde olduğunu, taran dışı işsizlik oranının Aralık 2005 
tarihi itibariyle yüzde 14.3 olarak hesaplandığını ve 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 
arasındaki işsizlik oranının yüzde 21.5 olduğu belirlemiştir. 

1- Toplumumuzun %20'sini oluşturan işsizlerimizi içinde bulundukları buhrandan kurtarabilmek 
ve işsizliğin bir an önce önüne geçebilmek için ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? İşsizliğin 
çözüm kaynağı olan istihdamı arttırmak için herhangi bir çalışmanız var mı? 

2- Türkiye'de işsizliğin azalmasını sağlayacak kayıt dışı ekonomiyi engellemek için bu güne 
kadar ne gibi çalışmalar yaptınız? 

3- Üniversite mezunları başta olmak üzere gençlerimiz işsizlik yüzünden psikolojik bunalıma 
girmektedir. Gençlerimizin iş sahibi olabilmeleri için ne gibi çalışmalar yaptınız? 

4- İşsizlik fonunda biriken parayla işsizliği önleyecek yatırımlar yaptınız mı? Ne gibi yatıranlar 
yapmayı düşünüyorsunuz? 
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T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Hukuk Müşavirliği 

O: 5 

TSE-İSO-EN 
MM 

Sayı :B.13.O.HKMO.OO.OO.OO.61O(2OO6)13349//O&0 Q ] $$$ fa 
Konu : Yazılı Soru Önergesi * « r, *> (\ ^ 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :12/04/2006 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-20159 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'e ait 7/13349 Esas nolu 
yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve 
değerlendirmeler aşağıda sunulmuştur. 

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) son yayınladığı Aralık 2005 Anketi geçen 
yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında, işsizlik oranının yüzde 11,5'ten yüzde 11,2'ye 
gerilediği ve samlanın aksine işsizlik oranında görece bir azalma olduğu görülmektedir. İşsiz 
sayısında 5 bin kişilik bir artış vardır. Ancak aynı dönem için toplam işgücünde 522 bin 
kişilik artış olduğu düşünüldüğünde, işsiz sayısındaki artışın işgücündeki artışın ancak yüzde 
l'i kadar olduğu göze çarpar. Bu da, işsizlik oranındaki artışın nedenlerinden biri olan 
"sürekli nüfus artışı"nm ve her yıl işgücüne katılan yüzbinlerce gencimiz bulunduğu 
gerçeğinin bir göstergesidir. 

İşsizlik sorunu, Hükümetimizin 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, İnsangücü 
Niteliğinin Artırılması İçin Kısa Süreli Eğitim ve Danışmanlık Hizmetlerinin Etkin Olarak 
Sürdürülmesi, İnsangücü Planlamasının Etkin Bir Şekilde Yapılması, Kayıtdışı İstihdam ve 
Yabancı Kaçak İşçi Çalıştırılmasının önlenmesi, Çocuk İşçiliğin Önlenmesi için Gerekli 
Tedbirlerin Alınması gibi çalışmalar, bu tedbirlerden bir kısmıdır. 

İşsizlik sorununun çözümünde Bakanlığımız ilgili kuruluşu ve kamu istihdam kurumu 
olan İŞKUR' da yürüttüğü projeler ve gerçekleştirdiği faaliyetlerle bu sorunun çözümünde 
üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalışmaktadır. 

Kayıt dışı istihdamla etkin bir şekilde mücadele için, Bakanlığımız tarafından "Kayıt 
Dışı İstihdamla Mücadele (KADİM) Projesi" hazırlanmıştır. Bu proje, Türkiye'de kayıt dışı 
istihdama ve yabancı kaçak işçi istihdamına neden olan faktörlerin ortadan kaldırılarak kayıtlı 
istihdama geçişe katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Proje kapsamında bilgilendirme ve 
bilinçlendirme faaliyetleri, mevzuat değişikliklerinin yapılması, bürokratik engellerin 
kaldırılması ve denetimin etkin, caydırıcı olarak uygulanması öngörülmektedir. 

Proje tam olarak gerçekleştirildiği takdirde, kayıt dışı olmakla beraber aynı zamanda 
kanun dışı olarak da çalışan/çalıştırılan yabancı kaçak işçi oranı mümkün olan en düşük 
seviyelere indirilecek, yabancı kaçak işçi çalıştırılmasının tarım, sanayi, madencilik, turizm, 
inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde yarattığı haksız rekabet giderilecek, kayıt dışı istihdam 
edilenlerden en az 500 bin çalışanın proje sonunda kayıt altına alınması sağlanacaktır. 

Söz konusu proje dışında, ülke genelinde yaşanan kayıt dışı istihdamı azaltmak ve 
istihdamı artırmak amacıyla birtakım yasal düzenlemeler de yapılmıştır. Bu bağlamda; 
SSK primine esas alt kazancı ile asgari ücret eşitlenmiş ve işverenlerimize 8 puanlık bir prim 
avantajı sağlanmıştır. 
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işsizlik sigortası prim oranlan, 2002 yılından başlayarak Bütçe Kanunları ile birer 
puan indirilerek tahsil edilmeye başlanmış olup, Kanun değişikliği ile bu uygulama 
01.01.2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere süreklilik kazanmıştır. 

Kişi başına bin 500 doların altında gelire sahip 49 ilimizde yapılacak yatırımlara arsa, 
vergi, sigorta primi ve enerji teşvikleri getirilmiştir. 

Bakanlar Kurulu Kararı ile bazı tekstil ve hazır giyim ürünlerinde KDV % 18'den 
% 8'e indirilmiştir. 

Diğer taraftan, eğitim ve istihdam arasında sağlıklı ilişki kurulmasına katkı vermek 
amacıyla, ülkemizde işgücü profilinin çıkarılması, işgücü piyasası ihtiyaç tespitine yönelik 
kısa, orta ve uzun vadeli projeksiyonlar geliştirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, eğitim ve 
istihdam arasındaki bağlantıyı kurmak ve Türk işgücünün AB içinde serbest dolaşımı ile 
istihdamı için, meslek standartlarının belirlenmesi, kişilerin becerilerinin tanımlanması ve 
belgelendirilmesi gerekmektedir. Bu amaçla hazırlanan Ulusal Mesleki Yeterlikler Kurumu 
(UMYK) Kanun Tasarısının biran önce yasalaşması için çalışmalar sürdürülmektedir. 

4447 sayılı îşsizlik Sigortası Kanununun 53'üncü maddesine istinaden yayımlanan 
"işsizlik Sigortası Fonu Kaynaklarının Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelik"te Fonun giderleri kalemler halinde sayılmış olup, bu gider kalemleri dışında, 
Fon kaynaklan kullanılmamaktadır. 

Bu nedenle, Fonun kullanım amacı dışında kalan herhangi bir yatırım yapılması söz 
konusu değildir 

Bilgilerinize arz ederim. 

Murat BAŞESGİOĞLU 
Bakan 

22.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOGLU'nun, Türkiye Kalkınma Bankasındaki 
görevden alma ve atamalara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif 
ŞENER'in cevabı (7/13365) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
Sn.Başkanlığı' na 

Aşağıda sunulan sorulanmın, Anayasa'nın 98. ve T.BM.M İçtüzüğü'nün 96. vd. 
maddelerine göre Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
27.03.2006 

Feridun F. BALOĞLU 
Antalya Milletvekili 

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI'nda görev yapan 37 üst düzey 
yöneticisinin, aynı günde alınan bir tek bir kararla görevden uzaklaştırıldığı 
öğrenilmiştir. 

Bu kapsamda: 
1- AKP iktidarının göreve getirdiği yeni genel müdürün Aralık 2005'de 

göreve başlaması ile başlatılan ve banka çalışanlarının "kıyım" olarak nitelediği 
toplu tayinlerin gerekçesi nedir? 

Bankadaki AKP kadrolaşmasının bugün bulunduğu noktada, son 4 ayda 
yapılan atamaların toplamı nedir? 

2- Sadece 1 gün içinde 13 müdür ve 24 müdür yardımcısının görevden 
alındığı haberleri doğru mudur? 

Bu kadar kapsamlı bir üst düzey yönetici atamasının gerekçesi nedir? 
3-Kariyer esasına göre yetişmiş bir uzman kadrosuna sahip Türkiye 

Kalkınma Bankası'nı, bu kadar yaygın bir "şok atamalar" darbesi ile sarsmanın 
doğuracağı olumsuzlukların hesabını kim verecektir? 

4- 1996-97 Refahyol iktidarı döneminden sonra ilk kez AKP iktidarı 
döneminde, Türkiye Kalkınma Bankası'nın bu kadar kapsamlı bir kadrolaşma 
girişimine sahne olmasını nasıl açıklayacaksınız? 
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DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı : B.02.0.00l/O1-'3'>«f 

Konu : 7/13365-20114 esas sayılı 
yazılı soru önergesi 

2.4 /oy/eöod 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :12.04.2006 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.O.VO.00.02-20159 sayılı yazınız. 

Antalya Milletvekili Sayın Feridun Fikret BALOGLU tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığı'na sunulan 7/13365-20114 sayılı yazılı soru önergesinin cevabına ilişkin olarak Türkiye 
Kalkınma Bankası A.Ş.'nin 26.04.2006 tarih ve B.02.2.TKB.0.30/1518-2265 sayılı yazısı ilişikte 
sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

C2, 
Doç.Dr.Abdüllatif ŞENER 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
EKLER: 
1-T. Kalkınma Bankası A.Ş.'nin 26.4.2006 tarih ve 1518-2265 sayılı yazısı ve eki. 

TÜRKİYE KALKİNMA BANKASI A.Ş. 

Sayı : B.02.2.TKB.0.30/ | S • S 

Konu : 
2 2 6 5 2^ /04 /2006 

D E V L E T BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sn. Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER) 

İlgi: 13/04/2006 gün ve B.02.0.001/01-908 sayılı Evrak Akış ve Talimat Formu Eki 
12/04/2006 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-201 59 sayılı Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının (Sayın 
Sadık YAKUT) Makamlarına hitaplı yazıları. 

C H P Antalya Milletvekili Sayın Feridun F. BALOĞLU'nun Makamlarının yazılı 
olarak cevaplandırılmasını istediği soru önergesi ile ilgili bilgiler hazırlanarak ekte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederiz. 

B a h a t t i n SEKKİM 
Genel Müdür Yardımcısı 

Abdullah ÇELİK 
Yönetim Kuruiu Başkam 

Gene) Müdür 

E K : 
Soru Önergesi Cevabı i Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcıiığt 
|Tarih| .2-Çs^.ovjiv 

\^S" 2-
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1- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK), Bankamızın 
denetlenmesi sonucunda hazırlanan raporda, Bankamızda kredi tahsisi ile kullandırım 
sürecinin daha hızlı ve sistematik işlemesinin sağlanması, kredi risklerinin asgariye 
indirilmesi ve etkin takip edilmesi hususunda önerilerde bulunulmuştur. Geçmiş 
yıllarda Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu da benzer nitelikte eleştiri ve öneriler 
getirmiştir. 

Bilindiği üzere, Bankamızın kredilendirme sürecinin uzun olması ve etkin bir 
pazarlama faaliyetinin bulunmaması nedeniyle, yeterli talebi sağlayamamış, 
dolayısıyla sektördeki payı azalmıştır. Karlılığımızın da bu durumdan olumsuz 
etkilenmesi sonucunda, Bankamızca zaman zaman bir arayış içine gidilmiş, farklı 
zamanlarda çalışma grupları oluşturularak durum analizleri yapılmıştır. Analiz 
sonuçlarında birbirine yakın tespitlere ulaşılmış ve bu tespitlerin BDDK raporlarında 
yer alan önerilerle de örtüştüğü görülmüştür. 

Bankamız uzmanlarından yeni bir çalışma grubu oluşturulup, BDDK'nın söz 
konusu önerileri de göz önüne alınarak Bankamızda verimliliği artırmak, riski azaltmak 
ve bürokratik tıkanmayı gidermek üzere yeniden yapılanma çalışmalarına 
başlanmıştır. Bu kapsamda; etkin bir kredi pazarlama sisteminin oluşturulması 
amacıyla, müşteri temsilciliği görevini de üstlenen Kredi Pazarlama Birimi kurulmuş, 
kredilendirme sürecinde bürokrasiyi azaltmak amacıyla birbirinin devamı olan 
ve/veya geri dönüşlü işlemleri gerçekleştiren Kredi ve Proje Birimleri birleştirilmiştir. 
Bu birleştirme sonucunda, bürokratik işlemlerin azaltılması yolu ile 24 aşamada 
gerçekleştirilen kredilendirme sürecinin 15 aşamada tamamlanması olanağı 
sağlanmıştır. Bu birleşme ile, aynı zamanda yatırımcı firmaların tüm faaliyetlerinin bir 
bütün halinde görülebilmesi ve daha sağlıklı değerlendirilmesi hedeflenmiştir. 

Bankamız kredi risklerini izlemek, riskli kredilere çözüm üretmek ve riskli kredilerin 
tahsilatını hızlandırmak amacıyla da Kredi İzleme ve Tahsilat birimi oluşturulmuştur. 

Ayrıca, bürokrasiyi azaltmaya yönelik olarak farklı birimlerde ifa edilen bazı 
faaliyetler tek birim altında toplanmış veya aktif olmayan bazı birimler diğer birimlerle 
birleştirilmiştir. Böylece Bankamızda daha önce 28 adet olan birim sayısı 21'e 
indirilmiştir. Söz konusu birimlerin yöneticiliklerine objektif kriterlere uygun, 
konularında yeterli bilgi ve deneyime sahip, Bankanın yeni vizyonunda ve 
yapılanmasında sorumluluk üstlenebileceğine inanılan ve tamamı Bankamız personeli 
olan kişiler atanmıştır. 

Bankamızda Soru önergesi tarihinden önceki 4 ay içerisinde toplam 25 adet 
yönetici ataması yapılmıştır. 

2- Bankamızda yeniden yapılanma çalışmaları sonucunda 28 adet olan birim sayısı 
21'e inmiştir. Dolayısıyla atama yapılacak birim sayısı azalmıştır. 

Bankada, 5 adet müdür görevden ayrılma talebinde bulunmuş, 6 adet müdür, 1 
Savunma Sekreteri ile 22 adet müdür yardımcısı birimlerinin kapatılması sebebi, 1 
Hukuk Müşaviri ve 1 Hukuk Müşavir yardımcısı da diğer nedenlerle Bankamız 
Yönetim Kurulu kararı ile görevden alınarak başka kadrolara atanmıştır. 

Kurumumuzda verimliliği artırmaya yönelik olarak gerçekleştirilen söz konusu 
yeniden yapılanma çerçevesinde oluşan, Yeni Organizasyon Şeması kapsamındaki 
birimlere yeterli bilgi ve tecrübeye sahip konusunda uzman olan yetkin yöneticiler 
atanmıştır. 
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3- Kurumumuzda yeniden yapılanma çerçevesinde oluşturulan birimlerin yönetici 
kadrolarına yapılan atamalarda kariyer, liyakat, beceri vb. faktörler göz önüne alınmış 
olup, bu yapılanmanın Banka faaliyetlerini olumlu etkilemesi beklenmektedir. Söz 
konusu yapılanma ile Bankanın daha çok yatırımcıya ulaşması, kredi süreçlerinin 
olumlu etkilenmesi, kredi risklerinin daha iyi izlenerek erken tedbirler alınması 
sonucunda sektörde daha iyi bir yere sahip olması ve karlılığının artması 
amaçlanmıştır. Ayrıca, yeniden yapılanma sonucunda bürokratik işlemlerin azaltılması 
ile ileri faaliyet dönemlerinde zamandan ve işgücünden tasarruf edilmesi ve bu 
işgücünün başka faaliyetlerde değerlendirilmesi sağlanacaktır Bütün bunların 
sonucunda Bankamız, yüklendiği görevleri ifa ederken verimlilik ve kamu yararı 
hedeflerine ulaşabilecektir. 

4 - Kurumumuzda geçmiş yılarda da farklı nedenlerle görevden alma ve atamalar 
gerçekleştirilmiştir. Bankamız Yönetim Kurulu kararıyla yapılan atamalarda liyakat, 
tecrübe ve uzmanlık esas alınmış olup, atamaların kadrolaşma iddiasıyla herhangi bir 
ilişkisi bulunmamaktadır. 

23.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, özelleştirme gelirlerinin kullanımına ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakanı Ali BABACAN'ın cevabı (7/13389) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Ali BABACAN tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

C I — ~*^ IXV̂ w t 
Ümmet KANDOĞAN V 
DYP Denizli Milletvekili \ 

1-2002 yılında elde edilen özelleştirme gelirleri hangi harcama kalemlerinde 
kullanılmıştır . Bu yıldaki özelleştirme gelirlerinin yüzde kaçı borç ödemelerinde yüzde kaçı 
yatırımlarda kullanılmıştır? 

2-2003 yılında elde edilen özelleştirme gelirleri hangi harcama kalemlerinde 
kullanılmıştır . Bu yıldaki özelleştirme gelirlerinin yüzde kaçı borç ödemelerinde yüzde kaçı 
yatırımlarda kullanılmıştır? 

3-2004 yılında elde edilen özelleştirme gelirleri hangi harcama kalemlerinde 
kullanılmıştır . Bu yıldaki özelleştirme gelirlerinin yüzde kaçı borç ödemelerinde yüzde kaçı 
yatırımlarda kullanılmıştır? 

4-2005 yılında elde edilen özelleştirme gelirleri hangi harcama kalemlerinde 
kullanılmıştır . Bu yıldaki özelleştirme gelirlerinin yüzde kaçı borç ödemelerinde yüzde kaçı 
yatırımlarda kullanılmıştır? 
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T.C. 
BAŞBAKANLİK 

Hazine Müsteşarlığı 

Sayı :B.02.1.HM.0.KAF.08.02/ 
Konu : Soru Önergesi 0105.06* 23033 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi: 12.04.2006 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-20159 sayılı yazınız. 

İlgide kayıtlı yazıda Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan tarafından tevcih edilen 
7/13389 sayılı som önergesinin sureti ekli olarak gönderilmiş ve süresi içinde 
cevaplandırılması talep edilmiştir. 

Söz konusu soru önergesine ilişkin olarak Hazine Müsteşarlığı tarafından hazırlanan 
cevap metni ekte yer almaktadır. 

Bilgileri ile gereği arz olunur. 

Ali BABACAN 
Devlet Bakanı 

EK: 
1-Yazı 

Deniz Milletvekili ümmet KANDOĞAN'ııı soru önergesi hakkında not: 

2002-2004 yıllan arasında bütçeye kaydedilen özelleştirme geliri olmamıştır. 2005 yılında ise 
1.779 milyon YTL tutarında özelleştirme bedeli bütçeye gelir kaydedilmiştir. Ancak; belirli 
gelirlerin belirli giderlere tahsis edilmemesi şeklindeki bütçe prensibinden hareketle, bütçeye 
kaydedilen özelleştirme gelirinin ne kadarının yatırım harcamalarında kullanıldığının 
belirlenmesi mümkün bulunmamaktadır. 

Diğer taraftan, 4046 sayılı Özelleştirme Kanunu'nun 10. maddesinin (1) bendinde 
"Özelleştirme Fonunun nakit fazlası, Hazinenin iç ve dış borç ödemelerinde kullanılmak 
üzere Hazine hesaplarına intikal ettirilir." ifadesine yer verilmekte olup, 2005 yılında 
Özelleştirme Fonu'ndan Hazine'ye 1.773 milyon YTL tutarında nakit fazlası aktanlmıştır. 

Özelleştirme Gelirleri 

(Milyon YTL) 2002 2003 2004 2005 

Bütçeye Gelir Kaydedilen Özelleştirme Geliri (1) 0 0 0 1.779 

özelleştirme Fonu'ndan Aktarılan Nakit Fazlası (2) 0 0 0 1.773 

(1) Kaynak: www.muhasebat.gov.tr / Gelir Detay 3 
(2) Kaynak: www.hazine.gov.tr / Bütçe İstatistikleri 
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24.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESIMOGLU'nun, Sarımsaklı Tarım İşletmesinde ger
çekleşen haşata ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un cevabı (7/13481) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

Aşağıda yer alan soruların, Sanayi Bakanı Sayın Ali COŞKUN tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını Anayasanın 98. ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince arz ve talep ederim. 

Mehmet S. KESİMOÖLU 
Kırklareli Milletvekili 

İçişleri Komisyonu Üyesi 

Sanayi Bakanı Sayın Ali COŞKÜN'a yönelttiğim 7/12249 esas nolu soru 
önergeme 14.03.2006 tarihli yazı ile yanıt verilmiştir. 

4 üncü soruya verilen yanıtta, Sarımsaklı Tarım İşletmesine ait tarıma elverişli 
arazilerin boş bırakılmadığı belirtilmiştir. 

Buna göre, 

1-) 2003, 2004, 2005 yıllarında Sarımsaklı Tarım İşletmesine ait arazilerin ne 
kadarı ekildi? 

2-) Söz konusu yıllarda hangi ürünler ekildi? Hangi ürünlerden ne miktarda 
hasat gerçekleşti? 

3-) Hasatların satışından elde edilen toplam miktar ne kadardır? 

T.C 
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

SAYI : B 14 0 BHİ O 00 00 02- IJ^S 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 2 f -04- 2006 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 'NA 

İLGİ:12.04.2006 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/13481-20159 sayılı yazınız. 

Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESIMOGLU'nun, "Sarımsaklı Tarım İşletmesinde 
Gerçekleşen Haşata" ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği (7/13481) esas 
nolu yazılı soru önergesine ilişkin cevaplarımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. JV-Ar~-
" " " T A İ İ CO'ŞKİJN 

S a n a w ve T i c a r e t B a k a n ı 

Ek: 2 sayfa önerge cevabı 
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KIRKLARELİ MİLLETVEKİLİ SAYIN MEHMET S. KESİMOĞLU'NUN 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ 

CEVAP: 1 
Sarmısakh Tarım İşletmesi'nin halihazırda 15 bin 116 dekar ekilebilir tarla arazisi, 337 dekar 
çayır-mer'a, 166 dekar park-bahçe, 285 dekar orman arazisi, bin 695 dekar işletme tesisleri ve 
yollar ile 20 dekar değerlendirilemeyen arazisi olmak üzere toplam 17 bin 619 dekar arazisi 
mevcuttur. 

2002/2003 ekim ve hasat döneminde 14 bin 993 dekar, 2003/2004 ile 2004/2005 ekim ve 
hasat döneminde ise 15 bin 110 dekar olan ekilebilir tarla arazisinin tamamı ekilmiştir. 

2005/2006 ekim ve hasat dönemi için ekilebilir toplam 15 bin 116 dekar tarla arazisinde; 2005 
yılı Kasım ayında 7 bin 729 dekar buğday, 2006 yılı ilkbahar aylarında 6 bin 742 dekar 
ayçiçeği, 330 dekar şeker pancarı ve 315 dekar çeltik veya silajlık mısır ekimi planlanmış ve 
buğdayın tamamı zamanında ekilmiştir. 

Ancak, İşletme'ye ait taşınmazların (arazisi ve üzerindeki bina ve tesisler) tamamının, 
01/12/2005 tarih ve 2005/133 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) Kararı ile 
özelleştirme programına alınması ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın (ÖİB) 06/12/2005 
tarih ve 1687 sayılı Olur'u ile de Sümer Holding A.Ş.'ye devredilmesi, Teşekkülümüzün bu 
taşınmazlar üzerindeki tasarruf hakkım ortadan kaldırmış ve 06/12/2005 tarihi itibariyle 
taşınmazlar üzerindeki her türlü tasarruf hakkı Sümer Holding A.Ş.'nin uhdesine geçmiştir. 

Sarmısakh Tarım İşletmesi arazisi, Teşekkülümüz mülkiyetinde bulunduğu süre içersinde 
hiçbir zaman boş bırakılmamış ve ekilebilir tarla arazisinin tamamı değerlendirilmiştir. 

ÖYK'nın 01/12/2005 tarih ve 2005/133 sayılı Kararı ve ÖİB'nın 06/12/2005 tarih ve 1687 
sayılı Olur'unda, ekili ürünlerle ilgili bir hüküm bulunmadığından ekili buğdayın gübreleme, 
ilaçlama ve hasat işlemleri Teşekkülümüz tarafından yapılacak ve elde edilecek ürün 
Teşekkülümüzce değerlendirilecektir. 

CEVAP: 2 
Sarmısakh Tarım Işletmesi'nde 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 ekim ve hasat 
dönemlerinde ekilen ürünler ve. üretim miktarları aşağıya çıkarılmıştır. 

Ürün Cinsi 

Buğday 
Hasıl Buğday 
Arpa 
Dane Fiğ 
Fiğ+Buğday 
Ayçiçeği 

2002/2003 
Ekim 
Alanı 

(Dekar) 
5862 
400 
1430 
50 
665 
5069 

Üretim 
(Ton) 

2688 
223 
585 
5 

428 
770 

2003/2004 
Ekim 
Alanı 

(Dekar) 
5014 

-
190 

-
-

8661 

Üretim 
(Ton) 

1911 
-

72 
-
-

2218 

2004/2005 
Ekim 
Alanı 

(Dekar) 
7431 

-
235 

-
-

6132 

Üretim 
(Ton) 

3920 
-

97 
-
-

1656 
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Hasıl Mısır 
Yonca 
Şeker Pancarı 

817 
700 

-

2351 
701 

-

305 
640 
300 

1321 
466 
1717 

877 
110 
325 

3508 
89 

1886 

2005/2006 ekim ve hasat dönemi için 7 bin 729 dekar buğday ekimi gerçekleştirilmiştir. Bu 
ürünün hasadına 2006 yılı Temmuz ayının sonuna doğru başlanacak ve Ağustos ayı içersinde 
bitirilecektir. 

CEVAP: 3 
2003/35 ve 2003/40 sayılı ÖYK Kararları, KİT Komisyonu Raporu ve Başbakanlık Yüksek 
Denetleme Kurulu (BYDK) Raporları'nda, " Sarmısaklı Tarım İşletmesi'nin, piyasa 
ekonomisinin rekabet ortamında karlılık ve verimlilik ilkeleri çerçevesinde faaliyetini 
sürdürme olanağı bulunmaması da göz önünde tutularak, bir an önce satışlarının yapılması" 
yönündeki öneriler üzerine, İşletme arazisi ve üzerindeki mütemmimlerinin satışı için 2003, 
2004 ve 2005 yıllarında 3 defa ihaleye çıkılmış, ancak alınan tekliflerin muhammen bedelin 
altında kalması nedeniyle satış gerçekleşmemiştir. Bu arada İşletmede bulunan 835 baş sığır, 
toplam 2 milyon 30 bin YTL. bedelle 2003 yılında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'na bağlı 
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (TİGEM) satılmış ve hayvancılık faaliyetleri sona 
ermiştir. 

Sarmısaklı Tarım İşletmesi'nin toplam satış hasılatı; 
-2003 yılında hayvancılık faaliyetleri dahil 2 milyon 682 bin YTL., 
-2004 yılında 1 milyon 940 bin YTL, 
-2005 yılında ise 2 milyon 502 bin YTL., olmuştur. 

Ancak, İşletmenin son 6 yıldaki kar-zarar durumu incelendiğinde; 
-2000 yılında 593 bin YTL., 
-2001 yılında 677 bin YTL, 
-2002 yılında 823 bin YTL., 
-2005 yılında 475 bin YTL. zarar ettiği, 
-2003 yılında İşletmede mevcut 835 baş sığırın TİGEM'e 2 milyon 30 bin YTL bedelle satışı 
nedeniyle 697 bin YTL., 
-2004 yılında ise 2003 yılında üretilen ancak istekli çıkmadığından satılamayan 772 ton 
ayçiçeğinin 2004 yılında 394 bin YTL. bedelle satılması nedeniyle 138 bin YTL. kar ettiği, 
görülmüştür. 
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25.- Tekirdağ Milletvekili Enis TÜTÜNCÜ'nün, SPK ile ilgili bazı iddialara, 
Diyarbakır Milletvekili Muhsin KOÇYİĞİT'in, SPK ile ilgili bazı iddialara, 
İlişkin soruları ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in cevabı 

(7/13548, 13552) 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Abdüllatif 
ŞENER tarafından yazılı olarak yanıtlanması hususunu bilgilerinize arz ederim. 

Enis TUTUNCl 
Tekirdağ Milletvekili 

Bilindiği gibi Sermaye Piyasası Kurulu (SPK); yetkilerini kendi sorumluluğu 
altında bağımsız olarak kullanan, idari ve mali özerkliğe sahip düzenleyici bir kamu 
kurumudur. SPK'nın temel görevi sermaye piyasasının işleyiş kurallarını belirlemek, 
piyasadan fon kullanan şirketlerin belli kurallara uygun olarak en iyi şekilde 
yararlanmalarını sağlamak, sermaye piyasasına yatırım yapan tasarruf sahiplerinin 
hak ve yararlarını korumak ve piyasaların adil ve etkin çalışmasını sağlamaktır. 

SPK'da Ocak-Şubat 2005'te atanan 5 üye ile Kurul Başkanı Sayın Doğan 
CANSIZLAR arasında değişik sorunların ortaya çıktığı ve bunların Kurul çalışmalarını 
aksatabilecek boyuta ulaştığı iddia edilmektedir. 

Sorun, 02 Nisan 2006 tarihli Milliyet Gazetesi'nde "İşte O Mektup" başlığı 
altında ülkenin gündemine taşınmış durumdadır. İşte "O Mektup" diye tanımlanan 
belgenin, aslında SPK Başkanı Sayın Doğan CANSIZLAR'ın, önceki tarihlerde ilgili 
makama gönderdiği 21 ayrı resmi yazısını içerdiği ifade edilmektedir. 

Bu çerçevede; 

1- Kurul üyelerinin personelle doğrudan doğruya ilişki kuramayacağı, emir ve 
talimat veremeyeceği mevzuatta açıkça öngörülmüş olmasına rağmen, yeni atanan 
üyelerin bu kurallara uymadıkları ve her seviyedeki personelle doğrudan ilişki 
kurdukları ve böylece Kurul'un hizmet birimlerindeki çalışmaları etki altına aldıkları 
yönündeki iddialar ne derece doğrudur? 

2- Yeni atanan üyelerin, Kurul karar organındaki oy hakimiyetine dayanarak, 
mevzuatı diledikleri gibi yorumladıkları, sektörle ilgili denetim ve düzenlemeye ilişkin 
asli görevlerinin ötesinde, günlük idari işleyişe müdahale ettikleri yönündeki 
haberlerin doğruluk payı nedir? 

3- Mesleki konularda, Kurula sunulan önergelerin kişisel veya bellf bâzı' ilişkiler 
çerçevesinde sonuçlandırılmaya çalışıldığına ilişkin iddiaların doğruluk payı nedir? 
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4- Söz konusu iddia ve haberlerin üzerine şimdiye dek gidilememiş olmasını, 
SPK'nın yetki ve sorumluluklarının önemi de dikkate alınarak, nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 

5- Bu koşullarda SPK'nın, fon kullanan şirketleri belli kurallara uygun olarak 
piyasadan en iyi şekilde yararlandırdığı, sermaye piyasasına yatırım yapan tasarruf 
sahiplerinin hak ve yararlarını koruduğu, ayrıca piyasaların adil ve etkin çalışmasını 
sağladığı söylenebilir mi? 

6- Konunun stratejik önemi de dikkate alınarak, SPK'daki sorunların en kısa 
sürede aydınlatılması ve gerekenlerin yapılması amacıyla başlatılan teftiş 
uygulamasının, etkin ve tarafsız şekilde yürütülebilmesi için hangi konularda ne gibi 
özel önlem ve çabalar düşünülmektedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Özel bir gazetede yer alan Sermaye Piyasası Kurulu'nda (SPK) 
yaşanan olaylarla ilgili aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Sayın Abdüllatif ŞENER tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz 
ederim. 

Muhsih KOÇYİĞİT 
Diyarbakır Milletvekili 

1-) SPK Başkanı ile AKP tarafından atanan beş Kurul Üyesi arasında 
yaşanan ve SPK çalışmalarını tıkayabilcek boyutta sorunların olduğu, bu beş 
Kurul Üyesinin SPK Başkanı'na hakarette bulundukları ve Kurul Başkanı'nı 
personel ve sektör nezdinde küçük düşürmeyi hedef aldıkları doğru mudur? 

2-) Kurul Başkanı'nın Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığına gönderdiği 
ve gazetede de yer alan resmi yazıda bulunan iddialar doğru mudur? Doğru 
ise bu iddialar karşısında kamu yararının gözetilmesi ve SPK'nın temel görevi 
olan; Sermaye piyasasının güven, açıklık ve kararlılık içinde çalışmasını, 
tasarruf sahiplerinin yani yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını 
sürdürmek açısından ne yapmayı düşünüyorsunuz açıklar mısınız? 

3-) Kurulun merkezinin Ankara olmasına rağmen/ Kurul üyeleri Mete 
Doğruer ve Muhammed Emin Özer'in, bu göreve atandıkları tarihten beri 
İstanbul'da ikamet etmek suretiyle, görev ve toplantılara katılmaktadırlar. Bu iki 
üyeye ayrı ayrı yapılan harcırah, yol parası, ücret, maaş veya başka herhangi 
bir adla yapılan ödemelerin aylar itibariyle tutarı ne kadardır, açıklar mısınız? 

4-) Kurul Karar Organı'nda uzun süredir mevzuata aykırı uygulamalar 
yapılarak, Kurulun karar alma sürecinin tehlikeye atıldığı iddiası doğru mudur? 

5-) Mesleki konularda Kurula sunulan önergelerle kişisel veya belli bazı 
ilişkiler çerçevesinde karar aldırılmak suretiyle Kurul kararlarının güvenilirliğinin 
tartışılır duruma geldiği doğru mudur? 

6-) Kurul üyeleri, görevlerini mevzuatın çizdiği sınırlar içinde 
yapmayarak, Kurul Karar Organındaki oy hakimiyetinin de etkisiyle mevzuatı 
diledikleri gibi yani keyfi bir şekilde yorumlayarak, sektörle ilgili denetim ve 
düzenlemeye ilişkin asli görevlerini yerine getirmedikleri doğru mudur? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.001/0i-3'}S" 

Konu : 7/13548 ve 7/13552 esas sayılı 
yazılı soru önergeleri 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :19.04.2006 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-20252 sayılı yazınız. 

Tekirdağ Milletvekili Sayın Enis TÜTÜNCÜ ve Diyarbakır Milletvekili Muhsin KOÇYİĞÎT 
tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulan 7/13548-20333 ve 7/13552-20363 sayılı 
yazılı soru önergelerine ilişkin cavabımız aşağıda yer almaktadır: 

Soru önergelerine konu hususları da içeren, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Doğan 
CANSIZLAR tarafından daha önce Bakanlığımıza sunulan benzer mahiyetteki yazılar ile; Karar 
Organının Başkan dışındaki üyelerinin yasal yetkilerini aşan konularda karar alma girişiminde 
bulunduğu, hizmet birimlerinin yöneticileri ve uzmanlarıyla doğrudan ilişki kurdukları ve çalışmalarını 
etkileme çabası gösterdikleri, İMKB mülkiyetinde bulunan ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 
kullanılan araçların iadesi gibi tamamen Kurul Başkanlığının yetkisinde kalan konularda karar alındığı, 
İstanbul'da ikamet etmekte olan iki Kurul üyesinin Ankara'da ikamet etmesi için Kurul Başkanının 
getirdiği önergeyi reddettikleri, Kurul Başkanının katılmak istediği yurt dışı toplantıları için gerekli 
görevlendirme kararların alınmadığı, Doğal Afet Sigortaları Kurumu yönetim kurulu üyeliği için Kurul 
Başkan Yardımcısı Vekili, Daire Başkanı İbrahim DÖNMEZ' in önerilmesine rağmen Kurul Karar 
Organınca bir başka kişinin önerilmesi konusunda karar aldığından bahisle olumsuz sonuçların 
önlenmesi ve giderilmesi amacıyla ivedilikle önlem alınması talep edilmiştir. 

Bunun üzerine, anılan yazılar, söz konusu iddialara ilişkin olarak Kurul üyelerinin 
açıklamalarını temin amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu üyelerine gönderilmiştir. Kurul üyelerinin 
izahatlarını içeren cevabi yazılarında genel olarak; Kurul Başkanı tarafından Kuruldaki işleyişe ilişkin 
ortaya konulan sorunların Kurul Başkanının kendinden kaynaklandığı, Başkanın Kurul üst yönetimini 
hukuka aykırı olarak değiştirmek istediği, Doğal Afet Sigortaları Kurumu yönetim kurulu üyeliğine 
Kurul Başkanı tarafından hukuka aykırı aday önerildiği, İMKB' ye ait araçların iade edilmesinin Devlet 
Denetleme Kurulunca yazılan raporun ve İMKB yönetim kurulunun konuya ilişkin kararın gereği 
olduğu, Kurul üyelerinin İstanbul'da ikamet etmeleri ve İstanbul temsilciliğinde çalışmaları konusunun 
Kurul Karar Organında tartışıldığı ve hukuki ve etik açıdan bir engel olmadığı gibi işin gereği olarak en 
az bir üyenin İstanbul' da çalışmasının gerekli olduğu sonucuna varıldığı, yurt dışı gezilere ilişkin Kurul 
Başkanının harcama limitlerini izlemediği, gitmesi gereken yurt dışı görevlerini titizlikle seçmediği, 
Üyelerin haklı önerilerini zamanında dikkate almadığı, İMKB, Takasbank ve MKK gibi ilgili piyasa 
kurumlarıyla ilişkilerde önemli sorunlar yaşanmasına sebebiyet verdiği, 16-18 Aralık 2005 tarihli Abant 

2*/<*//2006 
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toplantısını Kurul toplantısı olmaktan uzak Kurul Başkanının kişisel toplantısı haline dönüştürdüğü, bu 
toplantıya ilişkin Kurul bütçesinden yapılan tüm harcamaların Kurul Başkanından tahsil edilmesi 
gerektiği, Kurul Başkanı tarafından yapılan basın açıklamalarının bazılarının yetkisiz ve hukuksuz 
olduğu, Kurul Başkanının Kurul yönetimini şahsileştirdiği, mesaisinin önemli bir kısmını kurul dışında 
geçiren Kurul Başkanının Kurulun sorunlarına yeterli zaman ayırmadığı ifade edilmiştir. 

2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunuyla kendisine verilen görevleri en etkili şekilde ve hukuka 
uygun yerine getirmesi, kamu menfaatinin korunabilmesi ve Kurul hizmetlerinde herhangi bir aksamaya 
sebebiyet verilmemesi açısından Sermaye Piyasası Kuruluna ilişkin yukarıda yer alan iddiaların 
Başbakanlık Teftiş Kurulunca ön değerlendirmeye tabi tutulması, bu ön değerlendirme neticesinde 
gerekiyorsa iddiaların incelenmesi, soruşturulması hususu Bakanlığımın 07.02.2006 tarih ve 
B.02.0.001/02/02-252 sayılı yazısı ile Başbakanlığa intikal ettirilmiş olup Başbakanlık Teftiş Kurulunca 
gerekli çalışma başlatılmıştır. 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 17 inci maddesi uyarınca 
Sermaye Piyasası Kurulu bu kanunla verilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak üzere kurulmuş 
kamu tüzel kişiliğini haiz idari ve mali özerkliğe sahip bir kuruldur. Sermaye Piyasası Kurulu Teşkilat, 
Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği'nin "Sermaye Piyasası Kurulunun Hukuki Yapısı" başlıklı 8 
inci maddesinde de; Sermaye Piyasası Kurulunun 2499 sayılı Kanun ve diğer kanunlarda öngörülen 
görevleri yerine getirmek üzere kanunla kurulmuş, yetkilerini kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak 
kullanan bir kamu tüzel kişisi olduğu düzenlemesi yer almaktadır. Bu düzenlemelerden de anlaşılacağı 
üzere Sermaye Piyasası Kurulu idari ve mali özerkliğe sahip, yetkilerini kendi sorumluluğu altında 
bağımsız olarak kullanan kanunla kurulmuş bir kamu tüzel kişiliğidir. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

Doç.Dr. Abdüllatif ŞENER 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 

26.- Konya Milletvekili Nezir BÜYÜKCENGIZ'in, özelleştirmeler sonucu geçici işçi olarak is
tihdam edilen personele ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali 
ŞAHİN'in cevabı (7/13555) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı 
Sayın Mehmet Ali ŞAHİN tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
aracılığınızı saygılarımla arz ederim. 30.03.2006 

Nezir BÜYÜKCENGİZ 
Konya Milletvekili 

Bilindiği gibi Özelleştirme uygulamaları sonucunda işsiz kalan kimi 
yurttaşlarımız; 

657 sayılı Devlet Memurları Yasasının 4/C maddesine göre çeşitli 
kurumlarda çalıştırılmaktadırlar. 
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Bu bağlamda; 

1. Özelleştirmeden dolayı kendi tercihleri dışında çeşitli kurumlarda 
görevlendirilen ve görevlendirildikleri kurumlarda çalışmalarını 
sürdüren bu kişilere (özelleştirme mağdurları) kadro vermeyi 
düşünüyor musunuz? 

2. Aynı işi yaptığı kadrolu (işçi, memur) emsalleriyle aynı haklara 
sahip olması bir yana, hiç değilse değişik kurumlarda 657 4/Ç 
olarak çalışan kendi statüsündeki arkadaşlarıyla aralarındaki 
uygulama farklılıklarını (maaş, izin ve özlük haklan vb. gibi) 
kaldırarak eşit hale getirmeyi düşünüyor musunuz? 

3. Memur, işçi ve sözleşmeli sınıfına girmeyen bu garip istihdam 
şeklinin daha fazla vatandaşımızın mağduriyetinelyol» açmadan, 
yapılan haksızlığın giderilerek hakça bir statüye kavuşmaları için 
Hükümetinizce yapılan bir çalışma var mıdır? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı -.8.02.0.002/ ^lr>l<T 
Konu: ^ ^J

 n f ^ . 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) TBMM Başk.nın, 19.04.2006 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-20252 sayılı yazısı. 
b) Devlet Personel Başkanlığının, 27.04.2006 tarih ve B.02.1.DPB.0.16/180-

2078/7392 sayılı yazısı. 

Konya Milletvekili Sayın Nezir BÜYÜKCENGİZ'in, Bakanlığıma tevcih ettiği, 
7/13555 esas no'lu yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Mehmet Ali ŞAHIN 
Ek: İlgi (b) yazı v e eki Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 

- 6 0 4 -



TBMM B:96 2 . 5 . 2006 O: 5 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Devlet Personel Başkanlığı 
İVEDİ 

Sayı :B.02 .1 .DPB.0 .16/180-2^- . f |332 , J^/2006 
Konu :Soru önergesi 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sayın Mehmet Ali ŞAHİN) 

İlgi:a)TBMM Başkanlığının 19/04/2006 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-/20252 
sayılı yazısı. 

b)Makamlannızın 20/04/2006 tarihli ve B.02.0.002/2815 sayılı yazısı. 

Konya Milletvekili Sayın Nezir BÜYÜKCENGİZ'in Bakanlığınıza tevcih ettiği 
7/13555 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. 

EK: 
Soru önergesi cevabı ı 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 
TARİH: İS . l v^OûG 
SAYI: 3o^T 
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SORU ÖNERGESİNDE YER ALAN SORULAR VE CEVAPLARI 
Bilindiği gibi özelleştirme uygulamalan sonucunda işiz kalan kimi 

yurttaşlarımız; 
657 sayılı Devlet Memurları Yasasının 4/C maddesine göre çeşitli kurumlarda 

çalıştırılmaktadır. 
Bu bağlamda; 
SORU 1- Özelleştirmeden dolayı kendi tercihleri dışında çeşitli 

kurumlarda görevlendirilen ve görevlendirildikleri kurumlarda çalışmalarını 
sürdüren bu kişilere (özelleştirme mağdurları) kadro vermeyi düşünüyor 
musunuz? 

CEVAP 1- 4046 sayılı Kanunun değişik 22 nci maddesine göre, özelleştirme 
uygulamalan 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 kuruluşlarına 
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 yürürlükteki toplu iş sözleşmelerinden 
doğan 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, mezkur uygulama ile 01/01/1992 tarihinden bu güne kadar özelleştirme 
uygulamalan sebebiyle işini kaybeden bahse konu kişilerin, en azından emeklilik 
haklarını elde edinceye kadar kamuda istihdamları amaçlanmıştır. 

Diğer taraftan, kamu kurum ve kuruluşlarında bir yıldan az süreli veya 
mevsimlik hizmet ihtiyacının daha önceki dönemlere göre belirgin şekilde artması ve 
bu ihtiyacın da 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası gereği geçici 
personel istihdamı ile giderilmesi öngörüldüğünden, bu aşamada ilgililerin istihdam 
şekillerinde herhangi bir değişiklik düşünülmemektedir. Ancak, kamu hizmet 
ihtiyaçlannın dinamik bir yapıya sahip olması sebebiyle gerek nitelik, keyfiyet gerekse 
nicelik, kemiyet olarak bu ihtiyaçlarda bir değişiklik olması halinde ilgililerin istihdam 
şekillerinde de değişiklik yapılması hususu değerlendirilebilecektir. 

SORU 2- Aynı işi yaptığı kadrolu (işçi, memur) emsalleriyle aynı haklara 
sahip olması bir yana, hiç değilse değişik kurumlarda 657 4/C olarak çalışan kendi 
statüsündeki arkadaşlarıyla aralarındaki uygulama farklılıklarını (maaş, izin ve 
özlük haklan vb. gibi) kaldırarak eşit hale getirmeyi düşünüyor musunuz? 

CEVAP 2- Bilindiği üzere, 03/05/2004 tarihli ve 2004/7898 sayılı Bakanlar 
Kurulu Karan eki "özelleştirme Uygulamalan Sonucunda işsiz Kalan ve Bilahare İşsiz 
Kalacak Olan işçilerin Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlannda Geçici Personel 
Statüsünde istihdam Edilmelerine ilişkin Esaslar" ile bu Esaslar çerçevesinde geçici 
personel istihdam edecek kurumlar, bu kurumların teşkilatı, çalıştınlacak personele 
ilişkin pozisyon adedi ve sözleşme sürelerinin düzenlendiği Bakanlar Kurulu 
Kararlannda; yükseköğrenim mezunlarına 19.000, lise ve dengi okul mezunlanna 
17.000, ilköğretim (ilkokul mezunu veya okuryazar dahil) mezunlanna da 15.000 
gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımından elde edilecek tutar, brüt 
tavan aylık ücret olarak belirlenmiş ve geçici personele bu ücretler dışında her hangi bir 
ad altında bir ücret ödenemeyeceği ve sözleşmelerine de bu yolda hüküm 
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konulamayacağı hüküm altına alınmıştır. Dolayısıyla, mezkur Esaslar çerçevesinde 
istihdam edilen personel hangi kamu kurumunda istihdam edilirse edilsin aynı mali 
hakları haizdir. Ancak, ceza infaz kurumlan ve tutukevlerinin özel durumu dikkate 
alınarak (burada fiilen görev yapan personelin çalışma şartlan ve saatlerinin kısıtlı 
olması vb) buralarda fiilen görev yapan geçici personelin, ceza infaz kurumlan ve 
tutukevlerinin asli personeli gibi iaşe edilmesi hüküm altma alınmıştır. 

Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (C) 
fıkrasına göre kamu kurum ve kuruluşlarındaki geçici personel istihdamı, sadece 
Özelleştirme uygulamaları sonucunda işsiz kalan ve bilahare işsiz kalacak olan işçilerin 
istihdamından ibaret değildir. Kamu kurum ve kuruluşlannın hizmet ihtiyaçları 
çerçevesinde, söz konusu kişilerin dışında da Bakanlar Kurulu Kararı ile veya ilgili 
mevzuatının öngördüğü şekilde geçici personel istihdam edilebilmekte ve bu personele 
ilişkin olarak da, hizmet özellikleri gereği farklı düzenlemeler getirilebilmektedir. 

Örneğin, 06/06/2005 tarihli ve 2005/8957 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki 
Karar ile 5283 sayılı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlanna Ait Sağlık Birimlerinin 
Sağlık Bakanlığına Devredilmesine Dair Kanun çerçevesinde Sağlık Bakanlığına 
devredilen sağlık birimlerindeki geçici mahiyette işleri yürütmek üzere azami (159) 
kişinin bir mali yıl içerisinde onbir ayı geçmeyecek şekilde 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası çerçevesinde Geçici Personel 
Statüsünde istihdamı kararlaştınlmış ve bu Karar'ın 2 nci maddesinde de bu kişilere 
ödenecek brüt aylık ücretler düzenlenmiş olup, bu düzenleme hizmet özellikleri gereği 
03/05/2004 tarihli ve 2004/7898 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki "özelleştirme 
Uygulamaları Sonucunda İşsiz Kalan ve Bilahare İşsiz Kalacak Olan İşçilerin Diğer 
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilmelerine 
İlişkin Esaslar" ile getirilen düzenlemeden farklılık gösterebilmektedir. 

Keza, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Kararı ile de Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliğinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 
üncü maddesinin (C) fıkrası çerçevesinde geçici personel çalıştırılmakta olup, burada 
çalışan geçici personel ile 03/05/2004 tarihli ve 2004/7898 sayılı Bakanlar Kurulu 
Karan eki Esaslar çerçevesinde istihdam edilen geçici personel hakkındaki 
düzenlemeler farklılık arz edebilmektedir. 

SORU 3- Memur, işçi ve sözleşmeli sınıfa girmeyen bu garip istihdam 
şeklinin daha fazla vatandaşımızın mağduriyetine yol açmadan, yapılan 
haksızlığın giderilerek hakça bir statüye kavuşmaları için Hükümetinizce yapılan 
bir çalışma var mıdır? 

CEVAP 3- Malumlan olduğu üzere, istihdam şekilleri 14/07/1965 tarihli ve 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinde düzenlenmiş ve bu maddenin 
Geçici Personel başlıklı (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 çalıştmlan ve işçi sayılmayan kimselerdir." hükmüne yer 
verilmiştir. Kamu hizmet ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen söz konusu istihdam 
şekli, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlannda yıllardan beri uygulanmakta olan bir 
istihdam statüsüdür. 

Diğer taraftan, 59 uncu Hükümet döneminde getirilen söz konusu uygulama ile, 
01/01/1992 tarihinden bu güne kadar özelleştirme uygulamalan sebebiyle işini 
kaybeden bahse konu kişilerin, en azından emeklilik haklannı elde edinceye kadar 
kamuda istihdamları amaçlanmak suretiyle ilave bir hak tanınmış olup, herhangi bir 
haksızlık söz konusu değildir. 
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27.- Muğla Milletvekili Ali Cumhur YAKA'mn, özelleştirmeler sonucu geçici işçi olarak istih
dam edilen personele ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali 
ŞAHÎN'in cevabı (7/13556) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞl'NA 

Aşağıdaki sorulanmın.Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın M.Ali Şahin 
tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasını arz ederim. 

A.Cumhdr YAKA 
Muğla Milletvekili 

Bazı kurumların özelleştirilmesi sonucunda tahminen 20 000 kişi civarındaki 
çahşanlanmız,657/4-C maddesine tabi olarak çeşitli bakanlıklar bünyesinde çalıştırılmaktadır. 
Bu çalışanlar sözleşmeleri uyannca yılda 10 ay çahşıp,2 ay boşta bekletilmektedir.2 aylık 
süreçte hiçbir geliri ve sosyal güvencesi olmadan yaşamak zorunda bırakılmıştır. 

Bu nedenle; 
1-Bu statüde çalıştırılan sözleşmeli sayısı kaç kişi vardır? 
2-Bu çalışanların sosyal güvencelerinin 2 ay kesintiye uğratılması,sosyal devlet 

ilkelerine uygun mudur? 
3-Bu statüde çalışanlara şimdi 10 ay maaş ödemesi yapıhrken,12 ay maaş ödenmesine 

ne zaman başlanacak? 
4-Bu kişileri;"özelleştirme sonucunda kimse mağdur edilrrfeyeçek" diye verilen sözleri 

hatırlayıp,mağduriyetlerini gidermeyi düşünüyor musunuz?Bu konuda bir çalışmanız 
var mı? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.002/ J ^ O c , 6 
K n n ı ı ? f Konu vL& 72006 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) TBMM Başk.nın, 19.04.2006 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-20252 sayılı yazısı. 
b) Devlet Personel Başkanlığının, 27.04.2006 tarih ve B.02.1.DPB.0.16/180-

2079/7393 sayılı yazısı. 

Muğla Milletvekili Sayın Ali Cumhur YAKA'mn, Bakanlığıma tevcih ettiği, 
7/13556 esas no'lu yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Mehmet Ali ŞATIIN 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 

Ek: İlgi (b) yazı ve eki 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Devlet Personel Başkanlığı 

Sayı :B.02.1.DPB.0.16/180-#W~ ^ 3 3 3 
Konu :Soru Önergesi 

İVEDİ 
^29-/y/2oo6 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sayın Mehmet Ali ŞAHİN) 

İlgi:a)TBMM Başkanlığının 19/04/2006 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-/20252 
sayılı yazısı. 

b)Makamlannızın 20/04/2006 tarihli ve B.02.0.002/2816 sayılı yazısı. 

Muğla Milletvekili Sayın Ali Cumhur YAKA'nın Bakanlığınıza tevcih ettiği 
7/13556 esas no'lu yazılı soru önergesi hakkındaki ilgi (b) yazı ve eki incelenmiş olup, 
söz konusu som önergesi cevabı ek'te sunulmuştur. 

Bilgi ve takdirlerinize arz ederim. 

Jale Ü.AYGÜL 
Devlet Personel Başkanı 

EK: 
Soru önergesi cevabı 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 
TARİH: 2 .? . t« .^ao6 
SAYI :3^b 
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SORU ÖNERGESİNDE YER ALAN SORULAR VE CEVAPLARI 
Bazı kurumların özelleştirilmesi sonucunda tahminen 20000 kişi civarındaki 

çalışanımız, 657/4-C maddesine tabi olarak çeşitli bakanlıklar bünyesinde 
çalıştırılmaktadır. Bu çalışanlar sözleşmeleri uyarınca yılda 10 ay çalışıp, 2 ay boşta 
bekletilmektedir. 2 aylık süreçte hiçbir geliri ve sosyal güvencesi olmadan yaşamak 
zorunda bırakılmıştır. 

Bu nedenle; 
SORU 1- Bu statüde çalıştırılan sözleşmeli sayısı kaç kişi vardır? 
CEVAP 1- 03/05/2004 tarihli ve 2004/7898 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki 

"özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İşsiz Kalan ve Bilahare îşsiz Kalacak Olan 
İşçilerin Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde İstihdam 
Edilmelerine İlişkin Esaslar" esaslar çerçevesinde, Bakanlar Kurulu Kararlan ile kamu 
kurumlarına 2005 Mali Yılı için toplam (11.193) pozisyon tahsis edilmiş ve bu 
pozisyonların kullanımı yoluna gidilmiştir. 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 Kararı eki Karar ile 2006 Mali Yılı için 
toplam (21.193) kontenjan tahsis edilmiştir. 2006 Yılı başından itibaren bu güne kadar 
(26/04/2006) söz konusu esaslar çerçevesinde, 2005 Yılındakilere ilave olarak (1.998) 
kişi hakkında işlem tesis edilmiştir. 

SORU 2- Bu çalışanların sosyal güvencelerinin 2 ay kesintiye uğratılması, 
sosyal devlet ilkelerine uygun mudur? 

CEVAP 2- Bilindiği üzere, 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 çalıştırılan ve işçi sayılmayan kimselerdir." hükmü 
yer almaktadır. 

Bahse konu Esaslar ile söz konusu kişilerin geçici personel statüsünde 
istihdamlan öngörüldüğünden, çalışma süreleri de, yukandaki hüküm dikkate alınarak 
kamu hizmet ihtiyaçları doğrultusunda bir mali yılda on ayı geçmeyecek şekilde 
belirlenmiştir. Dolayısıyla, söz konusu uygulama, zaten sosyal Devlet ilkesinin gereği 
olarak yürürlüğe konulduğundan çalışma sürelerinin, gerek mevzuat hükümleri, 
gerekse sosyal Devlet ilkesine uygunluğunda şüphe yoktur. Kaldı ki, 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (C) fıkrasında tanımlanan geçici personel 
istihdamı, çeşitli kamu kurum ve kuraluşlannda yıllardan beri de uygulanmakta olan 
bir istihdam statüsüdür. 

SORU 3- Bu statüde çalışanlara şimdi 10 ay maaş ödemesi yapılırken, 12 ay 
maaş ödemesine ne zaman başlanacak? 

CEVAP 3- Söz konusu geçici personele çalışma süreleri dikkate alınarak aylık 
ücret ödenmektedir. Çalışma süresi ise, gerek bahse konu Esaslar'da, gerekse 
29/12/2005 tarihli ve 2005/9862 sayılı Bakanlar Kurulu Karan eki Karar'da bir mali 
yılda on ayı geçmeyecek şekilde belirlendiğinden, çalışma süresini aşacak şekilde ücret 
ödenmesi söz konusu değildir. 
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SORU 4- Bu kişileri; "özelleştirme sonucunda kimse mağdur edilmeyecek" 
diye verilen sözleri hatırlayıp, mağduriyetlerini gidermeyi dUşiinüyor musunuz? 
Bu konuda bir çalışmanız var mı? 

CEVAP 4- Yukarıda da belirtildiği üzere, 03/05/2004 tarihli ve 2004/7898 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararından önce, bahse konu işçi personelin iş akitlerinin 
feshedilmesi halinde, kanunlardan ve yürürlükteki toplu iş sözleşmelerinden doğan 
mali haklarının ödenmesi söz konusu idi. 59 uncu Hükümet döneminde ise, her hangi 
bir hak kaybı bulunmamasına ve hiçbir kanuni zorunluluk ta olmamasına rağmen, 
sosyal Devlet anlayışının gereği olarak, 01/01/1992 tarihinden bu güne kadar 
özelleştirme uygulamaları sebebiyle işini kaybeden bahse konu kişilerin, mezkur 
Bakanlar Kurulu Karan ile, en azından emeklilik haklarını elde edinceye kadar kamuda 
istihdamları amaçlanmak suretiyle ilave bir hak tanınmıştır. Dolayısıyla herhangi bir 
mağduriyet söz konusu değildir. 

28.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, Türkiye Kupası final maçının oynanacağı yere ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/13690) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Sayın Mehmet 
Ali ŞAHİN tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını talep ederinv / 

Sayg.lar.mla, fLJfM 

imet ERSİN/ 
İzmir Milletvekili 

İzmir, Türkiye'nin 3. büyük kenti olmasına ve gerek tesis gerekse seyirci 
potansiyeline rağmen, 1. Süper Lig'de temsil edilmemektedir. Dolayısıyla Izmir'liler, 
futbola olan sevgilerine rağmen, yıllardan beri büyük maçlara ve finallefe hasrettirler. 

3 Mayıs'ta tarafsız sahada yapılacak olar Fortis Türkiye Kupası Finâİ Maçının 
İzmir'de yapılması bu kentteki ve hatta Ege Bölgesindeki futbolseverlerin en büyük 
arzusudur. 

Üstelik, geçen yaz Uluslararası Universiade Olimpiyatlarını başarı ile 
tamamlayan İzmir hem tesis ve hem de konaklama olanakları ile bu finali fazlasıyla 
hak etmektedir. 

1- Spordan sorumlu Bakan olarak, 3 Mayıs'ta yapılacak olan Fortis Türkiye 
Kupası Final Maçının İzmir'de oynanması için girişimde bulunacak mısınız? 
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TBMM B:96 2 .5 .2006 0 : 5 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.002/ 2 - % q 
Konu : 2^ 72006 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: TBMM Başk.nın, 26.04.2006 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/13690-20479/51639 
sayılı yazısı. 

İzmir Milletvekili Sayın Ahmet ERSİN'in, Bakanlığıma tevcih ettiği, 7/13690 esas 
no'lu yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Mehmet Alî ŞAHIN 
Ek: Soru Önergesi Cevabı Devlet Balkanı ve 

Başbakan Yardımcısı 

İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN AHMET ERSİN'İN, BAKANLIĞIMA TEVCİH 
ETTİĞİ, 7/13690 ESAS NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİ CEVABI: 

SORU: 

Spordan Sorumlu Bakan olarak 03 Mayıs'ta yapılacak olan Fortis Türkiye 
Kupası Final Maçının İzmir'de oynanması için girişimde bulunacakmısınız? 

CEVAP: 

Bakanlığıma hitaben vermiş olduğunuz soru önergesine konu, 2005-2006 sezonu 
Fortis Türkiye Kupası Final Müsabakası, 03 Mayıs 2006 Çarşamba günü Fenerbahçe 
Spor Kulübü ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü arasında İzmir Atatürk Stadyumunda 
oynanacaktır. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

GÜNDEMİ 
DONEM: 22 YASAMA YILI: 4 

96 NCI BİRLEŞİM 
2 MAYIS 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 I S ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

S Ö Z L Ü SORULAR 

K A N U N TASARI ve TEKLÎFLERİ İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN D İ Ğ E R İŞLER 

E G E M E N L İ K K A Y I T S I Z Ş A R T S I Z M İ L L E T İ N D İ R 



DANIŞMA KURULU 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 

* Adalet Komisyonu 
2.5.2006 Sah - Saat: 10.30 

* Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu 
2.5.2006 Sah - Saat: 14.30 
3.5.2006 Çarşamba - Saat: 11.00 
4.5.2006 Perşembe - Saat: 11.00 

* (10/41,170,177,263, 295) Esas Numaralı 
Meclis Araştırması Komisyonu 
2.5.2006 Sah - Saat: 14.00 

* (10/81, 234,286) Esas Numaralı 
Meclis Araştırması Komisyonu 
3.5.2006 Çarşamba - Saat: 14.00 

* Plan ve Bütçe Komisyonu 
2.5.2006 Sah - Saat: 15.00 
3.5.2006 Çarşamba - Saat: 14.00 

(10/254, 258) Esas Numaralı 
Meclis Araştırması Komisyonu 
4.5.2006 Perşembe - Saat: 14.00 

* Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 
Komisyonu 
2.5.2006 Sah - Saat: 16.00 

* Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
3.5.2006 Çarşamba - Saat: 10.30 

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu 
3.5.2006 Çarşamba - Saat: 10.30 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
96 NCİ BİRLEŞİM 2 MAYIS 2006 SALI SAAT: 15.00 

0 1 - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1.- Çanakkale Milletvekili İsmail Özay'm; 4533 Sayılı Gelibolu Yarımadası Tarihi Millî Parkı 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifinin (2/606), İçtüzüğün 37 nci 
maddesine göre doğrudan Gündeme alınmasına ilişkin önergesi 

2.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; Tabiî Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere 
Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanun Teklifinin (2/358), İçtüzüğün 37 nci maddesine göre doğru
dan Gündeme alınmasına ilişkin önergesi 

02 - ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

03 - SEÇIM 

"îte 

0 4 _ OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

"îte 

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 
(10/1.7) 

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 MECLÎS 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, içtüzüğün 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) 

- 6 - 96NCI BİRLEŞİM 



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 İlinin ekonomik ve sosyal 
sorunlarının araştırılarak kalkınması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/84) 
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47. - Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgül ve 26 Milletvekilinin, KOBİ'lerin sorunlarının 

araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/85) 

48. - Ağrı Milletvekili Halil Özyolcu ve 21 Milletvekilinin, Ağrı İlinin ekonomik ve sosyal 
açılardan yeterince gelişememesinin nedenlerinin araştırılarak kalkınması için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/86) 

49. - Erzurum Milletvekili Ömer Özyılmaz ve 31 Milletvekilinin, Erzurum İlinin ekonomik, 
sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/87) 

50. - Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgül ve 19 Milletvekilinin, kamu yönetiminin yeniden 
yapılandırılması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/88) 

51. - Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgül ve 19 Milletvekilinin, kamu yönetiminde bilgi 
teknolojilerinin kullanılması ve e-devlet konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/89) 

52. - Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün ve 19 Milletvekilinin, Manyas Kuş Gölü'nün çevre 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/90) 

53. - Tokat Milletvekili Mehmet Ergün Dağcıoğlu ve 21 Milletvekilinin, Tokat İlinin 
ekonomik, sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/91) 

54. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu ve 21 Milletvekilinin, Adıyaman İli Besni 
İlçesinin tarihi ve kültürel değerlerinin korunması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/93) 

55. - İstanbul Milletvekili Emin Şirin ve 21 Milletvekilinin, Türk basınının sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/94) 

56. - Kars Milletvekili Yusuf Selahattin Beyribey ve 58 Milletvekilinin, kamu yatırımları 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/97) 

57. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu ve 21 Milletvekilinin, Adıyaman İlinin 
ekonomik ve sosyal sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/98) 

58. - Malatya Milletvekili Ahmet Münir Erkal ve 31 Milletvekilinin, kayısı ürününün 
ekonomik değerinin artırılması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/99) 

59. - Karaman Milletvekili Mevlüt Akgün ve 42 Milletvekilinin, kamuda bürokrasinin 
azaltılarak hizmetlerde etkinlik ve verimliliğin sağlanması için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/100) 
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60. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 21 Milletvekilinin, üniversite kurulacak 

illerin ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/101) 

61. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 22 Milletvekilinin, kamuda geçici işçi statüsünde 
çalışanların durumu konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/102) 

62. - Tunceli Milletvekili V. Sinan Yerlikaya ve 25 Milletvekilinin, Munzur Vadisi Projesi 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/103) 

63. - Manisa Milletvekili Hasan Ören ve 21 Milletvekilinin, Gediz Nehrindeki kirliliğin ve 
tarımsal üretime etkilerinin araştırılarak havzadaki tarımın geliştirilmesi için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/104) 

64. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 27 Milletvekilinin, İzmir Aliağa Nemrut Körfezi 
Liman Projesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/105) 

65. - Hatay Milletvekili Abdülaziz Yazar ve 34 Milletvekilinin, eczacıların sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/106) 

66. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 22 Milletvekilinin, Sovyetler Birliğinin dağılmasıyla 
bağımsızlığını kazanan Avrasya ülkeleriyle ilişkiler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/107) 

67. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 24 Milletvekilinin, Marmara depremi 
sonrasında, yapılan yardımlar ve kamu ihaleleri ile ilgili iddiaların araştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/108) 

68. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 23 Milletvekilinin, doğalgaz politikası 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/109) 

69. - Ankara Milletvekili Eşref Erdem ve 22 Milletvekilinin, doğalgaz politikası konusunda ve 
Mavi Akım Projesi ile ilgili çeşitli iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/110) 

70. - Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı ve 42 Milletvekilinin, bürokratik engellerin 
azaltılarak hizmetlerde etkinlik ve verimliliğin sağlanması için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/112) 

71. - Mersin Milletvekili Hüseyin Özcan ve 33 Milletvekilinin, Mersin İlinin ekonomik ve 
sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/114) 

72. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 25 Milletvekilinin, Tekel'in, 
özelleştirilmesinin sigara sektöründe ortaya çıkaracağı sorunların araştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/115) 

73. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 21 Milletvekilinin, emeklilerin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/117) 
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74. - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oğuz 

Oyan, Mersin Milletvekili Mustafa Özyürek ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, ABD 
askerlerinin Kuzey Irak'ta bir grup Türk Silahlı Kuvvetleri personelini gözaltına alması olayında 
Hükümetin yürüttüğü politika konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/3) 

75. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 21 Milletvekilinin, elektrik üretim 
politikası ve Bölgesel Elektrik Tarifesi uygulaması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/119) 

76. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 21 Milletvekilinin, Millî Piyango İdaresinin 
özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/120) 

77. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli ve 25 Milletvekilinin, LPG ve akaryakıt 
istasyonlarının yer seçiminden kaynaklanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/121) 

78. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 25 Milletvekilinin, beyin göçünün nedenlerinin, 
boyutlarının ve etkilerinin araştırılarak, önlenmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/122) 

79. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber ve 36 Milletvekilinin, İskenderun Gümrük 
Başmüdürlüğünde pirinç ithalatındaki yolsuzluk ve kaçakçılık iddialarının araştırılarak alınması 
gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/124) 

80. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 25 Milletvekilinin, Trabzon-Çaykara-Uzungöl 
Beldesinin çevre kirliliği ve çarpık yapılaşma sorunlarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/126) 

81. - Konya Milletvekili Atilla Kart ve 69 Milletvekilinin, Seydişehir Eti Alüminyum 
Tesislerinin modernizasyonu ve özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/129) 

82. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit ve 30 Milletvekilinin, Hazar Gölündeki çevre 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/130) 

83. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 27 Milletvekilinin, araştırma ve geliştirme 
faaliyetlerinin incelenerek bilimsel ve teknolojik ilerleme için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/131) 

84. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 24 Milletvekilinin, muhtarların sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/132) 

85. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 24 Milletvekilinin, bireysel silahlanmanın 
nedenlerinin ve boyutlarının ortaya konularak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/133) 
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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 ayıramamalarının 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 balıkçılığındaki sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/146) 
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99. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 64 Milletvekilinin, Millî Eğitim 

Bakanlığındaki atama, yer değiştirme ve görevde yükselme uygulamalarıyla ilgili iddiaların 
araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/147) 

100. - Denizli Milletvekili Mehmet U. Neşşar ve 27 Milletvekilinin, temel ve koruyucu sağlık 
hizmetlerinin mevcut durumunun araştırılarak düzeltilmesi için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/149) 

101. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 22 Milletvekilinin, Irak'la yapılan petrol ve 
fueloil karşılığı akaryakıt ticaretiyle ilgili bazı iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/150) 

102. - Samsun Milletvekili Mehmet Kurt ve 20 Milletvekilinin, kapkaç olaylarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/151) 

103. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 23 Milletvekilinin, Gediz Nehrindeki kirliliğin ve çevreye 
etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/153) 

104. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 20 Milletvekilinin, polislerin meslekî ve sosyal 
sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/154) 

105. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 29 Milletvekilinin, Sözleşmeli Sağlık 
Personeli Seçme ve Yerleştirme Sınavının sonuçlarıyla ilgili iddiaların araştırılması amacıyla 
Anayasının 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/155) 

106. - Tokat Milletvekili İbrahim Çakmak ve 26 Milletvekilinin, Kelkit Havzasının ekonomik, 
sosyal ve çevresel sorunlarının araştırılarak bölgenin kalkınması ve potansiyelinin değerlendirilmesi 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/156) 

107.- Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 21 Milletvekilinin, katı atıklardan 
kaynaklanan sorunların araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/157) 

108. - İstanbul Milletvekili Bihlun Tamayhgil 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 Miçooğulları ve 23 Milletvekilinin, İstanbul'da Önder Babat 
isimli öğrencinin öldürülmesi olayının açıklığa kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/178) 

131.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 23 Milletvekilinin, TÜBİTAK Marmara 
Araştırma Merkezi Başkanının istifası konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/12) 

132. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 45 Milletvekilinin, Bingöl depremi 
sonrasında yaşanan olumsuzlukların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/181) 

133. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber ve 29 Milletvekilinin, kadının toplumdaki yerinin 
belirlenmesi, haklarının çağdaş medeniyetler düzeyine çıkarılabilmesi için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/183) 

134. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 37 Milletvekilinin, don olayları nedeniyle 
kayısı üreticilerinin uğradığı zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/184) 

135. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir ve 20 Milletvekilinin, ekonomik krizden etkilenen 
gençlerimizin sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/13) 

136. - Ankara Milletvekili Salih Kapusuz ve 42 Milletvekilinin, Atatürk Orman Çiftliğinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/186) 

137.- Çankırı Milletvekili Hikmet Özdemir ve 20 Milletvekilinin, Çankırı İli içerisindeki 
maden rezervlerinin araştırılıp ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/188) 
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138. - Ordu Milletvekili İdris Sami Tandoğdu ve 24 Milletvekilinin, Çernobil Faciasının 

neden olduğu sağlık sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/189) 

139. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 21 Milletvekilinin, TMSF ve RTÜK'ün 
bazı uygulamalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/190) 

140. - İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil ve 24 Milletvekilinin gençlerimizin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/191) 

141. - Tunceli Milletvekili V. Sinan Yerlikaya ve 29 Milletvekilinin, Tunceli İlinin turizm 
imkânlarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/192) 

142. - Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 23 Milletvekilinin, Türkiye'deki işsizliğin ve 
yoksulluğun boyutlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/193) 

143. - İstanbul Milletvekili Azmi Ateş ve 93 Milletvekilinin, Çernobil Faciasının bütün 
boyutlarıyla araştırılarak benzer olayların tekrarlanmaması için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/194) 

144. - Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 21 Milletvekilinin, oto tamirciliği ile 
uğraşan küçük esnaf ve sanatkârların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/195) 

145. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 20 Milletvekilinin, Türk Hava 
Yollarında son günlerde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/196) 

146. - Kahramanmaraş Milletvekili Hanefi Mahçiçek ve 20 Milletvekilinin, Avrupa Birliği 
uyum sürecinde esnaf ve sanatkârların sorunlarının araştırılarak, alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/197) 

147. - Mersin Milletvekili Hüseyin Özcan ve 29 Milletvekilinin, cezaevlerinde yaşanan 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/198) 

148. - İstanbul Milletvekili Birgen Keleş ve 24 Milletvekilinin, yabancıların Türkiye'de mülk 
edinmelerinin tüm yönleriyle araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/199) 

149. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 22 Milletvekilinin, tarımsal destekleme 
politikalarının amaç ve ilkeleri ile tarımsal sorunların tespit edilmesi ve alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/16) 
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150. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 22 Milletvekilinin, Gediz Nehrindeki kirlenmenin 

sebeplerinin ve sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/200) 

151. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 22 Milletvekilinin, Türkiye Kızılay 
Derneğinin içinde bulunduğu durumun saptanması ve sorunlarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/201) 

152. - Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 31 Milletvekilinin, işsizlik düzeyi ile istihdam 
hacmindeki olumsuzlukların boyutlarının araştırılarak gerekli politikaların belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/202) 

153. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 49 Milletvekilinin, orta ve yükseköğrenimin 
sorunları ile üniversite sınavlarına girişte yaşanan olumsuzlukların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/203) 

154. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 24 Milletvekilinin, medyanın sorunlarının 
çağdaş demokrasi çerçevesinde araştırılarak bağımsız ve tarafsız bir medya için gerekli yasal 
düzenlemelere zemin hazırlanması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/204) 

155. - Bursa Milletvekili Şerif Birinç ve 27 Milletvekilinin, Susurluk ve Nilüfer çaylarındaki 
kirliliğin nedenlerinin ve sorumlularının araştırılarak zararlı ve tehlikeli atıklardan arındırılması 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/205) 

156. - Trabzon Milletvekili M. Akif Hamzaçebi ve 22 Milletvekilinin, don olayının yarattığı 
zararın ekonomik boyutlarının araştırılarak fındık üreticilerinin sorunlarının çözümlenmesi için 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/206) 

157.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 19 Milletvekilinin, kadınların işgücüne 
katılımının önündeki engellerin ve olumsuzlukların saptanarak katılımın ve üretkenliğin artırılması 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca Bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/207) 

158. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 23 Milletvekilinin, ülkemizde tarım sektörünün 
yapısal sorunlarının dış ticaret açısından araştırılarak, ABD ve AB ülkelerinin uygulamalarına 
koşut tarımsal destekleme politikalarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca Bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/208) 

159. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 25 Milletvekilinin, kütüphanelerin durumunun 
ve eksikliklerinin saptanması ve sorunlara çözüm yollarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca Bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/209) 

160. - Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe ve 21 Milletvekilinin, Eber Gölünde 
meydana gelen kirliliğin ve çevresel etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca Bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/210) 
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161. - İstanbul Milletvekili Ali Topuz ve 22 Milletvekilinin, Türk Hava Yollarındaki yeni 

atamaların, bunun yol açtığı idarî ve teknik zafiyetlerin, yeni yönetimin uçuş güvenliğini tehdit 
eden uygulamalarının ve kâr eden kurumun daha sonra zarar etmesinin nedenlerinin araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/211) 

162. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 19 Milletvekilinin, ilaç sektörünün içinde 
bulunduğu durumun tespit edilip, Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumlarının izledikleri 
politikalar ile bu politikaların sonuçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/212) 

163. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 21 Milletvekilinin, Demiryollarında son 
zamanlarda meydana gelen tren kazalarının nedenlerinin, teknik personel ve aksaklıkların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerisi (10/213) 

164. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 20 Milletvekilinin Bursa-Orhaneli Termik 
Santralinin çevreyi kirletip kirletmediğinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/214) 

165. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 21 Milletvekilinin, 4916 Sayılı Kanunla 
yabancılara taşınmaz mal ve ayni hak edinme hakkının tanınmasının ekonomik-sosyal ve siyasal 
boyutlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/215) 

166. - Hatay Milletvekili Abdülaziz Yazar ve 22 Milletvekilinin, İskenderun limanında batan 
MV Ulla gemisinin batma nedenlerinin ve sorumlularının tespiti ile çevreye ve yöre halkına 
verebileceği zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/217) 

167. - Konya Milletvekili Atilla Kart ve 23 Milletvekilinin, yasa dışı örgütler ile emniyet, 
MİT ve yargı kuruluşları arasındaki ilişkiler konusunda ileri sürülen iddiaların araştırılarak sorum
lularının ve alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/218) 

168. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 23 Milletvekilinin, ilköğretim müfredatındaki 
köklü değişikliğin millî eğitimin temel hedefleri açısından araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla 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 Hikmet Özdemir ve 19 Milletvekilinin Çankırı İlinin ekonomik, 
sosyal ve kültürel sorunlarının araştırılarak kamu ve özel sektör yatırımlarının artırılması için 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/246) 

193. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 29 Milletvekilinin, sigara sanayiinin durumu ile 
sigara kaçakçılığının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/247) 

194. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel ve 43 Milletvekilinin, Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumunun mevcut hizmetlerinin araştırılarak sorunların tespiti ve alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/248) 
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195. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 43 Milletvekilinin, şarapçılık sektörünün araştırılarak 

sorunların tespiti ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/249) 

196. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik ve 44 Milletvekilinin, GAP kapsamındaki 
Şanlıurfa Akçakale ve Harran ovalarındaki tuzlanmanın ve alkalik sorunlarının nedenlerinin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 
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 Anayasanm 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 Anayasanm 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) 
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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 

pazarlamasmdaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 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 Sarıbaş'm, 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 Sarıbaş'm 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) 

297. - 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 araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/359) 
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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 İnal 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'm, 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 yıl 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'nm, 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'in, 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-Bandırma 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, İlköğretim 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 alınan 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, basına 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) 
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106. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, Bozüyük-Bilecik-Sakarya karayolu için sağlanan 

dış kaynaklı krediye ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanmdan 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 basma 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 miktan 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'nın, 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'ın, 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'ın, 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, Bartm-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. - Aryonkarahisar 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 (6/1536) 

190.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, SSK'hların 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) 

- 3 7 - 96 NCI BİRLEŞİM 



07 - SÖZLÜ SORULAR 

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. - Afyonkarahisar 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 Pekel'in, 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 BALOĞLU'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. Çankırı Milletvekili Tevfîk Akbak'ın; Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/731) (S. Sayısı: 1137) 
(Dağıtma tarihi: 3.4.2006) 

6. - 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) 

7. - Türkiye İstatistik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/1184) (S. Sayısı: 1142) (Dağıtma tarihi: 19.4.2006) 

8. 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) 

9. - 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) 

10. 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) 

11. 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) 

12. 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) 

13. 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) 

14. - Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında 
Kanun Tasarısı ve İğdır Milletvekili Dursun Akdemir ile Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan ve 
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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) 

15. - 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 Seyfı'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) 

16. 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) 

17. 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) 

18. 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) 

19. 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) 

20. 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) 

21. 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) 

22. 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) 

23. X - Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile 
Özbekistan Cumhuriyeti Dış Ekonomik İlişkiler Ajansı Arasında İşbirliği Protokolünün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/970) (S. Sayısı: 853) (Dağıtma tarihi: 7.4.2005) 

24. 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) 
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25. 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) 

26. 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) 

27. 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) 

28. 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) 

29. 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) 

30. 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) 

31. 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) 

32. 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) 

33. 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) 

34. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/962) (S. Sayısı: 883) (Dağıtma tarihi: 26.4.2005) 

35. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Turizm 
Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/987) (S. Sayısı: 
884) (Dağıtma tarihi: 26.4.2005) 
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36. 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) 

37. 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) 

38. 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) 

39. 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) 

40. 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) 

41. 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) 

42. 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) 

43. 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) 

44. 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) 

45. X - Asya Karayolları Ağı Hükümetierarası Anlaşmasına Katılmamızın Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/1016) (S. Sayısı: 937) (Dağıtma tarihi: 20.6.2005) 

46. X - Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Eğitim Enstitüsü Kurucu Belgesinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/1026) (S. Sayısı: 965) (Dağıtma tarihi: 29.6.2005) 

47. X - WIPO İcralar ve Fonogramlar Andlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/1021) (S. Sayısı: 964) (Dağıtma tarihi: 30.6.2005) 
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48. X - WIPO Telif Hakları Andlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğu Hakkında 

Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/1027) (S. Sayısı: 966) (Dağıtma tarihi: 30.6.2005) 

49. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Etyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, 
Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1037) (S. Sayısı: 967) 
(Dağıtma tarihi: 30.6.2005) 

50. X - Avrupa Sosyal Şartına Değişiklik Getiren Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/967) (S. Sayısı: 976) (Dağıtma tarihi: 13.7.2005) 

51. X - (Gözden Geçirilmiş) Avrupa Sosyal Şartının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/968) (S. Sayısı: 977) (Dağıtma tarihi: 13.7.2005) 

52. - Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/997) (S. 
Sayısı: 945) (Dağıtma tarihi: 21.6.2005) 

53. - Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ile Nevşehir Milletvekilleri Mehmet Elkatmış ve Osman Seyfi'nin; 6968 Sayılı Ziraî 
Mücadele ve Karantina Kanununun 16 ncı Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/923, 2/346) (S. Sayısı : 697) 
(Dağıtma tarihi: 2.12.2004) 

54. X - Tohumculuk Kanunu Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 
(1/822) (S. Sayısı: 662) (Dağıtma tarihi: 14.9.2004) 

55. - Özel Öğretim Kurumları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Millî 
Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/857) (S. Sayısı: 682) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

56. - Elektrik Piyasası Kanunu, Doğal Gaz Piyasası Kanunu ve Petrol Piyasası Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi 
ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/834) (S. Sayısı: 647) (Dağıtma tarihi: 12.7.2004) 

57. - Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/621) (S. Sayısı: 633) (Dağıtma tarihi: 2.7.2004) 

58. - Dahiliye Memurları Kanunu, İl İdaresi Kanunu, İçişleri Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri 
Hakkında Kanun ve Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/802) (S. Sayısı: 461) (Dağıtma tarihi: 1.6.2004) 

59. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman ve 14 Milletvekilinin; Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu 
Raporu (2/182) (S. Sayısı: 300) (Dağıtma tarihi: 8.12.2003) 

60. - 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki 
Cetvellerin Diyanet İşleri Başkanlığına Ait Bölümünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/622) (S. Sayısı: 201) (Dağıtma tarihi: 2.7.2003) 

61. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın; 24.2.1983 Tarih ve 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar 
Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/121) (S. Sayısı: 210) (Dağıtma tarihi: 3.7.2003) 
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62. - Mardin Milletvekili Muharrem Doğan ve 22 Milletvekilinin; Yükseköğretim Kurumları 

Teşkilâtı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/23) (S. Sayısı: 129) (Dağıtma tarihi: 1.5.2003) (*) 

63. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 53 Milletvekilinin; 3 Mart'in Her Yıl "Laiklik ve 
Öğretim Birliği Bayramı" Olarak Kutlanması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/93) (S. Sayısı: 139) (Dağıtma tarihi: 20.5.2003) (*) 

64. - Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in; Bayburt İlinde Konursu, Gökçedere ve Masat 
Adıyla Üç Yeni İlçe Kurulmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/17) (S. Sayısı: 140) (Dağıtma tarihi: 22.5.2003) (*) 

65. - Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı'nın; Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı 
Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/114) 
(S. Sayısı: 176) (Dağıtma tarihi: 17.6.2003) 

66. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın; 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa "Geçici 
Ek Madde" Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/139) (S. Sayısı: 245) (Dağıtma tarihi: 24.7.2003) 

67. - Artvin Milletvekili Orhan Yıldız ve Üç Milletvekilinin; Kamulaştırma Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/173) (S. Sayısı: 
256) (Dağıtma tarihi: 28.7.2003) 

68. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın; Küçük Esnaf ve Sanatkârlar ile Küçük ve Orta 
Büyüklükteki İşletme Kredilerinde 1.1.2003 Tarihine Kadar Olan Senet Protestolarının ve 
Karşılıksız Çeklerin Nazara Alınmaması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/110) (S. Sayısı: 278) (Dağıtma tarihi: 13.11.2003) 

69. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 56 Milletvekilinin; Atatürk Millî Parkı Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/159) (S. 
Sayısı: 279) (Dağıtma tarihi: 13.11.2003) 

70. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman'ın; Türk Ceza Kanununun 492 nci Maddesinin 
Yedinci Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/54) (S. Sayısı: 404) (Dağıtma tarihi: 16.4.2004) 

71. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 96 Milletvekilinin; 17 Nisan'in Her Yıl 
"Eğitim Bayramı" Olarak Kutlanması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/126) (S. Sayısı: 417) (Dağıtma tarihi: 26.4.2004) 

72. - Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin ve 9 Milletvekilinin; 4736 Sayılı Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/248) (S. Sayısı: 418) (Dağıtma tarihi: 26.4.2004) 

73. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde 
Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/243) (S. Sayısı: 581) (Dağıtma tarihi: 11.6.2004) 

74. - Bitlis Milletvekili Vahit Kiler'in; Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor Komisyonu Raporu (2/249) (S. Sayısı: 615) (Dağıtma tarihi: 25.6.2004) 
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75. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/137) (S. Sayısı: 483'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

76. - Aydın Milletvekili Mehmet Semerci'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Aydın Milletvekili Mehmet Semerci'nin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/167) (S. Sayısı: 487'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

77. - Artvin Milletvekili Orhan Yıldız'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/168) (S. Sayısı: 488'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

78. - Konya Milletvekili Atilla Kart'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Konya Milletvekili Atilla Kart'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/176) (S. Sayısı: 489'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

79. - Denizli Milletvekili Mehmet Salih Erdoğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/180) (S. Sayısı: 490'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

80. - Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Koca'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/186) (S. Sayısı: 491'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

81. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/187) (S. Sayısı: 492'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

82. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/192) (S. Sayısı: 493'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

83. - Çorum Milletvekili Muzaffer Külcü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/222) (S. Sayısı: 499'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

84. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'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) 

85. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/92) (S. Sayısı: 469'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

86. - Kayseri Milletvekili Abdullah Gül'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/93) (S. Sayısı: 470'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

87. - İstanbul Milletvekili Abdülkadir Aksu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/94) (S. Sayısı: 471 'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

88. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/95) (S. Sayısı: 472'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

89. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/96) (S. Sayısı: 473'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

90. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/97) (S. Sayısı: 474'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

91. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/98) (S. Sayısı: 475'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

92. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
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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) 

93. - Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 14 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/100) (S. Sayısı: 477'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

94. - Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/101) (S. Sayısı: 478'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

95. - Kahramanmaraş Milletvekili Ali Sezai'm Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/102) (S. Sayısı: 479'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

96. - Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/104) (S. Sayısı: 480'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

97. - Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/105) (S. Sayısı: 481'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

98. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/132) (S. Sayısı: 482'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

99. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/138) (S. Sayısı: 484'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

100. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/146) (S. Sayısı: 485'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 
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101. - Düzce Milletvekili Metin Kaşıkoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/162) (S. Sayısı: 486'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

102. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/211) (S. Sayısı: 494'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

103. - Yozgat Milletvekili Mehmet Erdemir'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/212) (S. Sayısı: 495 'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

104. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/214) (S. Sayısı: 497'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

105. - Çorum Milletvekili Muzaffer Külcü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/220) (S. Sayısı: 498'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

106. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/223) (S. Sayısı: 500'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

107. - Çorum Milletvekili Muzaffer Külcü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/224) (S. Sayısı: 501'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

108. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'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'm İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/225) (S. Sayısı: 502'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

109. - Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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Raporu ve Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/230) (S. Sayısı: 503'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

110.- Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/231) (S. Sayısı: 504'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

111.- Hatay Milletvekili Sadullah Ergin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/244) (S. Sayısı: 505'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

112. - Kahramanmaraş Milletvekili Hanefi Mahçiçek'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/245) (S. Sayısı: 506'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

113. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/247) (S. Sayısı: 507'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

114. - Mersin Milletvekili Mustafa Eyiceoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/248) (S. Sayısı: 539'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

115.- Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/249) (S. Sayısı: 510'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

116.- Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/250) (S. Sayısı: 51 l'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

117. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/251) (S. Sayısı: 512'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

118. - Mersin Milletvekili Mustafa Eyiceoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
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Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/259) (S. Sayısı: 513"e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

119. - Kocaeli Milletvekilleri Nihat Ergün ve Osman Pepe'nin Yasama Dokunulmazlıklarının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/268) (S. Sayısı: 516'ya 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

120. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/269) (S. Sayısı: 517'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

121. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/270) (S. Sayısı: 518'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

122. - Karaman Milletvekili Fikret Ünlü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Karaman Milletvekili Fikret Ünlü'nün İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/271) (S. Sayısı: 519'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

123. - Kocaeli Milletvekili Nevzat Doğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/272) (S. Sayısı: 520'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

124. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/273) (S. Sayısı: 521'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

125. - Gaziantep Milletvekili Mehmet Sarı'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/282) (S. Sayısı: 529"a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

126. - Kütahya Milletvekili Soner Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/283) (S. Sayısı: 530'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 
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127. - Kocaeli Milletvekilleri Mehmet Vecdi Gönül, Osman Pepe ve Nevzat Doğan'ın 

Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği 
Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel 
Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/284) 
(S. Sayısı: 531'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

128. - Kocaeli Milletvekili Nevzat Doğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/285) (S. Sayısı: 532'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

129. - Kocaeli Milletvekilleri Nevzat Doğan ve Nihat Ergün'ün Yasama Dokunulmaz
lıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine 
Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 
15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/286) (S. Sayısı: 533'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

130. - Kocaeli Milletvekilleri Nihat Ergün ve Muzaffer Baştopçu'nun Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 
15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/287) (S. Sayısı: 534'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

131. - Kocaeli Milletvekilleri Nevzat Doğan ve Nihat Ergün'ün Yasama 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) 

132. - Kocaeli Milletvekilleri Osman Pepe, Mehmet Vecdi Gönül, Nevzat Doğan ve 
Muzaffer Baştopçu'nun Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık 
Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun 
Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve 
Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Raporlara İtirazı (3/289) (S. Sayısı: 536'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

133. - Kocaeli Milletvekilleri Nihat Ergün, Mehmet Vecdi Gönül ve Muzaffer Baştopçu'nun 
Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği 
Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel 
Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/261) 
(S. Sayısı: 515'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 24.11.2004) 

134. - Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 

- 5 6 - 96 NCI BİRLEŞİM 



08 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/299) (S. Sayısı: 537'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 24.11.2004) 

135. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/305) (S. Sayısı: 538'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 24.11.2004) 

136. - Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/306) (S. Sayısı: 540'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 24.11.2004) 

137. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/260) (S. Sayısı: 514'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

138. - Kocaeli Milletvekilleri Nevzat Doğan ve Osman Pepe'nin Yasama Dokunulmazlıklarının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/274) (S. Sayısı: 522'ye 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

139. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/276) (S. Sayısı: 523'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

140. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/277) (S. Sayısı: 524'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

141. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/278) (S. Sayısı: 525'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

142. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/279) (S. Sayısı: 526'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 
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143. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/280) (S. Sayısı: 527'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

144. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/281) (S. Sayısı: 528'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

145.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 22 Milletvekilinin; 4077 Sayılı 
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 10/A Maddesine Bir Fıkra İlave Edilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/186) 
(S. Sayısı: 719) (Dağıtma tarihi: 21.12.2004) 

146. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçmbayır'ın; 3067 Sayılı Kalkınma Planlarının Yürürlüğe 
Konması ve Bütünlüğün Korunması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma 
Önergesi (2/235) (S. Sayısı: 720) (Dağıtma tarihi: 21.12.2004) 

147. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/307) (S. Sayısı: 541*e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

148. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/309) (S.Sayısı: 543'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

149. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kars Milletvekili Selami Yiğit'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/310) (S.Sayısı: 544'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

150. - Kayseri Milletvekili Adem Baştürk ile Kahramanmaraş Milletvekili Nevzat Pakdil'in, 
Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği 
Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Malatya Milletvekili Muharrem 
Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/311) (S.Sayısı: 
545'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

151.- Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'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 Ustün'ün İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/312) (S.Sayısı: 546'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 
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152. - Edirne Milletvekili Ali Ayağ'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 

Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/313) (S.Sayısı: 547'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

153.- Mersin Milletvekili Ali Er'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/328) (S.Sayısı: 548'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

154. - Trabzon Milletvekili Şevket Arz'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Trabzon Milletvekili Şevket Arz'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/334) (S.Sayısı: 549"a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

155. - İstanbul Milletvekili İdris Naim Şahin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/335) (S.Sayısı: 550'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

156. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/339) (S.Sayısı: 553'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

157. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/340) (S.Sayısı: 554'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

158. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/341) (S.Sayısı: 555'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

159.- Kayseri Milletvekili Adem Baştürk, Kahramanmaraş Milletvekili Nevzat Pakdil ile 
İstanbul Milletvekilleri Mehmet Mustafa Açıkalın ve Hüseyin Besli'nin Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 
4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/352) (S.Sayısı: 565'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

160. - İstanbul Milletvekili Kemal Unakıtan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
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Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/452) (S.Sayısı: 586'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

161. - Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/337) (S.Sayısı: 551*e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

162. - İstanbul Milletvekili Mehmet Sekmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/338) (S.Sayısı: 552*ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

163. - Samsun Milletvekili Mustafa Çakır'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/342) (S.Sayısı: 556"ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

164. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melikin Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/345) (S.Sayısı: 559'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

165. - Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/346) (S.Sayısı: 560'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

166. - Şanlıurfa Milletvekili A. Müfit Yetkin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/347) (S.Sayısı: 561'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

167. - İstanbul Milletvekili Mehmet Mustafa Açıkalın ile Kayseri Milletvekili Adem 
Baştürk'ün Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın 
Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Bursa Milletvekili 
Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazları 
(3/350) (S.Sayısı: 563*e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

168. - İstanbul Milletvekilleri Mehmet Mustafa Açıkalın, İdris Naim Şahin, Kayseri 
Milletvekili Adem Baştürk, Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Sivas Milletvekili Selami Uzun 
ve Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı'nın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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Raporları ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/351) (S.Sayısı: 564'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

169. - Karaman Milletvekili Yüksel Çavuşoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/377) (S.Sayısı: 567'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

170. - Düzce Milletvekili Fahri Çakır'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/378) (S.Sayısı: 568'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

171. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/380) (S.Sayısı: 570'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

172. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/389) (S.Sayısı: 571*e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

173. - Kayseri Milletvekili Adem Baştürk'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/390) (S.Sayısı: 572'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

174. - Kayseri Milletvekili Adem Baştürk'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/403) (S.Sayısı: 573'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

175. - Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/404) (S.Sayısı: 574'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

176. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/410) (S.Sayısı: 577'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

177. - Siirt Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
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Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/420) (S.Sayısı: 578'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

178. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/421) (S.Sayısı: 585'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

179. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Konya Milletvekili Atilla Kart'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/453) (S.Sayısı: 587'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

180. - Burdur Milletvekili Bayram Özçelik'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/454) (S.Sayısı: 588'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

181. - Bursa Milletvekili Mehmet Emin Tutan ve Giresun Milletvekili Ali Temür'ün 
Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği 
Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Bursa Milletvekili Mehmet 
Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazları (3/455) 
(S.Sayısı: 589'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

182. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/308) (S. Sayısı: 542'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

183. - Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı ile Kayseri Milletvekili Adem Baştürk'ün Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 
7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/343) (S. Sayısı: 557'ye 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

184. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/344) (S. Sayısı: 558'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

185. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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Raporu ve Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/349) (S. Sayısı: 562'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

186. - Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe'nin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/365) (S. Sayısı: 566'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

187. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/379) (S. Sayısı: 569'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

188. - Kayseri Milletvekili Adem Baştürk'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/405) (S. Sayısı: 575'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

189. - Siirt Milletvekili Öner 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) 

190. - Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/456) (S. Sayısı: 590'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

191.- Zonguldak Milletvekili Nadir Saraç'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Zonguldak Milletvekili Nadir Saraç'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/457) (S. Sayısı: 591'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

192. - Düzce Milletvekili Fahri Çakır'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/462) (S. Sayısı: 592'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

193. - Zonguldak Milletvekili Nadir Saraç'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Zonguldak Milletvekili Nadir Saraç'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/463) (S. Sayısı: 593 'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

194. - Çanakkale Milletvekili İbrahim Köşdere'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
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Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/465) (S. Sayısı: 595'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

195. - Siirt Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Milletvekilleri Mehmet Mustafa 
Açıkalın ve İdris Naim Şahin ile Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan'ın Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 
4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/466) (S. Sayısı: 596'ya 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

196. - Mardin Milletvekili Muharrem Doğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/467) (S.Sayısı: 597'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

197. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'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) 

198. - 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) 

199. - Mersin Milletvekili Vahit Çekmez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/494) (S.Sayısı: 600'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

200. - Denizli Milletvekili Osman Nuri Filiz'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/495) (S.Sayısı: 601 'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

201.- Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/496) (S.Sayısı: 602'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

202. - Konya Milletvekili Özkan Öksüz'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/497) (S.Sayısı: 603'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

203. - Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/498) (S.Sayısı: 604'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

204. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/500) (S.Sayısı: 605'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

205. - Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/501) (S.Sayısı: 606'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

206. - Şanlıurfa Milletvekili Abdurrahman Müfit Yetkin'in Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/502) (S.Sayısı: 607'ye 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihi: 3.1.2005) 

207. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın; 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, 
Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/227) (S. Sayısı: 732) 
(Dağıtma tarihi: 13.1.2005) 

208. X - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 24 Milletvekilinin, 2108 No.lu 
Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanununda Yapılması Gereken Değişiklikle İlgili Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/185) 
(S. Sayısı: 735) (Dağıtma tarihi: 17.1.2005) 

209. - Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in; Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Ek ve 
Geçici Maddeler Eklenmesi ve 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma Önergesi (2/269) (S. Sayısı: 792) (Dağıtma tarihi: 16.2.2005) 

210. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in; Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/263) (S. Sayısı: 800) 
(Dağıtma tarihi: 22.2.2005) 

211.- İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 58 Milletvekilinin; "3069 Sayılı Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Üyeliği ile Bağdaşmayan İşler Hakkında Kanun" ile "3628 Sayılı Mal 
Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu"nda Değişiklik Yapılması 
ve "TBMM Etik Komisyonunun Kurulmasına" İlişkin Yasa (SİYASÎ AHLÂK YASASI) Teklifi 
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ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/22) (S. Sayısı: 801) 
(Dağıtma tarihi: 22.2.2005) 

212. X - Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/572) 
(S. Sayısı: 817) (Dağıtma tarihi: 2.3.2005) 

213. - Malatya Milletvekilleri Ferit Mevlüt Aslanoğlu, Ali Osman Başkurt, Süleyman Sarıbaş, 
Muharrem Kılıç, Fuat Ölmeztoprak ve Miraç Akdoğan ile 8 Milletvekilinin; 78 Sayılı 
Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ile 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli 
Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/100) (S. Sayısı: 826) (Dağıtma tarihi: 2.3.2005) 

214. - Sıtma ve Frengi İlaçları İçin Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Sağlık, 
Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/567) (S. Sayısı: 828) (Dağıtma tarihi: 4.3.2005) 

215. - Tekirdağ Milletvekili Tevfık Ziyaeddin Akbulut'un; Yolsuzlukla Mücadele Günü 
Hakkında Kanun Teklifi ile İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz Ketenci ve 27 Milletvekilinin; 
Yolsuzlukla Mücadele Günü Düzenlenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(2/369, 2/204) (S. Sayısı: 830) (Dağıtma tarihi: 8.3.2005) 

216.- Devlet Memurları Kanunu ve İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe 
Komisyonları Raporları (1/948) (S. Sayısı: 834) (Dağıtma tarihi: 10.3.2005) 

217.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ile 46 Milletvekilinin; 14.9.1971 Tarihli ve 1479 
Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa Bir 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma Önergesi (2/352) (S. Sayısı: 841) (Dağıtma tarihi: 24.3.2005) 

218. - Polis Yüksek Öğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/932) (S. Sayısı: 844) (Dağıtma tarihi: 29.3.2005) 

219. - Diyarbakır Milletvekili Cavit Torun'un; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/338) (S. Sayısı: 859) (Dağıtma tarihi: 7.4.2005) 

220. - Tokat Milletvekili Zeyid Aslan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Adana Milletvekili Ziya Yergök ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/524) (S. Sayısı: 742'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

221. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/525) (S. Sayısı: 743'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

222. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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Raporu ve Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/527) (S. Sayısı: 744'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

223. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/528) (S. Sayısı: 745'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

224. - İstanbul Milletvekili Memduh Hacıoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İstanbul Milletvekili Memduh Hacıoğlu'nun İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/549) (S. Sayısı: 746'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

225. - Antalya Milletvekili Deniz 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'm İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/557) (S. Sayısı: 747'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

226. - Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Adana Milletvekili Ziya Yergök ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/560) (S. Sayısı: 748'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

227. - Tokat Milletvekilleri Orhan Ziya Diren ile Feramus Şahin'in Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Tokat Milletvekilleri Orhan Ziya Diren ile 
Feramus Şahin'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/574) (S. Sayısı: 749'a 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

228. - Konya Milletvekilleri Hasan Angı, Remzi Çetin, Kerim Özkul, Mehmet Kılıç ve 
Muharrem Candan'ın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık 
Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun 
Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve 
Adana Milletvekili Ziya Yergök ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Raporlara İtirazı (3/584) (S. Sayısı: 750'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

229. - Tokat Milletvekili Mehmet Ergün Dağcıoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona 
Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Adana Milletvekili Ziya Yergök ve 
6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/594) (S. Sayısı: 
751'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

230. - Yozgat Milletvekili Mehmet Erdemir'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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Raporu ve izmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/624) (S. Sayısı: 767'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

231. - Ordu Milletvekili İdris Sami Tandoğdu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ordu Milletvekili İdris Sami Tandoğdu'nun İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/625) (S. Sayısı: 768'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

232. - Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/626) (S. Sayısı: 769'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

233. - Afyonkarahisar Milletvekilleri Ahmet Koca ve Sait Açba'nın Yasama Dokunul
mazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine 
Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/627) (S. Sayısı: 770'e 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

234. - Sivas Milletvekili Orhan Taş'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/629) (S. Sayısı: 771 'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

235. - Niğde Milletvekili Mahmut Uğur Çetin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/630) (S. Sayısı: 772'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

236. - Karabük Milletvekili Mehmet Ceylan'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 (3/631) (S. Sayısı: 773'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

237. - Karabük Milletvekili Ali Öğüten'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/632) (S. Sayısı: 774'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

238. - Karabük Milletvekili Hasan Bilir'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Atila Emek ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/633) (S. Sayısı: 775'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 
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239. - Çorum Milletvekili Ali Yüksel Kavuştu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/634) (S. Sayısı: 776'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

240. - Adana Milletvekili Tacİdar Seyhan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Adana Milletvekili Tacidar Seyhan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/636) (S. Sayısı: 777'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

241.- Karabük Milletvekili Mehmet Ceylan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/637) (S. Sayısı: 778'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

242. - Kütahya Milletvekili Soner Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/638) (S. Sayısı: 779'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

243. - Mersin Milletvekili Vahit Çekmez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Mersin Milletvekili Vahit Çekmez'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/639) (S. Sayısı: 780'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

244. - Konya Milletvekili Halil Ürün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/642) (S. Sayısı: 782'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

245. - Karabük Milletvekili Ali Öğüten'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Atila Emek ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/643) (S. Sayısı: 783 'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

246. - Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Atila Emek ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/573) (S. Sayısı: 784'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

247. - İzmir Milletvekili Muharrem Toprak'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 

- 6 9 - 96 NCI BİRLEŞİM 



08 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
Raporu ve İzmir Milletvekili Muharrem Toprak'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/628) (S. Sayısı: 785'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

248. - Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay ile Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 
34 Milletvekilinin; Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/59, 2/281) (S. Sayısı: 886) 
(Dağıtma tarihi: 26.4.2005) 

\ 249.- Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/1001) (S. Sayısı: 887) 
(Dağıtma tarihi: 2.5.2005) 

250. - Er Kazanından İaşe Edileceklere İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/778) (S. Sayısı: 889) (Dağıtma tarihi: 5.5.2005) 

251. - Mesleki Eğitim Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, 
Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/1010) (S. Sayısı: 892) (Dağıtma tarihi: 5.5.2005) 

252. - İzmir Milletvekili Zekeriya Akçam'ın; Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Kanununun 
Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor Komisyonu Raporu (2/414) (S. Sayısı: 893) (Dağıtma tarihi: 5.5.2005) 

253. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/213) (S. Sayısı: 496'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 16.5.2005) 

254.- Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye (Kabotaj) ve Limanlarla Kara Suları 
Dahilinde İcrayı San'at ve Ticaret Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/1018) (S. Sayısı: 
913) (Dağıtma tarihi: 24.5.2005) 

255.- Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ile Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/663, 1/738) 
(S. Sayısı: 917) (Dağıtma tarihi: 31.5.2005) 

256. - Çavuş ve Uzman Çavuş Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/795) (S. Sayısı: 923) (Dağıtma 
tarihi: 7.6.2005) 

257.- Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/881) (S. Sayısı: 924) 
(Dağıtma tarihi: 7.6.2005) 

258. - Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (1/985) (S. Sayısı: 925) (Dağıtma tarihi: 7.6.2005) 

259. - Er ve Erbaş Harçlıkları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/998) (S. Sayısı: 926) (Dağıtma tarihi: 7.6.2005) 

260. - Doğal Gaz Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile 
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/1041) 
(S. Sayısı: 931) (Dağıtma tarihi: 13.6.2005) 
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261. - 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) 

262. - Karaman Milletvekili Mevlüt Akgün ile 10 Milletvekilinin ve Samsun Milletvekili 
İlyas Sezai Önder ile 6 Milletvekilinin; Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifleri ile Adalet Komisyonu Raporu (2/480, 2/483) (S. Sayısı: 968) (Dağıtma tarihi: 
29.6.2005) 

263. X - Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler 
Sözleşmesinin 17. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Deniz Yoluyla Yapılan Kaçakçılıkla 
Mücadele Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/1044) (S. Sayısı: 1001) (Dağıtma tarihi: 24.10.2005) 

264. X - Çocuklarla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1071) (S. Sayısı: 
1002) (Dağıtma tarihi: 24.10.2005) 

265. X - 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) 

266. 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) 

267. 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) 

268. 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) 

269. - 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) 

270. - Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Atila Emek ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/691) (S. Sayısı: 980'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

271. - 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) 
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272. - Kahramanmaraş Milletvekili Hanefi Mahçiçek'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatmm 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) 

273. - 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) 

274. - 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) 

275. - 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) 

276.- 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) 

277. - 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) 

278.- 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) 

279. - 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) 

280. - Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun 
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Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve 
Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun v 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/748) (S. Sayısı: 990'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

281.- 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) 

282.- 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) 

283. - 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) 

284. - 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) 

285. - Mardin Milletvekili Selahattin Dağ'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 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) 

286. - 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) 

287. - 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) 

288. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın; Yeniceoba Adıyla Yeni İlçe Kurulması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/130) 
(S. Sayısı: 1020) (Dağıtma tarihi: 28.11.2005) 

289. - 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) 

290. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında 
Güvenlik, Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerle Mücadele Alanında İşbirliği Anlaşmasının 
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Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ile Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/1080) (S. Sayısı: 1024) (Dağıtma tarihi: 28.11.2005) 

291. 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) 

292. 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) 

293. 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) 

294. 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) 

295. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/1062) (S. Sayısı: 1033) (Dağıtma tarihi: 5.12.2005) 

296. 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) 

297. 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) 

298. X - Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu (1/1101) (S. Sayısı: 1037) (Dağıtma tarihi: 12.12.2005) 

299. - 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) 

300. - 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) 

301. - 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) 

302. 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) 

303. 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 
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Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/1087) (S. Sayısı: 1044) (Dağıtma tarihi: 21.12.2005) 

304. 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) 

305. 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) 

306. - 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) 

307. X - Elektronik Haberleşme Kanunu Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonu Raporu (1/1120) (S. Sayısı: 1057) (Dağıtma tarihi: 5.1.2006) 

308. - 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) 

309. - 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) 

310. - 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) 

311. 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) 

312. - 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) 

313. - Bursa Milletvekili Şevket Orhan ile Balıkesir Milletvekili Ali Osman Sali'nin; 2863 
Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu 
Raporu (2/461) (S. Sayısı: 970 ve 970'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.6.2005 ve 27.1.2006) 

314.- Dilekçe Komisyonu Genel Kurulunun; 29.9.2005 Tarihli ve 8 Sayılı Karar Cetvelinde 
Yayımlanan ve Kesinleşmiş Bulunan, Belediye İmar Planlarında Okul Alanı Olarak Ayrılan 
GayrimenkuUer 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 

- 7 5 - 96 NCİ BİRLEŞİM 



08 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
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) 

315.- 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) 

316. 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) 

317. 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) 

318.- 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) 

319. - 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) 

320. 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) 

321. - 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) 

322. 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) 

323. - 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) 

324. - 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) 

325. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1049) (S. Sayısı: 1105) (Dağıtma tarihi: 7.3.2006) 
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08 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
326. 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) 

327. 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) 

328. 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) 

329. - 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) 

330. - 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) 

331.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) 

332. 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) 

333. 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) 

334. 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) 

335. 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) 

336. 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) 

337. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Veterinerlik 
Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
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08 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1140) (S. Sayısı: 1120) 
(Dağıtma tarihi: 17.3.2006) 

338. - 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) 

339. - 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) 

340. - 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) 

341.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) 

342. 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) 

343. 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) 

344. 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) 

345. 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) 

346. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Arasında Hukuki Konularda Adli 
Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasmm Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1144) (S. Sayısı: 1131) (Dağıtma tarihi: 29.3.2006) 

347. - Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (1/344) (S. Sayısı: 1132) (Dağıtma tarihi: 29.3.2006) 

348. - 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) 

349. - 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) 
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08 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
350. 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) 

351.X - Adalet ^e 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) 

352. - Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Erzurum 
Milletvekili Mustafa Nuri Akbulut'un; 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/805, 2/557) (S. Sayısı: 
1145) (Dağıtma tarihi: 27.4.2006) 

353. - Dilekçe Komisyonu Genel Kurulunun; 31.5.2005 Tarihli ve 6 Sayılı Karar Cetvelinde 
Yayımlanan ve Kesinleşmiş Bulunan, Bazı Televizyon Kanallarında Yayınlanan Programların 
Türk Aile Yapısını, Çocukların ve Gençlerin Psikolojik Gelişimini Olumsuz Etkilediği ve İlgili 
İdari Makamlar Tarafından Bu Programların Yayınının Engellenmesine Yönelik Gerekli 
Tedbirlerin Alınmadığı İddialarını İçeren Dilekçelere İlişkin 14 Numaralı Kararı, Bu Karara Karşı 
İlgili İdari 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 (5/23) (S. Sayısı: 1144) (Dağıtma 
tarihi: 28.4.2006) 

(X) Açık oylamaya tâbi işleri gösterir. 
(*) Hükümet bulunamadığından, görüşmeleri bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
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Dönem: 22 Yasama Yılı: 4 

TBMM (S. Sayısı: 1137) 
Çankırı Milletvekili Tevfik Akbak'm; Karayolları Trafik 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve 

İçişleri Komisyonu Raporu (2/731) 

Not: Tasarı; Başkanlıkça Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Adalet ile İçişleri Komisyonlarına 
havale edilmiştir. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi gerekçesi ile bir

likte ilişikte sunulmuştur. 
Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Tevfik Akbak 
Çankırı 

GENEL GEREKÇE 
3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile ülkenin ulaştır

ma sistem ve hizmetlerinin ülkenin ihtiyaçlarına uygun olarak tesisi ve geliştirilmesine, tüm ulaş
tırma modları arasında makul bir denge kurulmasına ilişkin verilen görevlerin yanında münhasıran 
karayolu taşımacılığı alanına yönelik olarak çıkarılan 10/7/2003 tarih ve 4925 sayılı Kanun ve 2918 
sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile Bakanlığa verilen çok önemli görev, yetki ve sorumluluklar 
mevcuttur. 

Bahiskonusu Kanunlar ile verilen görevlerin etkin bir şekilde yürütülmesi, yapılan yasal 
düzenlemelerden beklenen sonucun alınabilmesi ve karayolu taşımacılığında düzenli, etkin, güven
li ve verimli bir sektör oluşturabilmek amacıyla 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile Karayol
ları Genel Müdürlüğüne verilmiş bulunan "araçların ağırlık ve boyut kontrollerini yapmak veya 
yaptırmak ve aykırı görülen hususlar hakkında suç veya ceza tutanağı düzenlemek" şeklindeki 
görevin de Ulaştırma Bakanlığınca yapılmasının önem arz ettiği ve bu konuda zorunluluk bulun
duğu bir gerçektir. 

Bu amaçla, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 5 inci maddesi değiştirilmiş olup, 2918 
sayılı Karayolları Trafik Kanununun 7 nci maddesinin; i) bendi yürürlükten kaldırılarak, Karayol
ları Genel Müdürlüğünce verilen hizmetin, Ulaştırma Bakanlığınca veya yetkilendirilen gerçek 
veya tüzel kişilerce yapılmak üzere faaliyete geçirilinceye kadar devamını sağlamak amacıyla da 
anılan kanuna geçici bir madde eklenmiştir. 

Yukarıda belirtilen gerekçelerle, 2918 sayılı yasanın 7 nci maddesinin i) bendindeki görev, ay
nı Kanunun 8 inci maddesinin c) bendine ilave edilerek, araçların ağırlık ve boyut kontrollerini yap
mak veya yaptırmak ve denetlemenin yanında aykırı görülen hususlarla ilgili olarak sorumlular hak
kında ceza tutanağı düzenlemek ve 65 inci maddede yer alan idari para cezalarını vermek görevleri 
ile ilgili olarak Ulaştırma Bakanlığı görevli ve yetkili kılınmıştır. Araçların ağırlık ve boyut kontrol
lerini yapmak üzere Ulaştırma Bakanlığınca yetkilendirilme yapılması halinde bunların denetlen
mesi sonucunda aykırı hareketi tespit edilen işletme sahipleri ile ilgili olarak uygulamanın etkin 
yapılmasını teminen idari para cezası ve idari müeyyide öngörülmüştür. 



— 2 — 

Araç muayene istasyonları ile ilgili olarak yapılan ihale sonucunda ihaleyi kazanan tüzel kişilik 
ile henüz sözleşme imzalanmamasına rağmen bu maddede yapılacak değişikliklerin ihale şartlarını 
değiştireceği ve ihalenin iptalinin gündeme gelebileceği hususları düşünülerek 2918 sayılı yasanın 
35 inci maddesinin mevcut halinin muhafazası amacıyla gerekli düzenleme yapılmıştır. 

Ağırlık ve boyut bakımından karayolları trafik mevzuatına aykırı taşıma yapan taşıt sahip
lerinin yanında bu şekilde yük gönderenler için de müeyyide öngörülmüş olup, mevcut para cezası 
da, caydırıcılığı temin etmek amacıyla günün ekonomik koşullarına göre ayarlanmıştır. 

Diğer yandan, 4925 sayılı Kanun ile Avrupa Birliği mevzuatı doğrultusunda olmak üzere; 2918 
sayılı Kanun uyarınca ticari taşıt kullanan sürücülerin almakla zorunlu olduğu Ticari Taşıt Kullan
ma Belgesinden daha geniş kapsamlı bir düzenleme yapılarak, sürücülere Mesleki Yeterlilik Bel
gesi bulundurma şartı getirilmiştir. 

Ancak, Ulaştırma ve İçişleri Bakanlıklarına yoğun bir şekilde intikal eden dilekçelerden; 

Mesleki Yeterlilik Belgesi ile Ticari Taşıt Kullanma Belgesinin karıştırıldığı ve Trafik ekip
lerince sürücülerden Mesleki Yeterlilik Belgesi ibraz edilmesinin istenildiği, 

2918 sayılı Kanun gereğince Şoförler Odası tarafından verilen Ticari Taşıt Kullanma Bel
gelerinin verilmesi durdurulduğundan, Bakanlığımızdan acilen Mesleki Yeterlilik Belgesi (SRC 
Türü) düzenlenmesinin talep edildiği, 

Ulaştırma Bakanlığınca 3/9/2004 tarihli ve 25572 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolu 
Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği gereğince, karayolu taşımacılık 
faaliyetinde bulunacak sürücülerden 30/6/2006 tarihine kadar Mesleki Yeterlilik Belgesi (SRC 
türü) aranmayacağı cihetle, söz konusu belgenin verilmesi de bu aşamada mümkün olamadığından, 
ticari araç sürücülerinin zor durumda kaldıkları, tespit edilmiştir. 

Bu arada İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve TBMM İçişleri Komisyonunca kabul edilen 
"2918 sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı"nın 101 inci maddesinde; 
Ticari Taşıt Kullanma Belgesinin uygulamadan kaldırılması da yer almaktadır. 

Bu nedenlerle, ticari taşıt kullanan sürücüler için Ticari Taşıt Kullanma belgesi bulundurma zorun
luluğunun bir an önce uygulamadan kaldırılması gerekli görüldüğünden bu düzenleme yapılmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1.- 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile ül

kenin ulaştırma sistem ve hizmetlerinin ülkenin ihtiyaçlarına uygun olarak tesisi ve geliştirilmesine, 
tüm ulaştırma modları arasında makul bir denge kurulmasına ilişkin verilen görevlerin yanında 
münhasıran karayolu taşımacılığı alanına yönelik olarak çıkarılan 10.07.2003 tarih ve 4925 sayılı 
Kanun ile Bakanlığa verilen çok önemli görev, yetki ve sorumluluklar mevcuttur. 

Bahis konusu kanunlar ile verilen görevlerin etkin bir şekilde yürütülmesi, yapılan yasal 
düzenlemelerden beklenen sonucun alınabilmesi ve karayolu taşımacılılığında düzenle, etkin, 
güvenli ve verimli bir sektör oluşturabilmek amacıyla 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile 
Karayolları Genel Müdürlüğüne verilmiş bulunan "araçların ağırlık ve boyut kontrollerini yapmak 
veya yaptırmak ve aykırı görülen hususlar hakkında suç veya ceza tutanağı düzenlemek" şeklindeki 
görevin de Ulaştırma Bakanlığınca yapılmasının önem arz ettiği ve bu konuda zorunluluk bulun
duğu bir gerçektir. 
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Bu amaçla, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun bahis konusu bentteki görev, 8 inci mad
desinin (c) bendine ilave edilmiştir 

Madde 2.- Araç muayene istasyonları ile ilgili olarak yapılan ihale sonucunda ihaleyi kazanan 
tüzel kişilik ile henüz sözleşme imzalanmamasına rağmen bu maddede yapılacak değişikliklerin 
ihale şartlarını değiştireceği ve ihalenin iptalinin gündeme gelebileceği hususları düşünülerek 2918 
sayılı yasanın 35 inci maddesinin mevcut halinin muhafazası ve para cezalarında Yeni Türk Lirasına 
uyum sağlanması amacıyla gerekli düzenleme yapılmıştır. 

Madde 3.- Ağırlık ve boyut bakımından karayolları trafik mevzuatına aykırı taşıma yapan taşıt 
sahiplerinin yanında bu şekilde yük gönderenler için de müeyyide öngörülmüş olup, mevcut para 
cezası da, caydırıcılığı temin etmek amacıyla günün ekonomik koşullarına göre ayarlanmıştır. 

Madde 4.- Karayolları Genel Müdürlüğünce verilen hizmetin, Ulaştırma Bakanlığınca veya 
yetkilendirilen gerçek veya tüzel kişilere yaptınlması şeklinde değişiklik yapıldığından bu bent 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

Ayrıca, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 5 inci maddesi ile Avrupa Birliği mevzuatına 
uyum amacıyla karayoluyla ticari olarak yük ve yolcu taşımacılığında bulunacaklar için daha kap
samlı olan Mesleki Yeterlilik Şartı öngörüldüğünden ve bu Kanuna istinaden yayımlanan Karayolu 
Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliğinde de taşımacılara Mesleki Yeter
lilik Eğitimi Belgesi bulundurma ve ibraz etme zorunluluğu getirildiğinden, bu konuda mükerrer
liğin önlenmesi için 2918 sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

Madde 5.- Karayolları Genel Müdürlüğünce verilen hizmetin, Ulaştırma Bakanlığınca veya 
yetkilendirilen gerçek veya tüzel kişilerce yapılmak üzere faaliyete geçirilinceye kadar devamını 
sağlamak amacıyla geçici madde eklenmiştir. 

Madde 6.-Yürürlük maddesidir. 
Madde 7.- Yürütme maddesidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1137) 
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İçişleri Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

İçişleri Komisyonu 30/3/2006 
Esas No.: 2/731 
Karar No.: 37 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Çankırı Milletvekili Tevfık Akbak'ın "Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına 

İlişkin Kanun Teklifi", Başkanlığınızca 21/3/2006 tarihinde esas komisyon olarak Komisyonumuza, 
tali komisyon olarak da Adalet Komisyonu ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komis
yonuna havale edilmiştir. Komisyonumuz, 23/3/2006 tarihli 33 üncü toplantısında Teklifi gün
demine almış ve Teklifin olgunlaştırılması amacıyla bir alt komisyon kurulmasını kararlaştırmıştır. 
Alt Komisyon üyeliklerine seçilen Bursa Milletvekili Şevket Orhan, Eskişehir Milletvekili Muhar
rem Tozçöken, Hatay Milletvekili Fuat Geçen, İçel Milletvekili Ali Oksal, Kastamonu Milletvekili 
Sinan Özkan ve Zonguldak Milletvekili Nadir Saraç, Alt Komisyon başkanlığına Bursa Milletvekili 
Şevket Orhan'ı seçerek çalışmalarına başlamıştır. Alt Komisyon toplantılarına İçişleri, Adalet, 
Maliye, Bayındırlık ve İskan ve Ulaştırma bakanlıkları ile Türkiye Şoförler ve Otomobilciler 
Federasyonu ve RODER temsilcileri katılmıştır. Alt Komisyon, Teklif ile gerekçesini inceleyerek 
28/3/2006 tarihinde çalışmalarını tamamlamış ve raporunu Komisyonumuza sunmuştur. Komis
yonumuz, 30/3/2006 tarihli 34 üncü toplantısında Teklif sahibi ile İçişleri, Adalet, Maliye, Bayındır
lık ve İskân ve Ulaştırma bakanlıkları temsilcilerinin de katılımıyla Teklifi inceleyip görüşmüştür. 

Bilindiği gibi 10/7/2003 tarih ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ile "karayolu 
taşımalarını ülke ekonomisinin gerektirdiği şekilde düzenlemek, taşımada düzeni ve güvenliği sağ
lamak, taşımacı, acente ve taşıma işleri komisyoncuları ile nakliyat ambarı ve kargo işletmeciliği ve 
benzeri hizmetlerin şartlarını belirlemek, taşıma işlerinde istihdam edilenlerin niteliklerini, hak
larını ve sorumluluklarını saptamak, karayolu taşımalarının, diğer taşıma sistemleri ile birlikte ve 
birbirlerini tamamlayıcı olarak hizmet vermesini ve mevcut imkânların daha yararlı bir şekilde kul
lanılmasını sağlamak" görevi Ulaştırma Bakanlığına verilmiştir. Ancak bu genel yetkiye rağmen, 
çeşitli yasalardaki özel düzenlemeler nedeniyle ayrıntı sayılabilecek kimi yetkilerin başka bakanlık
larda kaldığı görülmektedir. Bunlardan biri de 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda Karayol
ları Genel Müdürlüğüne verilen "araçların ağırlık ve boyut kontrollerini yapmak veya yaptırmak ve 
aykırı görülen hususlar hakkında suç veya ceza tutanağı düzenlemek" biçimindeki yetkidir. Teklif 
bu yetkinin de Karayolları Genel Müdürlüğünden alınarak Ulaştırma Bakanlığına verilmesini ön
görmektedir. 

Teklifin Alt Komisyonda görüşülmesi sırasında temel olarak yetkinin bir bakanlıktan diğerine 
aktarılmasının gerekçesi araştırılmış ve bu aktarmanın gerekliliği tartışılmıştır. Hem Ulaştırma 
Bakanlığı hem de Karayolları Genel Müdürlüğü yetkilileri tarafından bu aktarmanın gerekli olduğu 
ifade edilmiştir. Buna gerekçe olarak üç ana neden gösterilmiştir: 

1. Karayolları Genel Müdürlüğünün ana görevi olmayan ve kendisini ancak yolların yıpran
ması bakımından ilgilendiren bu görev güçlükle yerine getirilmektedir ve görevin yerine getiril
mesinde kimi zaman aksaklıklar olmaktadır. Bunun nedeni Genel Müdürlüğün sınırlı bütçe olanak
ları nedeniyle personel ve donanım eksikliği içinde olmasıdır. Genel Müdürlük, kaynaklarını ana iş
levlerinin yerine getirilmesi için kullanmakta ve kendisi için tali sayılabilecek bu işe yeterli per
sonel ve kaynak ayıramamaktadır. Oysa bu iş Ulaştırma Bakanlığının ana görevlerinden biridir ve 
Bakanlığın bu görevin yerine getirilmesini sağlayacak kaynaklan bulunmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1137) 
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2. Karayolu taşımacılığı bir bütündür ve her yönünün tek bir otorite tarafından planlanması 
gerekir. Birden çok otoritenin aynı konuda görevli olması sağlıklı bir planlamanın yapılmasının 
önündeki en büyük engeldir. 

3. Özel sektör açısından bakıldığında, girişimcilerin aynı alanda birden fazla otoriteyle 
muhatap olmaları bürokrasiyi artırıcı bir anlam taşır. Girişimciler sorumluluklarıyla ilgili olarak tek 
otoriteyle muhatap olmak istediklerini ve birden fazla otoritenin farklı uygulamaları nedeniyle güç 
durumda kaldıklarını ifade etmişlerdir. 

Komisyonumuzda Teklifin tümü üzerinde yapılan görüşmeler sırasında benzer görüşler dile 
getirilmiş ve bakanlıklar arası bu yetki aktarımının nedeninin anlaşılamadığı belirtilmiştir. Teklifin 
aleyhinde görüş bildiren üyelerimiz, her iki bakanlığın da bütçelerinin merkezi bütçenin içinde yer 
aldığını, kaynak yetersizliğinin bütçeden pay ayrılmasıyla giderilebileceğini ve bunun için yetki ak
tarımına gerek bulunmadığını ifade etmişlerdir. 

Cevaben yapılan açıklamalarda, bu yetkinin 1950'li yıllarda Karayolları Genel Müdürlüğüne 
verildiği; günümüzde taşımacılığın gerek hacim bakımından gerekse nitelik bakımından 1950'li yıl
lardan çok farklı olduğu, 2003 yılında yapılan bir yasal düzenlemeyle taşıma sektörünün özel olarak 
düzenlendiği ve bütünlük açısından Teklifte öngörülen yetkinin Ulaştırma Bakanlığına aktarıldığı 
ifade edilmiştir. 

Teklifin tümü üzerinde yapılan bu görüşmelerden sonra Komisyonumuz, Teklif ile gerekçesini 
uygun bulmuş ve maddelerinin görüşülmesine geçilmesini kabul etmiştir. 

Alt Komisyonun Teklif üzerinde yaptığı değişiklikler şöyle özetlenebilir: 
1. Sözkonusu görevin bir bakanlıktan diğerine devriyle birlikte görevi yerine getirmekte olan 

bakanlığın elindeki personel ve donanım işlevsiz kalacaktır. Karayolları Genel Müdürlüğü yet
kilileri bu konuda özel olarak personel istihdam edilmediğini, Genel Müdürlüğün mevcut per
sonelinin bir kısmının bu işle görevlendirildiğini, görevin aktarılmasıyla bir personel fazlasının 
oluşmayacağını, sözkonusu personelin görevin aktarılmasıyla birlikte ana görevine döneceğini 
ifade etmişlerdir. Alt Komisyon Genel Müdürlüğün elindeki teçhizatın Ulaştırma Bakanlığına dev
rini ve gayrimenkullerin Ulaştırma Bakanlığına tahsisini öngören bir düzenlemeyi kabul etmiş ve 
1 inci maddeye eklemiştir. 

2. Teklifin 2 nci maddesi, İçişleri Komisyonunda görüşülmüş ve halen Genel Kurul gündeminde 
bulunan KarayoUan Trafik Kanunu Değişiklik Tasansmm Kanunlaşmış olması halinde alınmış bulunan 
bir önlemdir. Sözkonusu Tasan henüz kanunlaşmadığı için maddedeki düzenlemenin yapılmasına 
gerek bulunmamaktadır. Alt komisyonumuz bu nedenle maddeyi Teklif metninden çıkarmıştır. 

3. Teklifin madde sıralamasına uygun olarak 2 nci madde olarak kabul edilen 3 üncü maddesi 
cezaları düzenlemektedir. Alt Komisyonumuz cezaların caydırıcı olması gerektiğini kabul etmekle 
birlikte, gereğinden fazla ağır olmasının uygulanamama sonucunu doğuracağı kanaatindedir. Bu 
nedenle sınırların üstünde yük yüklemiş olan işletenlere 2.000 Türk Lirası yerine 1.000 Türk Lirası 
idari para cezası verilmesini yeterli görmüştür. 

4. 2918 sayılı Kanunun 114 üncü maddesi, Kanuna göre ceza kesmeye yetkisi olan kişileri 
düzenlemektedir. Yeni düzenlemeyle Ulaştırma Bakanlığına cezalandırma yetkisi verildiğinden, 
Bakanlığın bu madde içinde sayılması zorunluluktur. Komisyonumuz Ulaştırma Bakanlığını 2918 
sayılı Kanunun 114 üncü maddesi içine alan bir düzenlemeyi kabul etmiş ve maddeyi Teklife mad
de sıralamasına uygun olarak 3 üncü madde olarak eklemiştir. 
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5. Teklifteki "YTL" ibareleri "Türk Lirası" ibaresine dönüştürülmüş; cezalar, yeni Ceza 
Kanunu sistematiğine uygun olarak gözden geçirilmiştir. 

6. Teklif, yazım kuralları ve kanun yazım tekniği bakımından gözden geçirilmiştir. 
Komisyonumuz, Alt Komisyonun yaptığı bütün değişiklikleri kabul etmiştir. 
Komisyonumuzda Teklifin 1 inci maddesi üzerinde bir önerge verilmiş ve önerge kabul edil

miştir. Önergede, (c) bendinde geçen "gayrimenkuller" ibareleri, Türk Medeni Kanunu ve Kamu 
Mali Yönetimi ve Kontrol kanunlarıyla paralellik kurularak "taşınmazlar" biçiminde değiştirilmek
te; taşınmaz tahsislerinin Maliye Bakanlığı tarafından yapılacağı öngörülerek bu konudaki boşluk 
giderilmekte ve Ulaştırma Bakanlığı ile yetkilendirilenler arasında özel hukuk hükümleri gereğince 
sözleşme yapılması halinde, Maliye Bakanlığının görüşünün alınması zorunluluğu getirilmektedir. 
1 inci madde, önergede öngörülen bu değişiklikler doğrultusunda değiştirilerek kabul edilmiştir. 

Alt Komisyon metninin diğer maddeleri ile yürürlük ve yürütmeye ilişkin 6 ve 7 nci maddeleri 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurula sunulmak üzere arz olunur. 

Başkan 
Tevfık Ziyaeddin Akbulut 

Tekirdağ 
Üye 

Ali Küçükaydın 
Adana 
Üye 

Ali Ay ağ 
Edirne 
Üye 

Hakkı Ülkü 
İzmir 

(Muhalefet şerhi ektedir) 

Üye 
Seracettin Karayağız 

Muş 

Başkanvekili 
Ali Sezai 

Kahramanmaraş 
Üye 

Şevket Orhan 
Bursa 
Üye 

Muharrem Tozçöken 
Eskişehir 

Üye 
Mehmet S. Kesimoğlu 

Kırklareli 

Kâtip 
Sinan Özkan 
Kastamonu 

Üye 
Ali Yüksel Kavuştu 

Çorum 
Üye 

Fuat Geçen 
Hatay 
Üye 

Ali Oksal 
Mersin 

(Muhalifim, (Muhalefet şerhi ektedir) 
gerekçeli görüşüm ektedir) 

Üye 
Nurettin Sözen 

Sivas 
(Muhalifim, 

gerekçeli görüşüm ilişiktir) 
Üye Üye 

Mehmet Çiçek Nadir Saraç 
Yozgat Zonguldak 

(Muhalefet şerhimiz 

Üye 
Selamı Uzun 

Sivas 

ektedir) 
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MUHALEFET ŞERHİ 

Kanun Teklifi kamuya ait bir görevin bir bakanlıktan alınarak diğerine devrini öngörmektedir. 
Devrin gerekçesi olarak bir bakanlığın yeteri kadar kaynağa ve personele sahip olmaması gösteril
mektedir. Oysa Bakanlıkların tümü kaynaklarını aynı merkezi bütçeden almaktadır. Bir görev bir 
Bakanlık tarafından yerine getirilemiyorsa, merkezi bütçeden bu hizmetin yerine getirilmesi için 
kaynak aktarılmasından daha doğal bir şey olamaz. Nitekim diğer Bakanlığa aktarılan kaynak aynı 
bütçeden verilmektedir. Dolayısıyla değişikliğin gerekçesi bu değildir. Değişikliğin asıl gerekçesi, 
özel sektör gruplarının, Ulaştırma Bakanlığında daha rahat hareket edebileceklerine olan inanç
larıdır. Birden fazla otoriteyle karşı karşıya olmak kişi ve gruplara ayrıcalıklı muamele edilmesini 
önler. Çünkü bu durumda eylem ve işlemlerin iki ayrı otorite tarafından doğrulanması ve kontrol 
edilmesi gerekmektedir ve bakanlıklardan biri ayrıcalıklı uygulamaya izin verse bile diğerinin ver
memesi sözkonusudur. Ayrıca bu durumda bakanlıkların birbirini denetleyeceği kuşkusuzdur/Yeni 
düzenleme bürokrasiyi azaltmaktan çok iktidar grubuna yakın girişimcilere ayrıcalıklı konum 
kazandırmaya sağlamaya yöneliktir. Bu nedenle Teklife muhalifiz. 

30/3/2006 

ıkkı Ülkü 
İzmir 

Nadir Saraç 
Zonguldak 

Ali Oksal 
Mersin 

Mehmet S. Kesimoğlu 
Kırklareli 

Nurettin Sözen 
Sivas 
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ÇANKIRI MİLLETVEKİLİ TEVFİK AKBAK'IN 
TEKLİFİ 

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNDA 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN 

KANUN TEKLİFİ 
MADDE 1.- 13.10.1983 tarihli ve 2918 

sayılı Karayolları Trafik Kanununun, 8 inci 
maddesinin (c) bendi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

"c) Ulaştırma Bakanlığı 
Ulaştırma Bakanlığının ilgili birimleri bu 

Kanun ve diğer mevzuatla verilen hizmetleri 
yapmak, bu Kanun açısından karayolu 
taşımasına ilişkin gerekli koordinasyonu sağ
lamak, tescile bağlı araçların muayenelerini 
yapmak veya yaptırmak, muayene istasyon
larını denetlemek, 35 inci madde hükümlerine 
aykırı hareket edenler hakkında ceza tutanağı 
düzenleyerek idari para cezası vermek ve bu 
maddede belirlenen idari tedbirleri almak ile 
araçların ağırlık ve boyut kontrollerini yapmak 
veya yaptırmak ve denetlemek, aykırı görülen 
hususlarla ilgili olarak sorumlular hakkında 
ceza tutanağı düzenlemek ve 65 inci maddede 
yer alan idari para cezalarını vermek. 

Araçların ağırlık ve boyut kontrollerini 
yapmak üzere yetkilendirilenler Ulaştırma 
Bakanlığınca denetlenerek, aykırı hareketi tes
pit edilen işletme sahibi 1.000 YTL idari para 
cezası ile cezalandırılır. Yetkilendirme konusu 
işletme şartlarında giderilebilecek eksiklik ol
ması halinde, işletme sahibine, bu eksiklikleri 
gidermesi için azami onbeş gün süre verilir. Bu 
süre zarfında eksikliklerin giderilmemesi halin
de, izin belgesi iptal edilir." 

İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNDA 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN 

KANUN TEKLİFİ 
MADDE 1.- 13/10/1983 tarihli ve 2918 

sayılı Karayolları Trafik Kanununun 8 inci 
maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"c) Ulaştırma Bakanlığı 
Ulaştırma Bakanlığının ilgili birimleri bu 

Kanun ve diğer mevzuatla verilen hizmetleri 
yapmak, bu Kanun açısından karayolu 
taşımasına ilişkin gerekli koordinasyonu sağ
lamak, tescile bağlı araçların muayenelerini 
yapmak veya yaptırmak, muayene istasyon
larını denetlemek, 35 inci madde hükümlerine 
aykırı hareket edenler hakkında tutanak düzen
leyerek idarî para cezası vermek, bu maddede 
belirlenen idarî tedbirleri almak, araçların ağır
lık ve boyut kontrollerini yapmak veya yaptır
mak ve denetlemek, aykırı görülen hususlarla 
ilgili olarak sorumlular hakkında idarî para 
cezasına dair tutanak düzenlemek. 

Araçların ağırlık ve boyut kontrollerini 
yapmak üzere yetkilendirilenler Ulaştırma 
Bakanlığınca denetlenir ve aykırı hareketi tes
pit edilen işletme sahipleri 1.000 Türk Lirası 
idarî para cezası ile cezalandırılır. Yetkilendir
me konusu işletme şartlarında giderilebilecek 
eksiklik olması halinde, işletme sahibine, bu 
eksiklikleri gidermesi için azamî onbeş gün 
süre verilir. Bu süre zarfında eksikliklerin 
giderilmemesi halinde, izin belgesi iptal edilir. 

Araçların ağırlık ve boyut kontrollerinin 
yapılması veya yaptırılması ile ilgili olarak 
Karayolları Genel Müdürlüğünce verilen hiz
met sürdürülürken kullanılan ve Genel Müdür
lüğün diğer hizmetleri ile ilişkili olmayan bina, 
arazi, arsa gibi taşınmazlar Maliye Bakanlığın
ca Ulaştırma Bakanlığına tahsis; bu görev 
yürütülürken yararlanılan tesisat ve teçhizat 
Ulaştırma Bakanlığına devredilir. Araçların 
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MADDE 2.- 2918 sayılı Kanunun, 35 inci 
maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Ulaştırma Bakanlığı tarafından işletme 
belgesi ile yetki verildiği halde, yönetmelikte 
belirtilen işletme şartlarına uymayan ve 
muayeneleri gerektiği şekilde yapmayan gerçek 
ve tüzel kişilere ilk seferinde bu istasyon için 
3.000 YTL para cezası ile onbeş gün eksiklik
lerini düzeltme müddeti verilir. İkinci tekrarında 
aynı istasyon için 5.000 YTL para cezası ile on
beş gün eksikliklerini düzeltme müddeti verilir. 
Bir yıl içerisinde üçüncü tekrarında 10.000 YTL 
para cezası verilir ve bu istasyonun işletme bel
gesi iptal edilir. Bu para cezalan ilgilisine tebliğ 
edildiği tarihten itibaren onbeş gün içinde işlet
mecinin gelir veya kurumlar vergisi yönünden 
bağlı olduğu vergi dairesine ödenir, süresinde 
ödenmeyen tutarlar 6183 sayılı Amme Alacak
larının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hüküm
lerine göre tahsil edilir. Para cezasına karşı dava 
açılması, tahsilatı durdurmaz." 

MADDE 3.- 2918 sayılı Kanunun, 65 inci 
maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Birinci fıkranın (a) bendi hükümlerine uy
mayanlar 50 YTL, (c), (g), (h), (i) ve (j) bentleri 
hükümlerine uymayanlar 100 YTL, (d) ve (e) 
bentlerindeki hükümlere uymayanlar 200 YTL, 
(b), (f) bentlerine uymayan taşıt sahipleri 2.000 
YTL (b), (f) bentlerine aykın yük gönderenler 
2.000 YTL para cezası ile cezalandırılırlar." 

(İçişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

ağırlık ve boyut kontrollerini yapmak üzere 
Ulaştırma Bakanlığınca yetkilendirilme yapıl
ması halinde tahsis edilen taşınmazlar ile dev
redilen tesisat ve teçhizatın kullanılması 
hususunda, Maliye Bakanlığının görüşü 
alınarak, Ulaştırma Bakanlığı ile yetkilen-
dirilenler arasında özel hukuk hükümleri 
gereğince sözleşme yapılabilir." 

MADDE 2.- 2918 sayılı Kanunun 65 inci 
maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Birinci fıkranın (a) bendi hükümlerine 
uymayanlar 50 Türk Lirası, (c), (g), (h), (i) ve 
(j) bentleri hükümlerine uymayanlar 100 Türk 
Lirası, (d) ve (e) bentlerindeki hükümlere uy
mayanlar 200 Türk Lirası, (b) ve (f) bentlerine 
uymayan işletenler 1.000 Türk Lirası, (b) ve (f) 
bentlere aykırı yük gönderenler 2.000 Türk 
Lirası idarî para cezası ile cezalandırılırlar." 
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(Çankırı Milletvekili Tevfık Akbak'ın Teklifi) 

MADDE 4.- Anılan Kanunun 7 nci mad
desinin (i) bendi ile Ek 1 inci maddesi yürür
lükten kaldırılmıştır. 

MADDE 5.- 2918 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 19.- Araçların ağırlık 
kontrollerini yapmak veya yaptırmak ve aykırı 
görülen hususlar ile ilgili olarak Karayolları 
Genel Müdürlüğünce verilen hizmet, Ulaştırma 
Bakanlığınca veya yetkilendirilen gerçek veya 
tüzel kişilerce yapılmak üzere faaliyete 
geçirilinceye kadar devam eder." 

MADDE 6.- Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 7.- Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür 

(İçişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 3.- 2918 sayılı Kanunun 114 ün
cü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Bu Kanunda yazılı Trafik suçlarını iş
leyenler hakkında yetki sınırları içinde Emniyet 
Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel 
Komutanlığı personeli ile Ulaştırma Bakan
lığının ve Karayolları Genel Müdürlüğünün il
gili birimlerinin il ve ilçe kuruluşlarında görev
li ve yetkili kılınmış personelince tutanak 
düzenlenir." 

MADDE 4.- 2918 sayılı Kanunun 7 nci 
maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi ile Ek 
1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 5.- 2918 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 19.- Araçların ağırlık 
kontrollerini yapmak veya yaptırmak ve aykırı 
görülen hususlar ile ilgili olarak Karayolları 
Genel Müdürlüğünce verilen hizmet, Ulaştırma 
Bakanlığınca veya yetkilendirilen gerçek veya 
tüzel kişilerce yapılmak üzere faaliyete 
geçirilinceye kadar devam eder." 

MADDE 6.- Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 7.- Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 
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