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I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak iki oturum yaptı. 
Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya, geçen dört yasama yılı içerisinde Parlamentonun yapmış 

olduğu çalışmalara, Camiler ve Din Görevlileri Haftasına, 
İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ilçe ve belde beledi

yelere yaptığı kaynak aktanmındaki farklı uygulamalara, idarî yargıya taşman projelere ve trafik so
rununa, 

Aksaray Milletvekili Ali Rıza Alaboyun, Avrupa Birliği müzakerelerinin birinci yıldönümün
de gerçekleşen reformlara ve Avrupa Parlamentosundaki Türkiye Raporuna, 

İlişkin gündemdışı birer konuşma yaptılar. 
Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 1.7.2006 tarihli ve 5541 sayılı Ka

nunun, Anayasanın 89 ve 104 üncü maddelerine göre bir kez daha görüşülmek üzere geri gönderil
diğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı; 

Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Choudhry Amir Hussain'in davetlisi olarak Pakistan'a resmî zi
yarette bulunacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç'm beraberindeki Parla
mento heyetini oluşturmak üzere gruplarınca isimleri bildirilen milletvekillerine ilişkin Başkanlık; 

Tezkereleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanlığının, Genel Kurul gündemine alı

nan 1057 sıra sayılı (1/1120) Elektronik Haberleşme Kanunu Tasarısının komisyona geri verilme
sine ilişkin tezkeresi okundu; söz konusu tasarının, bir defaya mahsus olmak üzere, Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonuna, 

Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in (6/1702) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına iliş
kin önergesi okundu; sorunun, 

Geri verildiği; 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Adına Grup Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile 

Grup Başkan Vekilleri İstanbul Milletvekili Ali Topuz, İzmir Milletvekili K.Kemal Anadol ve Sam
sun Milletvekili Haluk Koç'un, nitelikli ortaöğretim kurumlannda atıl kapasite oluşturarak kamu 
kaynaklannı israf ettiği, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığını işlevsizleştirerek ders kitaptan ve 
yardımcı kitapların içeriğinde sorunlar oluşturduğu, YÖK ile çatışmaya girdiği, kadrolaşmak ve 
yargı kararlannı uygulamamak suretiyle görevini kötüye kullandığı iddialanyla, Millî Eğitim Baka
nı Hüseyin Çelik hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/6) Genel Kurulun bilgisine su
nuldu; önergenin gündeme alınıp alınmayacağı konusundaki görüşme gününün Danışma Kurulu ta
rafından tespit edilip Genel Kurulun onayına sunulacağı; 

Antalya Milletvekili Tuncay Ercenk ve 28 milletvekilinin, Antalya Lara Kent Parkının temalı 
parka dönüştürülmesinin ve tahsis sürecinin (10/375), 

Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 76 milletvekilinin, balıkçılık sektörünün sorunlannın 
(10/376), 

Araştınlarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve 
öngörüşmelerinin, sırası geldiğinde yapılacağı; 

Açıklandı. 
Hakkâri Milletvekili Fehmi Öztunç'un Dilekçe Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin 

önergesi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
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(10/254, 258) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, komisyonun görev 
süresinin bir ay uzatılmasına ilişkin tezkeresi okundu; komisyona bir aylık ek süre verildiği açıklandı. 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın: 
Yunanistan'a, 
Mısır'a, 
Hırvatistan ve Makedonya'ya, 
Yaptığı resmî ziyaretlere katılacak milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkereleri; 
Gündemin "Kanun Tasan ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 12'nci 

sırasında yer alan 662 sıra sayılı Tohumculuk Kanunu Tasarısının bu kısmın 3'üncü sırasına alın
masına ve diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesine; Genel Kurulun 3.10.2006 Salı gün
kü birleşiminde sözlü sorular dışındaki diğer denetim konularının görüşülmemesine, 4.10.2006 Çar
şamba günkü birleşimde sözlü soruların görüşülmemesine; çalışma sürelerinin ise 3.10.2006 Salı 
günkü birleşimde saat 18.30'a kadar, 4.10.2006 Çarşamba ve 5.10.2006 Perşembe günlerinde ise 
saat 13.00'ten 18.30'a kadar olmasına; 10.10.2006 Salı günü saat 14.00'te toplanmasına ilişkin Da
nışma Kurulu önerisi, yapılan görüşmelerden sonra; 

Kabul edildi. 
Balıkesir Milletvekili Ali Kemal Deveciler'in, Vergi Usul Kanununun Bir Maddesinde Deği

şiklik Yapılması (2/692), 
İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Her Yıl Ekim Ayının İlk Haftasının Uyuşturucu ile Müca

dele ve Eğitimi Haftası Olması (2/308), 
Hakkında Kanun Tekliflerinin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergelerinin, yapılan gö

rüşmelerden sonra, kabul edilmedikleri açıklandı. 
Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının: 

1 'inci sırasında bulunan (6/842), 
2'nci " " (6/865), 
3'üncü " " (6/892), 

Esas numaralı soruların, üç birleşim içerisinde cevaplandırılmadığından, yazılı soruya çevril
diği ve gündemden çıkarıldığı açıklandı. 

4'üncü sırasında bulunan (6/920), 
5'inci " 
6'ncı " 
7'nci 
8'inci " 
9'uncu " 

10'uncu " 
11 'inci " 
12'nci 
14'üncü " 
16'ncı " 
19'uncu " 
20'nci 

(6/938), 
(6/949), 
(6/950), 
(6/959), 
(6/971), 
(6/973), 
(6/993), 
(6/997), 
(6/1009), 
(6/1021), 
(6/1060), 
(6/1063), 
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21'inci " " (6/1073), 
23'üncü " " (6/1100), 

Esas numaralı sorular, ilgili bakanlar Genel Kurulda hazır bulunmadığından, ertelendi. 
13'üncü sırasında bulunan (6/1008), 
22'nci " " (6/1091), 
47'nci " " (6/1170), 
58'inci " " (6/1199), 
67'nci " " (6/1236), 
95'inci " " (6/1310), 

149'uncu " " (6/1478), 
188'inci " " (6/1533), 
194'üncü " " (6/1545), 
Esas numaralı sorufara, Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe cevap verdi; (6/1008) ve 

(6/1170) esas numaralı soru sahipleri de karşı görüşlerini açıkladı. 
15'inci sırasında bulunan (6/1017), 
17'nci " " (6/1051), 
18'inci " " (6/1057), 

Esas numaralı sorulara, Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç cevap verdi; (6/1051) ve (6/1057) 
esas numaralı soru sahibi de karşı görüşünü açıkladı. 

4 Ekim 2006 Çarşamba günü, alınan karar gereğince saat 13.00'te toplanmak üzere, birleşime 
18.04'te son verildi. 

ismail Alptekin 
Başkan Vekili 

Ahmet Gökhan Sarıçam 
Kırklareli 
Kâtip Üye 

Ahmet Küçük 
Çanakkale 
Kâtip Üye 

Türkân Miçooğulları 
İzmir 

Kâtip Üye 
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No.: 3 

II.- GELEN KÂĞITLAR 
4 Ekim 2006 Çarşamba 

Meclis Araştırması Önergeleri 

1.- Trabzon Milletvekili M. Akif HAMZAÇEBİ ve 41 Milletvekilinin, fındık piyasasındaki so
runların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98'inci, İçtü
züğün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/377) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/9/2006) 

2.- İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR ve 20 Milletvekilinin, artan orman yangınlarının se
beplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98'inci, İç
tüzüğün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/378) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/9/2006) 
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4 Ekim 2006 Çarşamba 
BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 13.04 

BAŞKAN: Başkan Vekili İsmail ALPTEKİN 
KÂTİP ÜYELER: Ahmet Gökhan SARIÇAM (Kırklareli), Türkân MİÇOOĞULLARI (İzmir) 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 3'üncü Birleşimini açıyorum. 
Toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 
Sayın milletvekilleri, gündeme geçmeden önce, 3 sayın milletvekilimize gündem dışı söz ve

receğim. 
İlk gündem dışı söz, Dünya Hayvanlan Koruma Günü münasebetiyle, Kütahya Milletvekili Sa

yın Alaettin Güven'e aittir. 
Buyurun Sayın Güven. 
Süreniz 5 dakika. 

III.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1.- Kütahya Milletvekili Alaettin Güven 'in Dünya Hayvanları Koruma Gününe ve çevrenin ta

biî bir parçası olan bitki ve hayvanları korumanın önemine ilişkin gündem dışı konuşması 
ALAETTİN GÜVEN (Kütahya) - Sayın Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım; insan ve 

ötekiler; yani, canlı-cansız tüm varlıklar, su, toprak, hava, ay, güneş, deniz, ırmak, çiçek, böcek, yü
rüyen, sürünen, uçan tüm hayvanlar insan hayatını kolaylaştırmak için yaratılmış olup, bu anlamda, 
insan yaşamında üretimden ulaşıma, beslenmeden korunmaya ayrı bir yer tutarken, ne var ki, insan
lar, hayvanlarla paylaştıkları yeryüzü ortamında onlara gerekli ihtimamı göstermediklerinden, ülke
mizde 1908'den itibaren hayvanları koruma dernekleri kurulmaya başlanmış, bu alandaki sivil top
lum çalışmaları günümüze kadar devam etmiş, dünyada ilk defa 1931 yılında Lahey'de toplanan 
Dünya Hayvanları Koruma Federasyonu 4 Ekimi, yani, bugünü Dünya Hayvanlan Koruma Günü 
ilan ettiği, ülkemizde de 1936 yılından beri kutlanmakta olan bugün için gündem dışı söz almış bu
lunuyorum; bu vesileyle, Yüce Meclisi ve milletimizi saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN - Sayın Güven, bir dakikanızı rica ediyorum. 
Sayın milletvekilleri, değerli arkadaşlar; ben Hatibi takip edemiyorum, bilmem siz takip ede

biliyor musunuz. Rica ediyorum, arkadaşlar yerine otursun. 
Sayın Bakanım... Sayın Bakanım... 
Lütfen, arkadaşlarımız yerine otursunlar. 
Buyurun efendim. 
ALAETTİN GÜVEN (Devamla) - Yine, bu vesileyle, 22'nci Dönem Parlamentomuzun Beşin

ci Yasama Yılını kutluyor, verimli çalışmalar dileklerimle de hayırlara vesile olmasını temenni edi
yorum. 

Sayın Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım; insan, eşrefi mahluk olup, vaat edilenlerin 
en üstünü; düşünür, yapar ve üretir. Eşrefi mahluk, öncelikle, insan hak ve özgürlüklerine saygılı, 
çevre ve doğasına, aynı zamanda, yaşamakta olduğu evrene ve evreni kendisiyle paylaşan diğer 
canlılara da saygılı olan insandır; yani, yaratılmışlar içerisinde en donanımlı, en değerli varlık. An
cak, bu değer, insanın kendine, çevresine, tabiata ve eşyaya bakışıyla bir anlam kazanır. İnsanı gü-
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zelleştiren en önemli özellik, insanın güzel davranış biçimidir, ahlakıdır. Güzel davranışın en belir
gin özelliği de, kişinin yüreğindeki sevgidir, merhamettir. 

Doğal çevrenin tabiî bir parçası olan bitki ve hayvanlar da, öncelikle korunması gereken var
lıklardır. Sevgi, merhamet ve şefkat bir insanlık görevi ise eğer, sevmek, acımak, eşya ve canlılara 
kol kanat germek en yüce ödevimizdir. Onun için, Yunus Emre'nin deyişiyle "yaratılmışı severiz 
Yaradan'dan ötürü." 

Sezai Bey "Balkon" şiirinde, 
"Çocuk düşerse ölür; çünkü, balkon, 
Ölümün cesur körfezidir evlerde. 
Yüzünde son gülümseme kaybolurken çocukların, 
Anneler, anneler, elleri balkonların demirinde" derken, bizlerin tabiattan, çevreden ve canlılar

dan nasıl uzaklaştığımızın kaygısını dile getirmektedir. 
"Yaş koman altını, kuruluk sepin, 
Koşumdan koşuma gözlerin öpün. 
treçberler, hoşça tutun öküzü" diyen Pir Sultan Abdal'ın engin hoşgörüsünü, vefasını, üretime 

saygısını da gözardı etmek, hiç mi hiç mümkün olmasa gerektir. 
Balkon çocukları, birçok canlı varlığı tanımıyor artık. Onlar, hayatımızda yüzbinlerce yıldan 

beri yer tuttukları yeri bir bir terk ediyor. Aldığımız bilgilere göre, her yıl bir yığın hayvanın nesli 
tükeniyor. Artık, kırda bir çalılıktan ansızın bir tavşan fırlamıyor, önümüzden "pır" diye bir keklik 
sürüsü havalanmıyor, bülbül şiirlerde, turnalar türkülerde kaldı. 

Sayın Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım; hayvanları sevmeyi bilen insan, bitkileri de, 
doğayı da, diğer insanları da seviyordur zaten. Bizim tarihimiz ve kültürümüz, bu sevginin ve ilgi
nin örnekleriyle donanmıştır. 

Atalarımız, gerek Selçuklu ve gerekse Osmanlı döneminde, hayvanlara büyük şefkat ve sevgi 
göstermişler, onların yararına birçok vakıflar kurmuşlar, zayıf ve yaşlı hayvanların ömürlerini ta
mamlayabilmeleri için büyük otlaklar vakfetmişler, kış aylarında onlara gıda ve su verilmesini sağ
lamışlar, göçmen kuşların göçlerini kolaylaştırmak için, yine vakıflar kurarak, yardımcı olmuşlardır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatılmıştır) 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 
ALAETTÎN GÜVEN (Devamla) - Cami, medrese ve konakların cephelerine, sanat eseri nite

liğinde kuş evleri eklemişler, böylece insanlığa birçok hizmet sunan, dünyamızın süsü olan bu ya
ratıklara karşı bir kadirşinaslık örneği vermişlerdir. Osmanlı'daki bu soluk alıp veren canlı sevgisi, 
bu topraklarda gezi yapan seyyahların anılarında da yer almıştır. Batılı seyyah Le Martin "bizim 
memlekette de, başıboş bırakılan ve azarlanan bu zavallı hayvanların hepsine şefkat ve merhamet 
teşmil ederler. Bütün sokaklarda, mahalle köpekleri için belli aralıklarla su kovaları sıralanır. Bazı 
Türkler de ömürleri boyunca besledikleri kumruların, öldükten sonra hayatlarının devam etmesi 
için, vakıflar tesis edip, kendilerinden sonra da yem verilmesini sağlarlar" tespitlerini ülkesine taşı
mıştır. 

Ayrıca, Peygamber Efendimizin de bu hususla ilgili olarak, hayvanların korunması, onlara iyi 
muamele edilmesi noktasında ciddî öneri ve emirleri vardır. Sağım sırasında koyunların memele
rinin incinmemesi ve çizilmemesi için sağıcıların tırnaklarını kesmelerini istemeleri, yine, fizikî 
şiddet bir tarafa, onlara kötü söz söylenmesini dahi tasvip etmeyip, binitine bedduada bulunan bir 
kişinin... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

- 9 -



TBMM B:3 4 .10 . 2006 0 : 1 

BAŞKAN - Sayın Güven, son cümleleriniz için açıyorum mikrofonu. 
Buyurun. 
ALAETTİN GÜVEN (Devamla) - ... ayağını aşağıya indirmesini istemelerini, bizim örnek al

mamız gereken davranışlar olarak değerlendiriyoruz. 
Sonuç olarak, değerli arkadaşlarım, insanın, yaşayan tüm canlılara karşı ahlaki bir yükümlülü

ğü olduğunu ifade eder, insan, hayvan, canlı ve cansız tüm varlıklarla huzur ve barış içerisinde bir 
dünyada yaşamak dileğiyle, Yüce Meclisi ve yüce milletimizi selamlar ve saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Güven. 
Sayın milletvekilleri, gündem dışı ikinci söz isteği, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanu

nu'nun uygulamada doğurduğu sorunlar ile Ankara Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü Dikmen 4 
ve 5'inci Etap Kentsel Dönüşüm Projesi hakkında olmak üzere, Ankara Milletvekili Sayın Yılmaz 
Ateş'e aittir. 

Buyurun Sayın Ateş.(CHP sıralarından alkışlar) 
2.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu uygulaması

nın doğurduğu sorunlar ile Dikmen 4 ve 5 'inci Etap Kentsel Dönüşüm Projesi çalışmalarına ilişkin 
gündem dışı konuşması ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu 'nun cevabı 

YILMAZ ATEŞ (Ankara) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Yüce Meclisimizi saygıyla se
lamlıyorum. 

Yeni yasama dönemimizin ulusumuza, devletimize, milletimize ve Türkiye Büyük Millet Mec
lisimize hayırlı olmasını diliyor; hepinize de başarılı çalışmalar ve hayırlı bir yeni dönem diliyorum. 

Sayın milletvekilleri, Ankara'mızda, maalesef, sorunlarımız çok. Başkent, hepimiz Ankara'da 
yaşıyoruz; ama, sorunlarımız da büyük bir oranda. 

İşsizlik had safhada. 2000 yılında işsizlik Ankara'da yüzde 7 iken, Türkiye İstatistik Kurumu
nun verilerine göre 2005 yılında yüzde 11,8; yani, yüzde 12'ye çıkmış durumda. Bu oran, Türkiye 
ortalamasının da -işsizlik oranının- çok üzerinde bir rakam. 

Ankara'da, maalesef, yeni yatırımlar yapılmadığı gibi, Ankara'daki temel kurumlar da, gerek
siz bir yere İstanbul'a taşmıyor. Merkez Bankamız İstanbul'a taşınacak mı, taşınmayacak mı, bir 
yetkilimiz "taşınacak", diğer yetkilimiz "bakacağız" diyor. Sanırım, o konuda da bir açıklama ya
pılırsa çok seviniriz. 

Ankara'daki bu yoksulluğun, işsizliğin artması nedeniyle Ankara bir köye, ama, köylerimiz de, 
maalesef, çöle döndü, viraneye döndü, özellikle bu "pergel yasası" diye bilinen yasayla, değerli ar
kadaşlar, Büyükşehir Belediyesine bağlanan köylerimiz tam bir perişanlık içerisinde. Köy Hizmet
leri eskiden vardı, şimdi il özel idaresine devredildi yetkileri. O büyükşehire, büyükşehir ona, va
tandaşı, ata ata, bir top şeklinde dönüştürüyorlar. Aradan geçen ikibuçuk yıla rağmen, maalesef, bu, 
bizim köylerimizdeki durum halen düzelemedi. 

Ankara'nın hemen burnunun dibinde lağımlarımız çok açıkta akıyor, yollarımız çok bozuk, su 
sorunumuz var. Örneğin, Bâlâ'nın Büyükdavdanlı diye bir köyü var; 30 kilometrelik yolda, daha şu 
ana kadar doğum sancısına tutulan hiçbir kadınımız hastaneye yetiştirilemedi; ya yolda doğum ya
pıyor ya da yolda can veriyor. 

Yine, değerli arkadaşlar, bu köylülerimiz haklı olarak şunu söylüyorlar: "Yani, bizim de yolla
rımızın asfaltlanması için yollara biz de mi mayın döşeyelim; yani, illa da bu noktaya mı gelmesi 
lazım" diye sürekli sitemde bulunuyorlar. 

Yine, değerli arkadaşlar, bir köyümüzün muhtarı "ya, greyder burada duruyor, şu yolumuzu dü
zeltin" dedi diye, belde belediye başkanı kaymakamlığa şikâyet edip, görevden alınmasına çalışılıyor. 
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Bâlâ'nın Evciler köyü var, Ankara'ya 24 kilometre; ama, yol yapılmadığı için, 75 kilometre do
lanarak Ankara'ya geliyorlar. 

Yine, Elmadağ'ımızın Akçaali diye bir köyü var, Ankara'ya, Mamak ilçemize 9 kilometre; 
ama, yol yapılmadığı için, 50-60 kilometre dolanarak Ankara'ya geliyorlar. 

Bu köylerimizin ortak özelliği, değerli arkadaşlar, okul var, masa, sıra yok, öğretmen eksik; 
hastane var, olanların da ebesi bile yok doktorundan vazgeçtik; ziraat evleri var bir kısmında, ama, 
maalesef, görevlilerimiz yok. 

Değerli arkadaşlar, köylülerimizin gerçekten sorunları da çok büyük. Diyorlar ki, ne ürettiysek 
ucuzladı sattığımızda, ne aldıysak pahalandı. 400 bin lira olan buğday, şimdi 300 bin lira; 800 bin 
lira olan mazot, şimdi 2,5 milyon lira dolayında. 

Tabiî, Ankara'nın içi dışarıdan daha dertli; maalesef, su sorunumuz, ulaşım sorunumuz, doğal-
gaz sorunumuz da aynı durumda. Şu anda, Türkiye'nin en pahalı hizmetlerini alıyoruz suda, doğal-
gazda ve ulaşımda; ama, maalesef, Türkiye'nin de, en borçlu belediyesi konumunda Büyükşehir. 
Yağdı yağmur, Büyükşehirimizin, maalesef, makyajı bozuldu; Ankara'nın göbeğinde, saatlerce, o alt 
geçitler tıkandı sulardan, yüzme öğrenmeye başlaması lazım Ankaralıların yaşamını sürdürmesi için. 

Değerli arkadaşlar, tatil bitti, herkes Ankara'ya döndü; Ankara'nın, bildiğiniz gibi, bu meşhur 
Kuğulu Kavşağı inşaatına başlandı. Eğer... Buna hizmet denmez, buna dense dense işkence denir; 
Ankaralılara, Çankayalılara işkence etmek denir. 

AHMET YENİ (Samsun) - İyi çalışıyor... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Buyurun efendim, konuşmanızı tamamlayın. 
YILMAZ ATEŞ (Devamla) - Özür dilerim Sayın Başkanım. 
Şimdi, Sayın Belediye Başkanımız, oniki yıldan sonra, diyor ki: Ya Ankaralılar kusura bakma

yın, benim şu asfaltlama, yol yapma çalışmalarım hataydı, yanlıştı. Şimdi, Ankara'nın ağaçları, 
Hollanda'dan, İtalya'dan geliyor... Değerli arkadaşlar, Ankaralıların, Büyükşehirin şu deneyimine 
bakın ki, logarı dahi yapamıyormuşuz, onları da Almanlar gelip yapacaklarmış. Ankara'da bu ka
dar yoksulluk, Türkiye'de bu kadar yoksulluk varken, 400 milyon dolar ağaca vereceğiz, Ankara'yı 
ağaçlarla donatacağız; ama, onun da, bugün dikilen, yarın sökülüyor. Şimdi, bunun, bu yanlış, yol
ların bu yanlış, yapımının bir, değerli arkadaşlar, müsebbibinin olması lazım. Bugün aklınıza geldi
ği gibi yapıp, yarın sökmenin bir bedeli var. Bunu, yetkililer hakkında... Bunun, mutlaka tahsil edil
mesi gerekir. 

Değerli arkadaşlar, Ankaramızın bir Dikmen Vadisi var. Tam bir içler acısı bir durum. Burada ya
pılan uygulamayı, maalesef, İsrail, ne Filistin'e uyguladı ne Lübnan'a uyguladı. Şimdi, evleri başına 
yıkılıyor. Nedir: Biz, efendim, kentsel dönüşüm projesi yapıyoruz... Peki, daha önce de 1 'inci, 2'nci 
etabı yapıldı; o koşullar neyse, aynısını uygula, herkes razı. Hayır, o olmayacak... Resmî tebligat ya
pılmadan evleri başlarına yıkılıyor; bir. Efendim, siz nasıl hakkınızı ararsınız, eylem yaparsınız, bası
na çıkarsınız diye, yardım yapılan vatandaşların yardımı kesiliyor. Şimdi tehdit ediliyor; illa sizin elek
triğinizi de, suyunuzu da kestireceğiz... Peki neden: Efendim, biz size arsa veriyoruz, gidin... Değer
li arkadaşlar, ayda 480 milyon lira taksit ödeyemeyen vatandaşlara, gidin, biz size arsa veriyoruz, onun 
için bize 480 milyon aylık ödeme yapın ve orada da villa yapın... Yani, ekmek bulamıyor yemeye, 
siz, pastayla geçinin demek gibi bir mantık... Dikmen Vadisi içler acısı bir durumda. 

Eğitimimiz deseniz, hakeza öyle. Değerli arkadaşlar, Sincan İlçemizde, Selahattin Akbilek diye, 
bir lisenin başarılı bir müdürü vardı. Millî Eğitimimizin yaptığı bir denetimde 100 üzerinden 97 al
dı; ama, öğrencileri taciz eden, Atatürk'e hakaret eden bir öğretmen hakkında işlem yaptı diye -bu
gün aldığım habere göre- o müdür o yerinden alınmış, bir başka yere sürgün edilmiş. 
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Değerli arkadaşlar, bu kadar haksızlıklara, Adalet ve Kalkınma Partisi sayın milletvekillerinin, 
İktidarının göz yummaması gerekir diye düşünüyorum. Ankara'nın bu yaşadığı sorunlar karşısında 
da, Sayın Bakanımızı, Sayın Başbakanımızı daha duyarlı olmaya davet ediyor, hepinize saygılar su
nuyorum. 

Sayın Başkan, teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ateş. 
İçişleri Bakanımız bir açıklama yapacak gündem dışı konuşmaya karşı. 
Buyurun Sayın Bakan. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekille

ri; Ankara Milletvekili Sayın Yılmaz Ateş arkadaşımızın "büyükşehir belediyelerinin sınırlarını ge
nişleten 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun uygulamada doğurduğu sorunlar ile Anka
ra Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü ve Dikmen 4-5 Etap Kentsel Dönüşüm Projesi uygulamala
rı" konulu gündem dışı konuşması üzerine söz almış bulunuyorum; konuşmamın hemen başında, 
Yüce Meclisin siz değerli üyelerini en içten saygımla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, biraz önce Sayın Yılmaz Ateş arkadaşımız, 5216 sayılı Kanun'la getirilen 
büyükşehir belediyelerinin sınırlarının genişletilmesi ile yine değişik kanunlarla belediyelerimize 
tanınan kentsel dönüşüm yetkilerinin kullanılması konusunda ortaya çıkan bir kısım uygulama so
runlarını dile getirdiler ve bize konuşma fırsatı verdikleri için de kendilerine teşekkür ediyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; bildiğiniz gibi, Hükümetimizin kurulmasın
dan sonra başlatılan kamu yönetiminde yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında yerel yönetim
ler alanında büyük bir dönüşüm ve değişim başlatılmıştır. Mahallî düzeyde daha fazla yerelleşme 
ve hizmetlerin halka en yakın birimler tarafından sunumunu gerçekleştirmek ve etkili bir koordinas
yon mekanizması oluşturmak amacıyla, büyükşehir belediyelerinin sınırlan genişletilmiştir. 

5216 sayılı Kanun'la getirilen değişiklikle, büyükşehir belediyelerinin etrafında sağlıksız şe
kilde oluşan, ancak, büyükşehir belediyesine bağlı olmayan köy ve belediyelerin büyükşehir bele
diyesi sınırlarına alınması suretiyle, imar ve temel altyapı hizmetlerinde bütünlüğün sağlanması ve 
bu yerleşim yerlerinin kent yaşamına entegrasyonu öngörülmekteydi. Bu birleşmeyle, büyükşehir 
belediyelerinin su, kanalizasyon ve ulaşım gibi temel altyapı hizmetleri ile sosyal ve kültürel hiz
metlerden bu köy ve belediyelerin daha çok yararlanması amaçlanmaktaydı. 

Bu kapsamda, Ankara Büyükşehir Belediyesine 7 yeni ilçe, 21 belde belediyesi ve 205 adet 
köy, mahalle olarak katılmıştır. 

Kanunun yayımlandığı tarihten bugüne kadar, Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisi
ne alınan ilçe ve ilk kademe belediyelerinin Büyükşehir Belediyesi sınırlarına alınması sebebiyle, 
İller Bankası tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesine aktarılan kanunî pay toplamı 17. 678. 
038. YTL'dir. Buna karşılık, aynı dönemde, Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşlarının, anılan 
bu belediyelere, bu yerleşim yerlerine yaptığı yatırımların toplamı -bakın, buna dikkatinizi çekiyo
rum- 93.084.978 YTL'dir. Bunlar için 17 milyon 500 bin YTL alıyor; ama, 93 milyon YTL harca
ma yapıyor; yani, bir başka deyişle, Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu bölgelere, kanununun çık
masından sonra, yirmi ay içinde, aldığının 5,5 katı harcama yapmıştır. 

TUNCAY ERCENK (Antalya) - Cari açık var demek ki. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Devamla) - Ankara Büyükşehir Belediyesinin 

bu yıl yaptığı ve önümüzdeki yıl yapmayı planladığı yatınmlarla birlikte bu miktar 300 milyon 
YTL'ye çıkması beklenmektedir. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi 205 köyün yollannı asfaltlamak üzere harekete geçmiş ve bu 
çerçevede, köy yollanna, bu yıl içerisinde 360 bin ton asfalt dökmüştür. Yapılan 350 kilometrelik 
yolun belediyeye maliyeti 26 milyon YTL'dir. 
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Ayrıca, pek çok köyün su ve kanalizasyon işi halledilmiş, 2008 yılı sonuna kadar, Ankara Bü-
yükşehir Belediyesine bağlı susuz, kanalizasyonsuz ve asfaltsız mahalle kalmaması hedeflenmiştir. 

Yine, Büyükşehir Belediyemizce nüfusu 400'ün üzerinde olan tüm köylere çocuk bahçesi ya
pılması planlanmış ve 7 adet oyun grubu, ilgili yerlere, bu köylere -şu anda mahalle tabiî- bu ma
hallelere monte edilmiştir. 

Bu kanun değişiklikleri olmasaydı, mahalleye dönüşen köyler ile Büyükşehir Belediyesine 
bağlanan ilk kademe ve ilçe belediyelerine bu kadar yatırım ve harcamaların yapılması da mümkün 
olmayacaktı. 

Ankara örneğinde görüldüğü gibi, kamu yönetiminde yeniden yapılanma çalışmaları kapsa
mında başlatılan dönüşüm ve değişimin çok önemli etkilerinin olduğu da açıktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri... 
ZEKERİYA AKINCI (Ankara) - Sayın Bakan, bu yasadan önce de çok iyi hizmetler gitti köy

lere; yani, köyler sahipsiz değildi. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Devamla) - Bir anlatayım... 
ZEKERİYA AKINCI (Ankara) - Sanki, ilk kez köylere su geldi!.. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Devamla) - Bir anlatayım... Bir anlatayım... 
Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; kentsel dönüşüm konusunda Hükümetimiz ta

rafından hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin kabulüne mazhar olan 5393 sayılı Beledi
ye Kanunu, 5104 sayılı Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Kanunu ve 5366 sayılı Yıp
ranan Tarihî ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması 
Hakkında Kanun'larla, belediyelerimize sağlıksız kentleşmenin önlenmesi, fakir ve muhtaç vatan
daşlarımızın daha sağlıklı ve kaliteli konutlara sahip olması, tarihî ve kültürel varlıklarımızın aslı
na uygun olarak onarılması ve korunması ve buralarda yaşayanların her türlü belediye hizmetinden 
daha fazla yararlanması hedeflenmiştir. 

Bu Kanun, Hükümetimizin kentleşme ve kentlerimizdeki tarihî ve kültürel dokunun korunma
sı konusundaki vizyonunu da ortaya koymaktadır. Bu kapsamda, uygulamanın en iyi yapıldığı yer
lerden birisi de Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak görülmektedir. 

ZEKERİYA AKINCI (Ankara) - Tam tersi, Sayın Bakan!.. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Devamla) - Örneğin, Kuzey Ankara Girişi Kent

sel Dönüşüm Projesi bunun en güzel uygulama örneklerinden biridir. Burada oturan vatandaşları
mızla uyum içerisinde çalışarak, kentsel açıdan çok kötü gözüken yapıların ve miadını doldurmuş 
altyapılarının yıkılarak yeniden yapılması ve orada yaşayan vatandaşlarımıza sağlıklı konutların 
sağlanması hedeflenmiştir. Havaalanı yolu bunun bir parçası olup, bitirilme aşamasına gelmiştir. 
Diğer taraftan, yine, değerli milletvekili arkadaşımın temas ettiği Dikmen Vadisi 4'üncü ve 5'inci 
Etap Projesini de üç gruba ayırmak mümkündür: Birinci grup, bu bölgede toplu arsa sahibi olanlar; 
ikinci grup, 1984 öncesi, 2981 sayılı Yasa'dan yararlanan, hak sahibi olmuş gecekondu sahipleri ve 
üçüncü grup ise, 1984'ten sonra gecekondu yapmış, ancak, tapusu ve tapu tahsis belgesi bulunma
yan kaçak gecekondu sahipleridir. Bunlardan, tapu tahsis belgesi bulunan 1.104 hak sahibiyle an
laşma yapılmıştır. Tapulu arsa sahibi olan 80 kişinin arsaları karşılığında, arsa değer tespit çalışma
ları da devam etmektedir. Tapu ve tapu tahsis belgesi olmayan 1.100 adet gecekondu sahibi vatan
daşımızdan 554 adediyle, arsa karşılığı sözleşme tamamlanmıştır. Geriye kalan 550 hak sahibinin 
önemli bir kısmıyla da 15 Eylül tarihi itibariyle uzlaşma sağlanmıştır. Bu kapsamda, gecekondula
rın 1.463 adedi, tamamen, Ankara Büyükşehir Belediyesine elektrik ve su abonelikleri kapatılarak 
teslim edilmiş, 551 adedi, hiçbir tartışma olmadan da yıkılmıştır. Arsa sahipleri ve hak sahibi olan
lara, arsaların büyüklüğüne göre konutları verilmekte, hak sahibi olmayan kişilere ise, hiçbir hakkı 
olmamasına rağmen -bakın, hiçbir hakkı olmamasına rağmen- yüzyirmi ay taksitle, Doğankent'te 
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arsa veya dileyenlere Karacaören'den TOKİ'ye ait konutların onbeş yıl taksitle verilmesi sağlan
maktadır. Netice olarak, Dikmen 4 ve 5'inci etapta yüzde 85 oranında anlaşma sağlanmıştır; geri 
kalanlarıyla da çalışma devam etmektedir. Yapılmakta olan bu ve diğer çalışmalarla bir yandan ge
rek büyükşehir belediyelerinin sınırlarının genişletilmesi gerekse kentsel dönüşüm konusunda bele
diyelerimize sağlanan kanunî yetkilerle belediyelerimizin ve kentlerimizin görünümü çağdaş kent 
yaşamının gereklerine uygun hale getirilirken, diğer yandan da, mevcut tarihî ve kültürel doku mu
hafaza edilerek vatandaşlarımıza sağlıklı konut ve yaşam imkânı sunulmaktadır. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Bakana. Sayın Bakan gereken açıklamalarda bulunmuştur. 
Gündem dışı üçüncü söz isteği, KÖYDEŞ programı hakkında Kars Milletvekili Sayın Zeki Ka-

rabayır'a aittir. 
Buyurun Sayın Karabayır. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
3.- Kars Milletvekili Zeki Karabayır'in, KÖYDEŞ Projesi uygulama sonuçlarına ilişkin gün

dem dışı konuşması ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu 'nun cevabı 
ZEKİ KARABAYIR (Kars) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün, 5 dakikalık kısa bir 

zaman dilimi içerisinde, AK Parti Hükümetimizin devrim niteliğindeki yüzlerce icraatlarından biri 
olan KÖYDEŞ Projesinden özetle bahsetmek istiyorum; bu vesileyle Yüce Heyetinizi saygıyla se
lamlıyorum. Maksadım, sessiz sedasız bir şekilde devam etmekte olan böyle önemli bir projeyi siz
lerle ve kamuoyuyla paylaşmaktır. 

Değerli arkadaşlar, bilindiği gibi, 58 ve 59'uncu AK Parti Hükümetleri döneminde, başta sosyal 
güvenlik, sağlık, ulaşım, eğitim, toplu konut olmak üzere her alanda büyük reformlar yapılmıştır. 
Bizden önceki hemen her cumhuriyet hükümetleri dönemlerinde hayal edilen, fakat bir türlü gerçek
leştirilemeyen, hatta bir kısmı da hayal bile edilemeyen büyük projeler birer birer tamamlanmakta
dır. Bu projelerden en önemli olanlarından biri de, yıllardır evinin mutfağında ve kapısının önünde 
su görmeyen, sağlıksız derelerden ve kuyulardan omuzluklarla, bazen de hayvan sırtında su getirmek 
zorunda bırakılan, köyündeki hastasını doktora götürecek yolu, izi bulunamayan, ufak bir yağmurda 
cenazesini köyüne götüremeyen, bu sorunların halli için sürekli siyasîlerin kapılarını çalmak zorun
da kalan, çoğunlukla eli boş dönmesine rağmen yine de ümidini başka bir bahara bırakan, sözlerini 
bir türlü yerine getiremeyen siyasîleri yine de güler yüzle karşılayan cefakâr köylümüzü birinci de
recede ilgilendiren KÖYDEŞ Projesidir. 2005'te 200 trilyon, 2006 yılında ayrılan 2 katrilyon öde
nekle, İçişleri Bakanlığımızın koordinatörlüğü ve Maliye Bakanlığımızın malî desteğiyle iki yıldan 
beri devam etmekte olan ve 2007'de bitecek olan KÖYDEŞ Projesiyle Türkiye'nin her tarafında âde
ta kangren haline gelmiş köy yollan ve içme sulan meselesi, şimdi artık tarihe karışmaktadır. Anka
ra'yı mesken tutarak her gün siyasîlerin kapılarını çalma siyaset anlayışı ortadan kalkmış, başta Baş
bakanımız olmak üzere, bakanlarımız, milletvekillerimiz ve bürokratlarımızın vatandaşların ayağına 
giderek, meseleleri yerinde tespit edip çözüme kavuşturma anlayışı başlamıştır. 

Bakın, hepimiz, bu yaz tatilimizin büyük bir bölümünü seçim bölgelerimizde, illerimizde, ilçe
lerimizde, köylerimizde vatandaşlarımızın arasında geçirdik; yapılan hizmetleri yerinde tespit ettik, 
gördüğümüz eksiklikleri ilgili yerlere ilettik. Bu gezilerimiz esnasında, şimdiye kadar hiçbir iktidar 
milletvekillerine gösterilmeyen coşku ve sevgiyle karşılandık. Hiçbir dönemde iktidar vekilleri se
çim bölgelerinde, halkın arasında bu kadar rahat dolaşamamışlardır. 

Sayın milletvekilleri, KÖYDEŞ Projesinin daha iyi anlaşılabilmesi için, izin verirseniz, bizden 
önceki dönemler ile AK Parti dönemimizi birkaç rakamla kıyaslamak istiyorum. 

1950 yılından 2002 yılına kadar Kars'ta şebekeli suya kavuşturulan köy sayısı 154'tür. Bu da, 
yaklaşık yılda 3 köye tekabül eder. Oysa, dört yıllık iktidar dönemimizde bu sayı 365'i buldu. Di
ğer bir ifadeyle, elliiki yılda 154 köy su almışken, iktidarımız döneminde dört yılda 211 köy şebe-
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keli suya kavuşmuştur. Yani, önceki dönemlerde yılda ortalama 3 ünite yapılırken, bizim dönemimiz
de yılda 53 köy su almıştır. Üstelik önceden yapılan birçok şebeke de yenilendi. Ayrıca, bu çalışma
lar, köylere hizmet götürme birliklerince takip edildikleri için çok daha ucuza mal edilmektedir. 

Bu başarı, yol, gölet, sanat yapıları, okul, sağlık, duble yollan ve diğer tüm alanlarda devam 
etmektedir. 

Yol çalışmalarımızın niteliği bölgeden bölgeye değişmektedir. Birçok yerde asfalt ve beton yol 
çalışmaları yapılırken benim ilimin de içinde olduğu bazı yerlerde ise halen stabilize çalışmalar ya
pılmaktadır. Bu nedenle, önümüzdeki yıl yol çalışmaları için ödenek ayrılırken bölge durumlarının 
dikkate alınmasını ve asfalt çalışmalarına başlanamayan illere daha fazla ödenek ayrılmasını İçişle
ri ve Maliye Bakanlıklarından talep ediyorum. 

Değerli arkadaşlar, bir çarpıcı örnek daha vererek sözlerime son vermek istiyorum. 1999-2000 
yılları arasındaki üç yıllık dönemde Kars'a kamu bütçesinden giren nakit para miktarı 37 trilyon 
iken, 2003-2005 yılları arasındaki üç yıllık dönemimizde ise 200 trilyondur. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
ÖMER ÖZYILMAZ (Erzurum) - Bir daha söyleyin. 
BAŞKAN - Buyurun. 
ZEKİ KARABAYIR (Devamla) - 2003-2005 yılları arasındaki üç yıllık bizim dönemimizde 

ise bu rakam 200 trilyondur, bizden önceki üç yılda 37 trilyon iken. 
Değerli milletvekilleri, sözlerimin sonunda ifade etmek istediğim şey şu ki, AK Partiyle, bu 

millet, yeniden büyük bir devlet olduğunu bir kez daha hatırlamış, moral bulmuş, özgüvenini taze
lemiştir. 

HÜSEYİN BAYINDIR (Kırşehir) - Evet, halk da öyle diyor! 
ZEKİ KARABAYIR (Devamla) - Ben, bu projeyi başarıyla yürüten İçişleri Bakanlığımız ile 

malî desteği sağlayan Maliye Bakanlığımıza ve emeği geçen herkese huzurlarınızda teşekkür edi
yor; Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Karabayır. 
Sayın Bakan, Karabayır'ın bu konuşmasından sonra, açıklama yapacak, cevap verecektir. İçiş

leri Bakanımız Sayın Abdülkadir Aksu. 
Buyurun Sayın Bakanım. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekili 

arkadaşlarım; Kars Milletvekili Sayın Zeki Karabayır arkadaşımızın KÖYDEŞ Projesiyle ilgili yap
mış olduğu gündem dışı konuşma üzerine söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, tekrar, hepinizi en 
derin, en içten saygılarımla selamlıyorum. 

HALUK KOÇ (Samsun) - 20 dakika konuşacak mısınız?! 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Devamla) - Değerli milletvekili arkadaşlarım, 

sizlerin de bildiği gibi, Partimiz iktidara geldiğinde ülkemizin yıllardır süregelen en büyük problem
lerinden birisi, kamu yönetimi yapısında görülen yetersizlik ve eskimişlik idi. Bu sıkıntının ortadan 
kaldırılmasını en önemli hedeflerinden biri olarak belirleyen Hükümetimiz, 2003 yılında, kamu yö
netiminde yeniden yapılanma çalışmaları başlattı. 

Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığı tarafından da, önemli görevler üstlenmiş ve geçen dört yıllık 
süre içinde, önceki yönetimlerce yıllardır yapılması hedeflendiği halde bir türlü cesaret edilemeyen 
mahallî idareler alanındaki reformlar gerçekleştirilmişti. Mahallî idareler alanında yapılan reform 
çalışmalarıyla, Belediye Kanunu, İl Özel İdaresi Kanunu, Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve Ma-
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nailî İdare Birlikleri Kanunu, Türkiye Büyük Millet Meclisince, sizlerin destekleriyle, oylarıyla ka
bul edilerek yürürlüğe girmişti. 

Hükümetimiz, bu kanunların hazırlanması ve uygulanması sırasında mahallî müşterek nitelik
li her türlü hizmetin, Anayasa'da öngörülen ilkelere uygun olarak halka en yakın, en uygun yöne
tim birimi olan mahallî idareler tarafından yürütülmesi, vatandaşımızın hayatının kolaylaştırılması, 
bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azaltılması, kararların alınmasında yerel düzeyde katılımın sağlanma
sı, kamu kaynaklarının etkili, verimli ve tasarruflu kullanılması gibi temel ilkeler esas alınmıştı. İş
te, bu arz etmeye çalıştığım ilkelerden yola çıkan Hükümetimiz, cumhuriyet tarihimizin, asrın en 
büyük projelerinden biri olarak ortaya koyduğumuz KÖYDEŞ Projesini başlatmıştır. 

KÖYDEŞ Projesi, köye ve köylüye yönelik olarak cumhuriyet tarihinde başlatılan en önemli 
ve en kapsamlı bir kırsal projedir. Proje, 2005 yılında, Sayın Başbakanımızın talimatıyla başlatıl
mıştır. Bu -altını çizerek belirtiyorum- Hükümetimizin ve Sayın Başbakanımızın köylere yönelik 
hizmet vizyonunun somut, en büyük göstergesi olan KÖYDEŞ Projesi, yukarıda da ifade edilen te
mel ilkelerin de en güzel şekilde hayata geçirildiği bir çalışmadır. 

Değerli arkadaşlar, elbette ki, Hükümetimizin temel hedeflerinden birisi de, ülkemizdeki altya
pı hizmetlerinde hem bölgeler arası hem de iller arası farklılıkların giderilmesidir. 21'inci Yüzyılda 
hâlâ yolsuz ve susuz yerleşim yerlerinin kabul edilemez olduğunun bilincinde olan Hükümetimiz, 
medeniyetin ve gelişmişliğin vazgeçilmez unsuru olan yol yapımına ve sağlıklı içmesuyu teminine 
gereken hassasiyeti en üst düzeyde göstermektedir. 

Köylerin şebekeli ve sağlıklı içme suyu ile, asfalt veya standardı yüksek yola kavuşturulması 
amacıyla başlatılan KÖYDEŞ Projesi, köylere hizmet götürme birlikleri tarafından yürütülmektedir. 
Birliklerin bu çalışmada önplana çıkmasının öncelikli sebeplerinden biri, günümüz modern yönetim 
anlayışı içerisinde biraz önce saydığım ilkelere tam uygunluğu ve aynı zamanda da şeffaflık ve he
sap verilebilirliğin en önemli unsurları olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu iki temel standardı sağlaya
bilmek amacıyla, köye yönelik hizmetleri yürütmek için en uygun ve köylüye en yakın idarî birim 
olarak, mahallî idare birimi olarak köylere hizmet götürme birlikleri seçilmiştir. KÖYDEŞ Projesin
de en etkin rolü üstlenen birlik encümeni, iki köy muhtarı, iki il genel meclisi üyesi ve bir de kayma
kamdan teşekkül etmektedir. Encümenin başkanı da kaymakamdır. Birlik encümeninin bu yapısı, 
halkın kendisiyle ilgili kararlara etkin bir şekilde katılımına imkân vererek azamî düzeyde şeffaflık 
sağlamakta ve yapılan harcamaların kamuoyu tarafından sürekli denetimine imkân tanımaktadır. 

ÖMER ABUŞOĞLU (Gaziantep) - Parti meclisi gibi oluyor Sayın Bakan, parti meclisi. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Devamla) - Diğer taraftan, köylere hizmet gö

türme birlikleri, karar alma, uygulama, personel istihdamı, ihale ve harcama gibi hususlarda çok et
kin, hızlı ve kolay bir çalışma sistemine sahiptir. Bu uygulama KÖYDEŞ Projesinin bürokratik sü
reç içerisinde boğulmadan ve hızla hayata geçirilmesine de imkân vermektedir. 

KÖYDEŞ Projesi, ayrılan kaynakların etkili ve verimli kullanımıyla maliyetleri düşürme açı
sından da önemli kolaylıklar sağlamaktadır. 2006 yılı başında tahsis edilen ödeneklerle yapılması 
planlanan 17.500 civarındaki içme suyu ve yol projesi sayısı, ihale indirimleri, tasarruflar, mahallî 
katkılarla 20.800 sayısına ulaşmıştır. Bu sayının, devam eden işler bittikçe, artan ödeneklerin yeni 
projelere aktarılması neticesinde daha da artacağı tahmin edilmektedir. Ayrıca, yapılan işler, kalite, 
sağlamlık ve halkın ihtiyacına uygunluk açısından da köylümüzü memnun etmektedir; çünkü, ya
pılacak işlerin kararlaştırılması, programa alınması, ihalesi, hayata geçirilmesi ve kontrolü, halkın 
temsilcilerinin de doğrudan sürece dahil olduğu birlik encümenleri tarafından koordine edilmekte, 
denetlenmekte ve bizatihi uygulanmaktadır. 

Projenin genel hedefini de burada bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu projede temel hede
fimiz, KÖYDES'le, suyu bulunmayan veya yetersiz olan 14.670 köy veya bağlısına içilebilir ve şe
bekeli içme suyu götürülmesi, 51.647 kilometre tesviye yolun stabilize kaplanması, 131.399 kilo-
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metre stabilize yolun iyileştirilmesi veya asfaltlanması, betonlanması; yine, mevcut, daha önce ya
pılmış olan 91.159 kilometre asfalt ve 1.834 kilometre beton yolun standardının yükseltilmesi he
def alınmıştır. 

Projeye 2005 yılında başlanmış. İlk yıl, 2005 yılında, toplam 200 milyon YTL, yani, 200 tril
yon ödenek tahsis edilmiş. Bu ödeneğin 100 trilyonu köy içme sularına, 100 trilyonu köy yolları 
için verilmiş. Ayrılan bu ödenekle, ülke genelinde -toplam rakam söylüyorum- 1.779 içme suyu 
projesi tamamlanmış, 3.576 kilometre stabilize yol, 543 kilometre asfalt yol, 387 adet sanat yapısı, 
41 kilometre ham yol -ilk defa yol açılıyor- 147 kilometre onarım, 21 kilometre beton yol, 43 kilo
metre tesviye yol yapımı gerçekleştirilmiştir. 

MEHMET KARTAL (Van) - En az Van nasibini almış. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Devamla) - Köye yönelik içme suyu ve yol ya

pım çalışmalarında 2005 yılında elde edilen bu başarı üzerine, 2006 yılında ayrılan ödenek mikta
rı, Sayın Başbakanımızın bizzat talimatıyla, 10 kat artırılarak, 2 milyar YTL'ye, yani, 2 katrilyon 
Türk lirasına çıkarılmıştır. (AK Parti sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Onun için diyoruz ki, 
cumhuriyet tarihimizin, kırsala, köye yönelik en büyük projesi. Ülke genelinde içme suyu ve yol 
alanında yaklaşık 20 bin projenin yapılması hedeflenmiş bu parayla ve "2007 yılı sonuna kadar iç
me suyu ve yolu bulunmayan köy kalmayacak" sözünün hayata geçirilmesi... Bu hedefimize de, in
şallah, varmak üzere olduğumuzu da belirtmek istiyorum. 

HALUK KOÇ (Samsun) - Bütün hedeflere olduğu gibi! 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Devamla) - Birçok ilimizde, 2006'nın, bu yılın 

sonunda bu hizmetler bitmiş olacak. 
TUNCAY ERCENK (Antalya) - Bu yollar yapıldı da, mayınlar nerede patlıyor; onu anlaya

madım! 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Devamla) - Bakın, bu 3 Eylül 2006 tarihi itiba

riyle, 2.967 içme suyu, 5.405 yol, 398 kanalizasyon ve 220 tarımsal alt yapı projesi olmak üzere -3 
Eylül itibariyle- 8.990 proje tamamlanmıştır. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Yine, yol çalışmaları kapsamında... 
NECATİ UZDİL (Osmaniye) - Bunun sonucu nasıl oldu Sayın Bakan?! 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Devamla) - Yol çalışmaları kapsamında, 5.104 

kilometre birinci kat asfalt, -bakın, dikkatinizi çekiyorum, 5.000- 5.680 kilometre ikinci kat asfalt, 
6.539 kilometre stabilize kaplama, 259 kilometre beton yol, 87 kilometre ham yol, 205 kilometre 
tesviye, 746 kilometre onarım ve 2.273 adet sanat yapısının yapımı da gerçekleştirilmiştir. (AK Par
ti sıralarından alkışlar) 

Bu hedeflenen projelerin bir an önce başlanıp bitirilebilmesi için... 
HÜSEYİN BAYINDIR (Kırşehir) - Sayın Bakan, köylüyü açlığa mahkûm ettiniz, açlığa! 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri... 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Devamla) - Dinleyin... Lütfen, dinleyin... 
ÖMER ABUŞOĞLU (Gaziantep) - İçişleri Bakanısınız... 
HÜSEYİN BAYINDIR (Kırşehir) - Sayın Bakan, köylüyü açlığa mahkûm ettiniz! 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri... Sayın milletvekilleri... 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Devamla) - Burada rakam ve gerçekleri söylü

yorum. Lütfen, dinleyin. (Gürültüler) 
HÜSEYİN BAYINDIR (Kırşehir) - Köylere gitmeye yüzünüz kalmadı... 
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BAŞKAN - Sayın Bayındır, dinleyelim lütfen. 
Sayın Bakan, siz, Genel Kurula hitap edin. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Devamla) - Hedeflenen projelerin bir an önce 

başlanıp bitirilebilmesi için illere tahsis edilen ödenekler, illerimize dilimler halinde aktanlmakta 
olup, toplam 2 milyar YTL'nin, yani 2 katrilyonun bugüne kadar 1 katrilyon 475 milyarı illere gön
derilmiş, kalan kısmı da önümüzdeki haftalarda gönderilecektir. 

KÖYDEŞ Projesinin gerçekleştirdiği mahallî idare birliklerinin, biz, denetimine de özel önem 
veriyoruz. Mahallî İdare Birlikleri Kanunu'nun 22'nci maddesine göre, il, ilçe, köye hizmet gö
türme birliklerinin iş ve işlemleri Bakanlığımca denetlenmektedir. Mülkiye teftiş kurulumuzun 2006 
yılı genel teftiş programı kapsamında 6 ilin KÖYDEŞ Projesi denetlenmesi bitti, 10 il devam ediyor. 
2006 yılı sonuna kadar, diğer il ve ilçelerin de KÖYDEŞ Projesi bakımından denetlenmesi bitirilmiş 
olacak. Ayrıca, valilerimiz de, ilçelerindeki köye hizmet götürme birliklerini denetlemektedirler. 

KÂZIM TÜRKMEN (Ordu) - Sayın Bakanım, Sayıştaydan niye kaçırdınız?! Sayıştayın dene
timinden niye kaçırdınız o zaman?! 

İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, projenin yü
rütülmesi sırasında... 

KÂZIM TÜRKMEN (Ordu) - Sayıştay denetiminden niye kaçırdınız?! 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen... Böyle bir geleneğimiz yok! 
KÂZIM TÜRKMEN (Ordu) - Niye Sayıştay denetiminden kaçırdınız?! 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Devamla) - Denetimden kaçmıyoruz. 
KÂZIM TÜRKMEN (Ordu) - Kaçırdınız, denetim yaptırmıyorsunuz... 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Devamla) - Bakın, kaç türlü denetim yapıyoruz. 

Sizler de denetliyorsunuz. 
Bu yazın illerinize gittiniz, dolaştınız; yapılanları bizzat gördünüz. 
KÂZIM TÜRKMEN (Ordu) - Evet... Ordu'da hiçbir şey yok... 
İ. SAMİ TANDOĞDU (Ordu) - Ordu ilinde hiçbir şey yok... 
KÂZIM TÜRKMEN (Ordu) - Bunları biz konuşalım... 
İ. SAMİ TANDOĞDU (Ordu) - Ordu ilinde bunların hiçbiri yok. Ordu İli hariç değil mi?! 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Devamla) - Her insaf sahibi bunu kabul ediyor. 

Lütfen... (AK Parti sıralarından alkışlar, CHP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN - Sayın Bakan, siz, Genel Kurula hitap edin. 
İ. SAMİ TANDOĞDU (Ordu) - Ordu ili hariç mi?! 
UFUK ÖZKAN (Manisa) - Akhisar'a 10 kilometre uzaklıkta susuz köyler var! 
TUNCAY ERCENK (Antalya) - Delik deşik oldu yollar... 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, bu projenin 

yürütülmesi sırasında, her zaman en büyük destek ve katkıyı sağlayan, bizleri her zaman teşvik 
ve motive eden Başbakanımıza huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum. (AK Parti sıralarından 
alkışlar) 

UFUK ÖZKAN (Manisa) - Manisa'daki susuz köyleri gösterdiniz mi Sayın Bakan?! 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Devamla) -j Yine, ödeneklerin zamanında gön

derilmesi ve projenin yürütülmesi... ( 
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HÜSEYİN BAYINDIR (Kırşehir) - Sayın Bakan, bu anlattığınız neresi, Türkiye mi?! 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Devamla) - ...sırasında hiçbir zaman desteğini 

esirgemeyen Maliye Bakanımız Sayın Kemal Unakıtan'a da teşekkür ediyorum. (AK Parti sırala
rından alkışlar; CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar[!]) 

TUNCAY ERCENK (Antalya) - Hayalî ihracat için mi teşekkür ediyorsun Maliye Bakanına?! 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Devamla) - Ayrıca, KÖYDEŞ Projesinin plan

lanması ve uygulanmasındaki katkılarından dolayı Devlet Planlama Teşkilatına, Hazine Müsteşar
lığına ve illerde uygulayıcı olan, denetleyici olan valilerimize, kaymakamlarımıza, il genel meclis 
üyelerimize ve muhtarlarımıza, tüm emeği geçenlere de huzurlarınızda bu kürsüden teşekkür edi
yorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

UFUK ÖZKAN (Manisa) - Hükümetin veda konuşması galiba Sayın Bakan! 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Devamla) - Sayın Başbakanımız Recep Tayyip 

Erdoğan'ın büyük önem verdiği ve dikkatle takip ettiği KÖYDEŞ Projesinde 2006 yılı atılım yılı 
olmuştur. 

TUNCAY ERCENK (Antalya) - Oylar niye düşüyor atılım yılı olduysa?! 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Devamla) - Bunun için, elbette yeterli kaynak 

ve insan gücüne ihtiyaç bulunmaktadır; ancak, daha da önemlisi, bu hedeflere ulaşmada gerekli 
inanç ve azmin olmasıdır, o da bizde vardır. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

HÜSEYİN BAYINDIR (Kırşehir) - Azminizi terörde gördük! 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, cumhuriyet 

tarihinde, kırsal kalkınmayı sağlamak için ilk defa bu büyüklükte kaynak tahsis edilmiştir. 
ÖMER ABUŞOĞLU (Gaziantep) - Yağma Hasan'ın böreği için mi bu kaynaklar?! 
TUNCAY ERCENK (Antalya) - Sayın Bakan, yanlış yazmışlar size!.. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Devamla) - Bu, Hükümetimizin halkımıza duy

duğu, köylümüze duyduğu saygı ve sevgi ile idarecimize duyduğu güvenin sonucudur. Bu çalışma
nın başarıya ulaşması için gerekli olan inanç, hepimizin yüreğinde mevcuttur. (CHP sıralarından 
"Bravo" sesleri) Bu inanç ve azimle yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde, kırsal kesimde yaşayan 
vatandaşlarımızın yol ve su gibi temel ihtiyaçları, çağdaş Türkiye'ye yakışır bir şekilde karşılanmış 
olacaktır. 

UFUK ÖZKAN (Manisa) - Sayın Bakanım, Manisa'da susuz köyler var, traktörle su çekiyorlar! 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Devamla) - Konuşmacı Sayın Milletvekili arka

daşıma da, KÖYDEŞ Projesi gibi önemli bir konuyu gündeme taşıdığı için teşekkür ediyorum. 
HÜSEYİN BAYINDIR (Kırşehir) - Sayın Bakan, anlattıklarınızda bir tek doğru yok! 
İ. SAMİ TANDOĞDU (Ordu) - Sayın Bakan, Ordu hariç değil mi efendim?! 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Devamla) - KÖYDEŞ çalışmalarının ülkemiz 

ve köylümüz için hayırlı ve güzel hizmetlere vesile olmasını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. 
(AK Parti sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN -Teşekkür ediyoruz Sayın Bakan. 
Sayın milletvekilleri, gündem dışı konuşmalar tamamlanmıştır. 
Şimdi Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır. 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 2 önerge vardır; ayrı ayrı okutuyorum: 

- 1 9 -



TBMM B:3 4 . 10 . 2006 0 : 1 

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

1.- Trabzon Milletvekili M. Akif Hamzaçebi ve 41 milletvekilinin, fındık piyasasındaki sorunla
rın araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/377) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Fındık, Karadeniz Bölgesi insanının önemli bir kesiminin tek geçim kaynağıdır. Yaklaşık 8 

milyon insanımızı ilgilendirmektedir. Türkiye, yıllık 650.000 tonu aşan üretimiyle dünya fındık üre
timinin yaklaşık yüzde 75'ini gerçekleştirmektedir. Üretimin yaklaşık yüzde 80'i ihraç edilmekte
dir. Türkiye'nin bu konumu nedeniyle, iç piyasada oluşan fiyat, fındığın dünya fiyatı olmaktadır. 

Karadeniz Bölgesi ve Türkiye ekonomisi için böylesine önemli olan "fındık" 2004 yılı Nisan 
ayında don afetine maruz kalmıştır. Don nedeniyle oluşan zararın Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca 
yapılan tespitlere göre, 298 trilyon TL'lik kısmının ödenmesi kabul edilmişse de, Aralık 2004'te 
ödenen 46 trilyon liradan artakalan 252 trilyon TL halen üreticiye ödenmemiştir. 

Afet sonrasında azalan üretim nedeniyle Türkiye'de ve dünyada fındık fiyatları yükselmiştir. 
Öte yandan, fındık fiyatları 2002 yılına kadar Hükümet tarafından belirlenirken, 2003 yılından iti
baren FİSKOBİRLİK tarafından belirlenmeye başlanmıştır. Bu nedenle, 2001, 2002 yıllarında 
1.500.000-1. 625.000 TL aralığında olan fiyat 2003 yılında 2.500.000-3.050.000 TL, 2004 yılında 
5.050.000-5.250. 000 TL düzeyinde olmuş, 2005 yılında ise brüt 7 milyon TL'yi aşmıştır. 2005 yı
lının net başlangıç fiyatı 6.300.000 TL düzeyindedir. 

Fiyat politikasındaki bu değişiklik, üreticinin geliri yanında fındık ihracatından elde ettiğimiz 
geliri de artırmıştır. 2002-2003 sezonunda 593 milyon ABD Doları olan ihracat geliri 2003-2004 se
zonunda 915 milyon dolara, 2004-2005 sezonunda 1,5 milyar dolara yükselmiştir. Bu gelirin 2005-
2006 sezonunda 1,9 milyar dolar düzeyinde olması beklenmektedir. 

FİSKOBİRLİK'in 2005-2006 sezonunda Hazineden talep ettiği kredi verilmemiştir. Bankalar
dan talep ettiği kredinin de engellenmesi sonucunda 2005 yılı fiyatı 4,5 YTL'ye kadar düşmüştür. 

Fiyatlar bu düzeylerdeyken, Sayın Başbakanın, Doğu Karadeniz Bölgesine yaptığı seyahatler-
deki konuşmaları sonucunda daha da aşağılara düşmüştür. Sayın Başbakanın, Giresun ve Ordu'da 
FİSKOBİRLİK'e ve fındığa desteklerinin söz konusu olmadığı yönündeki konuşmaları sonrasında 
fındık fiyatı, her konuşmadan sonra kilogramda 1 YTL olmak üzere toplam 2 YTL daha düşmüş
tür. Böylece Sayın Başbakanın konuşmaları öncesinde 4,5 YTL olan fiyat, konuşmalar sonrasında 
2,5 YTL düzeylerine düşmüştür. Bu durum piyasayı izleyen yabancılar tarafından merkezlerine 
"Sayın Başbakanın Karadeniz Bölgesini ziyareti sonrasında fındık fiyatları çöktü" şeklinde bildiril
miştir. 

Yükselen fiyattan üreticinin ve ekonomimizin sağladığı kazanç ortada iken Sayın Başbakanın 
tutumu nedeniyle 2006 yılı fiyatları olağanüstü ölçüde düşmüştür. Bunu takiben 2006-2007 sezo
nunda fındık alımı için, Hükümet, konuda uzman olmayan Toprak Mahsulleri Ofisini görevlendir
miştir. 

TMO'nun Giresun kalite fındık için belirlediği fiyat brüt 4 YTL'dir. Yüzde 5,1 oranında kesin
ti sonrasında net fiyat 3,8 YTL'nin altına düşmektedir. Ancak TMO'nun arz fazlası olarak alacağı 
fındık miktarını açıklamamış olması yanında, alımlarda çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olma şartının 
aranması, bugün başvuran üreticiye alım için gelecekte bir tarihin verilmesi, TMO'nun uzman ku
ruluş olmaması nedeniyle yüzde 5,1 'lik kesinti dışında fire payı uygulaması, TMO'nun organize 
olamamış olması ve benzer nedenlerle fındığın piyasa fiyatı bugünlerde 2,4 YTL düzeylerine düş
müştür. Yaklaşık 1,5 dolara karşılık gelen bu rakam maliyetin çok altındadır. Üretici, tarihinde ilk 
defa, maliyeti bile karşılamayan bir fiyatla karşı karşıyadır. 
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Hükümetin fındığa sadece tüccar gözünden bakması nedeniyle geçimi doğrudan veya dolaylı 
fındığa bağlı olan milyonlarca insan büyük ölçüde mağdur olmuştur. Ayrıca ihracat gelirimizin 1 
milyar doların üzerinde azalacak olması nedeniyle ekonomimiz de olumsuz etkilenecektir. Bunun 
önlenmesi gerekmektedir. 

Belirtilen nedenlerle Anayasanın 98, İçtüzüğün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca Meclis 
araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz. 

1- Mehmet Akif Hamzaçebi (Trabzon) 
2- Gürol Ergin (Muğla) 
3- Mehmet Yıldırım (Kastamonu) 
4- İdris Sami Tandoğdu (Ordu) 
5- Kâzım Türkmen (Ordu) 
6- N. Gaye Erbatur (Adana) 
7- Şevket Arz (Trabzon) 
8- îlyas Sezai Önder (Samsun) 
9- Tacidar Seyhan (Adana) 

10- Mehmet Boztaş (Aydın) 
11- Harun Akın (Zonguldak) 
12- Nail Kamacı (Antalya) 
13- Hasan Güyüldar (Tunceli) 
14- Mehmet Küçükaşık (Bursa) 
15- Ahmet Ersin (İzmir) 
16- Yılmaz Kaya (İzmir) 
17- Ufuk Özkan (Manisa) 
18- Erdal Karademir (İzmir) 
19- İzzet Çetin (Kocaeli) 
20- Engin Altay (Sinop) 
21- Muharrem İnce (Yalova) 
22- Şefik Zengin (Mersin) 
23- Halil Tiryaki (Kırıkkale) 
24- Erol Tmastepe (Erzincan) 
25- Tuncay Ercenk (Antalya) 
26- Özlem Çerçioğlu (Aydın) 
27- Atilla Kart (Konya) 
28- Mehmet Ziya Yergök (Adana) 
29- Yakup Kepenek (Ankara) 
30- Halil Akyüz (İstanbul) 
31- Ali Rıza Bodur (İzmir) 
32- Ahmet Sırrı Özbek (İstanbul) 
33- Hüseyin Ekmekcioğlu (Antalya) 
34- Kemal Sağ (Adana) 
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35- Mevlüt Coşkuner (İsparta) 
36- Rasim Çakır (Edirne) 
37- Mustafa Gazalcı (Denizli) 
38- Uğur Aksöz (Adana) 
39- Ali Oksal (Mersin) 
40- Abdulaziz Yazar (Hatay) 
41- Atila Emek (Antalya) 
42- Mehmet Işık (Giresun) 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Önerge gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki öngörüş-

meler, sırası geldiğinde yapılacaktır. 
Şimdi ikinci önergeyi okutuyorum: 
Buyurun. 
2.- İzmir Milletvekili Erdal Karademir ve 20 milletvekilinin, artan orman yangınlarının sebep

lerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/378) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ülkemizde her yıl meydana gelen ve son günlerde anormal bir şekilde yoğunlaşan orman yan

gınlarının nedenlerinin, alınan önlemlerin yeterliliğin, meydana gelen can kayıplarının ve maddî za
rarların büyüklüğünün araştırılması amacıyla Anayasanın 98'inci, İçtüzüğün 104 ve 105'inci mad
deleri gereğince Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederim. 

Gerekçe: 
Ormanlarımız sağladıkları yararlar itibariyle toplumların vazgeçilmez doğal varlıkları olarak 

önemli bir yere sahiptir. Ormanlarımızı sadece yetiştirmek değil, aynı zamanda çeşitli tehlikelere 
karşı korunmasını sağlamak ve her türlü tedbirleri zamanında almak devletin en temel görevidir. 

Ülkemizde bu yaşanan ve birçok bölgemizde günlerce devam eden orman yangınları, binlerce 
haktar orman varlığımızın, yaban hayatının ve biyoçeşitliliğin yanı sıra can kayıplarına da neden ol
muştur. 

Bu anlamda, orman yangınlarının çıkış nedenleri, alınan önlemler, yaşanan can kayıpları ve yö
netimden kaynaklanan sorunların sorgulanması ve araştırılması gerekmektedir. Şöyle ki; 

1- Orman yangınlarını önlemede, orman koruma faaliyetinde işlendirilen personel sayınız ne 
kadardır, bu sayı yeterli midir? 

2- Orman yangınlarıyla mücadele görevini üstlenen Bakanlık görevlileri arasında, orman yan
gınları konusundaki eğitim almayan Bakanlık çalışanı var mıdır? 

3- Bu eğitimler ne kadar, hangi aralıkla yapılmaktadır? Söz konusu eğitim 2003, 2004, 2005 
ve 2006 tarihlerinde kaç kez gerçekleştirilmiştir? 

4- Orman yangınları konusunda eğitim almayan çalışanların orman yangınlarında görevlendi
rildiği iddiaları doğru mudur? 

5- Orman yangınları artışının, 2003 yılından bu yana, Bakanlığınızda yönetici konumundaki 
görevlilerin alınarak, yerine orman yangınları konusunda deneyimli olmayan kişilerin getirilmiş ol
masından kaynaklandığı iddiaları doğru mudur? 

6- Orman koruma faaliyetlerini yürüten personelin ve orman muhafaza memuru sayısının dü
şürülmesinin, orman yangınlarının artışında etkisi olmuş mudur? 
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7- Orman yangınlarından sonra, orman koruma faaliyetlerini halen yürütmekte olan 3.500 or
man mühendisleri ile sayısı 4.500 olan orman muhafaza memurunun sayısının arttırılması konusun
da Bakanlığınızca bir çalışma yürütülecek midir? 

8- Orman koruma faaliyetlerinin köy tüzelkişiliklerine ve ardından özel güvenlik şirketlerine 
devredilmesine yönelik Bakanlığınızın başlattığı uygulamalar, yangınlarının çıkışında ve önleneme-
mesinde etkili olmuş mudur? 

9- Orman yangınlarının yoğun yaşandığı ülkemizde, Bakanlığınızın meteorolojik verileri kul
lanmayarak görev ihmalinde bulunduğu iddiaları doğru mudur? 

10 - Bakanlığınızın hazırladığı "orman yangınlarıyla mücadele eylem planı"nda yangına 15 da
kika içinde müdahale edileceği belirtilmiştir. Ancak, bazı bölgelerimize beş gün boyunca müdahale 
edilememiştir. 2 adet C-130 uçağından birinin arızalı olduğu, diğerinin Doğu Anadolu Bölgesinde 
bulunduğu, diğer iki uçağın da bakımda olduğu basında yer alan yetkililerin açıklamalarından öğre
nilmiştir. Ayrıca, Bakanlığınızın elinde denizden su alabilen amfibik uçak da bulunmadığına göre, 
Bakanlığınızın yangın mevsimi gelmeden gerekli ya da yeterli önlemleri almadığı söylenebilir mi? 

11- Daha önce uygulamada olan, orman yangınlarında askerî uçakların kullanımı neden uygu
lamadan kaldırılmıştır? Askeriyeye ait, C-130 uçaklarının tekrar kullanımı mümkün değil midir? 

12- Sayın Osman Pepe "Keşke daha fazla uçak alabilseydik" ifadesinin arkasında uçak alımı
nı engelleyen herhangi bir neden mi bulunmamaktadır? 

13- Bakanlığınızca ihale edilen ve yüklenici Barış Firması tarafından Rusya, Ukrayna ve Gür
cistan'dan kiralanan 27 helikopterin yaş ortalaması 25'tir. Kaş gibi zor doğa koşullarında yangına 
müdahalede engel doğa koşulları mıdır yoksa bu helikopterlerin teknolojik yetersizliği midir? 

14- Helikopterlerde görevlendirilen, yangın söndürülmesini sevk ve idare edecek teknik ve 
yardımcı personel özel bir eğitimden geçirilmiş midir? Bu personelin diğer ormancı çalışanlardan 
farklı özlük hakları (yıpranma tazminatı, uçuş tazminatı vb.gibi) var mıdır? 

15- İllerdeki kriz merkezlerinde meteorolojik veriler doğrultusunda, orman yangınlarını sön
dürmede kullanılacak araçların kısa sürede yangın bölgesine ulaşabilmesini sağlayacak bir çalışma 
yapılmış mıdır? 

16- Orman yangınlarında kullanılan askerî helikopterlerin protokol gereği yangın ihbarından 
hemen sonra uçmaları gerekirken hiyerarşik nedenlerle gecikmeler meydana geldiği iddia edilmek
tedir. Bu gecikmenin önlenebilmesi için bir girişimde bulunacak mısınız? 

Ortaya çıkan can kayıplarının, doğal varlıkların yok olmasının ve ekonomik kayıpların bir da
ha yaşanmaması, zararların asgarî düzeyde atlatılması için orman yangınlarının öncesinde ve son
rasında alınacak önlemlerin yukarıda belirtilen gerekçelerle Yüce Meclisimizde ele alınması ve in
celenmesi önem arz etmektedir. 

1- Erdal Karademir 
2- Bülent Baratalı 
3- Türkân Miçooğulları 
4- Nadir Saraç 
5- Harun Akın 
6- Yaşar Tüzün 
7- Ferit Mevlüt Aslanoğlu 
8- Şevket Arz 
9- Ali Kemal Deveciler 

10- Mehmet Boztaş 

(İzmir) 
(İzmir) 
(İzmir) 
(Zonguldak) 
(Zonguldak) 
(Bilecik) 
(Malatya) 
(Trabzon) 
(Balıkesir) 
(Aydın) 
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11- N. Gaye Erbatur (Adana) 
12- Sedat Pekel (Balıkesir) 
13 - Rasim Çakır (Edirne) 
14- Abdulaziz Yazar (Hatay) 
15- Uğur Aksöz (Adana) 
16- Ali Oksal (Mersin) 
17-Tuncay Ercenk (Antalya) 
18- Özlem Çerçioğlu (Aydın) 
19- Mehmet Mesut Özakcan (Aydm) 
20- Nail Kamacı (Antalya) 
21 - Atila Emek (Antalya) 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Önerge gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki öngörüş-

meler, sırası geldiğinde yapılacaktır. 
Başbakanlığın Anayasanın 82'nci maddesine göre verilmiş tezkereleri vardır -4 adet- ayrı ayn 

okutup oylarınıza sunacağım: 
Birinci tezkereyi okutuyorum: 
C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1.- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 'in, Fransa 'ya yaptığı resmî ziyarete katılacak milletvekil

lerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1124) 
7.8.2006 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere, bir heyetle birlikte 27-28 Haziran 2006 tarihlerinde Fransa'ya 

yaptığım resmî ziyarete, ekli listede adları yazılı milletvekillerinin de iştirak etmesi uygun görül
müş ve bu konudaki Bakanlar Kurulu kararının sureti ilişikte gönderilmiştir. 

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

Başbakan 
Liste 

Mahmut Durdu 
Recep Özel 
Şükrü Mustafa Elekdağ 
Onur Öymen 
İnci Özdemir 
Hakkı Köylü 
Ramazan Can 
Şaban Dişli 
Bekir Bozdağ 
BAŞKAN - Kabul edenler... 
İkinci tezkereyi okutuyorum: 

(Gaziantep) 
(İsparta) 
(İstanbul) 
(İstanbul) 
(İstanbul) 
(Kastamonu) 
(Kırıkkale) 
(Sakarya) 
(Yozgat) 
Kabul etmeyenler. Kabul edilmiştir. 
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2.- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 'in, Avusturya 'ya yaptığı resmî ziyarete katılacak milletve
killerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1125) 

14.8.2006 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

AB-Latin Amerika Zirvesine katılmak üzere, bir heyetle birlikte 10-12 Mayıs 2006 tarihlerin
de Avusturya'ya yaptığım resmî ziyarete, ekli listede adlan yazılı milletvekillerinin de iştirak etme
si uygun görülmüş ve bu konudaki Bakanlar Kurulu kararının sureti ilişikte gönderilmiştir. 

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

Başbakan 
Liste 

Şaban Dişli (Sakarya) 
Şükrü Ayalan (Tokat) 
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Üçüncü tezkereyi okutuyorum: 
3.- Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun 'un, İtalya 'ya yaptığı resmî ziyarete katılacak milletve

killerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1126) 
15.8.2006 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun'un, IV. Avrupa-Akdeniz Laboratuvarı Yıllık Konferansı

na katılmak üzere, bir heyetle birlikte 16-18 Temmuz 2006 tarihlerinde İtalya'ya yaptığı resmî zi
yarete, ekli listede adları yazılı milletvekillerinin de iştirak etmesi uygun görülmüş ve bu konudaki 
Bakanlar Kurulu kararının sureti ilişikte gönderilmiştir. 

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

Başbakan 
Liste 

Fatma Şahin (Gaziantep) 
Muharrem Kılıç (Malatya) 
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Dördüncü tezkereyi okutuyorum: 
4.- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 'in, Malezya 'ya yaptığı resmî ziyarete katılacak milletve

killerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1127) 
17.8.2006 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
3 Ağustos 2006 tarihinde İslam Konferansı Örgütü İcra Komitesi Acil Toplantısına katılmak 

üzere, bir heyetle birlikte Malezya'ya yaptığım resmî ziyarete ekli listede adları yazılı milletvekil
lerinin de iştirak etmesi uygun görülmüş ve bu konudaki Bakanlar Kurulu kararının sureti ilişikte 
gönderilmiştir. 

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

Başbakan 
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Liste 
Ömer Çelik (Adana) 
M. Said Yazıcıoğlu (Ankara) 
Egemen Bağış (İstanbul) 
Mustafa Eyiceoğlu (Mersin) 
Şaban Dişli (Sakarya) 
BAŞKAN - Kabul edenler... 
HALUK KOÇ (Samsun) - Karar yetersayısı istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Evet, karar yetersayısı istenmiştir. Oylama yapıyorum. 
Başbakanlık tezkeresini oyluyorum: Kabul edenler... 
HALUK KOÇ (Samsun) - Bir tane CHP'li yok o kadroda! Bir tane CHP milletvekili yok, da

vet edilmemiş! 
BAŞKAN - Kabul etmeyenler... Karar yeter sayısı bulunamamıştır. 
Birleşime 5 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 14.10 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 14.23 

BAŞKAN: Başkan Vekili İsmail ALPTEKİN 
KÂTİP ÜYELER: Ahmet Gökhan SARIÇAM (Kırklareli), Türkân MİÇOOĞULLARI (İzmir) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 3'üncü Birleşiminin İkin
ci Oturumunu açıyorum. 

III.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
C) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
4.- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Malezya'ya, Fransa'ya yaptığı resmî ziyarete katıla

cak milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1127) (Devam) 
BAŞKAN - Başbakanlığın Anayasanın 82'nci maddesine göre vermiş olduğu tezkerenin oyla

masında karar yetersayısı bulunamamıştı; şimdi, tezkereyi tekrar oylarınıza sunup karar yetersayısı 
arayacağım: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir ve karar yetersayısı vardır. 

Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince, sözlü soru önergelerini görüşmüyor ve gündemin 
"Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına geçiyoruz. 

IV.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

/.- Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin, Gelibolu Yarımadası Ta
rihî Millî Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (Kamu İhale Kanu
nuna Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/212) 
(S. Sayısı: 305) 

BAŞKAN - 1 'inci sırada yer alan kanun teklifinin geri alman maddeleriyle ilgili komisyon ra
poru gelmediğinden teklifin görüşmelerini erteliyoruz. 

2'nci sırada yer alan, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanun Tasarısı ile 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

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

BAŞKAN- Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
3'üncü sırada yer alan, Tohumculuk Kanunu Tasansı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyo

nu Raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 
3.- Tohumculuk Kanunu Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/822) 

(S. Sayısı: 662) (x) 
BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde. 
Hükümet?.. Yerinde. 
Komisyon Raporu 662 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Sayın milletvekilleri, Genel Kurulun 13.6.2006 tarihli 114'üncü Birleşiminde alınan karar ge

reğince, bu tasarı, İç Tüzük'ün 91'inci maddesi kapsamında görüşülecektir. Bu nedenle, tasarı, tü
mü üzerindeki görüşmeler tamamlanıp, maddelerine geçilmesi kabul edildikten sonra, bölümler ha
linde görüşülecek ve bölümlerde yer alan maddeler ayrı ayrı oylanacaktır. 

(x) 662 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Tasarının tümü üzerinde söz isteyen, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Osmaniye Millet
vekili Sayın Necati Uzdil, AK Parti Grubu adına Aydın Milletvekili Sayın Ahmet Ertürk, Anavatan 
Partisi Grubu adına Erzurum Milletvekili Sayın İbrahim Özdoğan'dır. 

Şahıslan adına söz istekleri, sırayla: Edirne Milletvekili Sayın Necdet Budak, Muğla Milletve
kili Sayın Gürol Ergin, Şanlıurfa Milletvekili Sayın Müfit Yetkin, Denizli Milletvekili Sayın Üm
met Kandoğan, Hatay Milletvekili Sayın Mehmet Eraslan, Erzurum Milletvekili Sayın İbrahim Öz-
doğan ve Mersin Milletvekili Sayın Hüseyin Güler. Tabiî ki, 7 sayın milletvekili söz istemiş; İç Tü-
zük'e göre, bunların hepsine söz veremiyoruz. 

Şimdi, ilk söz talebi, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Osmaniye Milletvekili Sayın Ne
cati Uzdil; buyurun (CHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Uzdil, süreniz 20 dakikadır. 
CHP GRUBU ADINA NECATİ UZDİL (Osmaniye) - Sayın Başkanım, değerli milletvekili 

arkadaşlarım; görüşülmekte olan 662 sıra sayılı Tohumculuk Kanunu Tasarısı hakkında Cumhuri
yet Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Yeni yasama yılı nedeniyle sizlere başarılar 
ve ülkemiz için hayırlı çalışmalar diliyorum. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve şahsım adına sizlere saygılar sunarak sözlerime başlamak 
istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, gündemimiz Tohumculuk Kanunu Tasarısı. Biliyorsunuz, geçen ayın 
19'unda olağanüstü toplanarak, Meclisimiz... Avrupa Birliği Uyum Paketi içindeki yasalardan bir 
tanesi de Tohumculuk Kanunu Tasansıydı; ama, maalesef, bu işi AKP Grubu götüremediğinden, 
bugüne kadar kaldı. Uyum yasaları dedik, acilen Meclisi topladık arkadaşlar. Acilen topladığımız 
Mecliste görüşülecek yasa hakkında size kısa bir bilgi vermek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Tohumculuk Kanunu Tasarısı 2004 yılında komisyonda görüşüldü. Ace
le ettiğimiz, olağanüstü toplanarak görüşmeye çalıştığımız yasa 2004 yılında Komisyonda görüşü
len bir yasa. Bu yasa komisyonda görüşülürken, şu anki Tarım Bakanımız da komisyon üyesiydi; 
elinizdeki raporlarda bunu görme şansına sahipsiniz. 

Değerli arkadaşlarım, bu yasayı Avrupa Birliği bizden istemedi. Avrupa Birliği istese, hadi, bir 
gerekçe bulurduk; ama, inanın ki Avrupa Birliğiyle ilgisi yok. Avrupa Birliği çalışmalarına katılan 
arkadaşlar bilirler; Avrupa Birliğinin bizden öncelikle istediği yasa, ulusal biyogüvenlik yasası. Ne
rede? Şimdi sormak istiyorum. Tarım Bakanımıza ne sorayım. Tanm Bakanımız... İki senedir Tür
kiye'de Tanm Bakanı var mı yok mu, onu hep birlikte değerlendirirsiniz. Anadolu'da köyde, kırda, 
kentte zaten değerlendiriyorlar, var mı yok mu. 

Değerli arkadaşlarım, bu yasayı Avrupa Birliği istemedi. Bu yasayı yabancı tohum firmaları ve 
Türkiye'deki işbirlikçileri istedi. Onun için bu kadar acil hale getirdiniz diye düşünüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, ayrıca bu yasayla ilgili bir cümle daha etmek istiyorum: Temel yasa... 
Tohumculuk Kanunu Tasarısı temel yasa. Ne güzel, değil mi?! Böyle, temel yasa deyince, ismine 
uygun önemli bir yasa gibi geliyor. 

Peki, bu kadar önemli bir yasayı niye 2 madde olarak görüşmek istiyorsunuz?! Ben size onu da 
açıklayayım: Bir defa, milletvekillerimize açıklayayım, ikincisi, buradan, Türk halkına, Türk çiftçi
sine açıklamak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, televizyonlarda, yazılı basında tarım, maalesef, bir kenara itilmiş durum
da; doğru, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından da bir kenara itilmiş durumda. Mecliste bu ya-
salann gündeme gelip birkaç saat görüşülmesini engellemek için bu yasayı da temel yasa haline ge
tirip, burada görüşmeye çalışıyorsunuz. 

Sevgili arkadaşlarım, soruyorum, buradaki milletvekillerine soruyorum, ilgi duyduklarından 
burada: Allah aşkına bu yasayı okudunuz mu? Kaç kişi okudu? 
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AHMET KAMBUR (Tekirdağ) - Evet. 
NECATİ UZDİL (Devamla) - Siz okumuşsunuzdur, Komisyon üyesisiniz, okuyacaksınız. 
Peki, bu yasada ne var, biliyor musunuz; hayır. Peki, bu yasada ne olduğunu bu kürsüden ko

nuşsak Türk çiftçisi, Türk halkı duysa olmaz mı; hayır, o da olmaz. Duymasınlar, bilmesinler; siz 
elinizi kaldırın!.. Çiftçi de bilmesin; çıksın. Niye; çünkü, demin söyledim ya, birilerinin istediği bir 
yasa, alelacele çıksın buradan. 

Değerli arkadaşlarım, işte, biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bu yanlışlık nedeniyle bu ya
saya karşı oy vereceğiz, bu yasaya karşıyız. Bunu şimdiden söylemek istiyorum. Lütfen, Tarım Ba
kanı bu yasayı çekebiliyorsa oradan çeksin. Çeksin; önce kendi bürokratlarıyla, muhalefetle ve üni
versitede bu işin uzmanlarıyla otursun, konuşsun, dinlesin, düşünce birliği yapsın; zarar gelmez, ya
rar gelir. Türkiye'ye uygun bir tohumculuk kanunu tasansı hazırlasınlar. Biz de, yurttaşlarımızla, 
çiftçimizle, tüm milletvekili arkadaşlarımızla, güle oynaya bu yasayı çıkaralım. 

Değerli arkadaşlarım, size yasa hakkında da kısa teknik bilgiler vermek istiyorum. 
Arkadaşlar, dikkatinizi çekmek istiyorum; lütfen, okumadıysanız önünüzdeki raporlara bir ba

kın. Yasanın 3'üncü ve 16'ncı maddelerinde alt birlikler kuruluyor. Alt birlikleri size okumak isti
yorum değerli arkadaşlarım. Alt birliklerden bir tanesi, tohum dağıtıcıları birliği. 

Değerli arkadaşlarım, tohum dağıtıcıları kim? Lütfen, düşünün, düşünün. Dinlemeyen arkadaş
lara sesimi yükselterek duyurmak istiyorum; tohum dağıtıcıları kim? Ben söyleyeyim: Tohum ba
yileri, yani, tüccarlar. Değerli arkadaşlarım, tüccarlar bir alt birlik oluşturacak. 

Tohum sanayicileri birliği kurulacak. Değerli arkadaşlarım, tohum sanayicileri de bir birlik 
oluşturacak. Dikkatinizi çekiyorum: Süs bitkisi yetiştiricileri birliği, fidan yetiştiricileri birliği, fide 
yetiştiricileri birliği... Size bir tane daha söyleyeyim, ne dersiniz dinleyen arkadaşlarım: Tohum kul
lanıcıları birliği. 

Değerli arkadaşlarım, kim bunlar, kim? Hepsinden vazgeçtim; tohumu kim kullanır?! Ne gü
zel değil mi?! 

Arkasından da bu maddelerin arkasına eklenmiş. Ne eklenmiş arkadaşlar, biliyor musunuz; ka
mu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıymış bunlar. 

Değerli arkadaşlarım, tüccarların, sanayicilerin, ticaret odası, sanayi odası yok mu?! Bunları 
yeni bir meslek odasıyla bölmeye, kafa karıştırmaya ne hakkınız var? Tohum kullanıcıları çiftçiler, 
süs bitkisi yetiştiricileri de çiftçiler. 

Değerli arkadaşlarım, öyle ise, ziraat odaları diye odalar yok mu? Ziraat Odaları Birliği diye 
bir birliğimiz yok mu? Bu, meslek odası değil mi? Peki, tohum kullanıcıları birliğini meslek odası 
yaptık; onu da kabul ettik. 

38'inci maddeye bakın, lütfen, elinizdeki 38'inci maddeye bakın rapordaki. 1163 sayılı Koope
ratifler Kanunu'ndaki kooperatiflere sağlanan harçlar ve vergilerden bu birlikler muaf olacakmış 
sevgili arkadaşlarım. 1163 sayılı Kanun'daki kooperatifler, çiftçilerin ekonomik örgütleri değerli ar
kadaşlarım. 

Siz önce şuna karar verin: Bu birlikler meslek örgütleri mi, ekonomik örgütler mi? Kafanızı bi
raz netleştirin de bu yasayı ondan sonra getirin. 

Değerli arkadaşlarım, Yasa'daki çarpıklıklar bununla da bitmiyor. Duyarlı olduğunuza inanı
yorum. Genetiği değiştirilmiş organizmalarla ilgili, gündemde her zaman yer var. 

Arkadaşlarım, Türkiye'ye genetiği değiştirilmiş organizmaların tohumlarının ve ürünlerinin 
girmesi yasak. Güya yasak olduğunu da ekleyelim; çünkü, genetiği değiştirilmiş organizma hangi
si, bunu tespit edecek ne laboratuvanmız var ne de elemanımız var. 
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Peki, bu yasayla, Sevgili Hocam, buna olanak tanınmıyor mu, bunun önü açılmıyor mu? Bir 
üniversite hocası olarak nasıl oy vereceksiniz?! Haa, elinizi vicdanınızdan kaldırırsanız verirsiniz. 
Bilmediğiniz halde, grup başkanvekiline bakıp oy verirseniz de verirsiniz. Sizden özellikle rica edi
yorum, şu kısa sürede bu dediğim maddelere lütfen, lütfen bakın arkadaşlar. 

Değerli arkadaşlarım, Türk çiftçisini perişan etmeye hakkınız yok. Eğer bu yasayı kabul eder
seniz, bundan sonra, bir çiftçi, bir başka çiftçiye, beğenilse bile tarlasından çıkan ürün, tohum ola
rak veremeyecek. "Hayır, verecek" diyeniniz varsa ona da cevap vereyim: İki sene müsaade ediyor 
bu yasadaki madde, iki sene sonra kesinlikle veremeyecek. Çiftçi arkadaşlanm, tarlasındaki ürünü 
güzel olan komşundan, sen, o ürünü, tohum olarak alamayacaksın; yasaklıyor bu yasa. 

Değerli arkadaşlanm, tümümüz biliriz; pazar yerine gideriz, evin önüne 2 tane biber fidesi, 3 
tane patlıcan fidesi alırız. Bu yasa, sevgili arkadaşlarım, bunu da önlüyor. Önlemiyor diyen, çıksın, 
söylesin. Biliyorsa, çıksın, söylesin. Unutmayın, iki sene sonra, bu son söylediğim iki şey gündeme 
gelecek. 

Değerli arkadaşlanm, başka şeyler de var. Süreme bakıyorum, süremin azaldığını da hissedi
yorum. 

Değerli arkadaşlanm, bu yasalan, tamam, hazırladık. Bu yasalar çıkarsa benim çiftçim rahat
layacak mı?! Çok rica ediyorum. îşte, burada örnekleri var. Ağustos ayında tarım kredi kooperatif
leri çiftçiyi icraya verdiler sevgili arkadaşlarım. Endel köyünde icraya verdiler. Buradan Osmaniye 
milletvekillerine de sesleniyorum. Endel köyünden aldığım şeyler... Tüm Osmaniye'de çiftçi, ta-
nm kredi kooperatifleri tarafından icraya veriliyor. 

Değerli arkadaşlanm, tutuyoruz "sosyal devletiz" diyoruz. Doğrudur; bir yerden biri borç alır, 
bu borcu ödemek zorundadır; ama, sevgili arkadaşlanm, ödeme şansı yoksa, ne yapacaksın; kendi 
yurttaşını ödeyemez hale getirdin, tutup bir de hapse mi atacaksın, cezaevine mi koyacaksın?! Bu
na nasıl vicdanınız elveriyor; anlam veremiyorum değerli arkadaşlarım. İşte, burada, isimler de bu
rada, isterse Sayın Tarım Bakanım, veririm; çünkü, tanm kredilerle de ilişkisi çok iyi. Evet, söyle
yeyim, ondan sonra. 

Yazık değil mi sevgili arkadaşlanm, benim milletvekili arkadaşlanma, benim hemşerilerime, 
benim dostlanma yazık değil mi; benim o arkadaşlanm köye gidemez oldu, köylüye gidemez oldu 
sevgili arkadaşlanm. Yazık değil mi bunlara?! Niye bu şansı vermiyoruz milletvekillerimize? Ben, 
açık söylüyorum, Osmaniye'de benim milletvekillerini köye gidemiyor... 

ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye) - Yalan söylüyorsun! 
NECATİ UZDİL (Devamla) - Peki, yalan söylüyorum! İsim vereceğim; yazın. Çıkıyor, sataş

ma yapıyorum, onlara konuşma hakkı sağlıyorum. Buyurup gelip burada cevap versinler. Orada Os-
maniyeliler dinliyor, köylüler dinliyor. Yamkkışla köyü, Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesi, Yanıkkış-
laköyü... 

Değerli arkadaşlarım, dikkatinizi çekiyorum. Buraya giden milletvekili -isim vereyim- Meh
met Sarı, muhtarı çağırıyor, köyün imamını çağınyor, imamını. Değerli arkadaşlarım, belediyenin 
hoparlöründen bir ilan, "sayın köylülerimiz, tayini olan, hükümette işi olan -milletvekilimiz köyü
müzü ziyarete gelmiştir- buyurun gelin" diyor. Yalansa, Mehmet Sarı çıkar, buradan cevap verir. 

MEHMET SARI (Osmaniye) - Cevap vereceğim. 
NECATİ UZDİL (Devamla) - İki -sana da söyleyeceğim Hocam- Durdu Mehmet Kastal, Top

rakkale ilçesinin Tüysüz köyüne gidiyor. Kimle gidiyor; Toprakkale Kaymakamıyla gidiyor. Niye 
Toprakkale Kaymakamıyla gidiyor; çünkü, daha önce gittiğinde, köyde oturtturmadılar kahveye, 
kovdular da onun için! (CHP sıralanndan alkışlar) Kaymakam rica ediyor, benim için... 

MURAT YILMAZER (Kınkkale) - Şov yapma!.. 
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NECATİ UZDİL (Devamla) - Şov değil, orada arkadaşım, çıkar açıklar; köylüler de dinliyor-
dur inşallah. 

Kaymakamın ricasına rağmen oturtturmuyorlar. 
Sayın Hocam, bağırıyorsunuz, hangi köye gittiniz?! Hemite köyünden sizi çağırdılar, gittiniz mi? 
ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye) - Gittik!.. 
NECATİ UZDİL (Devamla) - Orada Hemite köylüleri!.. 
ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye) - Hemite köyü ne istedi, biliyor musun... 
NECATİ UZDİL (Devamla) - Size bir hikâye daha anlatayım arkadaşlarım, biraz vaktim var 

gibi. Osmaniye'nin merkez ilçe Başkam, AKP'nin Merkez İlçe Başkanı Bahçe köyünden. Bizim 
milletvekillerimiz köylere gidemediğinden, merkez ilçe Başkanımız... 

ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye) - Saym Başkan... 
BAŞKAN-Sayın Uzdil... 
MEHMET SARI (Osmaniye) - Sayın Başkan, hakaret ediyor; söylediklerinin hiçbirisi doğru 

değil. 
BAŞKAN - Sayın Uzdil, İçtüzüğün ilgili hükümleri gereğince -bir hayli tecrübe kazandınız bu 

Parlamentoda- siz, bir kanunun geneli üzerinde söz aldınız. 
NECATİ UZDİL (Devamla) - Evet... Bu kanun çıksa da bunlar köye gidemez hocam. 
MEHMET ÇERÇİ (Manisa) - Sen burada oturuyorsun, biz devamlı köylerdeyiz. 
BAŞKAN - Bakın, Sayın Uzdil, beni dinler misiniz... Beni dinlemek zorundasınız. 
İsim vererek, yer vererek, burada, kanunu aşan, tamamen başka mecralara ulaştıran, Genel Ku

rulu geren bir konuşma yapamazsınız. Sizi, konuya davet ediyorum; aksi takdirde, sözünüzü kese
ceğim. 

Buyurun. 
NECATİ UZDİL (Devamla) - Burada... 
MEHMET ÇERÇİ (Manisa) - Necati Ağabey, iyi hazırlanmamışsın sen! 
NECATİ UZDİL (Devamla) - Teşekkür ederim!.. 
BAŞKAN - Siz konuya dönün efendim, yasaya dönün. 
NECATİ UZDİL (Devamla) - Burada, reklam için laf atıp, bilmem ne yapanlar oldu; siz de ya

parsınız, sizin için de olur. 
ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye) - Necati Bey, yeter artık! 
NECATİ UZDİL (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, şunu söylemek istiyorum: Bu yasa, sevgi

li arkadaşlarım, bu yasa benim çiftçime bir şey getirmiyor. Bu yasa çıkarsa, Türk çiftçisini, Türk to
hum sektörünü, Türk tohum firmalarını yabancı tohum firmalarına peşkeş çekeceksiniz, feda etmiş 
olacaksınız, Türk çiftçisini perişan etmiş olacaksınız diyorum. Bu kanunu çıkarırsanız, Çukuro
va'ya gidemeyen Tarım Bakanı hiç gidemeyecek; evet, söylüyorum. Ancak kiminle gidiyorsunuz; 
kamu kuruluşlarının toplantılanna katılıyorsunuz veya çok sevdiğiniz tarım kredi kooperatifleri 
özel toplantı hazırlarsa, ancak ona gidiyorsunuz. Söylüyorum, yine söylüyorum: Sayın Tarım Baka
nım, lütfen, çiftçilerin önderi olun, çiftçilerin babası olun, çiftçileri arkanıza alın ve tarımla ilgili ya
saları Başbakanlıkta hazırlatmayın, kendi bürokratlarınızla, kendi bilim adamlarınızla, kendi çiftçi
nizle hazırlayın. İşte o zaman, gidersiniz, her türlü köye, her türlü çiftçiye koşarsınız. Onlar, eksik 
de yapsanız yanlış da yapsanız, misafirperver insanlar, sizi kucaklarlar. 

Değerli arkadaşlarım, şunu da söylemeden geçemeyeceğim: Çıkardığınız kanunlar, alınan ka
rarlar, uygulama niteliği olan yasalar olsun, olan kararlar olsun. 
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Hatırlarsanız, burada, daha önce de konuştum. Değerli arkadaşlarım, şöyle bir düşünün, Türki
ye'de uçakla zirai ilaçlama yasaklandı. Siz yasaklamadınız, Bakanımın oluruyla yasaklandı. Peki, 
Sayın Bakanım, yazık değil mi Adana Valisine, Osmaniye Valisine, Adana Teknik Ziraat Müdürü
ne, Osmaniye Teknik Ziraat Müdürüne?! Yasakladınız da ne oldu; kendi bürokratlarınızı dara sok
tunuz, kendi çiftçinizi perişan ettiniz, ezik hale getirdiniz; ama, Çukurova'da uçakla mücadele de
vam etti. Kendi müdürünüz "aman, mesaiden önce atın, aman mesaiden sonra atın, aman tatil gün
leri atın" dedi. Ne oldu?! Benim zoruma gidiyor. Ben tarımcıyım değerli arkadaşlarım. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
NECATİ UZDİL (Devamla) - Bitiriyorum Başkanım. 
MEHMET ÇERÇİ (Manisa) - Yeter... Yeter... 
BAŞKAN - Buyurun. 
NECATİ UZDİL (Devamla) - Ben tarımcıyım. Benim Tarım Bakanımın sözü geçmeli, Türki

ye'nin her yerinde tüm bürokratlar onun verdiği emre uymalı. İlaçlanmadı mı sevgili arkadaşlarım; ga
zetelerde çıktı, hani bir zirai mücadele uçağı bir binaya çarpmıştı, büyük resimlerle; araştırın, sorun. 

Ben, şunu istiyorum: Türkiye'de tarımı düşünmeden, tarımın sorunlarını çözmeden, sevgili ar
kadaşlarım, Türkiye'nin sorunlannı çözme şansınız yok. Lütfen, bu işi bir daha düşünün, bir daha 
değerlendirin diyorum. 

Bu yasayı, lütfen, geri çekin. Türk tarımına, Türk çiftçisine, Türk tohum firmalarına olanak ya
ratacak bir yasa hazırlayalım, ondan sonra yasayı bu Meclisten geçirelim; herkes bize teşekkür et
sin. Eğer bu yasa böyle geçerse, herkes, özellikle kırsal alan ve çiftçi bize kızacak, nefretle baka
cak, Türk ekonomisine de büyük zarar vermiş olacaksınız. 

Değerli çiftçi arkadaşlarım, çözüm sizsiniz. Bir sene sabredin, bir sene sonra siz iktidarsınız, 
istediğiniz yasayı siz çıkaracaksınız. 

Size güzel günler diliyor; saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye) - Sayın Başkan... 
MEHMET SARI (Osmaniye) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Sayın Uzdil'e teşekkür ederken bir açıklama yapmak istiyorum. 
İç Tüzük'ümüzün 42'nci maddesi komisyon raporlarını düzenlemektedir. Bu maddenin dör

düncü fıkrasını okuyorum: "Komisyon Raporu'nda imzası bulunan komisyon üyesi, diğer komis
yonlarda ve Genel Kurulda, çekimser veya aykırı olduğunu rapor metninde yazıyla belirttiği husus
lar dışında, sözcüden soru soramaz ve komisyon raporuna aykırı konuşma yapamaz." 

Bu fıkrayla bağlantılı olarak, elinizdeki Yasa'yı eğer incelerseniz, Sayın Uzdil komisyon üye
sidir ve ben, bu basılı Yasa Tasarısının bütün sayfalarını karıştırdım; kendisinin Komisyon Raporu
na bir muhalefeti yoktur. Dolayısıyla, yaptığı konuşmayla Komisyon Raporundaki imzayı, burada 
takdirlerinize sunuyorum. Bu nedenle de kendilerine bir uyanda bulunmuş oluyorum; imzamıza gö
re konuşmamız lazım. (AK Parti sıralanndan alkışlar) 

NECATİ UZDİL (Osmaniye) - Sayın Başkan, bir açıklama yapmak istiyorum... 
BAŞKAN - İç Tüzük böyle emrediyor; benim bir şeyim yok. 
NECATİ UZDİL (Osmaniye) - Bir cümle efendim, müsaade eder misiniz?.. 
BAŞKAN - Bununla ilgili, Sayın Komisyon Başkanı söz istemiştir... 
NECATİ UZDİL (Osmaniye) - Tutanaklarda benim konuşmalarım var efendim, tutanaklarda 

benim konuşmalarım var; lütfen... 
BAŞKAN - Ancak, Osmaniye Milletvekili Şükrü Ünal, Başkanlığımıza yazılı olarak müraca

at ederek "isim ve mekân göstermek suretiyle açıkça sataşılmıştır" ifadesini kullanıyor. Buna göre, 
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ben, Osmaniye Milletvekili Şükrü Ünal'a -İç Tüzük'ün ilgili maddesi gereğince kısa bir cevap hak
kı doğmuştur- kısa bir açıklamada bulunması için söz vereceğim. 

Sayın Ünal, siz de kesinlikle bir sataşmaya meydan vermeyin; sadece size göre doğru olanları 
kamuoyuna ve Genel Kurulumuza açıklayın. Sözü, kısa olarak veriyorum; buyurun. 

V.- AÇIKLAMALAR VE SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 
1.- Osmaniye Milletvekili Şükrü Ünal'ın, Osmaniye Milletvekili Necati Uzdil'in, konuşmasın

da, şahsına sataşması nedeniyle konuşması 
ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye) - Teşekkür ederim Saym Başkanım. 
Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; sözlerimin başında hepinizi saygıyla selamlı

yorum. 
Az önce burada konuşan çok değerli CHP sözcüsü, Osmaniye Milletvekili arkadaşımız Neca

ti Uzdil Bey, 3 milletvekili olarak bizlerin bu yaz boyunca veyahut da yıl boyunca Osmaniye ilimi
ze bağlı köylerimizi ziyaret edemediğimizi ve köylere gidemediğimizi ifade ettiler. 

ERDAL KARADEMİR (îzmir) - Doğru!.. 
ŞÜKRÜ ÜNAL (Devamla) - Belgeleriyle sabittir, muhtarlarımızın şahadetiyle sabittir ki, bu 

yaz sezonunda, bizzat Başbakanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyin talimatıy
la, biz ve hatta bütün AK Parti milletvekili arkadaşlarımız, illerinin, ilçelerinin köylerini tek tek gez
dik. Biz de, başta Çardak, Çona, Issızca, Dereli, Kanlıgeçit, Tehçi, Dervişiye olmak üzere, kıyı köy
leri dediğimiz köylerimizi, arkasından da, Sayın Necati Beyin ifade ettiği, Cevdetıye'den başlamak 
üzere, Endel, Hemite ve Bahçe gibi, diğer ova köylerimizi tek tek gezdik. 

Espri olması babında bir şey söylüyorum. İki şey var; bir, Osmaniye ilimiz, AK Parti İktidarın
da, okullaşmada, Türkiye standartlarını aştı. 

NECATİ UZDİL (Osmaniye) - Gündemle ilgili mi Sayın Başkanım?! 
ŞÜKRÜ ÜNAL (Devamla) - Köy yollan ve köy içme sularında da Türkiye standartlarını aştı. 

Bu İktidarın döneminde oldu bu; bu bir. 
NECATİ UZDİL (Osmaniye) - Gündemle ilgili mi Sayın Başkanım?! 
ŞÜKRÜ ÜNAL (Devamla) - İkincisi, çok enteresan iki şeyle karşılaştık... 
NECATİ UZDİL (Osmaniye) - Gündemle ilgili, gündemle... 
ŞÜKRÜ ÜNAL (Devamla) - O bahsettiği köylerde, muhtarlarımız ve köylülerimizle... 
NECATİ UZDİL (Osmaniye) - Hemite'ye gittin mi, onu söyle!.. 
ŞÜKRÜ ÜNAL (Devamla) - Bak, hiç itiraz etmeden dinledik Necati Bey... 
NECATİ UZDİL (Osmaniye) - Hemite'ye gittin mi?! Niye anlatmıyorsun?! 
BAŞKAN - Sayın Uzdil... Sayın Uzdil... 
ŞÜKRÜ ÜNAL (Devamla) - Laf atmadık... 
NECATİ UZDİL (Osmaniye) - Okulu soran var mı?! Okul gündem mi Sayın Başkan?! 
BAŞKAN - Dinler misiniz Sayın Uzdil. 
NECATİ UZDİL (Osmaniye) - Okulu soran var mı?! Okul gündem mi Sayın Başkan?! 
ŞÜKRÜ ÜNAL (Devamla) - Laf atmadık... 
BAŞKAN - Sayın Şükrü Bey, Sayın Ünal... 
ŞÜKRÜ ÜNAL (Devamla) - Saygıyla sizi dinledik. Sonuna kadar dinledik... 
BAŞKAN - Sayın Ünal, siz Genel Kurula hitap edin ve konuyla ilgili son cümlelerinizi ala

yım. 
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ŞÜKRÜ ÜNAL (Devamla) - Değerli milletvekili arkadaşlarım, bahsettiği -şu anda vatandaş
larımız da dinliyor, o köylülerimiz de inşallah dinliyorlardır- o bahsettiği aşağı ova köylerimizin bi
rinde, köylülerimizle, kahvelerde, kahvehanelerde toplantı yapıyoruz; dedik ki: Bir ihtiyacınız var 
mı; yol, su, okul, elektrik? Kalktı, köylümüzün bir tanesi, dedi ki: "Efendim, bir ihtiyacımız kaldı; 
yol sorunumuz yok, elektrik sorunumuz yok, okul sorunumuz yok, bir ihtiyacımız var." 

NECATİ UZDİL (Osmaniye) - Ne güzel memleket!.. 
ŞÜKRÜ ÜNAL (Devamla) - Nedir o dedim; "Camimizde klima yok, klima istiyoruz" dedi. 
NECATİ UZDİL (Osmaniye) - Helal olsun!.. Bravo!.. Bakanını da götür sen, Bakanını da!.. 
ŞÜKRÜ ÜNAL (Devamla) - İspat edebilirim. 
İkinci, bir başka köyümüzde de aynen şunu söyledi: "Camimizde tek tip halımız yok" dedi. 

"Bizim köyümüzün camiine tek tip bir halı döşeyin, yeter" dedi. 
Hepinize saygılar sunuyorum. 
Teşekkür ederim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Ünal. 
Şimdi, yine, aynı şekilde, Osmaniye Milletvekili Sayın Mehmet Sarı söz istemiştir; İç tüzük'e 

göre, kendisinin isminden ve mekân gösterilerek bahsedildiğinden bahisle. 
Sayın Milletvekilimiz, size de söz veriyorum; lütfen, kısa bir açıklama yapın, bir sataşmaya da 

meydan vermeyelim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
2.- Osmaniye Milletvekili Mehmet Sarı 'nın, Osmaniye Milletvekili Necati Uzdil'in, konuşma

sında, şahsına sataşması nedeniyle konuşması 
MEHMET SARI (Osmaniye) - Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum. 
Değerli arkadaşlar, biraz önce, Şükrü Ünal Milletvekilimin de söylediği gibi, ben, üç ay boyun

ca, Osmaniye ilinin 159 köyünden 109 köyünü ziyaret ettim. 
NECATİ UZDİL (Osmaniye) - Camiden ilan verdirdin mi verdirmedin mi; sana onu sordum! 
MEHMET SARI (Devamla) - Osmaniye il merkezindeki... 
BAŞKAN - Sayın Uzdil, bak, sizi dinlediler; rica ediyorum... 
MEHMET SARI (Devamla) - Osmaniye il merkez köylerimizin tamamını gezdim. (AK Parti 

sıralarından alkışlar) Muhtarlarımız da şahit buna, köylülerimiz de şahit buna, fotoğraflarımız da şa
hit buna. 

NECATİ UZDİL (Osmaniye) - Beni susturdunuz efendim; ama, yalnız şunu söyleyeyim: Ya-
nıkkışla'da camiden ilan verdirdin mi verdirmedin mi? 

MEHMET SARI (Devamla) - Ayrıca, Hasanbeyli'nin Yanıkkışla köyüyle ilgili bir şey söyle
di. Ben Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinin Yanıkkışla köyüne geçen sene de gittim, bu sene de git
tim; hiçbir zaman, cami hoparlöründen böyle bir ilan yaptırmadım. 

NECATİ UZDİL (Osmaniye) - Yaptırmadın mı?! Çok güzel!.. Bravo sana!.. 
MEHMET SARI (Devamla) - Bu, doğrudan doğruya bir yalandır. Burada "yalan söylüyor" de

mek yanlış bir ifade; ama, basbayağı bir yalan olduğu için söylemek zorundayım. 
Biz o köyde, yolunu da yaptık, sulama suyunu da çektik, içme suyunu da getirdik. 
NECATİ UZDİL (Osmaniye) - Doğru söylemiyor!.. 
MEHMET SARI (Devamla) - Ancak, oranın... 
NECATİ UZDİL (Osmaniye) - Doğru söylemiyor! Köylüler de izliyor!.. Cami hoparlöründen 

ilan verdirdin mi verdirmedin mi?! 
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MEHMET SARI (Devamla) - Vermedik beyefendi. 
BAŞKAN - Sayın Uzdil, rica ediyorum... 
MEHMET SARI (Devamla) - Vermedik... Biz, hiçbir cami hoparlöründen, hiçbir yerde ilan 

vermedik. Muhtarlanmızla birlikte, her toplantıda, her köyde, en güzel şekilde gittik; ama, burada 
bir şeyi anlatmak durumundayım ben de. Bir köye gittim, vatandaşın biri dedi ki: "Ben 72 yaşında
yım. Bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisine oy verdim; ama, bugüne kadar, kırkdokuz yıldır oy 
veriyorum, kırkdokuz yıldır Cumhuriyet Halk Partisine oy veriyorum..." 

HÜSEYİN EKMEKCİOĞLU (Antalya) - Sayın Başkan, lütfen buna müdahale edin... 
MEHMET SARI (Devamla) - "Bu defa il genel meclisinde Adalet ve Kalkınma Partisine oy 

verdim; ama, benim verdiğime kimse inanmaz. Neden inanmaz derseniz; başka partiye oy kullan
madım ki" dedi. 

NECATİ UZDİL (Osmaniye) - Sayın Başkan, gelsinler ben götüreyim, üçünü de ben götüre-
yim; gidemiyorlar köylere!.. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum, son cümlenizi rica ediyorum. 
MEHMET SARI (Devamla) - "Fakat şunu da belirtmek isterim ki" dedi, "bu Hükümet gibi 

başka bir Hükümet gelmemiştir; köylüye, vatandaşa bu hükümet sahip çıkmıştır" dedi. 
Saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
NECATİ UZDİL (Osmaniye) - Böyle hikâye anlatıyorlar!.. 
BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Sarı. 
NECATİ UZDİL (Osmaniye) - Caminin hoparlöründen ilan verdirdin mi verdirmedin mi; sen 

onu söyle!.. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, biraz önce Osmaniye Milletvekili Durdu Mehmet Kastal bu

raya gelerek benden söz istedi, yazılı olarak da bildirdi. 
Sayın Kastal, buyurun; kısa ve öz. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Rica ediyorum, kısa olarak açıklarsanız memnun olurum. 
3.- Osmaniye Milletvekili Durdu Mehmet Kastal'in, Osmaniye Milletvekili Necati Uzdil'in, 

konuşmasında, şahsına sataşması nedeniyle konuşması 
DURDU MEHMET KASTAL (Osmaniye) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Yüce He

yetinizi saygıyla selamlıyorum. 
Şimdi, Sayın Osmaniye Milletvekilimizin en güzel özelliği, karakolda doğru söyler, mahkeme

de şaşar. (AK Parti sıralarından alkışlar) Dışarıda konuştuğumuz zaman çok iyiyiz; yalnız, kürsüye 
geldiği zaman, tamamen seçmene mesaj babından, böyle, hamasi nutuklar atar; ama, yine de ken
disine saygı duyuyoruz. 

NECATİ UZDİL (Osmaniye) - Tabiî ki duyacaksın. 
DURDU MEHMET KASTAL (Devamla) - Şimdi, bu AK Parti Hükümeti kadar çiftçiyi düşü

nen ve destekleyen başka bir hükümet olmamıştır. (CHP sıralarından "Oo" sesleri, alkışlar[!]) 
NECATİ UZDİL (Osmaniye) - Bravo!.. Tebrik ediyorum seni! Helal olsun sana! 
DURDU MEHMET KASTAL (Devamla) - Tabiî ki... Tabiî ki... 
Yüzde 120 faizle, tarım kredi borçlarında millet kan ağlarken, AK Parti iktidara geldi, 30 mil

yar olan borcu 4,5 milyara düşürdü. 
HÜSEYİN BAYINDIR (Kırşehir) - Ayağını kaldır ayağını!.. 
DURDU MEHMET KASTAL (Devamla) - Bunu AK Parti İktidarı yaptı. 
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HÜSEYİN BAYINDIR (Kırşehir) - Ayağını kaldırmadan konuş. 
BAŞKAN - Sayın Kastal, siz, sataşmaya cevap verin. 
DURDU MEHMET KASTAL (Devamla) - Şimdi, bizim, geçen yıl... 
NECATİ UZDİL (Osmaniye) - Ne için kaymakamı alıp gidiyorsun?! Bir milletvekili geziye 

kaymakamla gider mi?! Yine de oturtmadılar kahveye! 
DURDU MEHMET KASTAL (Devamla) - Biliyorsunuz, Türkiye, Dünya Ticaret Örgütüne 

bağlıdır. 
NECATİ UZDİL (Osmaniye) - Endelliler de izliyor. Kaymakamı alıp gidiyorsunuz köye! 
DURDU MEHMET KASTAL (Devamla) - Necati Bey, biz sizi dinledik; hatta, alkışladık Sa

yın Milletvekilim. Siz de dinleyin. 
NECATİ UZDİL (Osmaniye) - Tamam, ben de alkışlarım. 
BAŞKAN - Buyurun, siz... 
DURDU MEHMET KASTAL (Devamla) - Bizim bölgemiz fıstık bölgesi. Geçen yıl, ocak 

ayında ithalat olması gerekirken, marta erteledik; mart yetmedi, mayısa kadar erteledik ve geçen yıl 
fıstık 1 milyon 500 bini buldu. Bu yıl, yine, aynı şekilde fıstığın çıkış fiyatı 1 milyon 200 bin-1 mil
yon 300 bin liradır. 

Aynı şekilde, mısır fiyatı, cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamıdır. Şu an, tarlada 340 bin 
liraya mısır alınıyor. Hani çiftçimiz kötüydü?! (AK Parti sıralarından alkışlar) Hani çiftçimiz kö
tüydü?! 

NECATİ UZDİL (Osmaniye) - Gel, Bakanını al da gidelim. 
DURDU MEHMET KASTAL (Devamla) - Arasınlar arkadaşlar ziraat odası başkanlarını. 

Cumhuriyet tarihinde mısır fiyattan bu kadar güzel olmamıştır ve olmayacaktır. 
HÜSEYİN EKMEKCİOĞLU (Antalya) - Sayın Başkan, sataşmayla ne alakası var bunların?! 
BAŞKAN - Sayın Kastal, son cümlenizi alalım. 
DURDU MEHMET KASTAL (Devamla) - AK Parti İktidarı çiftçinin her zaman yanındadır ve 

yanında olacaktır. Bunda kimsenin tereddüdü olmasın ve bizim gezmediğimiz köy yoktur, kimse
den çekindiğimiz yoktur... 

GÖKHAN DURGUN (Hatay) - Köylere gidemiyorsunuz!.. 
NECATİ UZDİL (Osmaniye) - Tüysüz'e gidebildin mi?! Kahveye oturabildiniz mi?! 
DURDU MEHMET KASTAL (Devamla) - Aynı zamanda, KÖYDEŞ kapsamıyla, 1951'den 

bu yana su gelmeyen 22 köyümüze su gelmektedir diyorum. 
NECATİ UZDİL (Osmaniye) - Çay içebildin mi? Oturttular mı seni? 
DURDU MEHMET KASTAL (Devamla) - Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sırala

rından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Kastal. 
Şimdi, Komisyon Başkanına söz veriyorum. 
HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Başkan, bitti mi, başka yok mu?! 
BAŞKAN - Osmaniye milletvekili 4 kişi efendim. 
HALUK KOÇ (Samsun) - Adana, Hatay, komşu illerden devam edin!.. 
BAŞKAN - Sayın Başkan, bir dakika efendim. 
Buyurun. 
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IV.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

3.- Tohumculuk Kanunu Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/822) 
(S. Sayısı: 662) (Devam) 

TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERÎ KOMİSYONU BAŞKANI VAHİT KİRİŞÇİ (Adana) -
Sayın Başkan, çok değerli milletvekili arkadaşlarım; görüşülmekte olan 662 sıra sayılı Tohumculuk 
Kanunu Tasarısı üzerinde söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Prensip olarak, Komisyon Başkanlığını yürüttüğüm süre içerisinde görüşülen kanunlarla ilgili 
genelde söz almadım; ama, Sayın Uzdil gerçekten o kadar büyük bir gaf yaptı ki, bizim artık buna 
bir cevap vermemiz ve bu konuda bir açıklamayı Genel Kurulun bilgilerine arz etmemiz söz konu
su oldu. 

NECATİ UZDİL (Osmaniye) - Sayın Başkan, "gaf yaptı" dedi, unutmayın! 
TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI VAHİT KİRİŞÇİ (Devamla) -

Müsaade ederseniz, ben... 
NECATİ UZDİL (Osmaniye) - Komisyon Başkanı, üstelik de profesör, ben de kendisinin hem-

şerisiyim, arkadaşıyım. Nereye isterseniz... 
TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI VAHİT KİRİŞÇİ (Devamla) -

Sayın Başkan, bu Kanun Tasarısı, Komisyonumuza yedinci ay içerisinde, 2004 yılında gelmiştir ve 
8.7.2004 tarihinde görüşülmeye başlanmış, 15.7.2004 tarihinde neticelendirilerek raporu tanzim 
edilmiş ve Başkanlığımıza sunulmuştur. 

Şimdi, bu Kanun'un geneliyle ilgili görüşlerini ifade ederken -ben tutanaklardan okuyacağım, 
herhangi bir yorum yapmayacağım- Sayın Uzdil aynen şunu söylemektedir: 

"Sayın Bakan, değerli arkadaşlanm, çok kıymetli katılımcılar; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Önümüzdeki yasa, çıkarılması gereken yasalardan birisi. Bu konuda tartışma yapacak halimi

zin olduğunu da zannetmiyorum; ancak, geç kalındığını da hemen belirtmek durumundayız. Avru
pa Birliğinde bu çalışmalar 1960'lı yıllardan sonra hızla devam ederken, biz, 1963'te çıkardığımız 
yasaya bile sahip çıkamadık. Bakanlık olarak, bürokrasi olarak, bugün, Avrupa Birliğinin istekleri 
veya onlarla uyum sağlama açısından bu yasayı alelacele hazırlama ve çıkarma peşindeyiz. Ayın 
15'inde, büyük bir ihtimalle Meclis tatil olabilir; biz, Komisyonda bunu görüşüyoruz. Bu konuda 
acele etmememiz gerektiğini düşünüyorum." 

NECATİ UZDİL (Osmaniye) - Nerede aykırılık var?.. Gaf; gafı söyle sen. Ne var; çelişki mi 
var?.. 

TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI VAHİT KİRİŞÇİ (Devamla) -
Hayır, birinci cümleyi okudum; birinci cümlede bire bir katıldığınızı söylüyorsunuz. 

NECATİ UZDİL (Osmaniye) - Neye katıldım; tasarının değiştirilmesine katıldım. 
TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI VAHİT KİRİŞÇİ (Devamla) -

Şimdi, bu olumlu ifadeler bu tutanakta devam etmektedir. 
NECATİ UZDİL (Osmaniye) - Burada yine söyledim "tasarıyı birlikte hazırlayalım" dedim. 
TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI VAHİT KİRİŞÇİ (Devamla) -

Sayın Uzdil, müsaade ederseniz... 
BAŞKAN-Sayın Uzdil... 
TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI VAHİT KİRİŞÇİ (Devamla) -

Müsaade ederseniz... Müsaade ederseniz, ben bir şey açıklayıp... 
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NECATİ UZDİL (Osmaniye) - Okuduğunuzu iyi değerlendirin... 
BAŞKAN-SayınUzdil... 
TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI VAHİT KİRİŞÇİ (Devamla) -

... huzurunuzu fazla işgal etmeyeceğim, ben ayrılacağım kürsüden. 
NECATİ UZDİL (Osmaniye) - Profesörsün, Komisyon Başkanısın... 
TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI VAHİT KİRİŞÇİ (Devamla) -

Şimdi, burada, Sayın Meclis Başkan Vekilimiz bir konuya açıklık getirdi ve İç Tüzük'ün 42'nci 
maddesinin dördüncü fıkrasını bizlerle paylaştı ve gerçekten, bu, şu anda, sadece Necati Uzdil'i 
bağlayan bir konu olmaktan çıkmıştır; çünkü, bu tasarı görüşülürken Komisyonda, Cumhuriyet 
Halk Partisinin hiçbir üyesi muhalefet şerhi koymamıştır. 

Bunu bilgilerinize arz ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
NECATİ UZDİL (Osmaniye) - Tutanaklardan karşı çıktıklarımızı da oku bakalım neymiş!.. 
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri; AK Parti Grubu adına, Aydın Milletvekili Sayın Ahmet Ertürk. 
Buyurun Sayın Ertürk. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
AK PARTİ GRUBU ADINA AHMET ERTÜRK (Aydın) Sayın Başkan, değerli milletvekille

ri; 662 sıra sayılı Tohumculuk Kanunu Tasarısı üzerinde AK Parti Grubu adına söz almış buluyo
rum; Grubum ve şahsım adına Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

AK Parti Hükümeti, Yüce Meclise sunduğu yasa tasarı ve teklifleriyle, Türk tarımını hukuksal 
bir zemine oturtarak, kural ve kaidelere bağlıyor. Üretim planlamasıyla, üretenlere kazançlarını ar
tırabilecekleri ve ülkemize, güzel vatanımıza katmadeğer yaratabilecekleri fırsatlar ve açılımlar ge
tiriyor. Bunlardan birisi de, bugün görüşülecek olan, bu görüşmeye başladığımız Tohumculuk Ka
nunu Tasarısıdır. Tarımın özü olarak da vasıflandırabileceğimiz tohum, fide ve fidan, bu Kanun Ta
sarısıyla, yeni kural ve kaidelere bağlanıyor. 

Tohum veya çoğaltım materyalleri, bitkisel üretimde, ürünün kalite ve miktarını belirleyen en 
önemli girdilerden birisidir. Ülkemizde bitkisel üretimin gayri safi millî hâsıla içerisindeki payı yak
laşık 20 milyar dolar civarında olduğu tahmin edilirse, bu sektörün temel girdisi olan tohumluk, fi
de ve fidanın ve bununla ilgili olduğu sektörün önemi ortaya çıkmaktadır. 

Gelişmiş ülkelerde tohumculukla ilgili bilimsel ve teknik çalışmaların yüz yüzelli yıllık bir 
geçmişe dayandığı bilinmektedir. 1850'li yıllarda başlayan bu çalışmaların sonucunda, bu ülkeler, 
tohumculuk endüstrisini ve bununla ilgili bitki ıslahı, araştırma altyapısı ve tohumculuk sistemini 
kurmuşlardır. Böylece, hastalık ve zararlılara dayanıklı, sanayinin ve tüketicilerin ihtiyaçlarına ce
vap veren üstün çeşitler geliştirmişlerdir. 

Dünyadaki tohumculukla ilgili faaliyetlere paralel olarak, 1900'lü yılların başında, tohum tica
reti ve kalitesiyle ilgili uluslararası organizasyonların oluşumu gözlenmiştir. 

Türkiyemizde ise tohumculuk ve bitki ıslahıyla çalışmalar cumhuriyetle birlikte başlamıştır. 
Dünyada ve ülkemizde tohumculuk sektöründe yaşanan gelişmelere paralel olarak, 1963 yılında, to
humculukla ilgili, 308 sayılı Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonuna İlişkin Kanun uy
gulamaya konulmuştur. Aynı yıllarda Türkiye, hem çeşit ıslah çalışmalarını hem de tohumluk üre
tim faaliyetlerini yoğunlaştırmış ve bunu, ülkemizin, uluslararası tohumculukla ilgili kuruluşlarına 
üyeliği de takip etmiştir. 

1980'li yıllara kadar Türkiye'de uygulanan kamu ağırlıklı tohumluk politikaları, ülke ihtiyacı
nın yurtiçi üretimlerle karşılanması yönünde olmuştur. 1983 yılında tohumluk fiyatlarının, 1984 yı
lında da tohumluk ithalatının serbest bırakılması ve serbest piyasa ekonomisinin etkin hale gelme-
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siyle, özel sektör tohumculuğu gelişme fırsatı bulmuştur. Tohumculuk sektöründe, özel sektör, yal
nızca üretim alanında değil, aynı zamanda, teknoloji transferi, çeşit geliştirme, tohum işleme ve pa
zarlama konularını da içine alacak şekilde organize olmuş, TÜRKTED adı altında dernekleşmiştir. 
Bugün, sektörde 140'a yakm tohum şirketi vardır; bunun 70'in üzerindeki kısmı özel tarımsal araş
tırma kuruluş yetkisine haizdir. 

Tohum, dünyada ve ülkemizde en çok ticarete konu olan metadır. Her geçen gün dünya tohum
culuk ticaret hacmi artmaktadır. Her yıl kullanılan tohumlukların parasal değeri 50 milyar doları, ti
carete konu olan tohumluğun değeri 30 milyar doları bulmaktayken, ülkemizde de tohum sektörü
nün büyüklüğü yaklaşık 300 milyon dolar civarındadır. Halihazırda, ülkemizde, yılda 60-70 milyon 
dolar civarında tohum ithalatı yapılırken, 20-25 milyon dolarlık bir kısım da ihracat yapma fırsatı
mız vardır. İthalatın büyük bölümünü sebze tohumları, ihracatın ise önemli bir kısmını mısır ve ay
çiçeği tohumları oluşturmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu Yasa Tasarısı, tohumculuk sektöründeki hızlı değişim, 
bilim ve teknolojideki gelişmeler yanında, mevcut Yasa'nm günümüzde sektörün ihtiyaçlarını kar
şılayamaması, tohumluk üretimi ve ticaretinde karşılaşılan problemler, tohumculuk sektörünün ye
niden yapılandırılması ve Avrupa Birliğine uyum amacıyla yapılmıştır. Bu Yasa Tasarısının ilk ha
zırlık çalışmaları 1999'lu yıllarda başlamış ve bu çalışmalar, Bakanlık birimleri, özel sektör kuru
luşları, kooperatifler, üniversiteler, meslek kuruluşları katılmışlar ve katkı sağlamışlardır. 2004 yı
lından itibaren de Meclisin gündemine indirilebilir hale gelmiştir. Hazırlanan taslak, özel sektör, 
üniversiteler, meslek kuruluşları ve diğer kamu kuruluşlarının görüşleri alınarak son şekli verilmiş 
ve bu yasa tasarısının hazırlanmasında, uluslararası sistem ve kurallara uygunluğu sağlamak ama
cıyla, uluslararası uzmanlardan da katkı alınmıştım 

Kanun, tarla bitkileri, bağ bahçe bitkileri, orman türleri ve diğer bitki türleri çoğaltım mater
yallerine ilişkin çeşitlerin ve genetik kaynakların kayıt altına alınması, tohumlukların üretimi, ser-
tifıkasyonu, ticareti, piyasa denetimi ve kurumsal yapılanmalar ile çok geniş bir yelpazeyi ve dü
zenlemeleri kapsamaktadır. Söz konusu işlemler Batı'da da benzeri kuruluşlar ve kurumlar tarifin
de yapılanmaktadır. İşte, burada, Türkiye Tohumcular Birliği gibi, bu Kanun'la yeniden kurulacak 
olan bir örgütlenme çalışmasını Fransa'da GNIS, Hollanda'da da NAK birimleri yetkili hale gelmiş 
ve çalışmalarım sürdürmektedirler. 

Bu yasa tasarısıyla yeni açılımlar ve düzenlemelerden, kısaca bazı maddelerinden bahsetmek 
istiyorum. Bunlar, tohumluk ve tohumculukla ilgili günümüzdeki bilimsel ve teknolojik gelişmele
re uygun olarak yeni tanım ve anlayışlar getirmiştir. Yasa'yla tüm bitki türlerini kapsayan, bağ bah
çe bitkileri, tarla bitkileri, orman bitki türleri ve diğerleri ile ulusal tek bir tohumculuk yasası hedef
lenmektedir. Bitki gen kaynakları bakımından dünyada önemli bir yere sahip olan ülkemizin gen 
kaynaklarının kayıt altına alınması imkânı sağlanmaktadır. Tohumluk üretim alanları ve bölgeleri
nin ve tohumluk üretim bölgelerinin belirlenmesi için bir yasal altyapı tesis edilmiştir. Bu şekilde 
yabancı döllenen ve izolasyon mesafesi gerektiren tohumluk üretimlerindeki engeller ortadan kal
dırılmaya hedeflenmektedir. 

Tohumculuk sektörünün, yurt içinde yatırım yapmak kaydıyla, AB standartlarında ve uluslara
rası rekabete uygun bir şekilde gelişmesi amacıyla teşvik ve desteklemelerden yararlandırılması ön
görülmektedir. Tohumculuk sektörü yeniden yapılandırılarak tohumculukla iştigal eden tohum sana
yicileri ve üreticileri, tohum, fide, fidan, süs bitkileri üreticileri, bitki ıslatıcıları ve tohum dağıtıcıla
rının temsil edildiği kamu tüzel kişiliği niteliğinde meslek kuruluşu statüsünde Türkiye Tohumcular 
Birliği de kurulabilmektedir. Bu birliğin kurulması ve alt birliklerin oluşturulmasıyla tohumculuk 
sektörü gelişmiş ülkelerde olduğu gibi yeni bir organizasyon ve yapılanmaya kavuşmuş olacaktır. Hi
leli, etiketsiz, kalitesiz ve belirlenen standartların altında, çiftçiye, tohum ve çoğaltım materyalleri 
pazarlayanlar için cezalar ve yaptırımlar günümüz şartlarına göre yeniden düzenlenmektedir. 
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Kaliteli tohum ve sertifikalı fide ve fidan, bilinçli üreticilerin olmazsa olmazı kabullendiği bir 
tarım kuralıdır. Devletimiz de, kaliteli tohum kullanan ve sertifikalı fide ve fidan diken üreticilere 
destek primleri ödeyerek üreticileri kaliteli ürün yetiştirmeye yönlendirmektedir. Ayrıca, ihracata 
uygun tarım ürünlerine de fırsat yaratmaktadır. 

Tarım Bakanlığımız, AK Parti Hükümetleri dönemi içerisinde yaptığı yoğun ve etkin çalışma
larla sertifikalı tohum üretenlere ve tarlasında sertifikalı tohum ve fidan kullanan çiftçilere, üretici
ye desteklemeler yapmaktadır. Nitekim, 2006 yılında, içinde bulunduğumuz yılda, tarımda bu des
teklemeler en üst noktaya çıkmıştır. 2006 yılında, Tarım ve Köyişleri Bakanlığımızın tohum ve fi
danda yaptığı desteklemelerden sizlere birkaç örnek söylemek istiyorum. Örneğin tohumda, sertifi
kalı tohumda, pamuk üretimindeki destekleme primlerimiz 260 bin lira, 265 bin liraydı 2006 yılı 
ödemelerinde 2005 yılı ürünü için. Bu 265 bin liralık destekleme, eğer çiftçimiz sertifikalı tohum 
kullanıyor ise, yüzde 20 nispetinde artırılarak 320 bin liraya yükselmektedir; yani, çiftçimiz, ser
tifikasız tohum kullandığında alacak olduğu kilogram başına -1 kilo pamuktan- destekleme primi 
265 bin lirayken, sertifikalı tohum kullandığı takdirde alacak olduğu destekleme primi 320 bin li
raya yükselmektedir. Gene soya ürünümüzde normal tohum kullandığı takdirde 200 bin lira alacak 
olan çiftçimiz, 1 kilogram soya ürünü için, sertifikalı tohum, sertifikalı soya tohumu kullandığında 
alacak olduğu destekleme primi 240 bin liraya yükselecektir. Keza buğdayda sertifikalı buğday to
humu kullanan çiftçilerimize dekar başına 5 YTL, çeltikte 8 YTL, patateste 20 YTL para ödenebi
lir hale getirilmiştir. Ayrıca, yem bitkilerinde de tohum bedelinin yüzde 5 nispetinde bir artırımı ön
görülmektedir, ama, sadece sertifikalı yem bitkisi, yem tohumu kullandığı takdirde. 

Sertifikalı fidanda ise, değerli milletvekilleri, örneğin, zeytin, narenciye, nar, badem, ceviz gi
bi sertifikalı fidan diken çiftçilerimize dekar başına 250 YTL, diğer meyve fidanları dikenlere de
kar başına 200 YTL, eğer bu sertifikalı fidanlar virüsten ari ise dekar başına 300 YTL gibi akıl ve 
havsalanın alamayacağı büyük miktarlarda, Tarım Bakanlığımız, üreten çiftçilerimize bir destekle
meye yönelmiş; sadece, tek söylediği, bu kullanılan fidanlar sertifikalı fidan olacak demektedir. 

Böylece, hem üreten çiftçilerimizin daha fazla kazanması hem de bu ürünlerden elde edilecek 
olan sebze meyve türü ürünlerin yurt dışına satışlarında iyi tarım uygulamalarının uygulama fırsat
larını Sayın Bakanlığımız yönetmek ve takip etmek istemektedir. 

Keza, yine yapılan bir düzenlemeyle, tohumda ve fidanda, mısır, buğday ve yoncada Katma 
Değer Vergisi de yüzde 1 'e indirilerek sertifikalı tohum kullanımı konusunda çiftçilerimize bir fır
sat ve açılım sağlanmaya çalışılmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tarım kural ve kaidelere bağlanıyor, üretim planlı hale 
geliyor, riskler garanti altına alınıyor. İşte, Tarım Kanunu, Üretici Birlikleri Kanunu, Ziraat Odala
rı Kanunu, Organik Tarım Kanunu, Tarım Sigortalan Kanunu, Toprak Muhafaza ve Arazi Kullanım 
Kanunu, Islahçı Haklan Kanunu'yla, yasalaşan bu kanunlarla, bugün görüşmeye başladığımız To
humculuk Kanunu ve bilahara arkasından gelecek olan Çiftçi Malları Kanunu gibi tanmla ilgili da
ha pek çok kural ve kaide. 

Beraberce ve birlikte yasalaştırdığimız Tarım Kanunu'yla, tanmsal desteklemeler, artık, siya
setçinin, örgütçünün ağzında sakız olmaktan çıkarılıyor, sistem getiriliyor, kural getiriliyor "tarım 
desteklemeleri gayri safî millî hâsılanın yüzde 1 'inden az olamaz" hükmü getiriliyor. Devlet kurum
ları, kurumun değerleri hoyratlıktan ve verimsizlikten kurtarılıyor, TİGEM işletmeleri özel sektörü
müze açılıyor. Bu işletmelerde hayvancılık, bitkisel üretim, tohumculuk gibi faaliyetler yapılabilir 
hale getiriliyor. TAGEM derlenip toparlanıp daha verimli bir hale getiriliyor. ARGE gerçekten özen 
isteyen, teknik bir çalışma alanıdır. Araştırma enstitüleri, cumhuriyetin ilk yıllannda ihtiyaç duyu
lan ve özel sektörce yapılamayan iş ve faaliyetleri yapıyordu. Aynca, Sümerbank gibi, Tekel gibi 
kurumlarımız, Zirai Donatım gibi kurumlanınız da özel sektörün karşılayamadığı, yapamadığı iş ve 
eylemleri, alet ve edevatları, ekipmanları, tohumları, gübreleri temin ederlerdi. Gelişen cumhuriyet-
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le kurumlarımız da gelişti ve varlığını sürdürdü, sürdüremeyenler ise tasfiye oldu gitti. Şimdi, fuar
lara katılıyoruz. Ülkemizin pek çok yerinde, pek çok ilimizde fuarlar açılıyor. Bu fuarlarda her tür
lü ekipman, traktörler, biçerdöverler, alet edevatlar, tarımsal makinelerin özel sektörce yapılabildi
ğini ve pazarlandığını görüyoruz. 

Devlet ön açıyor, yol gösteriyor. Devlet özel sektöre yol gösteriyor, rehberlik ediyor. Örneğin, 
bizim Aydın ilimizde, benim uzun yıllar başkanlığını yaptığım bir kooperatif var. Bu kooperatifte 
hem TİGEM'in tohumları satılıyor hem de özel sektörün tohumlan satılıyor. Kooperatif hayvancı
lıkla iştigal ettiği için, çiftçilerin ihtiyaç duyduğu hayvancılık tohumlarını, fiğ, arpa, tritikale tohum
larını hem özel sektörden alabiliyor hem de TİGEM'den alıp ihtiyaç duyan çiftçilere dağıtabiliyor. 
Ayrıca, buğday tohumlarında da hem TİGEM'in tohumlarını satabiliyor hem de özel sektörün to
humlarını satabiliyor. Böylece, özel sektör ile üretici, kamu rekabette ve kalitede yarışıyor. Sonuç
ta çiftçimiz kazanıyor, sonuçta üreticimiz kazanıyor, tarımcımız kazanıyor ve Türkiye kazanıyor. 

ALİ KEMAL DEVECİLER (Balıkesir) - Kazanan yok Ahmet Bey; kaybeden var; çiftçi kay
bediyor. .. 

AHMET ERTÜRK (Devamla) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu yasa tasarısının Tür
kiye Büyük Millet Meclisimiz tarafından kabulü ve kanunlaşması halinde, ülkemiz tohumculuk 
sektörünün önü açılacak, özellikle kendi bölgemizde, Ortadoğu, Kuzey Afrika, Orta Asya, Avru
pa'da ve dünyada rekabet gücümüzle birlikte ticaret hacmimiz artacaktır. Ayrıca, söktürün AB'ye 
uyumu kolaylaşacak ve uluslararası alanda entegrasyonu tamamlanacaktır. Tarım bizim geleneği
miz ve geleceğimizdir. Petrolümüz yok; ama, tarım ürünlerimizde tarımsal geleceğimiz var ve bu 
fırsatları eğer iyi değerlendirebilirsek Türkiyemiz, gerçekten, bölgesinin geleceğinin parlayan yıldı
zı olabilecektir. 

Değerli milletvekilleri, tarlası, bahçesi ne kadar iyi ve güzel olursa olsun, üretici ne kadar özen, 
gayret, ihtimam ve çaba gösterirse göstersin, eğer kullandığı tohumu, fidesi ve fidanı iyi değilse 
emekleri boşa gidebilir. Bugün pamukta dekarda 500 kilogram, mısırda dekarda 1.300 kilogram 
ürün alabiliyorsak, sütte 40 kilogram süt veren inekleri sağabiliyorsak, bu, kaliteli ve sertifikalı to
humun ve spermanın eseridir. 

Türk çiftçisi, gelişmelere, teknolojiye açık, bilgili, donanımlı, kendisini geliştirmiş halde üretim 
yapmaktadır. İyi tohum, iyi fide, iyi fidan onun önceliğidir. Kaliteli fide, fidan, tohum için yasa çı
karmak ne kadar önemliyse, çıkarılan yasanın altını, üstünü, içini doldurmak da en azından o kadar 
önemlidir. Çalışmalarımıza ve çabalarımıza bu yasayla güzellikler ve yenilikler eklemek istiyoruz. 

Değerli milletvekilleri, bu yasaya pek çok eleştiriler var. Son günlerde gerek kamuoyunda ge
rek basında, çeşitli platformlarda eleştiriler var; bunlardan bir tanesi, bu kanun taslağında GDO'la-
rın yaygın olarak kullanılmasına imkân sağlayacak hususların yer aldığı söylenmektedir; hatta, ba
zı çevrelerce bu husus ulusal felaket olarak yorumlanmaktadır. Halbuki kanun taslağında, genetiği 
değiştirilmiş organizmaların (GDO'ların) kullanılacağına ve serbest bırakıldığına ilişkin hiçbir hü
küm yoktur. Sadece GDO'lar, tanımlar bölümünde "biyoteknoloji" ifadesinin kullanılmış olması 
nedeniyle dolaylı olarak kanun kapsamına girmektedir. Bu konuyla ilgili gündemimizde biyogüven-
lik kanun taslağı da vardır ve GDO'ların konusu, üretimi, ithalatı, ihracatı gibi konular -Tarım Ba
kanlığımızca GDO'ların serbestleştirileceği görüşünün hiçbirisinin doğru olmadığı gibi- bunlarla il
gili, üretim ve satışla ilgili özel düzenlemeler biyogüvenlik kanun taslağı içerisinde yer almaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ikinci bir tenkit konusu, yetki devri konusudur. Burada 
da, Bakanlık, üretim, sertifikasyon, ticaret ve devletin yetkilerinin bir kısmını veya tamamını, ihti
yaç duyulduğu takdirde, Türkiye Tohumcular Birliğine veya üniversitelere devredebilmektedir. 
Böylece ilk aşamada sertifikasyon ve daha sonra gelişmelere bağlı olarak denetim işleri Türkiye To
humcular Birliğine verilebilecektir. Bu maddeyle, devlet tarafından yapılan bazı işlemlerin, üretici
leri bir araya getiren, her türlü teknik bilgi ve altyapıyla donatılacak Türkiye Tohumcular Birliğine 
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devredilecek olması, ileri AB ülkelerinde olduğu gibi, ülkemizde de çağdaş tohumculuk sisteminin 
gelişmesine katkı sağlayacaktır. 

Yine, iddialar arasında, kanun taslağında, tohumculuk sektörünün çokuluslu şirketlerin eline 
geçmesine neden olacağı iddiaları vardır. Ancak, taslakta ve 308 sayılı Kanun'a ilave edilerek ge
liştirilmiş, tohumculuğun yabancıların eline geçmesine neden olacak, bazı kesimlere avantaj sağla
yacak hiçbir hüküm yoktur. 

Ayrıca, tarımda dışa bağımlılığının artması iddiası da, bu yasa düzenlemesi içerisinde tohum
culuğun genel yapısı ve gelişmişlik düzeyi dikkate alındığında, özellikle hibrit çeşitlerdeki dışa ba
ğımlılığın kırılması... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 
AHMET ERTURK (Devamla) - ...ancak, yeni ARGE yatırımları ve yerli tohum sanayiinin 

desteklenmesi ve çağdaş yapılanmalarla mümkün olabilecektir. Bunu sağlamak için de, mevcut ya
pıyı ve durumu korumak yerine, yeni atılımlara ve açılımlara ihtiyaç vardır. İşte, bu taslak, bu açı
lımların ve atılımların öncüsüdür diye düşünüyorum. 

Bu vesileyle, değerli oylarınızla yasalaşacak olan bu tasarımızın tohumculuk sektörü için, üre
ticilerimiz için, ülkemiz tarımı için ve Türkiyemiz için hayırlı olmasını diliyor, Yüce Heyetinizi 
saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Ertürk. 
Tümü üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına, Erzurum Milletvekili Sayın İbrahim Özdoğan; 

buyurun efendim. (Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 
ANAVATAN PARTİSİ GRUBU ADINA İBRAHİM ÖZDOĞAN (Erzurum) - Sayın Başkan, 

değerli milletvekili arkadaşlarım; Tohumculuk Yasası Tasarısı üzerinde, Anavatan Partisi Grubu 
adına söz almış bulunmaktayım; hepinizi en derin saygılarımla selamlıyorum. 

Öncelikle, bu haftanın Camiler ve İmam Hatipler Haftası olması dolayısıyla, aziz milletimizin 
ve din görevlilerimizin Camiler Haftasını kutluyor, kendilerine üstün başarılar diliyorum. 

Aynca, 4 Ekim Dünya Mimarlar Günü. Bu vesileyle, bize mimarlık örneklerinin en güzelleri
ni yaşatan Türk mimarlarına hayırlı olsun diyor ve kendilerine her alanda başarılar diliyorum. 

ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye) - Mimar Sinan... 
İBRAHİM ÖZDOĞAN (Devamla) - Tabii ki, çok haklısınız; başta büyük ceddimiz Mimar Si

nan'ın yolunda olacaklarını da burada temenni ediyorum ve öyle olacaklarını biliyorum. 
Aynca bir günü de, geçmiş bir günü de kutlamak durumundayım; o da, Dünya Çocuklar Günü. 
Değerli arkadaşlar, çocuklar, bizim her şeyimiz. Dünya Çocuklar Gününü kutluyor ve çocuk

larımızın, en derin sevgilerle yanaklanndan öpüyorum. 
Değerli arkadaşlar, önemli bir yasa tasarısını görüşmekteyiz. Ben, bu yasa tasarısına girmeden 

önce, yasa tasarısının ne anlama gelebileceği konusunda bir şey söylemek istiyorum. Cumhuriyet 
hükümetleri döneminde, AK Parti Hükümeti döneminde olduğu kadar köylünün adam yerine konul
madığı bir dönem olmamıştır. İşte, ispatı. İşte, ispatı. Yani, bu yaz, biz de, her yerde, bütün köylere 
gittik muhalefet partisi milletvekili olarak. Tabiî ki, Hükümet Partisi sayın milletvekilleri de gittiler. 
Herkes, kendilerini bir yönden övüyor ve muhalefet partisine mensup milletvekili arkadaşlanmızdan 
bir kısmı, AK Parti milletvekillerinin, Hükümet Partisine mensup milletvekillerinin köylere sokul
madığından bahsediyorlar. Ben, bu konuya girmek istemiyorum; çünkü, belki bir yıl, belki bir yıldan 
da az bir süre var seçimlere. Bizim köylümüz efendidir. Bizim köylümüz misafirperverdir; ben ina
nıyorum ki, kapısına giden hiç kimseyi azarlamaz, güler yüzle karşılar, buna inanıyorum. Dostu da 
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olsa, düşmanı da olsa, muarızı da olsa, en güzel şekilde karşılar. Neden köylülerimiz adam yerine ko
nulmamıştır bu Hükümet döneminde, bunu ispat etmek borcundayım değerli arkadaşlar. 

Biliyorsunuz ki, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurucusu Ulu Önder Atatürk "millî ekonomi
mizin temeli ziraattır" demiştir, bir; ikincisi "köylü milletin efendisi" demiştir. Bu söz çok önemli
dir. Yani, Büyük Atatürk, köylüyü milletin efendisi yapmıştır; ama, bugün, köylü, adam yerine ko
nulmamaktadır. Neden: Köylüler her yerde şikâyet ediyor, Erzurum'un köylerinde de şikâyet edi
yorlar; "Ziraat Bankasından kredi almaya gidiyoruz, tarla tapularımızı götürüyoruz, ev tapularımı
zı götürüyoruz, her şeyi götürüyoruz, ipotek etmeleri açısından; fakat, hiçbirisi kabul edilmiyor, bi
ze 'kredi almanız için 2 tane memur getireceksiniz' diyorlar." Bunun anlamı nedir; köylüye güven
memektir ve köylünün adam yerine konulmamasıdır değerli arkadaşlar. 

Bugün, genel anlamda, Türk köylüsünün durumuna baktığımız zaman, hakikaten perişan du
rumdadır. Tabiî ki, Türkiye'nin her tarafında hayvancılık yapılmaktadır. Doğu Anadolu'da ve Gü
neydoğu Anadolu'da en yüksek oranda hayvancılık yapılmaktadır. Bir Erzurumlu olarak, bir köylü 
çocuğu olarak, hatta ve hatta köylü olarak, bu problemleri yakından bilmekteyim. Bugüne kadar, 
AK Parti Hükümeti, maalesef, kaçak hayvancılığı -bilerek veya bilmeyerek- önleyememiştir. Bu
gün, Türk besicisi, Türk köylüsü kaçak hayvancılık nedeniyle perişan bir durumdadır. Bunu, bir de
fa daha, aziz milletimizin huzurunda, Sayın Tarım ve Köyişleri Bakanımıza tekrar ediyorum ve se
sim kısılıncaya kadar tekrar edeceğim; hatta ve hatta, kendilerine, temmuz ayının başlarında yazılı 
soru önergesi verdim kaçak hayvancılık konusunda, bugüne kadar -diğer bakanların olduğu gibi-
Sayın Tarım Bakanından bir cevap alamadım. 

Karadeniz'e gelelim. Karadeniz'in altın ürünü fındıktır; fakat, bugün, fındıkçımız perişan du
rumdadır. Neden dolayı perişan durumdadır; şundan dolayı değerli arkadaşlar: AK Parti Hükümetin
den dolayı perişan durumdadır; uluslararası fındık ihracatçılarının talebi doğrultusunda ve uluslara
rası fındık ihracatçılarının Türkiye'deki uzantısı bir kişi yüzünden, fındık üreticimiz, Karadenizlimiz 
perişan durumdadır. İşte, bugünkü Tohumculuk Yasa Tasarısı da, maalesef, uluslararası tohumculuk 
ticareti yapan odakların isteği doğrultusunda hazırlanmış bir yasa tasarısıdır değerli arkadaşlar. 

Bu Hükümet döneminde, Türk köylüsü azarlanmıştır, Türk köylüsü hakarete uğramıştır. Elbet
te ki, Türk köylüsü -aziz Türk Milleti olduğu gibi Türk köylüsü de- bir feraset sahibidir, bir öngö
rü sahibidir, misafirperverliği yüzünden şimdi sesini çıkarmıyor; ama, yarın, o genel seçimlerde, 
perdenin arkasına girdiği zaman, inşallah, hükmünü verecektir. Bunları asla ve katiyetle affetmeye
ceğini biliyorum. 

Değerli arkadaşlar, hamaset nutukları atacak değilim. Metne bağlı olarak bu Tohumculuk Yasa 
Tasarısı üzerindeki endişelerimi aziz milletimle ve siz değerli arkadaşlarımla paylaşmak istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; şöyle tasarıya genel olarak bakıldığında, tasa
rı, tohumculukla ilgili düzenlemelerden daha çok, sektörün özel sektöre devrine aracılık etmesi 
planlanan tohumculuk birliği kuruluş kanunu intibaını uyandırıyor. 

Tasarının "gerekçe" kısmının ikinci paragrafında da, bu durum açıkça ortaya çıkmaktadır. Bu 
paragrafta, 308 sayılı Tohumculuk Kanunu'nun yetersizliğinden bahisle, Avrupa Birliğinin taleple
rine de vurgu yapılarak, tohumculuk sektörünün özel sektöre devredilmesi gerektiği savunuluyor. 
Sektördeki gelişmeler gerekçe gösterilerek, biyoteknolojik yöntemlerle tohumluk üretiminin önü 
hiçbir kısıt konmadan açılmaktadır. 

Tasarı, çok uluslu tohumculuk şirketlerinin verimli Türkiye topraklarını deneme ve üretim sa
hasına, Türkiye'nin bitkisel gen kaynaklarını da, kendi adlarına tescilli tohumlukların kaynağı olan 
gen bankasına dönüştürmesine yol açacaktır. 

Türkiye, bitkisel gen kaynakları açısından yaklaşık 13 bin çeşide sahip bulunuyor. Bunun sa
yısı, toplam Avrupa Birliği üyelerinin gen kaynaklarıyla neredeyse aynı düzeydedir. Ne kadar zen-
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giniz bu konuda değerli arkadaşlar! Ayrıca, 3 bin çeşit, endemik, yani, sadece Türkiye'de bulunan 
çeşide sahiptir ki, bu çeşitler içerisinde son derece öneme sahip tıbbî ve aromatik bitkiler bulunmak
tadır. Bir eczacı olarak bunları çok iyi biliyorum farmasötik botanik okuduğumuz için. 

Yıllarca, soğanlı, yumrulu ve rizomlu bu tür bitkileri bir vesileyle yurt dışına çıkararak ülke
mizin gen kaynaklarını suiistimal eden, onları ciddî rantlara dönüştüren, tohumculuk devi olmuş şir
ketlerin, tasarıyı -kanunlaştığı takdirde- kendi çıkarları lehine acımasızca kullanacağı çok net ve 
açıktır. 

Ülkemiz, sertifikalı hububat tohumluğunun ancak yüzde 25'ini, sertifikalı sebze tohumunun ise 
yüzde 10'unu üretmektedir. Bu durumda dahi dışa bağımlı olan ülkemiz tohumculuğunda, mevcut 
üretimlerin çok büyük bir bölümünü karşılayan kamu üretim işletmelerinin devre dışı bırakılması 
kabul edilebilir değildir. 

Yıllarca, ülke tohumculuğuna yönelik ciddî çalışmalar yapmış olan tarımsal araştırma enstitü
lerinin ve Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün "devlet tohumculuk yapar mı" gibi bir gerekçey
le sistemden çıkarılması, sadece tohum üretim zararları açısından değil, ülkede gen kaynaklarının 
korunmasının sahipsizliğini doğuracaktır maalesef. 

1 kilogram sebze tohumluğu için 2 tır dolusu ürün satmak zorunda olan üreticinin uluslararası 
rekabet için maliyetlerde en büyük kalemi oluşturan tohumluk fiyatlarının düşürülmesi zorunlulu
ğu varken, piyasayı tamamen dışa bağımlı hale getirmek akıl dışıdır değerli arkadaşlar. 

Yapılması gereken şey, yerli tohumculuğun geliştirilmesi ve teşvik edilmesidir. Bu nedenle 
amaç, sektörde söz sahibi olan kamu kurum ve kuruluşlarının içini boşaltmak, etkinliğini gerilet
mek değil, onların öncülüğünde yerli tohumculuk sektörünün gelişmesini sağlamaktır. 

Burada asıl dikkat çekici olan şey, Avrupa Birliği ortak tarım politikalarının öngörülerine göre 
tarımda rekabet şansımız olan yaş sebze ve meyve üreticiliğimizin, dolaylı olarak da olsa, tasarıy
la, bu gücünün kırılmasının hedeflenmesidir maalesef. 

Yine, tasarıyla, şu an uygulamada olan genetiği değiştirilmiş organizmaların genleriyle oyna
narak verimde ve hastalık zararlarının önlenmesinde avantajlar sağlayan tohumlukların üretilmesi 
olayıdır; ama, tohumlukların hastalıklarının giderilmesi... Bu tohumlarla üretilen ürünlerin insan 
genetiğinde ve metabolizmasında ciddî sorunlara yol açması beklenmektedir. Yurda giriş yasağı, 
dolaylı olarak da olsa, ortadan kaldırılmaktadır. Zaten, değişik nedenlerden dolayı, yılda 2 milyon 
ton genetiği değiştirilmiş organizmalı mısır, soya, pamuk ve kolza ülkemize giriş yapmakta ve bu 
ürünler, 800'e yakın ürün aracılığıyla, tüketicinin sofrasına girmektedir. Bu, ne tehlikeli ve vahim 
bir durumdur değerli arkadaşlar! Biyogüvenlik yasası çıkarılmadan, bu tasarıyla, genetiği değiştiril
miş organizmaların ülkede kolayca çalışma sahası bulacak olması, çok acı verici bir olaydır. 

Bir de, tasarının teknik değerlendirmesine bakacak olursak; başlangıçta söylendiği gibi, tasa
rı, sadece tohumculuk sektörünün Avrupa Birliği ve çok uluslu şirketlerin talepleri doğrultusunda 
oluşturulacak tohumculuk birliğinin kuruluşunu düzenleyen ana sözleşme gibidir. Tasarının 43 
maddesinden yürürlük ve yürütmeyi düzenleyen 2 maddesiyle, amaç, kapsam ve tanımlamayı içe
ren 3 maddeyi çıkarırsak, tohumculukla ilgili düzenleme içeren madde sayısı 12'dir. Oysa, tohum
culuk birliği kurulmasıyla ilgili madde sayısı 25'tir. Tasarıya göre, adı geçen birlik, yerli-yabancı 
tohumu materyallerini kullanarak kendi adına patentlediği tohumlukları hem üreten hem de satan, 
hem sorgulayan hem de yargılayan hem de sonuçlandıran bir yapı niteliğinde düzenlenmiştir; yani, 
hem hâkim hem savcı rolünde hem de suçlu rolünde. 

Değerli arkadaşlar, ayrıca, yasanın, ülkemizin mevcut üretim yapısında kullanılan geleneksel 
tohumların en geç iki yıl içerisinde kullanımdan kaldırılacağını içermesi, zaten canından bezer ha
le gelen çiftçimizi iyice pes ettirecektir. Yani, çiftçi, artık, kendi ürettiği tohumu bile kullanamaya-
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cak hale gelecektir. Ayrıca, üretim maliyetleri altında ezilen üreticilerimizin maliyetlerinin iyice art
masına da yol açacaktır. 

Bu nedenle, Tasarı, nitelik olarak, ülkemizin tohumculuğunun geliştirilmesine, yerli üretim 
mekanizmalarının harekete geçirilmesine, rekabet edebilir yerli tohum üreticilerinin oluşturulması
na hizmet edecek bir tasarı değildir; iç dinamiklerimizi, üreticimizi korumamakta ve kollamamak-
tadır. Kendi gerçeklerimiz ve ihtiyaçlarımız doğrultusunda yeniden sektör ilgililerinin de katılımıy
la gözden geçirilmesi ve buna göre yapılacak düzenlemelerden sonra Meclise getirilmesi daha uy
gun olur diye düşünüyorum. 

Değerli arkadaşlar, ayrıca, bu Kanun'la ilgili bazı hususların tekrar gözden geçirilmesi de ye
rinde olacaktır. Nelerdir bunlar değerli arkadaşlar: 

1- Tohumculuk Kanunu Tasarısı, ilgili AB direktifleriyle uyumlu hazırlanmamıştır. Bu direk
tiflere hem dikey hem de yatay uyumsuzluklar mevcut bulunmaktadır. Bunlar, 3'üncü, 4'üncü, 6, 7, 
8, 11, 12 ve 15'inci maddelerdir. 

2- Kanun tasarısında millî güvenliğimizi tehdit eden maddeler de vardır; bunlar 5, 15, 16'ncı 
maddelerdir değerli arkadaşlar. 

3- Biyoteknolojik yöntemler uygulanan türler ve her çeşit hareketi için Avrupa Birliği direktif
leriyle farklı bir proses hazırlanmış olup, diğer yöntemlerin uygulandığı türlerden ayn tutulmakta 
ve düzenlemeler buna göre yapılmaktadır. 

4- Avrupa Birliği ülkeleri, ABD ve diğer ülkeler, ekoloji, tanm, sağlık, çevre gibi birçok alan
da biyoteknoloji teknikleriyle üretilmiş türlerden kaynaklanabilecek risk, tehlike ve tehditlere karşı 
önlem alan mekanizmalannı kurduktan sonra, belli kurallar çerçevesinde, biyoteknolojik teknikler 
uygulanan tohumlan, yani, genetiği değiştirilmiş organizmalan kullanmaktadır; ancak, ülkemizde 
yapılan bu çalışmalar henüz tamamlanmadığı için, bu kanun tasarısı bu haliyle yasalaşıp yürürlüğe 
girerse, gerçek anlamda ulusal bir felaketle sonuçlanacağı kesin gibidir. 

5- Avrupa Birliği direktifleri ve uygulamalarında "biyogüvenlik takas mekanizması" diye bir 
sistem mevcuttur. Bu sistem, tohumdan gıda maddesi, yem, vesaire olana dek genetiği değiştirilmiş 
bir türün ürünlerinin, türevlerinin tüm süreçlerini adım adım izleyen ve sonuçlan veri tabanında top
layan bir sistemdir. Bununla ilgili olarak ülkemizde ulusal biyogüvenlik takas mekanizmasıyla ilgi
li çalışmalar henüz tamamlanmamış olup, bu sistem tamamlanmadan bu kanun tasansınm yasalaşıp 
yürürlüğe girmesi, gerçek anlamda ulusal bir felakettir. 

6- Buraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Halen devam eden Irak işgali çerçevesinde, ABD ta
rafından Irak için hazırlanan kanunlardan karar 81'in 51 ilâ 79'uncu maddeleri arası, Irak'ta yapı
lacak tanmla, tohumculukla ilgili düzenlemeleri yapmaktadır, içermektedir. Karar 81 incelendiğin
de, Meclise sunulan tohumculuk kanun taslağıyla son derece benzer olduğu ve bununla birlikte Av
rupa Birliği uyum paketi içinde olmasına rağmen, Avrupa Birliği direktifleriyle örtüşmediği görül
mektedir. Bundan da anlıyoruz ki, uluslararası tohumculuk şirketlerinin baskısı altında bu tasan ha
zırlanmıştır ve Türk çiftçisini yok edecektir. 

7- Irak, savaş ortamında olmasından dolayı ve bununla beraber, tüm çabalanna rağmen karar 
81'i reddetmekte başarılı olamamış ve daha sonra tohumlarla ilgili olarak, ülkenin, biyoteknolojik 
yöntemler uygulanmış, yani genetiği değiştirilmiş tohum ihalesi Monsanto firmasına verilmiştir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Saym Özdoğan. 
İBRAHİM ÖZDOĞAN (Devamla) - Karar 81 ile Tohumculuk Kanun Tasansında bunun yolu

nu açan maddelerin benzer olmasından dolayı, ülkemizi tanmda tamamen dışa bağımlı bir sona gö
türeceği gözümüzün önünde yaşanan bir örnekten dolayı da kaçınılmazdır. 
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8- Biyoteknolojik yöntemler uygulanmış, yani genetiği değiştirilmiş tohumlardan elde edilen 
ürünlerin, türevlerin gıda ve yem olarak tüketime sunulması sonucunda insan ve hayvan sağlığına 
olabilecek olumsuz etkilerinin araştırılması için, yine, Avrupa Birliği mevzuatları ve iç mevzuatla
rı çerçevesinde farklı prosesler bulunmaktadır. 

Bu kanun taslağında, genetiği değiştirilmiş tohumların ürün türevlerine dönüşünde insan ve 
sağlığıyla ilgili yapılacak herhangi bir hukukî düzenleme belirtilmemiştir. 

9- Çalışmaları devam eden ulusal biyogüvenlik kanun taslağının 35 inci maddesine göre "mo
dern biyoteknoloji kullanılarak elde edilen genetik yapısı değiştirilmiş organizmalar ve ürünleriyle 
ilgili faaliyetleri düzenlemek, denetlemek, izlemek üzere biyogüvenlik sistemini kurmak, geliştir
mek ve uygulamasını sağlamak amacıyla çıkarılacak bu Kanun'un uygulanmasıyla ilgili usul ve 
esasları düzenleyen mevzuatlar kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde çıkarılır" 
denmektedir. 

Ayrıca, ulusal güvenlik düzenlemelerini yapan çalışmalar, Avrupa Birliği uyum paketinde, To
humculuk Kanunu'ndan ya da diğer kanunlardan daha öncelikli bir konu olarak ele alınmaktadır. 
Bu nedenle, ulusal biyogüvenlik düzenlemeleri yapılmadan diğer kanunlarda biyoteknolojik yön
temlerle elde edilen türlerin kullanımının yasalaştırılması hem AB uyum çalışmalarında hem de 
ulusal düzeyde ciddî handikaplara neden olacaktır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Son cümlenizi alayım lütfen efendim. 
İBRAHİM ÖZDOĞAN (Devamla) - 1 (Tuncusu ve son paragrafımı değerli arkadaşlarımla pay

laşmak istiyorum. 
Avrupa Birliği uyum çerçevesinde 5179 Kanun nolu Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlen

mesine Dair Kanun Hükmünde Kararname'nin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun'un -ki, 
5.6.2004 tarih ve 25483 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır- Avrupa Birliği direktifleri doğrul
tusunda revize edilen taslağı bir süre önce görüşe sunulmuştur. AB direktifleri doğrultusunda revi-
ze edildiği ifade edilen Kanunun 3 'üncü maddesinde yapılan gıda tanımına genetik modifiye gıda
lar da dahil edilmiştir. Ancak, bu hususa, yukarıda belirtilen madde 9 gerekçe gösterilerek Sağlık 
Bakanlığı tarafından itiraz edilmiş olup hem AB direktiflerine hem de AB uyum çerçevesine uyma
dığı için, söz konusu AB düzenlemeleri hatırlatılarak genetik modifiye gıdaların revize edilen Gıda 
Kanunu'ndan çıkarılması da sağlanmıştır. 

Diğer hususlar için değerli arkadaşlar bu Yasa Tasansı'nm ikinci bölümünde tekrar birlikte ola
cağız; hep birlikte görüşürüz. 

Hepinizi, tekrar, en derin saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. (Anavatan Partisi sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Özdoğan. 
Gruplar adına konuşmalar tamamlanmıştır. 
Şahıslan adına, Edirne Milletvekili Sayın Necdet Budak. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Buyurun efendim. 
Süreniz 10 dakika. 
NECDET BUDAK (Edirne) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Tohumculuk Kanunu Tasa

nsı'nm tümü hakkında şahsım adma söz almış bulunmaktayım; Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 
Dünya bitki ıslahı ve tohum kalitesi çalışmaları 1800'lü yıllara dayanırken, ülkemizde, cumhu

riyet tarihiyle birlikte, 1930 yılında çeşit geliştirme ve tohum üretimi, 1950 yıllarında ise tohum ka
litesi ve test çalışmaları ön plana çıkmış; 1963 yılında ise, şu anda hâlâ yürürlükte olan 308 sayılı 
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Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifıkasyonu Hakkında Kanun'la, ülkemizde, son kırküç yılda, 
ülkemizin tohumculuk politikaları, tohumluk tescili, kontrolü, sertifıkasyonu gibi birçok işlem, çe
şitli düzenlemelerle, günümüze kadar gelmiştir. 

Gerçekten, burada, muhalefet partisi milletvekili arkadaşımızın komisyonda dediği gibi, çok 
geç kalmış bir kanun. Kırküç yıldır, Türkiye'nin tohumculuk politikasına yön verecek bir kanuna 
ihtiyaç var. 

Bu Kanun'a ihtiyaç olmasının bir başka nedeni de, dünyada olsun, ülkemizde olsun, tohumluk
ta bilimsel ve teknolojik gelişmeler, tohumluk üretim ve ticaretinin uluslararası bir boyut kazanma
sı, ayrıca, Türkiye'nin Avrupa Birliği uyum sürecinde uyması gereken bazı kurallar nedeniyle bu 
yasaya ihtiyaç vardır. 

Tabiî, bu Yasa'ya ihtiyaç gerçekten çok fazla. Üniversitelerde, araştırma enstitülerinde, Tarım 
Bakanlığında, araştırma alanında yetersizlikler var. Tohumculuk politikalarında destekleme ve üre
timle ilgili belirsizlikler var. Yasa ve mevzuatlarla ilgili sorunlar var. Tohum ticaretinde yaşanan de
netim yetersizliği, kayıt dışı faaliyetler gibi yetersizlikler var. 

îşte, son kırküç yıldır, bir şekilde idare edilerek gelinen bugünümüzde, artık, bu dönemde, bu 
Parlamento döneminde, iktidarıyla muhalefetiyle Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz, gerçekten, dün
ya konjonktürüne uygun yeni bir tohumculuk yasasına kavuşmuş olacaktır. 

Avrupa Birliği açısından baktığımızda, bu yasanın en önemli getirişi, Avrupa Birliğine uyum 
açısından, Türkiye Tohumcular Birliğinin kurulacak olmasıdır. Aslında, Türkiye Tohumcular Birli
ği, kamu kurumu niteliğinde bir meslekî kuruluş olacak ve burada bitki ıslatıcıları, fidan üreticileri, 
fide üreticileri, tohum üreticileri, sanayiciler, tohum bayileri ve tohum yetiştiricileri gibi tüm mes
lek grupları alt birlikler halinde örgütlenecekler ve üst birliğe gönderecekleri temsilcilerle yönetimi 
belirleyeceklerdir. 

Burada yapılan eleştirilerden birisi de, acaba bu yapılan yetki devriyle Türkiye'deki özel to
humculuk sektörü ya da özele devredilen bu sektör uluslararası sermayeye kaptırılıyor ya da kapı
lar buna açılıyor şeklinde yorumlar var. Aslında, burada, bunların seçimi, her ilçede, yine, hâkim 
denetiminde, yine birliklerde olduğu gibi belli kurallara uyularak yapılacaktır. O bakımdan, burada 
endişe edilecek bir şey yoktur. Ayrıca, her bir firma -kendi kapitaline göre buraya daha fazla üye 
gönderme şansı yoktur- bütün Türk firmaları burada yer alacaklar, üye olacaklar ve kendi yönetim
lerini kendileri belirleyecektir. 

Yasa'yla ilgili getirilerini milletvekili arkadaşlarımız tek tek dile getirdiler. Maliye Bakanımız 
da biraz önce buradaydı. Ben, Maliye Bakanımıza, tohumculukla ilgili, son yıllarda, KDV oranla
rında, gerek hayvancılığı desteklemek anlamında, yem bitkilerinde yüzde 15'ten KDV'nin yüzde 
l'e indirilmesi, yine sebzelerde de KDV oranının -tohumlukta- yüzde 15'ten yüzde 8'e düşürülme
si nedeniyle verdiği katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. 

Tabiî, aslında, biz burada ne yapıyoruz, 22'nci Dönem Parlamentosunda şunu yapıyoruz: Tarı
mı bir hukuksal zemine oturtuyoruz. Artık, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bir Tarım Kanunu var. 
Tarım Kanunu ne getiriyor; Tarım Kanunu şunu getiriyor: Bakın, önümüzdeki bütçe tartışmaların
da da bunu yapacağız, 4 milyar dolarsa, biz bunu 5 milyar dolar desteğe nasıl çıkarabiliriz. İşte, Ta
rım Kanunu'nda koyduğumuzda, bunu iktidar-muhalefet birlikte destekledik; o da şu: Biz, bütçe
nin... Zaten, genel ekonomi iyi olmazsa, bizim, tarımda, eğitimde, sağlıkta, diğer konulurda fazla 
bir şey yapmamız çok zor, bunlar bir bütün, ama şu var: Bakın, değerli arkadaşlar, bence, burada, 
bir tek şeyi tartışalım desteklemeyle ilgili -başka şeyler söyleyeceğim; ama siz- o da şu... 

NECATİ UZDİL (Osmaniye) - Destek örgütü mü, ekonomik örgüt mü; can alıcı nokta bu. 
NECDET BUDAK (Devamla) - Saym Milletvekilim, benim size önerim var. 
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BAŞKAN - Sayın Uzdil, bu alışkanlığınızdan lütfen vazgeçin, size bir şey kazandırmaz; lütfen... 
NECATİ UZDİL (Osmaniye) - Ona da bir şey kazandırmaz. 
BAŞKAN - Hatibi dinleyelim; beğenmeyebilirsiniz, ama, dinleyelim. 
NECDET BUDAK (Devamla) - Ben şunu öneriyorum, burada, Parlamentodaki bütün millet

vekillerine: Eğer, 22'nci Dönem Parlamentosunda Türk çiftçisine verilen desteklerin nereden nere
ye geldiğini hiç tartışmayın kürsüde, sadece şunu yapın: Gidin ilinizin tanm il müdürlüğüne, 2002, 
2003, 2004, 2005 yılında ilinize verilen bitkisel ve hayvansal üretim desteklerinin tümünü çıkartın. 
Ben, Edirne için biliyorum, 51 trilyondan 101 trilyona çıktı; yüzde 100 artmıştır. Bunu, bu Parla
mento yapmıştır arkadaşlar. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

NECATİ UZDİL (Osmaniye) - O tarafa geçtiğin içindir o. 
NECDET BUDAK (Devamla) - Benimle ilgisi yok. Bu, şahsımızla ilgili değil; bu, Parlamen

toyla ilgili. 
NECATİ UZDİL (Osmaniye) - Genel destekteki artışı söyle, ondan sonra söyle onu. 
NECDET BUDAK (Devamla) - Şimdi, bir başka olay: Bakın, Tanm Kanunu'yla, biz, doğru

dan gelir desteğini azalttık; ama, prim sistemini artırıyoruz. 
NECATİ UZDİL (Osmaniye) - Verilen desteğin tümünde artış var mı, onu söyle. 
NECDET BUDAK (Devamla) - Bir dinlerseniz öğreneceksiniz. Bir dinlerseniz öğreneceksiniz. 
NECATİ UZDİL (Osmaniye) - Ya!.. Saptırma rakamları!.. 
NECDET BUDAK (Devamla) - Tarımda yüksek bir nüfusumuz var. Biz, prim sistemine geçi

yoruz. Prim ne demek; şu birim alandaki verimliliği artıracak faktörleri desteklemek demektir. 
AHMET KÜÇÜK (Çanakkale) - Allah Allah!.. 
NECDET BUDAK (Devamla) - O da nedir; sertifikalı tohum desteğidir, toprak analizi deste

ğidir. 
Bakın, sertifikalı tohumda yüzde 5'ten yüzde 25'e gelindi; bu, büyük bir basandır. 
Yine, geçtiğimiz yıl 17 trilyon, bu yıl 60 trilyon ilk kez sertifikalı tohumluk kullanımına bütçe 

aynlmıştır. 
NECATİ UZDİL (Osmaniye) - Sen, desteğin tümünü söyle. 
NECDET BUDAK (Devamla) - Peki, bu yeni mi; hayır; 1999 yılında bu çalışma yapılmaya 

çalışılmış -bu Parlamento döneminde- yıllardır çalışılmış bu başanlamamıştır. 
NECATİ UZDİL (Osmaniye) - Oh, ne güzel! 
NECDET BUDAK (Devamla) - Burada şu var arkadaşlar: Biz, Türkiye'de, Tanm Kanunu'yla, 

tarım sigortası... Bakın, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Tanm Sigortası Kanunu yoktu. Hepimiz 
milliyetçiyiz, bayrağımıza toz kondurmuyoruz, bir karış toprak için canımızı vermeye hazınz, 
ama... (CHP sıralanndan gürültüler) Bakın, duygusal olmamak lazım. Türkiye Cumhuriyeti Dev
letinin bir Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Yasası'nı burada beraber yaptık; beraber yaptık bun-
lan. O bakımdan, biz, tanm üzerinden çok kolay siyaset yapabiliriz. 

NECATİ UZDİL (Osmaniye) - Beraber yaptık; ama, Cargill'e madde koymadık! 
NECDET BUDAK (Devamla) - Ama, bakın, bizim burada bir sorunumuz var: Bizi dinleyen 

üreticilere, çiftçilere... 
NECATİ UZDİL (Osmaniye) - Cargill'e madde koymadık! 
NECDET BUDAK (Devamla) - ... başka, bu tür tartışmalardan çok onlara yön verecek çalış

malar yapmamız lazım. Bunlan beraber yapıyoruz; ama, siyasetin kötü özelliği, maalesef, bu şekil
de polemiklerle çiftçimize zaman kaybediyoruz. 
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NECATİ UZDİL (Osmaniye) - Doğru. Seçildiğin yerden başka partiye geçmek değil mi... 
NECDET BUDAK (Devamla) - Tarım Kanunu'yla, ülkemizde bölgesel üretim havzaları olu

şuyor. .. 
NECATİ UZDİL (Osmaniye) - Doğru!.. 
NECDET BUDAK (Devamla) - Sayın Başkanım, yani... 
MUHARREM CANDAN (Konya) - Sayın Başkan, bu arkadaşı atar mısınız dışarı! 
NECATİ UZDİL (Osmaniye) - Doğrudan gelir desteği 16 milyardı, ne oldu, nereye gitti? 
NECDET BUDAK (Devamla) - Sayın Milletvekilim, doğrudan gelir desteği, beş yıllık... 
BAŞKAN - Sayın Budak, bir dakikanızı rica edebilir miyim. 
NECDET BUDAK (Devamla) - Ama, zamanım geçiyor... 
BAŞKAN - Sayın Uzdil, elimde İç Tüzük... 
NECATİ UZDİL (Osmaniye) - Çıkayım mı efendim? 
BAŞKAN - ...İç Tüzük'le ilgili hakkınızda uygulayacağım maddeyi inceliyorum. 
NECATİ UZDİL (Osmaniye) - Çıkmamı mı istiyorsunuz? 
BAŞKAN - Gerekirse maddeyi uygulayacağım. 
NECATİ UZDİL (Osmaniye) - Çıkarım... 
BAŞKAN - Size son ikazı yapıyorum. Size son ikazımı yapıyorum. 
Buyurun. 
NECDET BUDAK (Devamla) - Sayın Başkanım, 2,5 dakikam gitti. 
Doğrudan gelir desteği, sağ ya da sol fikir ayrılığı gözetmeksizin, burada, yıllarca, bu kürsüde, 

sizler de bizler de bunun doğru olmayan bir destekleme olduğunu dile getirdik. Neden; çünkü, Tür
kiye'ye siz 100 lira para ödüyorsanız doğrudan gelir desteği, çiftçilerimizin yüzde 17'si paranın ço
ğunu alıyor ve haksızlık, adaletsizlik var. Artı, üretimi teşvik etmiyorsunuz. Ama, sertifikalı tohu
ma destek vermekle, toprak analizi yapana destek vermekle üretimi artıncı faktörleri destekliyorsu
nuz. O bakımdan, doğrudan gelir desteği giderek azalarak, prim sistemine geçilmesi... Buna, her
halde, burada, iktidar-muhalefet bir görüş farklılığı olmaması gerekiyor. 

NECATİ UZDİL (Osmaniye) - Ya, boş ver, boş ver... 
NECDET BUDAK (Devamla) - Ayrıca, GDO'yla ilgili bir açıklık getirmek istiyorum. Şimdi... 
NECATİ UZDİL (Osmaniye) - Doğru cevap ver. Ya, profesörsün, yapma ya! Doğrudan gelir 

desteği kaç liraydı, kaç lira oldu? Ödeniyor mu, ödenmiyor mu? Karşı çıktığımızı, çıkmadığımızı... 
AHMET IŞIK (Konya) - Sayın Başkan... 
NECDET BUDAK (Devamla) - Şimdi, size açıkladım; ama, siz anlamıyorsunuz herhalde. 
NECATİ UZDİL (Osmaniye) - Sen anlamıyorsun. 
NECDET BUDAK (Devamla) - O zaman şöyle: Size, basit, anlayacağınız çok daha basit bir... 

Ben köylülere anlatıyorum, Edirne'de 248 köyü dolaştım, anladılar, siz anlamıyorsunuz. 
NECATİ UZDİL (Osmaniye) - Tarıma verilen destek ne idi, ne oldu; onu söyle ya! 
NECDET BUDAK (Devamla) - Yani, size şunu söylüyorum: Örneğin, yağlı tohumlarda ayçi

çeği primi 75 bin lirayken... 
NECATİ UZDİL (Osmaniye) - Genele bak, genele... 
NECDET BUDAK (Devamla) - Bakın, ayçiçeği primi 75 bin lirayken 175 bin lira oldu. Doğ

rudan gelir desteğinin azalması normal, verimliliği teşvik etmeniz gerekiyor, ki, rekabet edebilesiniz. 

- 4 9 -



TBMM B:3 4 .10 .2006 0 : 2 

Ayrıca, bu GDO'yla ilgili yapılan eleştirilerle ilgili bir açıklık getirmek istiyorum. Sayın ko
misyon üyemiz de, hoca olmamız sıfatıyla "nasıl oy vereceksiniz" dedi. Halbuki, komisyonda biz 
oybirliğiyle geçirmiştik bu yasayı. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
NECDET BUDAK (Devamla) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Sayın Budak, bir dakikanızı rica ediyorum. 
Sayın milletvekilleri, îç Tüzük'ün "Onüçüncü Kısmında, "Disiplin Cezalan" bölümü ifade 

edilmiştir. 156'ncı madde, milletvekillerine verilecek disiplin cezalarında, uyarma, kınama, Meclis
ten geçici olarak çıkarma... Uyarma maddesiyse, 157'nci madde. Bugüne kadar, hiçbir başkanımız, 
başkan vekilimiz bu maddeleri uygulamadı, uygulamak istemedi. 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Size yakışır! 
BAŞKAN - Bunu ben de istemiyorum; ama, görüyorsunuz ki, bu iş, iktidar-muhalefet işi de

ğil, Parlamentonun uyum içerisinde çalışması işi; yani, bir şey kazandırmayacak bir tavırda ısrar et
mek, Başkanı zor durumda bırakmaktır her şeyden evvel. En azından bu makama saygı kabilinden 
bu maddeyi uygulamak istemiyorum. Arkadaşlarımıza sükûnet rica ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
Buyurun. 
NECDET BUDAK (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sözlerinizi tamamlayın efendim. 
NECDET BUDAK (Devamla) - GDO'larla ilgili olarak bir açıklık getirmek istiyorum. Ülke

miz, Türkiye olarak bizler, sanayi devrimini tam yakalayamadık; bilişim teknolojisini ucundan ya
kaladık. Dünyada şu anda üç konu tartışılıyorsa, biri enerjidir, biri biyoteknolojidir, diğeriyse nano-
teknolojidir. Siz, devrimci nitelikte olan insanlarsınız. 

FERÎT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Bravo! 
NECDET BUDAK (Devamla) - Avrupa Birliğine sizin daha çok destek vermeniz lazım. Yeni 

teknolojilerin, devrim niteliğindeki teknolojilerin getirdiği bu yasalara sizlerin daha çok destek ver
mesi gerekiyor. 

HALİL ÜNLÜTEPE (Afyonkarahisar) - Devrim anlayışına bak! 
NECDET BUDAK (Devamla) - Ama, dünyada mı sağ-sol kavramı değişti, yoksa Türkiye'de 

mi; bunu anlamakta güçlük çekiyorum. (CHP sıralarından gürültüler) 
Ama, yine de, bununla birlikte, içinizin rahat olması açısından, biyoteknoloji konusunda... 

(CHP sıralarından gürültüler) 
ATİLA EMEK (Antalya) - Sen kendine bak! 
NECDET BUDAK (Devamla) - Bakın, dinlerseniz... 
ATİLA EMEK (Antalya) - Kendine bak, kendine!.. 
BAŞKAN - Sayın Budak, konuşmanızı tamamlayın lütfen. 
NECDET BUDAK (Devamla) - Biyoteknoloji konusunda, ülkemizde, üniversitelerde, araştır

ma enstitülerinde... 
RASİM ÇAKIR (Edirne) - Yakışmadı son söylediğin! Necdet, son söylediğin yakışmadı! 
NECDET BUDAK (Devamla) - Hayır... 
ATİLA EMEK (Antalya) - Bu laflan etmeyecek tek kişi sensin! 
RASİM ÇAKIR (Edirne) - Son söylediğin yakışmadı; düzelt! 
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NECDET BUDAK (Devamla) - Üniversitelerde, araştırma enstitülerinde biyoteknolojiyle il
gili yoğun çalışmalar var. 

RASİM ÇAKIR (Edirne) - Necdet, son söylediğini düzelt! Yakışmadı; düzelt! 
NECDET BUDAK (Devamla) - Bakın, ben, bilimsel bir şey söylüyorum. 
RASİM ÇAKIR (Edirne) - Son söylediğini düzelt, ondan sonra söylersin! 
NECDET BUDAK (Devamla) - Şimdi, bu çalışmaları bizim engellememiz mümkün değil. 
RASİM ÇAKIR (Edirne) - Son söylediğini düzelt, ondan sonra seni dinleyeceğiz! Yakışmadı! 
NECDET BUDAK (Devamla) - Şu anda, üniversitelerdeki hocalarımız, biyoteknolojik yön

temlerle çeşit geliştiriyorlar. 
RASİM ÇAKIR (Edirne) - Aynaya baktın mı hiç sen?! 
NECDET BUDAK (Devamla) - Araştırma enstitülerinde çeşit geliştiriyorlar. Eğer, biz, 

GDO'ya karşı platformda, onları karşımıza alırsak, ülkemizde gelişecek bilimi duraklamaya soka
rız; ama, bizim yapmamız gereken şu GDO'yla ilgili... 

ATİLA EMEK (Antalya) - Anlattığın insanlara hesap mı vereceğiz?! 
NECDET BUDAK (Devamla) - Yapmamız gereken şu değerli arkadaşlarım... 
BAŞKAN - Sayın Budak, son cümlelerinizi rica edeyim; süreniz geçti. 
NECDET BUDAK (Devamla) - Tamam, bitiriyorum Sayın Başkanım. 
Yapmamız gereken, ülkemizde, biyoteknolojik çalışmaları, yurt içinde, kayıtlı olarak, bu çalış

maları, kendi bilim adamlarımızın kendi ülkemiz için tohumluk geliştirmesini kontrol altında tut
mamız gerekiyor. 

Aslında, anlatacak çok şey vardı; fakat, karşılıklı söz düellosu diyeyim, bu nedenle, bazı şey
leri tam olarak aktaramamtş olabilirim. 

Bu Yasa'mn ülkemiz çiftçilerine ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diliyorum. 
Saygı ve sevgilerimi sunuyorum; sağ olun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Budak. 
Hükümet adına söz isteği var. 
Tarım ve Köyişleri Bakanımız Sayın Eker. 
Buyurun Sayın Bakan. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - Teşekkür edi

yorum Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; Tohumculuk Yasa Tasarısıyla ilgili Hükümet gö

rüşünü sunmak üzere huzurlarınızdayım ve Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 
Değerli milletvekilleri, tarımsal üretimin olmazsa olmaz girdisi tohumdur. Verimi, esas itiba

riyle belirleyen genetik yapıdır tohum ve tohum ne kadar kaliteli olursa, tohum ne kadar iyi olursa, 
verim de o kadar yüksek olur. 

Şimdi, bizim bu alandaki mevzuatımız 1963 yılında çıkarılan 308 sayılı Kanun'la belirlenmiş
tir ve 1963 yılından sonra, hepinizin bildiği gibi, dünyada birçok alanda gelişme kaydedilmiş, pa
ralel olarak tanm sektöründe de çok ciddî aşamalar kaydedilmiştir. Hepinizin bildiği gibi, 1960'lı 
yılların sonlarında dünyada bir "yeşil devrim" diye tabir edilen yeni hububat çeşitlerinin, hem çel
tik hem mısır hem buğday hem diğer bitki çeşitleri devreye girmiş, yüksek verimli çeşitler ve bun
lar ülkemize de gelmiştir. Daha sonra 1980'li yıllarda biyoteknolojik yöntemlerle tarımda tohumcu
luk alanında yeni aşamalar kaydedilmiş ve bu bugün de, geldiğimiz noktada, 2000'li yıllarda, artık, 
klonlama, doku kültürü gibi çok daha ileri tekniklerle üretimler yapılmaktadır. 
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Tabiî, bunların bir kısmını biz kabul ettik, uyguladık, bir kısmını benimsemedik ve uygulama
dık; ama, geldiğimiz noktada, Türkiye'de tarımsal üretim, bu manada, bu sektörün, tohumculuk 
sektörüyle çok yakından ilişkili olması hasebiyle bu durumunu gözden geçirmek durumundadır. 

Yine, hepinizin bildiği gibi, 1980'li yılların başında, 1984 yılında, tohum ticareti ülkemizde li-
bere edilmiştir; yani, tohum ithalatı serbest hale getirilmiştir. Özellikle, geliştirilen hibrit çeşitlerin 
devreye girmesiyle, sebze tohumculuğunda veya "dışa döllenen" diye tabir ettiğimiz birtakım bitki 
türlerinde, bu, hızla yayılmıştır. 

Şimdi, değerli milletvekilleri, biz geçen yirmi yıllık zaman içerisinde bu alanda ciddi bir kay
ba uğradık. Eğer, 1984 yılında tohum ithalatını libere ederken, bunu, ithalatı serbest hale getirirken, 
iki tane kanunu çıkarmış olsaydık, bugün Türkiye, tohumculuk alanında çok farklı bir noktada ol
muş olurdu. 

Neydi bunlar; bir tanesi, 2004 yılında AK Parti Hükümetinin Türkiye Büyük Millet Meclisine 
getirdiği ve Yüce Meclisin kabul ettiği tohumculuktaki Bitki Islatıcı Hakları Kanunu'dur; ki, bu, to
humculuktaki patent kanunudur. Bu, son derece de önemliydi, biz bunu yirmi sene önce yapmış ol
saydık, bugün çok mesafe kat etmiş olacaktık. 

İkincisi de, bugün müzakerelerine başladığımız tohumculuk sektörüyle ilgili kanundur. 
Bu ikisini, biz, yirmi yıl geciktirmekle, Türkiye'de tohumculuk alanında yirmi yıl zaman kay

bettik en az; en az yirmi yıl kaybettik. 
Bunun karşılığı şudur değerli arkadaşlarım: Bugün Türkiye, 74-75 milyon dolarlık, yılda, to

hum ithalatı yapmakta, buna karşı da 27-28 milyon dolarlık da tohum ihraç etmektedir. Yani, kaba
ca bir 50 milyon dolar net ithalatçı durumundayız. 

İşte, biz, bir yandan, Bitki Islahçı Haklan Kanunu'nu yürürlüğe koyarak başlattığımız, Türki
ye içerisinde, sebze tohumculuğunda veya diğer bitki tohumlarında çeşit geliştirme faaliyetleri bu
nu garanti altına almakla birlikte, biz, son birkaç yılda, bu alanda, çok yoğun bir çalışma olduğunu, 
çok yoğun yatırım olduğunu biz biliyoruz. Ancak, yine, bilgilerinize sunmak isterim ki, tohumcu
lukta bir konuda yapılan çalışmanın neticeye ulaşması en az beş senedir, beş seneden önce, herhan
gi bir tohum alanında yaptığınız çalışmanın neticesini almanız mümkün değildir; ama, Türkiye, bu 
alanda ciddî bir mesafe katetmiştir 2004 yılından bu yana. Şimdi, ikinci ayağını oluşturuyoruz. Bu 
da, tohumculuk sektörünü düzenleyen, günün şartlarına ve ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde, son 
derecede kapsamlı, dünyadaki gelişmeleri de dikkate alan bir yasa tasarısıyla huzurunuzdayız ve 
bunu da inşallah hayata geçirdiğimizde, Türkiye'de tohumculuk sektörü ve buna paralel olarak da 
Türkiye'deki tarımsal üretim artacaktır. 

Şimdi, değerli milletvekilleri, bizim dönemimizde... Önce şunu söyleyeyim: Bazı eleştiriler 
var, demin, değerli muhalefet milletvekilleri değindiler; işte, bu tasarıyla yerli tohumculuk ölüyor 
veya işte, uluslararası birtakım şeylere peşkeş çekiliyor şeklinde veya işte Türkiye'nin yerli firma
ları, kamu kuruluşları -TİGEM, TAGEM- araştırma enstitüleri, bunlar ölüyor, bunlara önem veril
miyor vesaire gibi iddialarla bunlar dile getirildi; bunlar doğru değildir. 

ALİ ARSLAN (Muğla) - Dalaman'ı satıyorsunuz, Dalaman'ı... 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) - Ben, size örnek 

vereceğim; bunun böyle olmadığını ispatlayacağım. Yani, öyle, ezbere konuşmak olmaz. 
Şimdi, bakın, TİGEM'de, biz, 14 tane işletmeyi özel sektöre devrettik, 14 tanesini. Verdiğimiz 

arazinin, kiraladığımız, uzun süreli kiraladığımız arazinin miktarı toplam arazisinin yüzde 3,8'idir. 
Ancak, TİGEM, 2006 yılında tarihinin rekorunu kırmıştır, tohumluk konusundaki üretimde. 

ALİ ARSLAN (Muğla) - Kapatıyorsunuz yavaş yavaş... 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) - Bakın, 2002 yılın

da, yani, AK Parti iktidara geldiği zaman, TİGEM'in toplam ürettiği tohum 76 bin tondur, TİGEM 
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76 bin ton 2002'de tohum üretmiş. 2001 'i söylemiyorum, o, 58 bin ton, daha kötü. 2005 yılında, bu, 
170 bin tondur, 170 bin tona çıkmış TİGEM'in üretimi. 

RASİM ÇAKIR (Edirne) - O zaman satmayın... 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) - Yine, TİGEM'le 

ilgili bir şey daha söylüyorum, buna da lütfen dikkat edin, dikkat buyurun: Esas bizim, mesela, hu
bubat ekilişlerinde kullandığımız çoğaltım materyali. Bunu değerli uzmanlar çok iyi bilirler, bura
da, aramızda ziraat mühendisleri, ziraat fakültelerinin öğretim üyeleri de var, onlar, çok iyi, bunun 
ne demek olduğunu bilirler. Bakın, 2001 yılında 2.800 ton çoğaltım materyali vardı TİGEM'in elin
de, 2002'de 3 bin tondu; biz, iktidara geldiğimiz zaman. 2006 yılında bizim elimizde 13.879 ton 
var; yani, 3 bin tonu 13 bin tona çıkardık; çoğaltım materyali bu. Bu, TİGEM'in yaptığıdır; yani, 
biz, arazinin yüzde 3,8'ini uzun süre kiraya vermekle ne TİGEM'in üretiminde ne de Türkiye'nin 
tohumluk üretiminde herhangi bir azalma meydana getirmedik, bilakis, kat be kat artırdık; bunu, 
bilgilerinize sunmak istiyorum. 

Şimdi, yine, yerli tohumculuğumuzun geliştirilmesi babında ifade edilen bir husus daha vardı, 
o da şu; deniyor ki, yerli tohumculuk gelişmiyor. Bakın, geliştirilen, tescil ettirilen çeşitlerin yüzde 
59'u Tarım ve Köyişleri Bakanlığının araştırma enstitüleri tarafından yapılmıştır, yüzde 4'ü üniver
site ve yüzde 37'si de özel sektör tarafından geliştirilmiştir. Dolayısıyla, hâlâ, bizim kamu olarak, 
burada ciddî bir payımız, ciddî bir katkımız var. 

Değerli arkadaşlarım, ben, size, tabiî diğer bir sürü konu var; ama, şunu ifade etmek istiyorum: 
GDO'yla ilgili, yani genetiği değiştirilmiş organizmalarla ilgili zihin bulandırılmak isteniyor. Bu 
kanun, sanki buna cevaz veriyormuş gibi veya biz bu kanunu uyguladığımızda, artık Türkiye'ye ge
netiği değiştirilmiş organizmalarla üretilmiş tohumluklar gelecek diye bir şey söylenmeye çalışılı
yor; bu, kesinlikle doğru değildir. Genetiği değiştirilmiş organizmayla ilgili bu kanunun getirdiği 
herhangi bir hüküm yoktur; bunu, net olarak ifade etmek istiyorum. 

İki; tohumculuk sektörünün organizasyonunda, Bakanlığın kontrol ve denetim yetkisi bakidir; 
yeni gelen tasanda da bu sağlanmaktadır. Burada da, herhangi bir endişeye asla gerek yoktur. 

Şimdi, ben, kısaca, huzurunuzu fazla işgal etmeden, sizlere, bu Kanun esas itibariyle neler ge
tiriyor, sadece sekiz başlık halinde arz edeceğim. 

Bir tanesi şudur: Türkiye, dünyada endemik bitki türü sayısı bakımından en zengin ülkelerden 
bir tanesidir; 3.000'in üzerindeki bitki türü Türkiye'de endemiktir; yani, bunlar başka yerde yok, 
buraya mahsus. 

RASİM ÇAKIR (Edirne) - Ama azalıyor! 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) - Ama, mevcut Ka-

nun'la, 308 sayılı Yasa'da herhangi bir koruma olmadığı için, bunlar bizim coğrafyamıza tescil et-
tirilmediği için, bir şekilde Türkiye'den alınıp başka bir yere götürüldüğü takdirde, bunlar bizim ol
maktan çıkar. İşte, bu Kanun, 2 ve 4 üncü maddelerde getirilen hükümlerle, çeşitlerin kayıt altına 
alınması mecburiyetini getiriyor ve böylece, Türkiye'deki endemik bitkilerin tamamının, kayıt altı
na alınmak suretiyle, bunların, bizim millî kaynağımız haline gelmesine imkân hazırlıyor; birinci 
getirdiği husus bu. 

İkincisi, tohumluk üretimiyle, üretim bölgeleri ile diğer ürünlerin birbirinden ayrılması imkânı 
getiriyor. Mevcut durumda, tohum ile herhangi bir ürün yan yana ekilebiliyor; bu da, hem bulaşma
lara hem birtakım başka risklere sebebiyet veriyor. 

Bir başka husus şudur: Biz, yurt içinde tohumculuğa yatırım yapmak kaydıyla, altyapı ve 
ARGE yatırımlarının desteklenmesini öngörüyoruz, ki, bu da, tohumculuğumuzun geleceği için son 
derecede önemlidir. 
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Bir başka husus şudur: 308 sayılı Yasa'ya göre, tescil edilmeyen çeşitlerin ticareti mümkündü, 
ticareti yapılabiliyordu; ancak, şimdi, sadece kayıt altına alman çeşitlere ait tohumlukların ticareti
ne izin verilmekte ve tescil edilmeyen çeşitlerin ticaretine engel olunmakta ve bu şekildeki, tohum
culuk sektöründeki haksız rekabetin önüne geçilmiş olmaktadır. 

Bir başka husus şudur: 308 sayılı Yasa'ya göre, yani, mevcut mevzuata göre, sadece tohumluk 
bayileri denetlenirken, biz, yeni tasarıyla, tohumluk üretimi, satışı, dağıtımı ve diğer ticarî faaliyet
leri yürüten gerçek ve tüzel kişilerin tamamını denetim altına alıyoruz. 

Yine, bir başka getirdiğimiz yenilik şudur: Tohumculuk sektörü yeniden yapılandırılıyor. To
humculukla iştigal eden kişi veya kuruluşların temsil edildiği, kamu kurumu niteliğinde meslek ku
ruluşu statüsünde bir Türkiye tohumcular birliği kurulmaktadır. 

Yine, bir başka önemli husus şudur: Kusurlu tohumluğu üreten, satan, dağıtan ve ithal eden 
gerçek veya tüzel kişilere, zararı tazmin etme yükümlülüğü getirilmektedir; yani, herhangi bir şe
kilde hastalıklı, kusurlu, verimi olmayan bir tohumu birisi alıp da, bir yerde götürüp çiftçiye satı
yorsa ve bu bir zarara yol açmışsa, kesinlikle, bu zarar, bunu yapan kişiye tazmin ettirilecektir. Böy
le bir imkân getiriliyor bu Kanun'la. 

Yine, ilave olarak bir husus daha getiriliyor: Türkiye'deki bu alandaki ihtilafları çözme konu
sunda, yargının işini hafifletme adına, bu konuda uzmanlardan oluşan birlik veya alt birlik üyeleri
nin üçüncü kişilerle olan ihtilaflarında aracı olmak kaydıyla, uzlaştırma kurulu veya bir uzlaştırma 
müessesesi imkânı getirilmektedir. 

Bir arkadaşım, muhalefet partilerinden birine mensup bir arkadaşım dedi ki: "Üreticilerimiz, 
kendi tohumluklarını kullanamaz hale geliyorlar bu tasarıyla." Bu da doğru değildir. 14'üncü mad
dede de, bu, teminat altına alınmıştır. Kendi ihtiyacı için, kendisi kullanmak üzere alabileceği, kul
lanabileceği şeyi yapmaktadır. 

NURİ ÇİLİNGİR (Manisa) - Satmak için... 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) - Onunla ilgili de, 

bakffi, birtakım düzenlemelerle ilgili de geçiş süresi iki yıl olarak düzenlenmiş; ancak, bizim o ko
nuda bir önergemiz var. O geçiş sürecini de biraz daha uzatmak suretiyle, bu konudaki oryantasyo-
nu, bu konudaki uyumu daha mümkün, daha kolay hale getirmiş olacağız. 

Değerli milletvekilleri, bu Yasa Tasarısı Türkiye tarımı için gerekli bir yasa tasarısıdır, önem
lidir. Türkiye tarımını, Türkiye tohumculuğunu geriye değil ileriye götürecek, dünyayla rekabet 
edebilecek hale getirecek bir taşandır. 

Ben burada, şunu da aslında memnuniyetle biliyorum, sizlerle de paylaşmak istiyorum: Bu 
Tasarının hazırlanması esnasında, ben de o zaman Tarım Komisyonu üyesi olarak çalıştım, görev 
yaptım ve o zaman, Anamuhalefet Partimizin değerli 8 temsilcisi komisyondaydı ve onların da ta
mamının iştirakiyle, hepimiz birlikte, oybirliğiyle bu Tasarıyı komisyondan geçirdik. Bu, benim 
için bir sevinç kaynağıdır. Her ne kadar, bugün, arkadaşlarımız, muhalefet icabı, bu Yasa'ya, Ta
sarıya muhalefet ediyorlarsa da onu da ben muhalefetin icabı olarak değerlendiriyorum, saygıyla 
karşılıyorum. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Muhalefetin icabı değil Sayın Bakan. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Bakan. 
Şahsı adına ikinci söz isteği, Muğla Milletvekili Sayın Gürol Ergin. (CHP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 10 dakikadır. 
Buyurun efendim. 
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GÜROL ERGİN (Muğla) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Tohumculuk Kanunu Tasa
rısının geneli üzerinde görüşlerimi açıklamak üzere kişisel olarak söz almış bulunuyorum; sözleri
me başlarken, sizleri ve yüce Türk ulusunu saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, biraz önce, İktidar Partisine mensup milletvekillerimizi ve Sayın Baka
nımızı dinledik. Sayın Bakan, burada yapılan eleştirileri muhalefet icabı olarak yapılmış eleştiriler 
olarak gördüğünü söyledi. O zaman, bize şunu sorma hakkı doğmaz mı: Sayın Bakan, siz, Türki
ye'nin topraklarını parayla satılır hale getirirken, bunu iktidar olmanın gereği olarak mı kabul etti
niz; muhalefette olsaydınız, acaba, sizler de bizim gibi bu topraklara sahip çıkar mıydınız? (CHP sı
ralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri... 
ASIM AYKAN (Trabzon) - İlgisi yok! 
GÜROL ERGİN (Devamla) - Canım, onun ilgisi oluyor da bunun ilgisi niye olmuyor?! Vata

nın toprağını satmanın ilgisi niye olmasın?! 
MUHARREM KARSLI (İstanbul) - Ne demek toprak satmak?! 
GÜROL ERGİN (Devamla) - Toprağımıza sahip çıkacağız. 
Biraz önce konuşan bir milletvekili, Sayın Necdet Bey "vatan toprağı kutsaldır" dedi, işte ca

nımızı veririz, şöyle yaparız... Canını verene kadar, satma arkadaşım, satma! 
İBRAHİM KÖŞDERE (Çanakkale) - İnandırıcı konuş, inandırıcı! 
GÜROL ERGİN (Devamla) - İnandırıcı değil mi? 
İBRAHİM KÖŞDERE (Çanakkale) - İnandırıcı değil. 
GÜROL ERGİN (Devamla) - Yalan mı söylediğim; yanlış mı? Satmıyor musun?! 
İBRAHİM KÖŞDERE (Çanakkale) - Hayır efendim. 
BAŞKAN - Sayın Ergin, siz, konuya gelin efendim. Lütfen. 
GÜROL ERGİN (Devamla) - Neyse... Sen ağzına sahip çık; gelir, burada konuşursun. 
BAŞKAN - Arkadaşlar, laf atmayalım... Müdahale etmeyelim hatibe. Lütfen... 
GÜROL ERGİN (Devamla) - Değerli milletvekilleri, bu Yasa, kim ne derse desin, Necdet Be

yin de söylediği gibi, Avrupa Birliği Uyum Paketi çerçevesinde görüşülen, yani, Avrupa Birliğine 
ne şekilde olursa olsun girelim düşüncesinde olanların getirdiği bir yasa tasarısıdır ve siz, bunu ka
bul edeceksiniz, hiçbir şekilde eleştirmeden de kabul edeceksiniz. 

Şimdi, tohum konusu -biraz önce Sayın Bakanın da ifade ettiği- gerçekten çok ciddî, tarımın 
temelini oluşturan konudur; ama, şimdi, Sayın Bakan ve Adalet ve Kalkınma Partisi sözcüsü de, bu
rada, getirilen yasanın tohum konusunu yabancılara peşkeş anlamına gelmeyeceğini, bu anlamda 
görülmemesi gerektiğini söylediler. Peşkeş demeyeyim ama, değerli arkadaşlarım, bu yasa çıktık
tan sonra inanabiliyor musunuz ki, bir tane Türk patentli firma Türkiye'de tohumculuk yapabilsin?! 
Mümkün olacak mı?! 

Bakın, bu ülke Süt Endüstrisi Kurumunu özelleştirdi. Alanlar hep yerli firmalardı. Bugün bir 
tane yerli firma kaldı mı büyük firma olarak?! Ya Nestle'nin sütünü içiyorsunuz ya Danone'nin sü
tünü içiyorsunuz. 

Değerli arkadaşlarım, yarın da, bugün zaten büyük ölçüde sebze tohumculuğunda piyasaya 
hâkim olan yabancı firmaların size verdiği, nasıl olduğunu da bilemediğiniz tohumları kullanacak
sınız. 

Burada, eleştiriler 3 hususta toplanmıştı; bunların yanlış olduğu konusunda, Sayın Bakan da, 
değerli AKP'li arkadaşlarım da görüş belirttiler. 
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Şimdi, değerli arkadaşlarım, bir arkadaşım dedi ki -Sayın Ahmet Ertürk söyledi- bu Yasa'da 
GDO var mı? 

Değerli arkadaşım, bu Yasa'da tohumun biyoteknolojik yöntemlerle elde edilmesi yazılı ise -
ki, yazılıdır- burada GDO'lu ürün var demektir. GDO'lu ürünler, biyoteknolojik yöntemlerin biriy
le elde edilmiş olan ürünlerdir. Nasıl yok dersiniz; yani, var. 

NECDET BUDAK (Edirne) - Çıkaracağız. 
GÜROL ERGİN (Devamla) - Çıkaracağız diyor arkadaşlar, çıkarırsanız memnun oluruz. 
Şimdi, bir de bu konuda şunu söylemek istiyorum: Biyogüvenlik Yasa Tasarısı üç yıldır bekli

yor, o yasa çıkmadan siz bu yasayı çıkarırsanız, Türkiye'de, hiç kimse, -aynen bugün olduğu gibi; 
ama, daha fazla- ne yediğini bilmeden bu ürünleri tüketecek. 

Bakın, değerli arkadaşlarım; Sayın Bakan bir konuya hiç değinmedi. Sayın Bakan, Türkiye'de 
GDO'lu ürün serbest mi değil mi; yasak; ama, Türkiye'ye her yıl 2 milyon ton mısır, kanola, soya 
GDO'lu olarak giriyor mu girmiyor mu? Bunun yanıtını Türk Milletine vermeniz gerekiyor. Eğer, 
Biyogüvenlik Yasa Tasarısı çıksaydı, yasalaşsaydı, en azından, ürünün üzerinde "bu ürün GDO'lu-
dur" diye yazma zorunluluğu olurdu. O zaman, isteyen kullanırdı, istemeyen kullanmazdı; en azın
dan bu olurdu değerli arkadaşlarım. Burada yanlış yapılıyor. 

"Yetki devri" yok deniliyor. Bakın, Sayın Bakan, siz, bir yetkinizi değil, Bakanlığın bu alanda
ki tüm yetkilerini devrediyorsunuz. Siz, diyorsunuz ki 15'inci maddede: 5'inci, 6'ncı, 7'nci, 8'inci 
maddelerdeki bakanlık görevleri şu şu şu kurumlara, kuruluşlara devredilir. Bunlardan biri de, o ku
rulan birlik, yani, yabancı şirketlerin Türkiye'deki uzantılarının veya doğrudan kendilerinin Türki
ye'de temsilcisi olarak kabul ettikleri kişilerin oluşturduğu birlik. 

Neyi veriyorsunuz burada; 5'inci maddede, tohumluk üretimini tümüyle veriyorsunuz. "To
humculuktaki destekleme usul ve esaslarını Bakanlık belirler" diyorsunuz; onu veriyorsunuz. 6'ncı 
maddede, tohumluk sertifikasyonuyla yapılacak bütün çalışmaları onlara veriyorsunuz. 7'nci mad
dede, tohumluk ticaretini; ithalatıyla, ihracatıyla, bütünüyle onlara devrediyorsunuz. Siz, 8'inci 
maddede "tohumlukları yetiştiren, işleyen ve satışa hazırlayan, dağıtan ve satan gerçek ve tüzel ki
şiler Bakanlık tarafından denetlenir" diyorsunuz; bu denetleme yetkisini, 15'inci maddesiyle, denet
leyeceğiniz kişilere veriyorsunuz. Bunların hepsini veriyorsunuz. 

Ayrıca "Ticarete arz edilen tohumlukların standartlara uygunluğu ile, etiket ve ambalaj bilgile
rinin doğruluğu Bakanlıkça denetlenir" diyorsunuz; bunu da veriyorsunuz. Nasıl vermiyorsunuz?!. 
Vermediğiniz bir tek yetkiniz yok, bütün yetkileri veriyorsunuz. Kim ne derse desin, açık olalım, 
dürüst olalım; burada, tohumculuğu Türkiye'de yapacak olanlar, bugün bütün dünyaya egemen olan 
üç ya da beş firmadır, altıncı bir firma da bulamazsınız, dünyada da yok. Onun için, burada gelip 
de, güzel güzel anlatıp, insanları inandırdığınızı düşünmeyin. Bilenler var; onun için, ona göre ko
nulan ele alalım. Aslında, benim, tabiî, burada söylemek istediklerim çok farklı şeylerdi; ama, ne 
yapalım ki, sizin söylemleriniz, benim bu konulara girmemi gerektirdi. 

Birlik Hakem Kurulu diye bir kurul kuruyorsunuz. Değerli arkadaşlanm, bu Yasa, kurulan bir
liğe "bir meslek kuruluşu" diyor, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu. Kamu niteliğindeki 
meslek kuruluşları, ancak ve yalnız, kendi üyeleri arasındaki çatışmalarda, tartışmalarda taraf olur, 
o konuları çözmeye çalışır veya üyelerinin yapacağı yanlışları gidermeye çalışır, yapılan yanlışları 
belirlemeye çalışır. Siz, burada, diyorsunuz ki: "Birlik üyeleriyle ve birlik ile üçüncü kişiler arasın
daki ihtilafların çözümüne çalışır." Bunu, maddede, değişik bir anlatımla anlatıyorsunuz. 

Değerli arkadaşlarım, üçüncü kişi dediğiniz kimdir?! Burada, üçüncü kişi, iki ayrı grubu tem
sil eder: Bunlardan birincisi, o yabancı firmaların sözleşmeyle tohum ürettirecekleri insanlardır ve
ya kurumlardır; ikincisi de, o üretilen tohumlan tarlasında kullanan çiftçilerdir. Yani, çiftçi ile bu 
firmalar arasında sıkıntı çıkacak, bunun çözümünü de, siz, o firmalara vereceksiniz. Bir hukuk dev-
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letinde, böyle bir yanlış yapılabilir mi? Ha, şimdi diyeceksiniz ki, sonuçta, nihayet, bu iş adalete gi
der. Siz, adalete gitmeden, o yollan, yabancı firmalar adına tıkayacak çalışmaları başlatıyorsunuz 
bu Yasa'yla. Bunlara dikkatinizi çekmek istiyorum. 

Bu arada, burada, köye gitme-gitmeme tartışmaları oldu. Değerli arkadaşlarım, köylere gide
mediğiniz doğru; hiç, bu konuda sağa sola vurmayın. Bakın, Sayın Eyüp Fatsa karşımda oturuyor; 
Eyüp Fatsa gelsin, şurada, yaşadıklarını anlatsın, siz de ne olduğunu güzel güzel anlayın. Ben, ken
disine geçmiş olsun diyorum, yapılanı tasvip etmiyorum; bunu özellikle söylüyorum; ama, arkadaş
lar, köyde köylüyü, burada beni dinlemezseniz olacak budur; bunu da bilin, bunu bilin ve siz, Ada
let ve Kalkınma Partili arkadaşlarıma söylüyorum: Arkadaşlar, bu... 

MAHFUZ GÜLER (Bingöl) - Bu bir tehdit! 
GÜROL ERGİN (Devamla) - Tehdit mi?! 
MAHFUZ GÜLER (Bingöl) - Tehdit ediyorsun! 
GÜROL ERGİN (Devamla) - Hayır, hayır! Asla! O anlamda alırsanız buna üzülürüm. 
Değerli arkadaşlarım, belki, vakit bulursam tekrar söz alacağım, konuşacağım; ama, bir iki ko

nudan daha söz etmek istiyorum. 
ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye) - Sabaha kadar konuşun. 
GÜROL ERGİN (Devamla) - Şimdi, size ben güzel bir cevap vereceğim; az sabırlı olun, bir 

sayfayı bulamıyorum da... 
Şimdi, değerli arkadaşlanm -eğer yanılmıyorsam, Çorum'daydı veya Amasya'da- Çorum Şe

ker Fabrikasında kampanya döneminin açılışında Sayın Muzaffer Külcü de konuşma yaptı, AKP'li. 
Burada mı, aramızda mı? 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
GÜROL ERGİN (Devamla) - Sayın Başkan, açacak mısınız? Sıkıntı verdiğimin farkındayım; 

ama, lütfen... 1 dakikaya ayarlıyorsunuz... Burada Necdet Bey 5 dakikaya yakın konuştu. Siz böy
le yaparsanız, tarafsızlığını yitirmiş bir Başkan konumuna düşersiniz; en azından sizin şahsınıza ya-
kıştıramam; bunu söyleyeyim. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Ergin. 
GÜROL ERGİN (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, Sayın Külcü de yaşadıklarını, gelsin, bu 

kürsüden anlatsın da hepinize örnek olsun. Ben diyorum ki, Allah, Türk çiftçisinin, köylüsünün yar
dımcısı olsun; ama, en az onun kadar da sizlerin yardımcısı olsun; çünkü, siz, derdinizi Hükümete 
anlatamıyorsunuz; ya görmüyorsunuz ya da Sayın Başbakanın, derdinizi anlattığınızda, vatandaşı 
azarlar gibi sizi de azarlayacağından korkuyorsunuz ya da yan gelip yatıyorsunuz. 

Hepinize saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Ergin. 
Sayın milletvekilleri, tasannın tümü üzerindeki konuşmalar tamamlandı. 
Şimdi, İç Tüzük'ün 81 ve 91 'inci maddelerine göre 20 dakika süreyle soru ve cevap... 10 da

kikalık bölümü soru, 10 dakikalık bölümü ise cevap... Cihaza giren arkadaşlarımız var, aşağı yuka
rı 15-16 arkadaşımız var; ne kadar kısa, öz ve net soru sorulursa, kendisinden sonraki değerli arka
daşımıza soru sorma imkânı da sağlanmış olur. 

Şimdi, ben, sırayla, arkadaşlanmıza soru sormak üzere söz vereceğim. 
Buyurun Sayın Işık. 
AHMET IŞIK (Konya) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. 
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Vasıtanızla Sayın Bakanıma şu sorulan yöneltmek istiyorum: 
Toplam tohumcu sayısı kaçtır ülkemizde Sayın Bakanım? Bunlardan kaç tanesi ARGE çalış

ması yapabilmektedir? 
Gen kaynağımız açısından zenginliğimiz nedir? Avrupa'ya nazaran oransal konumumuz nedir? 
Yasa tasarısıyla verilen yetki devri var mıdır; varsa, süresiz ve sınırsız mıdır ve denetim ve kon

trol ağırlığı nedir? 
Yine, işbu tasarıyla dışa bağımlı hale mi getirilmektedir? İthal ettiğimiz tohuma -ton olarak ifa

de ettiniz- ödenen kaç milyon dolardır ithalden? İhraçta gelir ne kadardı; arasındaki mukayese nedir? 
Gıda geleceğimize yönelik bir risk söz konusu mudur? Türkiye'de tohumculuk alanında yete

rince yatırım yapılmış mıdır? 
Son olarak; sokakta satılan tohumculukta etiketlemede ve ambalajlamada sağlıklı bir yapı söz 

konusu mudur? 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Özdoğan, buyurun. 
İBRAHİM ÖZDOĞAN (Erzurum) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 
2 sorum var Sayın Bakanımıza. 
İlk sorum: Ülkemizde buğday üreticileri tohumluk ihtiyaçlarını kendi ürettikleri ürünün bir kıs

mını ayırarak karşılamaktadırlar. Bu şekilde sağlanan tohumluk, sertifikalı tohumluk kullanımı dı
şında kalan uygulamalardır; bu da, verimliliği azaltmaktadır. Buğday veriminde en önemli faktör
lerden biri, vasıflı tohum kullanımıdır. Buğdayda kullanılan tohumluğun beş yılda bir değiştirilme
si gerekmektedir. Durum bu iken, Tarım Bakanlığı araştırma enstitüleri ile üretme istasyonlarını ka
patmıştır. Sertifikalı tohumluk kullanımının yetersiz olduğu ülkemizde, Hükümetiniz, üstüne üstlük, 
bu alandaki çiftçi desteğini yok etmiştir. Hem sertifikalı tohum üreten hem de kullanımda öncülük 
ve öğreticilik görevini yürüten Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün, özelleştirme planı dahilin
de, elini kolunu bağlamış ve buğday üreticisini yalnız bırakmıştır. Hükümetiniz, buğdaycılığm gü
nümüze uygun koşullarda gelişmesi için iktidarınız boyunca ne yapmıştır? Buğdayla ilgisiz bir 
Hükümetin 2007 genel seçimlerinde oylarını artırarak tekrar hükümet olacağını vehmeden Sayın 
Başbakan ve Hükümeti, tarımın bir ülkenin millî yapısındaki yerinin ne olduğu konusunda herhan
gi bir fikrin sahibi midir? 

Son sorum: Anavatan'ın tarım alanındaki en temel icraatlarından bir tanesi, fındığı, Karade
niz'in ekonomik atılımında bir lokomotife dönüştürmek olacaktır. Hükümetinizin, fındık piyasası
nın yükselmesi ve üreticinin kalkındırılması konusunda bir projesi mevcut mudur? 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Özdoğan. 
Sayın Kepenek, buyurun. 
YAKUP KEPENEK (Ankara) - Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum. 
Sayın Bakandan 3 soruya yanıt vermesini istiyorum. 
Bunlardan birincisi şudur: Bakanlığın elindeki araştırma, geliştirme birimlerinden, İktidarınız 

döneminde, kaç tanesi özelleştirilmiştir ve bunların kaç tanesi tohumculukla doğrudan doğruya il
gilidir? 

İkinci sorum: Tasanda tohumculuğumuzun tamamının yabancı sermayenin eline geçmesini en
gelleyecek bir düzenleme var mıdır; varsa nerededir? 
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Üçüncüsü: Bu yaz, Hükümet, çok olumlu bir kararla, Et ve Balık Kurumunun yeniden kamu 
eliyle yapılandırılacağı yönünde bir açıklama yaptı. Bu çerçevedeki çalışmalar ne durumdadır ve Et 
ve Balık, çiftçiye yardım eden konumuna ne zaman getirilecektir? 

Son sorum: Genetiği değiştirilmiş organizmalar dediğimiz ürünlerin gıda sektöründeki payı bu 
Yasa'dan sonra ne ölçüde artacaktır ve bunun denetimi, açıklığı kesinkes sağlanabilecek midir? 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Kepenek. 
Sayın Özkan. 
UFUK ÖZKAN (Manisa) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Tohum üretiminde temel yanlış, araştırma enstitülerinin faaliyetlerini azaltmak ve neredeyse 

bitme noktasına getirmek olmuştur. Şu anda, sebze tohumunda tamamen dışarıya bağımlı bir vazi
yete döndük. Kendi ülkemizde üretilen tohumlar yetmez oldu. Bu konuda araştırma enstitülerinin 
önünü açacak bir faaliyette bulunacak mısınız? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Özkan. 
Sayın Çakır... 
RASİM ÇAKIR (Edirne) - Sayın Başkanım, aracılığınızla, Sayın Bakanıma 2 soru sormak is

tiyorum. 
Birinci sorum: Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürümüz, son günlerde, Türkiye'nin bü

tün il ve ilçelerinde binlerce köylüye, vatandaşa iftar yemekleri tertiplemektedir. Bu tertiplemiş ol
duğu iftar yemeklerine nereden ihtiyaç hissetmiştir böyle bir faaliyette bulunmak için? Sorum bu. 

İki: Bu iftar yemeklerinin parası hangi kişi ve kurumlar tarafından ödenmektedir? Bizim aldı
ğımız bilgiye göre, en son da dün Tekirdağ-Hayrabolu İlçemizde, böyle, büyük bir iftar yemeği ter
tiplenildi; bu yemeğin de ücretinin Tarım Kredi Kooperatiflerinin iştiraki olan Gübretaş firması ta
rafından ödendiğini duyduk. Eğer bu doğruysa, Gübretaş firması, ödediği bu iftar yemeği faturala
rının maliyetini gübre fiyatına ilave ediyor mu? Gübrenin fiyatının yabancı hammaddenin pahalı
laşmasından dolayı yükseldiğini İktidar mensupları söylüyorlardı; ama, bu da, gübre maliyetlerine 
ve fiyatına bu masraflar da ilave oluyor mu? 

İkinci sorum: Az önce Edirne Milletvekilimiz söyledi; Edirne Tarımsal Araştırma Enstitüsü
nün, tarımsal araştırma ve tohum üretmeyle ilgili birinci sınıf verimli tarım toprağının, TOKİ'nin 
inşaat yapması, konut yapmasına verilmesi gibi bir proje ortaya kondu. Tarım profesörü olan değer
li arkadaşım, Edirne Milletvekilim de bu projeyi destekledi ve bunun olunması için gayret göster
di. Bu yeni çıkarılacak olan tohumculuk yasası, bu Bakanlığımızın politikasıyla uyuşuyor mu, uyuş
muyor mu? 

Aynı şekilde, Lüleburgaz Sarımsaklı Çiftliğinin özelleştirilmesi gündemde. Bu yeni çıkacak, 
İktidar mensuplarının methettiği Tohumculuk Yasası, Lüleburgaz Sarımsaklı Çiftliğinin özelleştiril
mesine, satılmasına engel olacak mı, olmayacak mı? 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Çakır. 
Sayın Kaptan, buyurun. 
OSMAN KAPTAN (Antalya) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Bakana bir soru sormak istiyorum. 
Sayın Bakan, bu yıl domates ihracatına ton başına destek verilecek mi, verilmeyecek mi? Ge

çen yıl ocak ayında domatese ton başına 50 dolar destek verildi mayıs sonuna kadar; ama, Türki-
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ye'deki üretimin, hasadın yoğun olduğu ve arz-talep dengesizliğinin olmadığı aylar, sonbaharda ka
sım ve aralık, ilkbaharda da mayıs ve hazirandır. Geçen sene sadece bir ayı desteklemiş oldunuz. 
Önümüzdeki ay, kasım ayıdır. Bu aydan itibaren domatese ihracat desteği verip vermeyeceğinizi 
lütfen açıklar mısınız? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kaptan. 
Şimdi, sıra, Saym Kaya'nın; ama, Sayın Kaya, şifahen, bize, söz hakkını devrettiğini, Sayın 

Tandoğdu'nun soru soracağını ifade etti. 
Doğru mu efendim? 
İ. SAMİ TANDOĞDU (Ordu) - Evet, evet... 
BAŞKAN - Buyurun. 
İ. SAMİ TANDOĞDU (Ordu) - Sayın Bakana 3 tane sorum olacak. 
Toprak Mahsulleri Ofisi, Karadeniz Bölgesinde fındık alımına başladı; şu ana kadar ne kadar 

fındık almıştır ve ne kadar ödeme yapmış, ne kadar borçludur? 
İkinci sorum: FİSKOBİRLİK son bir iki gün içerisinde, Toprak Mahsulleri Ofisinin desteğiy

le 60 trilyon lira kadar bir kredi aldığını söylüyor; bunda, Bakanlığınızın katkıları nedir ve gerçek 
midir? Bu parayla, 165 trilyon lira borcu olan FİSKOBİRLİK'in bir kısım borcunun ödeneceği söy
leniyor, geri kalan borcu ne zaman ödemeyi düşünüyorsunuz? 

Bir de, Sayın Başbakanımız, fındık taban fiyatının açıklanması için, kendi başkanlığında altı 
bakandan oluşan bir fiyat tespit komisyonu kurulduğunu söylemişlerdi ve bu fiyat açıklamasını da, 
15 Eylülde açıklayacağını söylemişlerdi. Siz, 15 Eylülü beklemeden, 6 Eylülde fındık taban fiyatı
nı açıkladınız. Acaba, bu altı kişilik komisyonun neticesinde mi açıklanmıştır, yoksa kişisel olarak, 
Bakanlık olarak siz mi açıklamışsmızdır ve bu rakamın değiştirilmesi söz konusu mudur bu altı ki
şilik komisyonun çalışma neticesinde? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Tandoğdu. 
Sayın Türkmen... Efendim, süremiz de dolmak üzere, ona göre sorunuzu sorarsanız. 
Buyurun. 
KÂZIM TÜRKMEN (Ordu) - Sayın Bakan, Başbakan halkın tepkisinden korktuğu için, Ka

radeniz gezisi esnasında vatandaşın kendisine yöneltmiş olduğu soru karşısında, fındığınızı -sizin 
önceden açıklamış olduğunuz Toprak Mahsulleri Ofisine değil- Fiskobirlik'e verin diye söylüyor. 
Sizin vermiş olduğunuz fiyatların, eksik ve yanlış olduğunun, bu, bir itirafı mıdır? 

Sorum iki: Sayın Başbakan: "Ben fındığa fazla fiyat verseydim Türkiye batardı" diyor. Başba
kan Türkiye batardı derken, size göre, 10 tane spekülatör danışmanı mı batardı demek istiyor; çün
kü, bu eksik fiyatla Türkiye 1 milyar dolar şu anda zarar etmiş durumda. 

Sorum üç: Sayın Bakan, geçen sene bugün, tüm Türkiye'de fındığın 1 kilosu 6 milyon 500 bin 
lira; şu anda, 1 kilosu 2 milyon 500 bin-2 milyon 600 bin Türk lirası. Geçen sene yine bugün, dün
yada fındığın kentali 776 dolar, şu anda 450 dolar. Türkiye'ye bu kadar zarar veren bir Bakan ola
rak hâlâ görevde kalmayı düşünüyor musunuz? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Türkmen. 
Sayın milletvekilleri, soru süremizi aştık. Ancak, sayın milletvekillerinin soru sormaları sıra

sında kendilerinin sözünü kesmedim ve kesmek istemedim. İç Tüzük'ümüz gayet açık. Töhumcu-
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luk Yasası'nı görüştüğümüze göre burada soruların münhasıran tohumculuk üzerinde olması gere
kirdi, ama, bunu, ben, yine sizin takdirlerinize arz ediyorum. 

Sayın Bakan, cevaplarınızı vereceksiniz... 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - Evet. 
BAŞKAN - Aşağı yukarı 7 dakikanız var; buyurun efendim. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - Teşekkür edi

yorum Sayın Başkan. 
Alabildiğim kadarıyla, tabiî, notlan, bunları vermeye çalışacağım; kalanını da yazılı olarak su

nacağım. 
Sayın Ahmet Işık'ın sorusu vardı. 
RASİM ÇAKIR (Edirne) - Bir onu cevaplasan yeter zaten Sayın Bakan, gerek yok diğerlerini 

cevaplamaya! 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - Sizinkileri de 

cevaplarım, merak etmeyin. Merak etmeyin... 
RASİM ÇAKIR (Edirne) - Biz biliyoruz o yazılı cevapları. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - Tüm soruların 

cevabı verilir, hiç merak etmeyin. 
RASİM ÇAKIR (Edirne) - Biz biliyoruz o yazılı cevapların nasıl olduğunu. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - Hiç merak et

meyin... 
RASİM ÇAKIR (Edirne) - Burada yüzleş bizimle, burada milletin önünde yüzleş! 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - Ama, bakın, sü

reyi... 
RASİM ÇAKIR (Edirne) - Sadece Ahmet Beyinkini cevaplandırın yeter! 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - Bakın, sorula

rın cevabından zaman alıyorsunuz. 
BAŞKAN - Sayın Çakır... Bu işi sırayla sordunuz Sayın Çakır. 
Sayın Bakan, siz buyurun... 
RASİM ÇAKIR (Edirne) - Sorduğumuzu öğrenmek istiyoruz. 
EYÜP FATSA (Ordu) - Biraz dinleyin efendim, ayıp oluyor! 
RASİM ÇAKIR (Edirne) - Bizim sorularımıza cevap vermiyor. 
BAŞKAN - Değerli arkadaşlar, heyecana gerek yok. Sırayla cevaplandıracak işte. Siz, zama

nın kaybolmasına bu tartışmayla sebep oluyorsunuz. 
Buyurun efendim, siz buyurun; tohumculukla ilgili sorular... 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - Evet. 
Sayın Başkan, Sayın Ahmet Işık'ın ifade ettiği, dile getirdiği sorularla başlıyorum. Türkiye'de 

tohumculuk üretimi yapan kuruluş sayısı 145'tir. Bunlardan, yabancı sermayeli olanların sayısı 
lO'dur. Bu, özellikle, tabiî, biraz önce kürsüde Sayın Gürol Ergin Beyin işaret ettiği hususa da ay
nı zamanda bir cevap... 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Sayın Bakanım, bir de cirolarına bak, ciroları
na, cirolarına!.. 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - .. .olmuş olur. 
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FERİT MEVLÜT ASLANOGLU (Malatya) - Yapmayın, rakamsal yapmayın, cirolarına bakın! 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) -Herkesin... 
FERİT MEVLÜT ASLANOGLU (Malatya) - Cirolarına bak!.. Cirosuna bakın Sayın Baka

nım! Yapmayın Allah aşkına! 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - Şimdi, bakın... 
HÜSEYİN BAYINDIR (Kırşehir) - Orucun bozulur! 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - Orucun hesabı

nı ben sana verecek değilim! 
HÜSEYİN BAYINDIR (Kırşehir) - Vereceksin! 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - Orucun hesabı

nı Allah'a veririm; benim orucumu karıştırma, ayıp bir şeydir. 
BAŞKAN - Sayın Bakan, siz Genel Kurula hitap edin. 
NECATİ UZDİL (Osmaniye) - Allah'a vereceğin hesap ayrı, o ayrı! 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - Şimdi, Sayın 

Aslanoğlu, bizim öngördüğümüz sistemde, bizim getirdiğimiz kanunda, tasanda, herkesin oy hak
kı eşittir; yani, her firma 1 oya sahiptir. Dolayısıyla, 145 tane, eğer, Türkiye'de tohum üreten firma 
varsa, bunların her biri, cirolarına bakılmaksızın, sermayelerine bakılmaksızın, 1 tane oy oranına sa
hiptirler. Kaldı ki, 7 tane, biz, alt birlik öneriyoruz; sadece tohum üreticileri değil, tohumla ilgili, 
mesela ıslahçılar, mesela araştırıcılar, mesela dağıtıcılar, mesela diğer, tohumculukla ilgili her türlü 
safhasında iş ve işlem gören bütün toplum kesimlerinin hepsi alt birlik üyesidirler ve bunlann ta
mamı üst birliği oluşturur ve bunlann hepsinin de oy oranları aynı ve eşittir. O nedenle de, burada 
sayısal varlık önemlidir. Belirttiğiniz gibi, sadece sermaye yapısıyla bu düşünülmez. 

İkinci husus şu: Tabiî, bu Yasa Tasansının 15'inci maddesiyle, Bakanlık yetkilerinin bir kısmı
nın, kısmen veya tamamen, şartlannı belirlemek şartıyla, süreli veya süresiz olarak devredilebilece
ği öngörülüyor; ancak, burada, denetim, bütünüyle Bakanlığa aittir ve buna ait usul ve esaslar ayrı
ca bir yönetmelikle belirlenecektir, detaylandınlacaktır. Keza, eğer, usulsüzlük ve kanuna aykırı bir 
durumla karşılaşılacak olursa, bu arada müeyyide uygulanacağı 12'nci maddede detaylı olarak ya
zılmıştır. 

Yine, sokakta satılan, tohumculukta etiketlemede, ambalajlamada sağlıklı bir yapı var mı diye 
bir soru var. Orada da, tabiî, yeni yasayla, sokakta, pazarda, böyle, işportada, korsan CD satar gibi 
veya korsan herhangi bir şey satar gibi tohum satışına müsaade edilmeyecek. Burada, etiketlenme
miş, sertifikalandırılmamış ve açıkta yapılan satışlara bir yasak getiriliyor. 

Dünyada, tohumculuğun ticari değerinin ve cirosunun değeri hakkında, konusuyla ilgili bir so
runuz var. Orada da, ticarî değer olarak 50 milyar dolar ve bunun uluslararası ticarete konu olan 
miktarı 4 milyar dolardır dünyadaki şu anda toplam tohum ticareti. 

Türkiye'de, bugüne kadar, tohumculuk alanında yatınm yapılmış mıdır diye bir soru var. Bu
rada da, tabiî, gerek altyapı gerekse araştırma-geliştirme alanında tohumculukta, maalesef, yeterli 
bir çalışma yapılmamış; ancak, eğer, bu Tasan yasalaşırsa, Tasarının 5'inci maddesinde bu konuda, 
biraz önce de kürsüde detaylarıyla arz ettim, buna göre, yeni yatınmlara destek imkânı sağlanmış 
olacaktır. 

Burada, bu Tasanyla birlikte, Türkiye'nin gıda üretiminde ve gıda üretiminin geleceğinde her
hangi bir risk olup olmadığı hususunda bir soru var. Bu Kanun'la getirilen düzenlemelerde kesin
likle bir risk bulunmamakta, böyle bir risk öngörülmemekte; çünkü, bütün detaylarıyla, zaten tüm 
ilgili toplum kuruluşlarıyla, üniversitelerle, diğer kamu kuruluşlarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla, 
meslek kuruluşlarıyla ve -biraz önce de arz ettiğim gibi- Türkiye Büyük Millet Meclisinde ilgili ko-
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misyonda da detaylarıyla bunlar tartışılıp konuşuldu ve oradan, bildiğiniz gibi, oybirliğiyle geçti; 
dolayısıyla, bu manada herhangi bir risk getirmesi mümkün değil. 

Tasarının yerli tohumculuğu olumlu yönde etkileyip etkileyemeyeceği hususunda yine bir so
ru var. Burada da, yine, 5 inci maddede, yerli firmaların altyapı ve ARGE'lerinin geliştirilmesi ama
cıyla destekleme kapsamına alınacağı hükme bağlanmış; dolayısıyla, yerli tohumculuğu olumlu 
yönde etkilemesi düşünülmektedir. 

BAŞKAN - Sayın Bakan, süreniz doldu efendim. 
TARIM VE KÖYÎŞLERÎ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - Ben diğer sayın 

vekillerimden özür diliyorum, onların hepsine yazılı olarak cevap vereceğim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın milletvekilleri, Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelerine geçilmesini... 
HALUK KOÇ (Samsun) - Karar yetersayısı... 
HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Karar yeter sayısı... 
BAŞKAN - Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısı arayacağım. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler... 
Efendim, Kâtip Üyeler arasında mutabakat bulunmadığından oylamayı elektronik cihazla ya

pacağım. 
Oylama için 3 dakika süre vereceğim. Bu süre içerisinde sisteme giremeyen üyelerin teknik 

personelden yardım istemelerini, bu yardıma rağmen de sisteme giremeyen üyelerin, oy pusulaları
nı, oylama için öngörülen 3 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum. 

Ayrıca, vekâleten oy kullanacak sayın bakanlar var ise, hangi bakana vekâleten oy kullandığı
nı, oyunun rengini ve kendisinin ad ve soyadı ile imzasını da taşıyan oy pusulasını, yine, oylama 
için öngörülen 3 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum ve oylamayı 
başlatıyorum. 

(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, karar yetersayısı vardır ve maddelerine geçilmesi kabul edil

miştir. 
Birleşime 5 dakika ara veriyorum. 

Kapanma saati: 17.01 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 17.15 

BAŞKAN: Başkan Vekili İsmail ALPTEKİN 
KÂTİP ÜYELER: Türkân MİÇOOĞULLARI (İzmir), Ahmet Gökhan SARIÇAM (Kırklareli) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 3 üncü Birleşiminin Üçün
cü Oturumunu açıyorum. 

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

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
3.- Tohumculuk Kanunu Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/822) 

(S. Sayısı: 662) (Devam) 
BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Şimdi birinci bölümün görüşmelerine başlıyoruz. 
Birinci bölüm 1 ilâ 20'nci maddeleri kapsamaktadır. 
Birinci bölüm üzerinde söz isteği var. Birinci bölüm üzerinde, AK Parti Grubu adına, Osmani

ye Milletvekili Sayın Durdu Mehmet Kastal; buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Süreniz 10 dakika Sayın Kastal. 
AK PARTİ GRUBU ADINA DURDU MEHMET KASTAL (Osmaniye) - Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri; 662 sıra sayılı Kanun Tasarısı hakkında, AK Parti Grubu adına söz almış bu
lunmaktayım; Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Tohum veya çoğaltım materyalleri, bitkisel üretimde ürünün kalite ve miktarını belirleyen en 
önemli girdilerden birisidir. Ülkemizde, tarımsal üretimin gayri safi millî hasıla içindeki payının 
yüzde 12 civarında olduğu dikkate alındığında, bitkisel üretimin temel girdisi olan tohumculuk sek
törünün önemi ortaya çıkmaktadır. Bunun sonucunda, her geçen gün dünya tohum ticaret hacmi art
maktadır. Her yıl kullanılan tohumlukların parasal değeri yaklaşık 50 milyar dolardır. Ticarete ko
nu olan tohumluğun parasal değeri 30 milyar dolardır. Ülkeler arasında ticarete konu olan miktar 
ise 4 milyar dolardır. Ülkemizde ise, tohum sektörünün büyüklüğü yaklaşık 300 milyon dolardır. 
Hâlihazırda, ülkemizde yılda ortalama 60-70 milyon dolar ithalat ve 20-25 milyon dolar da ihracat 
yapılmaktadır. İthalatın büyük bölümünü sebze ve patates tohumları, ihracatın ise önemli kısmını 
mısır, ayçiçeği ve pamuk tohumlan oluşturmaktadır. 

Gelişmiş ülkelerde tohumculukla ilgili bilimsel ve teknik çalışmaların yüz yüzelli yıllık bir 
geçmişe dayandığı bilinmektedir. 1850'li yıllarda başlayan bu çalışmaların sonucunda bu ülkeler to
humculuk endüstrisini ve bununla ilgili bitki ıslahı, araştırma alt yapısı ve tohumculuk sistemini 
kurmuşlardır. Böylece, hastalık ve zararlılara dayanıklı, sanayinin ve tüketicilerin ihtiyaçlarına ce
vap veren üstün çeşitler geliştirilmiştir. 

Dünyadaki tohumculukla ilgili faaliyetlere paralel olarak, 1900'lü yılların başında tohum tica
reti ve kalitesiyle ilgili uluslararası organizasyonların kuruluşu izlenmiştir. Türkiye'de ise tohumcu
lukla ve bitki ıslahıyla ilgili çalışmalar cumhuriyetle birlikte başlamıştır. 1920'li yıllarda 6 adet, o 
günkü adıyla "Tohum Islah ve Üretme İstasyonları" ile araştırma kuruluşları Adapazarı, Eskişehir, 
Edirne, Ankara ve Samsun'da kurulmuştur. 1950'li yıllara kadar çeşitli geliştirme çalışmaları ağır
lıklı olarak yürütülmüş, 1953 yılından itibaren ise ülkemizde tohum kalite ve test çalışmalarıyla il
gili laboratuvar Ankara'da kurulmuştur. 
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Dünyada ve ülkemizde tohumculuk sektöründe yaşanan gelişmelere paralel olarak 1963 yılında to
humculukla ilgili 308 sayılı Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonuna ilişkin Kanun uygula
maya konulmuştur. Aynı yıllarda, Türkiye'de, çeşitli ıslah çalışmaları ve tohumluk üretim faaliyetleri 
yoğunlaşmıştır. Bunu, ülkemizin uluslararası tohumculukla ilgili kuruluşlara üyeliği takip etmiştir. 

1980'li yıllara kadar Türkiye'de uygulanan kamu ağırlıklı tohumluk politikaları, ülke ihtiyacı
nın yurt içi üretimlerle karşılanması yönünde olmuştur. 1983 yılında tohumluk fiyatlarının, 1984 yı
lında ise tohumluk ithalatının serbest bırakılması ve serbest piyasa ekonomisinin etkin hale gelme
siyle özel sektör tohumculuğu gelişme fırsatı bulmuştur. Tohumculuk sektöründe özel sektör yal
nızca üretim alanında değil, aynı zamanda teknoloji transferi, çeşit geliştirme, tohum işleme ve pa
zarlama konularını da içine alacak şekilde organize olmuştur. Bugün sektörde 145 tohum şirketi 
vardır, bunun 75'i özel tarımsal araştırma kuruluş yetkisine sahiptir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Tasarıyla, tohum üretim alanında faaliyet gösteren kamu 
ve özel sektör kuruluşlarının faaliyetlerini daha iyi şartlarda sürdürmesi, sektörün güçlendirilmesi 
ve gerekli ARGE faaliyetlerini destekleyici düzenlemeler getirilmektedir. Tohumculuk sektöründe 
faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişiler, Türkiye Tohumcular Birliğini oluşturan alt birliklere üye 
olmak zorundadır. Türkiye Tohumcular Birliğinin yönetim ve denetiminde görev alacaklar alt bir
lik üyeleri tarafından seçilmektedir. Ayrıca, üst birliğin yönetim ve denetim kurullarında birer Ba
kanlık temsilcisinin bulundurulmasıyla Bakanlığın asıl görevi olan denetim ve kontrol görevi ön 
plana çıkacağından, denetim daha etkin bir şekilde gerçekleşecektir. 

Tasarıyla, çiftçilerin hakları etkin bir şekilde koruma altına alınmaktadır. Kusurlu tohum nede
niyle uğrayacağı zararın tazmin edilmesi güvence altına alınmıştır. Bu Yasa Tasarısının Türkiye Bü
yük Millet Meclisi tarafından kabulü ve kanunlaşması halinde, ülkemiz tohumculuk sektörünün önü 
açılacak, özellikle kendi bölgemizde, Ortadoğu'da, Kuzey Afrika, Orta Asya, Avrupa'da ve dünya
da rekabet gücümüzle birlikte ticaret hacmimiz artacaktır. Ayrıca, sektörün Avrupa Birliğine uyu
mu kolaylaşacak ve uluslararası alanda entegrasyonu da tamamlanacaktır. 

Şimdi, bir de, az önce, daha önce konuşan milletvekillerimiz AK Parti İktidarında hiçbir şey
lerin yapılmadığından bahsettiler. O konuya da değinmek istiyorum. Şimdi, daha önce çiftçilerimiz 
tarım kredi konusunda çok büyük borç altındayken AK Parti İktidarıyla, ne yapılmıştır, çok büyük 
bir şekilde avantaj sağlanmıştır. Aynı zamanda, tohum ve fide konusunda, AK Parti İktidarında bir 
dönüm... 

NECATİ UZDİL (Osmaniye) - Sayın Başkan, gündemle ilgili değil, bakın... 
DURDU MEHMET KASTAL (Devamla) - AK Parti İktidarında... 
BAŞKAN - Bak, Sayın Kastal... 
DURDU MEHMET KASTAL (Devamla) - Sayın Başkanım... 
BAŞKAN - ...hemşeriniz ikaz ediyor, gündem dışına çıktı diye. 
NECATİ UZDİL (Osmaniye) - Size hatırlatıyorum, ondan sonra da konuşsun, serbest. 
DURDU MEHMET KASTAL (Devamla) - Şimdi, ikaz ediyor Sayın Başkanım da... 
BAŞKAN - Buyurun, devam edin. 
DURDU MEHMET KASTAL (Devamla) - Şimdi, 10 dönümden aşağı olan arazilerde ve 10 

dönümlerde, nedir, dönümüne 200-250 milyon sertifikalı tohumlarda AK Parti İktidarı destek ver
miştir. Nedir; burada herkes çıkıyor, ağzı olan konuşuyor, ondan sonra da yalan yanlış olduğunu tes
pit etmekte zorlanıyor insanlar. Nedir; seçmene selam babından konuşuyor. Ben, onun için bazı ger
çekleri söylemek durumundayım. Nedir; bu yıl buğday üretiminde Toprak Mahsulleri Ofisi bizim 
Çukurova'da buğday almamıştır. Neden almamıştır; çünkü, geçen yıl desteklendiği konusunda, it-
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halat yapılmadığı için, çok büyük bir şekilde buğday fabrikacılarının ihtiyacı olduğundan, nedir, 
Toprak Mahsulleri Ofisine verme gereğine dahi ihtiyaç duymamıştır. Şimdi aynı şekilde mısır; Top
rak Mahsulleri Ofisine verme ihtiyacı duymuyor çiftçimiz. Neden; çünkü, mısır fiyatı korkunç de
recede para ediyor. Sadece şimdi mısır 340 bin lira, 50-55 bin lira da Hükümetimiz prim verdiği tak
dirde 390-395 bin lira olacaktır ve çiftçimiz bu konuda bize gerçekten çok büyük ilgi göstermekte
dir. Onun için, çiftçimizi AK Parti Hükümeti olarak her konuda desteklemeye devam edeceğiz ve 
bu tohumculukla da çiftçi gerçekten daha çok bilinçlendirilecek diye ümit ediyor; Yüce Heyetinizi 
saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Kastal. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Mersin Milletvekili Sayın Hüseyin Güler. (Anavatan Partisi sı

ralarından alkışlar) 
ANAVATAN PARTİSİ GRUBU ADINA HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Sayın Başkan, değer

li milletvekili arkadaşlar; Tohumculuk Kanunu üzerine birinci bölümde Grubum adına söz almış 
bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Aslında, bu Kanun'un geçmişini, biraz, kısa bir hatırlatmak istiyorum. Avrupa Birliği süreci 
içerisinde değerlendirilmesi gereken bir unsur olarak algılandı; ama, zamanında çıkartmayı düşün
mediniz, bugün ise çıkartılmak isteniyor. Evet, dört yılın, aslında, bir itirafı, AK Partinin tarım ko
nusundaki sınıfta kalmasının bir belgesi. 

"Tohumculuk" diyoruz, "önemli bir girdi" diyoruz ve gözardı edilen çokuluslu şirketler... Bu
nun altını biraz çizmek lazım. Çok uluslu şirketlerden, hangilerinden, ne kadar ürün alıyoruz? En 
büyük ithalatçı olduğumuz ülke Hollanda, ikinci ülke İsrail, üçüncü ülke Fransa, sonra Amerika ve 
diğer ülkeler. Bu kadar önemli girdiler içerisinde, yaklaşık dört yıllık iktidar döneminde... Bunun 
adına da reform diyorsunuz. Size sormak isterim: Avrupa Birliği dönemiyle beraber yaklaşık yüz
de 35 gibi büyük bir kitleyi kapsayan bir tarım konusundaki yaptıklarınız tek kelimeyle özetlenebi
lir, o da Avrupa Birliği süreci içerisinde yüzde 35'ten yüzde 15'e indirme gibi... Yani, yüzde 20'si-
ni kaderiyle baş başa bıraktınız. Bu da son darbe tohumculuk adına, hem de reform adına. Çünkü, 
tohumculuk adına, 1963 yılından itibaren başladığı iddia edilen kanun bugün... Dört yıldır siz ne
redeydiniz? Bu getirdiğiniz kanun teklifi de tohumculuk adına bir şeyler vermek değil, tam tersine, 
teslimiyetin bir belgesi. 

Yüzde 90 gibi ithalata bağımlı olduğumuz stratejik önemi olan bir tohumda yapılan tek şey var 
Türkiye'deki işbirlikçileriyle; geri kalan kısmı da tamamıyla ipotek altına alınacaktır. "Stratejik 
önemi var" diyoruz. Dünyada iki üç tane sektörel anlamda stratejik öneme sahip... Bunlardan bir 
tanesi de tanmdır. Size hatırlatmak istiyorum. Türkiye'de yaptığınız tüm işlem, maalesef... Burada 
tüm arkadaşlar, hepsi açtı konuyu; fındıkçıların sorunu belli, Tütün Yasasıyla tütün üreticilerinin ha
li perişan, pamuk üreticilerinin hali perişan, bugün -birazdan soru soracağım- çeltik üreticilerinin 
hali perişan, şimdi kaldı geriye yaş sebze ve meyve ürünleri... 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Kayısı?.. 
HÜSEYİN GÜLER (Devamla) - Kayısı Allah'a emanet. 
Bugün çiftçinin hali bu. Yaşanılan sıkıntı bunca net olmasına karşın, dört yılda övündüğünüz, 

reform adına sunduğunuz tarım süreci belli, yüzde 90 bağımlılık. Gelip burada da övünerek anlatı
yorsunuz. Bu ülke tek başına kendi kendine yetebilen 7 ülkeden biriyken, her türlü olumsuz koşu
la rağmen tohumlarını üretirken, bugün yüzde 90 bağımlı. Yani, kısaca, ithalatın maliyetini Sayın 
Bakan da söyledi, sırf bir yıl için 50 milyon dolar. Yani, tohumların fiyatını, aslında, artık, taneyle 
satın alır hale geldi bu insanlar. Burada örnek vermek isterim: Hıyarın, pardon, salatalığın tohumu
nun ne kadar olduğunu bilir misiniz, domatesin ne kadar olduğunu bilir misiniz? Taneyle satılmaya 
devam ediyor. 
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Sayın Bakan diyor ki: "Denetleme mekanizmasını kuracağız ve dışarıdan, zararlı, hastalıklı to
hum da dahil olmak üzere, kimse satamayacak." Peki, ben Sayın Bakana soruyorum burada: Türki
ye'nin kaç yerinde bu tür, özellikle gümrük kapılarında, tam donanımlı teşkilata sahipsiniz? Türki
ye'de bir tane örnek var, o da Ankara Tarım İl Müdürlüğü; gerisi Allah'a emanet. "Bulursak ceza
sını çeker..." Yapmayın Sayın Bakan, bu ülke bu kadar tesadüflerle yönetilmez. 

Türk çiftçisinin hali bu kadar perişanken, burada öne sürdüğünüz unsur Avrupa Birliği süre
ci... Avrupa Birliği, ilk alanda, en büyük artı değerimiz olan tarım kolunda elimizi kolumuzu kır
mak için ciddî anlamda bir vesile aramakta. Bu konuda tarım girdilerine baktığınızda, Türkiye, it
halatçı konuma doğru gidiyor. 

"Toprak satmadık" dedi biraz önce. Sarımsaklı'dan bir örnek vereceğim size. Alpullu Şeker 
Fabrikası için tohum üretimi çiftliği olan Sarımsaklı arazinin satışı gündemde. Taliplileri de belli; 
İsrailliler. Bugün bu süreci gözardı... 

Yer üstü dediğimiz tüm ürünleri özelleştirme adı altında sattınız. Nereye gitti bu satışın bede
li; faizlere. Bugün enflasyon yüzde 10-11 civarında, faize uygulanan para yüzde 23. Dünyanın ne
resinde iki kat böyle faize para verilmekte, yani, hem de karşılığında bir kuruş vergi dahi alamaz
ken. Gücünüz yetmedi burada vergi almaya; ama, çiftçisinin, tabiî ki, dolaylı vergiler adı altında, 
kullandığı mazotundan, kullandığı suyundan, elektriğinden, gübresinden rahatlıkla alabiliyorsunuz. 
Avrupa Birliğinde, sürecinde, Avrupa Birliği ülkeleri kendi çiftçisini korurken, biz, maalesef, en bü
yük kaybı Gümrük Birliği Anlaşmasıyla imzaladık. Her yıl, yaklaşık 4,5 milyar dolar civarında 
gümrük ve fonlardan kaybımız var. Avrupa Birliğinin bize verdiği bir vaat vardı; beş yıl içerisinde 
3,5 milyar dolar maddî kaynak sunulacaktı. Sayın Bakan burada açıklasın, aldık mı bu parayı, yok
sa vaat mi oldu? Yani, sadece AKP'nin seçim döneminde uyguladığı bir vaatten öteye gitmedi mi? 
Bu yüzden, eğer çiftçiyi korumak istiyorsak, gölge etmeyin, ihsan istemez. Kaderiyle baş başa bı
rakmayın. Siz burada iktidarsınız, iktidarınızı hatırlayın. 

Bu kadar önemli bir kanunu temel kanun sıfatıyla getirdiniz, hiçbir maddesi tartışılmıyor. İki 
tane temel önemli özelliği var. Genetiği değiştirilmiş organizmalar... Bunlar, net, insan sağlığına da 
zararlı ve Avrupa'da çeşitli yasaklar getirilirken, nasıl, "sigara sağlığa zararlıdır" diye etiketlendiri-
lirken, bugün Türkiye'ye girişi maalesef kontrolsüz. Aslında tüketiyoruz günlük hayatımızda ve 
kontrolsüz bir şekilde. Yani, sağlığımız da Allah'a emanet. Bu yüzden, tarım, dünden Allah'a ema
net. Biz de diyoruz ki, tarım çiftçisinin kaderiyle oynamayın. 

Dört yılda yaptığınız şeyi biraz önce anlattık. Fındık üreticisinin sorunlarıyla ilgili Sayın Baş
bakan diyor ki: "Ülkenin kaderiyle oynatmam." Birkaç kişinin kaderiyle eşdeğer. Ben merak ediyo
rum, Sayın Başbakan, Türkiye kimliği kim, o Türkiye'nin içerisine kimler giriyor? Bakıyorum, fın
dık üreticisi girmiyor, pamuk üreticisi girmiyor, tütün üreticisi girmiyor, şimdi, çeltik üreticisi de 
girmeyecek, kim kaldı acaba Türkiye profilinde; herhalde rantçılar; çünkü, son derece memnunlar, 
dünyanın hiçbir yerinde kazanmadığı rantı Türkiye'de kazanıyor; beş yılda, on yılda kazanacağı 
rantı Türkiye'de kazanırken, herhalde, Sayın Başbakanın yapacağı tek şey var, itiraf etmek. Tarım 
çiftçisine "ananı al götür" derken, yiğitlik taslarken; ama, bugün, iç işlerimize karışan Amerikan 
Büyükelçisine bir tane laf söylediğini duymadım. Buyurun, söyleyin bakayım. Kretschmer'e söyle
sin bakayım, o zaman yürek ister. Biz de diyoruz ki, bu ülkenin temel direkleri olan bu tarım çift
çilerimizin ve köylülerimizin hayatlarıyla oynamayın. Her geçen gün bu toplum suç üretmeye de
vam edecek. 

Kretschmer'e bir laf söyleyebilse Sayın Bakan burada, lütfen, Sayın Başbakan söylese ben de 
saygı duyacağım; ülkem adına yapılan bir hakaret çünkü, ülkemin iç işlerine müdahale. 

Bir büyükelçi, kim oluyor ki benim iç işlerime karışacak kadar bu pervasızlığı gösterebiliyor?! 
Söyleyin buyurun bakayım, bir lafınız var mı?! Ama, çiftçisine, işçisine, köylüsüne gelince "bu mil
let sizi mi doyuracak" diyebilecek kadar azarlayabiliyorsunuz. 
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Gelin, dış politikada Avrupa Birliğine önemli olan bir değerimizle teslim olmayalım, kanadı
mızı kolumuzu kırmayalım. Bu gerek GDO'lar ve gerekse tanm arazilerinin satışı konusunda çok 
uluslu firmalara peşkeş çekmeyelim bu ülkeyi. 

Sayın Bakan söyledi: Türkiye'deki özel sektörün işte şu kadarı yabancı sektör... O büyük bir 
ciroya sahip, Sayın Bakan, yüzde 90'ına sahip. O zaman, neyleyeyim bu rakamları böyle farklı dil
de kullanmanın. 

Bu ülkenin gerçekleriyle yüz yüze gelebilmenin tek yolu var. Bizim burada sözümüz AK Par
ti milletvekillerine değil; sorgulama gibi, dinleme gibi bir sorunları yok. Bizim ise tek bir mesajı
mız var buradan halkımıza: Size yapılanları lütfen unutmayın; çünkü, bu köylünün, çiftçinin yüzde 
70 oyunu AKP aldı; ama, yaptığı tek şey var; kendine oy veren kesimin ve kitlenin kanadını kolu
nu kırmakla da adına "reform" dedi, "devrim" dedi. 

ZAFER HIDIROĞLU (Bursa) - ANAP'a mı oy versinler? 
HÜSEYİN GÜLER (Devamla) - Evet. 
Anavatan olarak bizler, katılımcı demokrasi dediğimiz toplumun her alanında üretimini, reka

betini ve verimini artıracak bir siyasî anlayışa sahibiz, amacımız bu, ülkenin tüm değerlerini ayak
ta tutabilmek, millî ve ulusal değerlerini koruyabilmek. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
HÜSEYİN GÜLER (Devamla) - Toparlıyorum Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Buyurun. 
HÜSEYİN GÜLER (Devamla) - Avrupa Birliği süreci içerisinde onurlu, ilkeli, dimdik birlik

telikten yanayız. Merak ediyorum, sizin önünüze daha Avrupa Birliği süreciyle ilgili verilecek 
ödevlere ne kadar "evet" diyeceksiniz? 

Bugün Rum kesimine limanların ve hava sahasının açılması yakında gelecek. Yakında tanm dı
şında zaten daha birçok şeyler daha gelecek Ermeni sorunu da dahil olmak üzere, onun karşısında 
nasıl duruş göstereceksiniz? 

Herhalde, en son ilerleme raporu onaylanırken sevindiniz. 10 taneden 1 tanesini geri çektiler. 
Çekmediler de aslında, çekmediler de. Yakında tekrar kapınızı çalacak. 

Biz ise diyoruz ki, ülkemizde bereketin ve refahın bol olduğu, çiftçi ve köylü halkımızın tüm 
sorunlarını çözecek bir siyasi yasal değişiklik istiyoruz. Bu toplumun kaderi tütüncüler gibi olma
sın. Çiftçilerimiz, kaderi bereketli, bol olsun. 

Buradan hepinize saygılar sunuyorum. (Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Kayısıcılar gibi olmasın. 
HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Kayısıcılar, evet. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Güler. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Şanlıurfa Milletvekili Sayın Vedat Melik; buyurun. 

(CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA MEHMET VEDAT MELİK (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, değerli millet

vekilleri; 662 sıra sayılı Tohumculuk Kanun Tasarısı'nın birinci bölümü hakkında görüşlerimi be
lirtmek üzere, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve şahsım adına söz almış bulunuyorum; sizleri say
gılarımla selamlarken, Yüce Milletimizin de kutsal ramazan ayını huzurlu ve mutlu bir şekilde ge
çirmelerini diliyorum. 

Değerli arkadaşlar, tarımla yakından uzaktan biraz ilgisi olan herkes çok iyi bilir ki, tarım ya
pabilmenin, iyi tanm yapabilmenin, iyi ürün elde edebilmenin üç ana şartı vardır. Bu da, iyi hazır
lanmış bir toprak, uygun hava koşulları veya sulama ve iyi bir tohumdur. Eğer bu üç ana unsuru bir 
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araya getirebilmişseniz, bol ve kaliteli bir ürün elde etme şansınız vardır demektir. Muhakkak yük
sek verim elde edersiniz demiyorum; çünkü, uğraştığınız şey sonuçta topraktır, doğadır ve bunu 
olumsuz yönde etkileyecek çok değişik unsurlar vardır. 

Türk tarımının da elbette ki çok çeşitli sorunları vardır; ama, Türk tarımının sorunlarının ba
şında, bugün görüştüğümüz kanunun konusu olan tohum gelmektedir. Peki, bu tohumculuk sorunu, 
tohum sorunu çözülebilir mi; elbette ki, çözülebilecek bir konudur uğraşıldığı zaman; ama, bir ko
nuyu çözebilmek için, daha doğrusu, çözmeye başlayabilmek için, önce, o konunun, ülke için, top
lum için önemine inanmak gerekir. Ayrıca, o konuyu, angarya olarak -tabiri caizse- bir yük olarak 
görmemek gerekir. Tohumculuk da bu derece önemli bir konudur. 

Diyeceksiniz ki, işte, önemine inandığımız için kanun çıkarıyoruz. İnanmasak böyle bir çalış
ma içine girer miydik? Doğru söylüyorsunuz elbette; yani, böyle bir sorun tespit edilmiş ki, bu, bu
gün, kanun şeklinde önümüze geliyor uzun tartışmalardan sonra; ama, ben şöyle söylüyorum: Eğer 
bu işin önemine gerçekten inansaydımz, öncelikle, çiftçi için -yalnız çiftçi için de değildir bu konu 
tabiî- sanayi için, aslında bütün toplum için bu kadar önemli olan bir konuyu temel yasa olarak ge
tirmezdiniz. Bütün toplumu ilgilendiren bu derece önemli bir konuyu madde madde tartışır, bunu 
da bütün millet izler ve kararını verir. Burada, benden önceki, çok değerli, özellikle İktidar Partisi 
milletvekillerinin övünerek söylediği kanunun, çıkarılacak Tohumculuk Kanunu'nun da ne olduğu
na millet daha iyi karar verirdi, siz de rahatlamış olurdunuz; ama, herhalde çekindiğiniz bir şey var 
ki, bu Yasa'nın süratle geçmesini istiyorsunuz. İnsanın aklına başka bir şey gelmiyor. 

Değerli arkadaşlar, tohumculukta, tabiî, çok önemli şeyler var; ama, en önemli şeylerden biri -
burada Tarım Bakanlığının önemli bürokratları oturuyor, konuyu çok daha iyi biliyorlar- en önem
li şey tohumculukta, kendi ülkenize, kendi bölgenize uygun tohumları, mümkünse, kendinizin üret
mesi. Kendinizin üretmesine bir kere inanmanız gerekiyor. Buna inanacaksınız ki, tohumculuk gi
bi, bilimin, paranın ve zamanın sınırının olmadığı bir işe girebilesiniz; çünkü, tohumculuk gerçek
ten zor bir iştir; ama, hangi ülkeye, hangi bölgeye, hangi tarlaya nasıl bir tohum ekilmesi gerektiği
ni de ancak oranın sahibi bilir. Dolayısıyla, Türkiye'nin neresinde hangi tohumluk daha verimlidir, 
hastalıklara dayanıklıdır, sanıyorum, bizden daha iyi kimse bunu bilemez. Elbette ki, dünyayla bi
limsel iş birliği yapmak gerekir; bunu tartışmak bile anlamsızdır. 

Şimdi, hepimiz "tohum çiftçiler için çok önemli bir sorundur" diyoruz. Gerçekten de, uzun yıl
lardan bu yana, Tohumculuk Yasası'nı görüştüğümüz şu anda bile, çiftçimizin en önemli sorunu, ak
lınıza gelebilecek her türlü tohumluktur; bitkisel üretimde elbette. Hububat ekiminin başladığı bu
günlerde... Bütün ülkemizde, genelde, kuru şartlarda tanm yapılan yerlerde hububat ekimi başla
mıştır, bazı yerlerde de başlamak üzeredir. Bugün, ülkemizde, çiftçiye "al, korkmadan şu tohumu 
ek" diyebilecek bir kurum ne de bir tohum var mıdır? Yani, Türkiye'de tohumculuğun durumu ger
çekten vahimdir. 

Bakın, konu bu kadar önemli olmasına rağmen -konunun ne kadar önemli olduğunu ben tekrar 
anlatmıyorum değerli zamanınızı almamak için- Hükümet, iki yıldır, bu Kanun'u Genel Kurula in-
dirmemiştir. 

Şimdi, biz, iki yıldır takip ediyoruz, arada da bakıyoruz, hele, gündeme geldikten sonra tekrar 
baktık acaba bir değişiklik mi yapacaklar, tekrar, Kanun, Komisyona mı alınacak ve acaba önerge
lerle mi değerli Hükümet bir değişiklik yapacak; böyle hiçbir şey yok. Şimdi, en son, sanıyorum, 1 
Aralık 2004 yılında Genel Kurul gündemine alınmış; o gün de, ne olmuşsa olmuş, yasa geri çekil
miş. O günden bugüne kadar, yasa taslağı üzerinde herhangi bir değişiklik de yok. Acaba neden ge
ri çekildi diye soruyorum, bu sorulara biz de cevap bulamıyoruz; ama, diyorum ki, eğer önemsen-
seydi, bu kadar bekletilmez, bu Yasa bir an önce çıkarılır, herkes de AK Parti İktidarı döneminde 
bu yasanın tohumlukla ilgili sorunları çözüp çözemeyeceğini görme imkânına sahip olurdu. 
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Değerli arkadaşlar, ben, tarım sektöründe yapılacak herhangi bir düzenleme veya tarıma veri
lecek herhangi bir desteklemenin, yalnız çiftçiyi değil, toplumun bütün sektörlerini ilgilendirdiği 
kanaatindeyim; çünkü, çiftçiliğin dışında, bu kadar zor; ama, etrafına da bu kadar fazla fayda sağ
layan, yapılan işten bu kadar çok sayıda insanın yararlandığı başka bir iş olduğuna da inanmıyorum. 
Ancak, buna, yalnız benim gibi birkaç kişinin değil, toplumun bütününün ve özellikle de hükümet
lerin inanması gerekir ki, tarımın yıllardır biriken sorunları ve elbette şu anda görüşmekte olduğu
muz tohumculuk konusu da çözülebilsin. 

Bugün, ülkemizde sahip olduğumuz, başta otomotiv olmak üzere, her şeyin, kısacası dayanıklı 
tüketim mallarının, tekstil sektörünün, hatta Türk vatandaşlarının fazla giremediği, ama, ülkemize 
her yıl milyarlarca dolar getiren turistik tesislerin altında yatan, tarımdan elde edilen sermaye biriki
midir. Bunların altında, bugün, Türkiye'de gördüğünüz bütün eserlerin altında tarım ve çiftçi vardır. 

Ancak, son yirmi yıldır tarım sektörüyle ilgili karar alan bütün hükümetler, buna 59'uncu 
Hükümet de dahildir ve 59'uncu Hükümet de başta olmak üzere, tarımı çağdaş ülkeler seviyesine 
çıkaracağız derken, aldıkları bütün kararlarla tarım sektörünü yok ederek, ülkeyi daha da dışarıya 
bağımlı bir hale getirilmesi için âdeta bir çaba içine girmişlerdir. 

Değerli arkadaşlar, bu dışa bağımlılık lafı, belki, size, biraz klasik bir laf gibi geliyor; ama, ger
çekten, tarımda öyledir. Başta hükümetlerin ve onların yönlendirmesiyle birlikte toplumun tarıma 
bakış açısı değişmedikçe, tanmda ciddî bir değişim olacağına, ben şahsen inanmıyorum. 59 uncu 
Hükümetin de tarıma bakış açısını, kendisinden öncekilerden bir farkı olmadığını zaten dört yıllık 
süre içinde hepimiz gördük. Şimdi, 59 uncu Hükümetin, kendinden öncekilerden niçin bir farkı yok
tur, isterseniz buna bir bakalım, bir izah etmeye çalışayım. 

Değerli milletvekilleri, 22 nci Dönem Parlamentosunda sanıyorum en çok tarımla ilgili yasalar 
görüşüldü ve yürürlüğe girdi. Bu yasaların bir kısmının uygulanması da yaklaşık üç yılı buldu ki, 
bu hiç de azımsanacak bir süre değildir. Bu yasalar görüşülürken, Hükümet kanadı, her konuşma
sında, tarımı daha çağdaş bir düzeye getireceklerini ve çiftçiyi kalkındıracaklarını söyleyerek, ta
nmda devrim yaptıklannı iddia ettiler. Kimin ne dediği de zaten zabıtlarda mevcuttur. Ayrıca, 
Hükümet temsilcileri sık sık övünerek, kendi dönemlerinde genel ekonomideki büyüme hızının 
yüzde 9'larda ve hatta, bazen, yüzde 13'lerde olduğunu da ifade ettiler. 

Peki, değerli arkadaşlar, ekonomi büyümektedir de... Sanıyorum, biraz önce Sayın Bakan da 
büyümeyle ilgili bazı rakamlar verdi veya düzeltiyorum, Edirne Milletvekili arkadaşımız verdi sa
nıyorum. 

Peki, değerli arkadaşlarım, ekonomi büyümektedir de, tarım niye büyümemektedir, çiftçi niye 
fakirleşmektedir; daha doğrusu, olaya böyle bakalım. Yani, durumu bundan dört sene öncesine gö
re iyi olan bir çiftçi var mıdır?! Tarımın büyüdüğünü iddia edebilecek biri var mı -biraz önce edil
di gerçi, onu ben söylüyorum; ama, biraz önce biri etti- yoksa, tarım sektörü ekonominin dışında 
mıdır? Yani, biz ekonomiyi konuşurken tarımı konuşmuyor muyuz? 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Melik, sizin şahsınız adına söz isteğiniz var. İzin verirseniz, onu ilave ede

ceğim. 
Buyurun efendim. 
MEHMET VEDAT MELİK (Devamla) - Veya, resmî rakamlara göre yüzde 35'i, ama, gerçek

te bunun daha üstündeki bir oranı oluşturan çiftçilerin gözleri mi duymamaktadır? 
Değerli milletvekilleri, meselenin özü aslında çok basittir. Konuşmamın başında da değindiğim 

gibi, öncelikle, tarımın önemine inanmak, tarımı sahiplenmek gerekir. Türkiye'nin her ilinde, her il
çesinde Tarım Bakanlığının teşkilatlan vardır; ülkemizde çok sayıda tarımla ilgili fakülte de vardır; 
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yine, yasayla kurulmuş çiftçi temsilcilikleri vardır; ama, açıkça şunu söyleyebiliyoruz ki, bütün 
bunlara rağmen, tarım sektörü ve çiftçi sahipsizdir. 

Şimdi soruyorum değerli arkadaşlar, çiftçi sahipsizdir derken: Bu ülkenin hangi bölgesinde, 
hangi çeşit buğdayın, arpanın, mısırın, pamuğun, kısacası, her türlü bitkisel ürünün ekileceği konu
sunda Bakanlığın elinde araştırma sonuçları var mıdır? Yani, Bakanlık, Türkiye'nin herhangi bir 
bölgesi için, örneğin, Güneydoğu Anadolu'yu söyleyeyim, şu buğday tohumu burada uygundur di
yebiliyor mu? Eğer, böyle bir araştırma sonucu varsa, şimdiye kadar bu verij^ri niye çiftçiye ilet-
memiştir? Dört senedir biz böyle bir şey duymadık. Bırakın dört seneyi, ondan önceki çiftçilik ha
yatımızda da biz böyle bir şey görmedik. Yoksa, bu sorunun çözümü için, Hükümet, bu işi, sırf To
humculuk Yasası'nın çıkarılmasını mı beklemektedir?! 

Değerli arkadaşlar, tohum, daha önce de söylediğim gibi, tarımsal üretimin en önemli unsurla
rından biridir; ancak, en mükemmel tohumu kullansanız dahi, toprağı hazırlayamamışsanız, zarar
lılarla mücadelenizi yapamamışsanız, sulama imkânınız yoksa, yüksek verimli ve kaliteli tohum, 
ürün elde etmeniz mümkün değildir. Dolayısıyla, tohumculuğu ıslah etmek ve tohum üretimine ye
ni ve çağdaş bir düzen vermek istiyorsanız, tarımın diğer girdi ve unsurlarını da göz önünde bulun
durmak zorundayız. 

Bakın, ben, niye tarım sahipsizdir diyorum. Şimdi, Türkiye'de, bu yıl yaklaşık 300 adet pamuk 
hasat makinesi çalışacaktır; bir kısmı çalışmaya başlamıştır. Bunların değeri de yaklaşık 300 bin do
lardır. Bakanlığın bundan haberi var mı? Pamuk ekimi, makineyle hasada uygun olarak mı yapıl
mıştır, ekilen tohum makineyle hasada elverişli midir; yoksa, her yıl olduğu gibi klasik usullerle mi 
ekilmiştir? Şimdi, bunun önemini, tarımla uğraşan değerli bürokratlar da, herkes de biliyor; tarım 
sanayicisi de biliyor makineli hasadın ne demek olduğunu. Yoksa, yine, klasik usullerle mi ekilmiş
tir? Uygun olmayan ekim şartlarında çiftçinin ve dolayısıyla millî ekonominin kaybı ne kadar ola
caktır? Çiftçi, defolyantı nasıl yapacaktır? Yer aletleriyle defolyant yapmak mümkün müdür? 

Yine, başımıza gelen bir olay olduğu için söylüyorum; GAP Projesinin en önemli sulamalarının 
yapıldığı Harran Ovası'nda, bu yıl -şu anda devam ediyor- pamukta yeşil kurdun, mısırda koçan kur
dunun ne kadar zarar verdiğini, hangi ilacın ne ile ne zaman atıldığından veya ilaçlama yapılıp ya
pılmaması gerektiğinden, acaba, Bakanlığın haberi var mı veya bu sorun hangi Bakanlığın sorunu? 
Tabiî, yalnız Tarım Bakanlığını söylemiyorum ben burada. Hangi ziraat fakültesi veya hangi ziraat 
odası şimdiye kadar bu konuyla ilgilenmiştir de soruna el atmıştır?! Kısacası, olayın sahibi kimdir?! 
Ama, hem Tarım Bakanlığı teşkilatlarının hem de ziraat odalarının yaptıkları çok iyi bir iş var; o da, 
ellerine geçen çiftçiden, ellerine düşen çiftçiden para almak, hem de yasak olmasına rağmen. 

Şimdi, bakın, ben size basit bir örnek vereyim; bu, sadece bir örnektir: Şimdi, Urfa'da, 2007 
yılında ödemesi planlanan, 2006 yılına ait doğrudan gelir desteğiyle ilgili dosyalar düzenlenmekte, 
bitti bir kısmı da tahmin ediyorum. 

Şimdi, burada çiftçiden ne para alınıyor, alınmaması gerekiyor. Şimdi, bir çiftçimizin -elimde
ki örnekteki çiftçinin- 9,8 hektarı var; yani, 10 dönümü yok bu adamın. Tarım İl Müdürlüğü, önce, 
bundan bir 12 milyon lira dosya bedeli diye bir para kesiyor. Ardından, 3 milyon Türk lirası Tarıms-
por'a bağış diye bir para kesiyor. Zaten, bu çiftçi, Ziraat Odasına da 10 milyon ödemiş. Bu 10 mil
yon, Ziraat Odası, tabiî, bunu belli bir kanuna dayanarak kesiyor, onu belirteyim. Yani, bu çiftçi, ile
ride ödenip ödenmeyeceği belli olmayan toplam 98 milyon için, şimdiden 25 milyon TL ödemiş 
oluyor. Bu miktara, prim ödemeleri sırasında bankada yapılacak kesintiler de hariçtir. 

Değerli arkadaşlar, hani diyordunuz ki "devlet, millet için vardır." Devletin izin vermediği bir 
parayı, kim, hangi yetkiyle toplar?! Buna ne denir?! 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun. 
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MEHMET VEDAT MELÎK (Devamla) - Ayrıca, bu konuda, 29 Ocak 2004'te yürürlüğe giren 
ve hangi isim altında olursa olsun, vatandaştan para alınmasını yasaklayan 5072 sayılı Kanun var 
ve bu Kanun'un 3'üncü maddesi diyor ki, "görevliler hakkında üç aydan bir yıla kadar hapis iste
mi..." olmasına rağmen bu para toplanıyor. Başka toplanan paralar da var, ben bunları burada açık
lamak istemiyorum; çünkü, zaman yok. 

Değerli milletvekilleri, bu ve buna benzer örnekleri saymaya, dediğim gibi, zamanımız yetmi
yor; ama, birçoğunuz bunları biliyorsunuz, görüyorsunuz, gördüğünüzü de ben biliyorum; ama, ne
dense, kimse ses çıkarmıyor. Zaten, yıllardır bu memleketteki olayların başında, yapılan işlere yet
kililerin ses çıkarmamasından dolayı bu ülke bu hale gelmiştir. (CHP ve Anavatan Partisi sıraların
dan alkışlar) 

Şimdi, biz... Ben, bu tohumculuğun asla kolay olduğunu iddia etmiyorum, ben tohum uzmanı 
değilim, ama, ben, bunların içinde büyümüş bir insanım, nasıl tohum yetiştirildiğini, yetiştirilmesi 
gerektiğini çok iyi bilirim. Yalnız, dediğim gibi, zor bir iştir, kolay değildir; fakat, biz, bu Kanun'la 
zoru değil, kolayı yapıyoruz; ben, onu demek istiyorum. Yoksa, elbette ki, Türkiye'de tohumculuk
la ilgili yeni yasal düzenleme yapılmalıdır. Şimdi, çok kısaca... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Efendim, konuşmanızı lütfen tamamlayın; ek süreniz de geçti, ek süre de verdim 

ayrıca. 
HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Ek süre vermediniz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Takip etmediniz herhalde. 
MEHMET VEDAT MELİK (Devamla) - Ek süre?.. 
BAŞKAN - Efendim, 15 dakika, artı 1 dakika verdim. 1 dakikalık sürede toparlayın efendim; 

buyurun. 
MEHMET VEDAT MELİK (Devamla) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Değerli arkadaşlar, tabiî, tohum deyince, yabancı haşerelerle, zararlılarla mücadeleyi biz gö-

zardı edemeyiz. Ben, çok kısa geçeceğim, Sayın Başkanın müsamahasına sığınarak fazla zamanı 
uzatmadan. Yalnız, şöyle söyleyeyim: Dedim ya tarım sahipsizdir; tarımın sahibi olsaydı, uçak ilaç
laması olmadan pamuk nasıl ilaçlanır, 3 metre boyundaki mısır nasıl ilaçlanır, bunu, artık, insanlar, 
yetkililer bilir ve buna göre bir tedbir alırlardı. Bunun ilaçlama makinesi vardır, 200 bin dolardır; 
Türkiye'de kaç çiftçi bunu 200 bin dolara alır?! Tabiî, siz, hepiniz bunları biliyorsunuz. 

MUHARREM DOĞAN (Mardin) - Hiçbirisi alamaz! 
MEHMET VEDAT MELİK (Devamla) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşmekte ol

duğumuz Tohumculuk Yasa Taslağı, bana göre ve Grubumuza göre, ülke gerçeklerini gözardı eden, 
ülke gerçeklerini tam olarak kucaklamayan... Burada söylendi, Sayın Bakanlar da buna cevap ver
di; ama, göreceğiz, yine çok uluslu şirketlere ve onların buradaki temsilcilerine tohumu ve dolayı
sıyla tarımı teslim edecektir. Bu işler, biliyorsunuz, üç beş ayda belli olmuyor. Dünyanın en büyük 
tohumculuk firmalarının kim olduğunu da bizden daha iyi bilenler var; bunların buradaki faaliyet
leri hakkında da herkes biliyor. Biz, bunlarla işbirliği yapılmasın demiyoruz; yalnız, ben, kısaca şu
nu söylüyorum: Suriye'de İCARDA diye bir enstitü var; bu enstitüde, dünyanın her yerinden uz
manlar gelir çalışır; onun izni olmadan Suriye'ye bir avuç tohum girer mi?! Bizim, yani, zaman za
man, belki de, çok takdir etmediğimiz bir ülkedir. ICARDA'yı ben görmedim; ama, sanıyorum, Ba
kanlık mensupları içinde, bunu çok ziyaret eden insanlar vardır. 

Dolayısıyla, bizim önerimiz, bu kanunu, onur meselesi yapmadan, benlik meselesi yapmadan 
-biz muhalefet olarak da, biz kanunu geri çektirdik demiyoruz- onun için, bu Kanun'un geri çekile
rek, çok daha geniş bir ortamda, geniş katılımlarla tartışılması gerektiğini düşünüyor, Yüce Mecli
si ve sizleri saygılarımla selamlıyorum. (CHP ve Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Melik. 
Şahsı adına, Konya Milletvekili Sayın Özkan Öksüz; buyurun efendim. (AK Parti sıralarından 

alkışlar) 
ÖZKAN ÖKSÜZ (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; Türk tarımını, en 

kısa zamanda, doğru üreten, ürettiğini değere dönüştüren, elde ettiği değerle sürekli hacmini büyü
ten bir çizgiye getirmek için, tüm gayretimizle çalışmalarımız devam etmektedir. 

Türk tarımının geleceği, Türkiye'nin geleceğidir, milletimizin geleceğidir. Dört yıllık İktidarı
mız süresince, Türk tarımına can suyu taşımak, çiftçimizin, köylümüzün, hayvancımızın problem
lerine çözüm bulmak için çaba gösterdik. AK Parti dönemi, tanmsal faaliyetler açısından hamle yıl
ları olmuştur. 

İ. SAMİ TANDOĞDU (Ordu) - Bravo!.. 
ÖZKAN ÖKSÜZ (Devamla) - Yasal düzenlemeler kapsamında, bugüne kadar, Türk tarımının, 

olmayan kanunlarını çıkardık. 
NECATİ UZDİL (Osmaniye) - Temel yasaları çıkardınız... 
ÖZKAN ÖKSÜZ (Devamla) - Islahatçı Haklan Yasası, Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denet

lenmesine Dair Kanun, Mera Kanunu, Türkiye Ziraat Odaları Kanunu, Üretici Birlikleri Kanunu, 
Tanm Ürünleri Sigortası Kanunu, Tarım Kanunu, Organik Tanm Kanunu, Toprak Kanunu, bu 
Hükümet devrinde çıkarılmıştır. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Düşünün, bugüne kadar, Türkiye'nin, doğru dürüst bir tanm ve toprak kanunu bile yoktu. Ta
rım Sigortası Kanunu'na, geçmiş hükümetlerin hiçbiri yanaşmıyordu, hiçbiri cesaret etmiyordu. 
Bugün, bunu da, AK Parti Hükümeti çıkarmış ve çiftçimiz, bundan sonra çok rahatlıkla, yüzde 
50'sini devlet ödemek kaydı şartıyla, kendi mahsulünü sigorta ettirecektir. 

Hayvancılık açısından, 2003-2006 yılları, biz, Hükümete geldiğimizden beri, 86.342 tane bü
yükbaş hayvan, 201.600 tane küçükbaş hayvan dağıtımını sağlamışızdır. Diğer hükümetler zama
nında Et ve Balık Kurumlan kapanmış ve hayvancılığımız yok olmakla yüz yüze kalmıştı. Şu an
da, geldiğimiz günden beri, 300 bine yakın bir hayvan desteği sağladık. Halen bunlar kooperatifle
rimiz vasıtasıyla da devam etmektedir ve bu sayede 128 bin kişiye iş temin edilmiştir arkadaşlar. 
(CHP sıralanndan alkışlar [!]) 

NECATİ UZDİL (Osmaniye) - Helal olsun, işsizliği önlediniz!.. 
ÖZKAN ÖKSÜZ (Devamla) - Evet... Evet... İşletmeye açılan her bir kooperatif hem kredisi

ni ödüyor hiçbir aksaklık olmadan hem de devlete daha önce vermiş olduğu verginin iki katını ödü
yor, bunları bilin. 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Kayısıyı ne yaptınız, kayısıyı?! 
ÖZKAN ÖKSÜZ (Devamla) - Yıllara göre hayvancılık desteklerini söylüyorum: 2001 yılında 

48 trilyonken, 2005 yılında 622 trilyona çıkmıştır. Bu ne demektir; on katı artmıştır. (CHP sırala
rından alkışlar [!]) 

NECATİ UZDİL (Osmaniye) - Helal olsun sana!.. Bravo!.. 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Kayısı kaç para oldu?! 
HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Sayın Başkan, tohumculuğa geçsin... 
ÖZKAN ÖKSÜZ (Devamla) - Sizler istediğiniz kadar... Rakam konuşuyorum. 
Süt üretimi... Bakın, dağıttığımız inekler, 25-30 ve 40 kilo süt vermektedir. Geldiğimizden be

ri, süt üretimi yüzde 28 artış sağlamıştır. 
FAHRETTİN ÜSTÜN (Muğla) - Süt fiyatlarını söyle... 
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ÖZKAN ÖKSÜZ (Devamla) - Et üretimi, 421 binden 460 bin tona çıkmıştır. 
BAĞ-KUR'lu çiftçi, biz geldiğimizde 110 milyon Türk lirası alıyordu, şu anda 290 milyon 

Türk lirası alıyor; üç katı yaptık, üç. (CHP sıralarından alkışlar [!]) 
NECATI UZDİL (Osmaniye) - Helal olsun sana!.. 
ÖZKAN ÖKSÜZ (Devamla) - Arkadaşlar, buğday ithalatı bizim zamanımızda kalktı. Bakın, 

süneyle yapılan bu mücadele sonucunu vermiştir. 
GÜROL ERGİN (Muğla) - Bu sene göreceğiz!.. 
ÖZKAN ÖKSÜZ (Devamla) - Süneyle yaptığımız mücadele sonucunda ve sertifikalı tohumu 

dağıttığımızdan dolayı çok kaliteli buğdaylar elde edilmiş ve bu kaliteli buğdaydan dolayı ithalat
lar yapılmamıştır... 

FAHRETTİN ÜSTÜN (Muğla) - Sertifikayı kaldırdınız... 
ÖZKAN ÖKSÜZ (Devamla) - . . . ve geçen sene, Türkiye, dünyada un ihracında birinci olmuş

tur arkadaşlar. Bunu da yapan, yine bu Hükümettir. (AK Parti sıralarından alkışlar; CHP sıraların
dan gürültüler) Bunları, hiçbir zaman gözardı edemezsiniz. 

ATİLA EMEK (Antalya) - Sayın Özkan, Konya'ya gitmemişsiniz herhalde... Çiftçi perişan. 
ÖZKAN ÖKSÜZ (Devamla) - Konya'dayım. Ben sizi götüreyim Konya'ya. 
Çiftçilerimizin borçlanmalarını yeniden yaptırdık. 
NECATİ UZDİL (Osmaniye) - Beni götürme, Bakanını götür! 
ÖZKAN ÖKSÜZ (Devamla) - Sizin zamanınızda ve diğer hükümetlere vermiş olduğunuz do

laylı desteklerden ve hükümetlerde bulunan diğer hükümetler zamanında çiftçimiz borçlarla bir ye
re gidemiyordu; biz, bunları yeniden yapılandırdık. 1,9 katrilyon borcu sildik, diğerini de üç yılda 
ödenecek şekle getirdik. 

Tarımsal krediler, biz geldiğimizde yüzde 59'du. Şu anda, tarımsal krediler yüzde 17,5'tir. 
HÜSEYİN BAYINDIR (Kırşehir) - Seni bakan yapmak lazım, bakan! 
NECATİ UZDİL (Osmaniye) - Enflasyona gel, enflasyona! 
ÖZKAN ÖKSÜZ (Devamla) - Kullandırılan krediler: Ziraat Bankası 227 trilyon kullanıyordu... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Şu 35 trilyonu ver. Kayısıya söz verdiğin 35 tril

yonu ver. 
ÖZKAN ÖKSÜZ (Devamla) - Vereceğim... 
Ziraat Bankası 227 trilyon... Şu anda 2,2 katrilyon kredi kullandırıyor arkadaşlar. (AK Parti sı

ralarından alkışlar) 
Bunlar... Çiftçi sahipli, sahipsiz değil. (CHP sıralarından alkışlar[!]) 
GÜROL ERGİN (Muğla) - Bravo!.. 
ÖZKAN ÖKSÜZ (Devamla) - Bunları yapan AK Parti. 
Enerji borçlarımızı yeniden yapılandırdık ve çiftçilerimiz, o birikmiş enerji borçları yeniden 

yapılandırılarak rahata kavuşmuşlardır. 
Mazot ve gübre desteklerini burada saymak için... 2 milyon 743 bin çiftçinin 165 670 dekarı

na 677 trilyon para ödenmiştir. 
HÜSEYİN BAYINDIR (Kırşehir) - 700 bin liraya aldığımız mazot 2 milyon 500 bin lira. Sen 

ne diyorsun?! Kime anlatıyorsun sen?! 
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ÖZKAN ÖKSÜZ (Devamla) - Sertifikalı tohum... Bakın, arkadaşlar burada. 2002 yılında 75 
bin ton sertifikalı tohum veriliyordu. Bizim Hükümetimiz zamanında, şu anda, geçen sene 200 bin 
tonun üzerinde, bu sene, inşallah, 250 bin tona yakın sertifikalı tohum dağıtılacaktır. 

Bunların hepsini üst üste koyduğumuzda arkadaşlar, çiftçimiz sahiplidir. Çiftçimize bu 
Hükümet sahip çıkıyor ve bu Hükümet çiftçinin arkasındadır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Son cümlenizi alayım Sayın Öksüz. 
ÖZKAN ÖKSÜZ (Devamla) - Arkadaşlar, AK Parti Hükümeti zamanında çiftçimiz günlerini 

yaşıyor. 
Bugün, ben, size bir örnek daha vereyim... 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Kayısıya gel, kayısıya! 
ÖZKAN ÖKSÜZ (Devamla) - Ben, kendi yöremden veriyorum. Bugün, Konya'da kuru tarım 

yapan bir çiftçi... 
BAŞKAN - Sayın Özkan, tamamlar mısınız konuşmanızı, sürenizi çok aştınız. 
ÖZKAN ÖKSÜZ (Devamla) - Başkanım, bitiriyorum. 
FERÎT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Sayın Öksüz, söz namustur, 35 trilyonu ver! 
ÖZKAN ÖKSÜZ (Devamla) - .. .200 dekar arazi eken bir çiftçinin, bir yıl nadasa, bir yıl ek

tiğini düşündüğünüzde, verdiğimiz desteklerle o çiftçinin yapmış olduğu tüm masrafları veriyoruz 
ve ektiği biçtiği de kendi cebinde kalıyor. 

NECATİ UZDİL (Osmaniye) - Helal olsun?!. Bravo?!. 
ÖZKAN ÖKSÜZ (Devamla) - Bunlan sizinle hesaplaşmaya hazırım arkadaşlar. 
Saygılar. (AK Parti sıralarından alkışlar; CHP sıralarından gürültüler) 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Sayın Öksüz, şu kayısıya gel! 35 trilyon nerede? 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Özkan. 
Sayın milletvekilleri, konuşmalar tamamlanmıştır. 
İç Tüzük gereğince, bölümler üzerinde 15 dakika süreyle soru ve cevap işlemini yapacağız. 
Soru sormak isteyen değerli milletvekillerimiz cihaza girmiş durumda. Ben, sırayla kendileri

ne söz vereceğim. 
15 dakika olduğuna göre, bunun yarısını soruda, yansını cevapta kullanacağız. Arkadaşlarımı

zın zamanı iyi kullanmalarını da rica ediyorum. 
Sayın Aslanoğlu, buyurun, şu kayısı işine gelelim. 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Sayın Bakanım, 25 Nisan, kayısıyı dondurduk, 

öldürdük. 25 Nisan... Nisan, mayıs, haziran, temmuz, ağustos, eylül, ekim; yedi ay oldu Sayın Ba
kanım. Aç insanların halinden anlar mısınız? Benim bildiğim, Türkiye Cumhuriyetinin Başbakanı, 
benim bildiğim, Türkiye Cumhuriyetinin Tarım Bakanı söz verdiyse, bu söz namus sözüdür. Bu sö
zü yerine getirecek misiniz? 35 trilyonu ödeyecek misiniz, ödemeyecek misiniz? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Aslanoğlu. 
Sayın Tütüncü... 
ENİS TÜTÜNCÜ (Tekirdağ) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Bakana 3 soru yönelteceğim. 
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Birincisi, ülkemizde çok çeşitli ve kalitesiz buğday tohumu kullanılması sonucunda, yörelere 
göre değişmekle birlikte, hem kalitede hem de verimde düşüklükler ortaya çıkmaktadır ve ayrıca, 
Trakya'da bu sene süne zararlısı tekrar sahneye çıkmıştır. Ülkenin bazı yörelerinde de süne zararlı
sının büyük ölçüde tahribat yaptığı anlaşılmıştır. Öyle sanıyorum ki, bu sene, kaliteli buğday itha
latı Türkiye'de yapılmak mecburiyetinde kalınacaktır. Şimdi, süneye dayanıklı, yörelere göre nasıl 
bir programla, nasıl bir tohumculuk politikası önümüzdeki yıllarda uygulamayı düşünüyorsunuz? 

İkinci sorum: Çiftçi, tohum konusunda kime, neye güveneceğini şaşırmış durumdadır. Aldığı ser
tifikalı tohumlar dahi kalitesiz çıkıyor; verimi düşük, hastalıklara ve dona karşı dayanıksız olduğu an
laşılıyor. Çiftçimiz "bu nasıl sertifika vermektir" diye feryat ediyor. İktidarınız süresince, tohumculuk
ta sahtekârlık yapan kaç firma hakkında takibatta bulundunuz? Bu takibatın sonuçlan nedir? 

Son sorum, Sayın Başkan, değerli milletvekilleri: Üzüm üreticileri son derece zor durumdadır. 
Aslında, Türkiye, Tekel'in özelleştirilmesinin nasıl yanlış olduğunun, nasıl, özellikle üzüm üretimi 
açısından tahribata yol açtığının acı sonuçlannı yaşıyor. Geçen sene, örneğin Şarköy ve Tekirdağ 
Merkez'de 900 bin-1 milyon 100 bin Türk lirası arasında satılan şaraplık siyah üzüm, bu sene, 400-
500 bin liradan alıcı bulamıyor. Bu durumda, daha verimli ve daha kaliteli şaraplık üzüm yetiştiril
mesi yönündeki yılların çabaları -ki, bu çabalar, belirli ölçüde, sizin Hükümetiniz zamanında da sür
dürülmüştür- hangi amacı, hangi hedefi gözetmiştir? 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Tütüncü. 
Sayın Güler... 
HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan; sizin aracılığınızla Sayın 

Bakana sorularımız var. 
Şimdi, narenciye üreticilerinin sorunlannı geçen yıl yaşadık. En büyük sıkıntıyı da, başta Mer

sinimiz olmak üzere, geçen yıl büyük bir sıkıntı yaşayan narenciye üreticilerinin sorununun bu yıl da 
yaşanmaması için ne gibi tedbirler almayı düşünüyorsunuz ve bu konudaki projeleriniz var mıdır? 

İkinci sorumuz: Yeşil mazot projeniz vardı. Bu, hayatta mıdır; yoksa, seçim dönemini mi bek
liyorsunuz? 

Çeltik ürünündeki yaşanılan sıkıntıları çok iyi biliyoruz. Karadeniz ve Güney Marmara'da ha
sadın başlamasından on onbeş gün geçmesine rağmen halen fiyat açıklanmamıştır. 2006 mahsulü 
çeltik fiyatlannm geçen yılki fiyatlann altına düşmüş olduğundan haberiniz var mı? Haberiniz var
sa ne gibi önlemler aldınız? Düşen fiyatlara ne zaman müdahale etmeyi düşünüyorsunuz? 

Çeltik üreticisine prim ödemesi yapacak mısınız? Bu konuda açıklama yapmayı düşünüyor 
musunuz? Geçen yıl, gümrük birliği ve Avrupa Birliği anlaşması gereği, 31 Temmuz tarihinden iti
baren ülkemize gümrüksüz pirinç girişi olmuş mudur? Olmuşsa, ne kadardır? 

Tanm ve Köyişleri Bakanlığının 20.06.2006 tarihinde, Ziraî Karantina Yönetmeliğine göre 
yurda girişi sakıncalı bulunan ve ithale men teşkil eden 70 adet hastalık ve zararlılar bu listeden ne
den çıkanlmıştır? Böyle bir genelgeyi neden çıkarma ihtiyacı duymuşsunuzdur? 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Güler. 
Sayın Muharrem Doğan... 
MUHARREM DOĞAN (Mardin) - Sayın Bakanıma başarılar diliyorum. 
Yaklaşık 180 bin dekarlık alanda sadece çeltik üretimi yapılan İpsala Ovası'ndaki bizzat üre

tim yapan arazi kiracısı çiftçilerin büyük bir bölümünün çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olmadıkları 
doğru mudur? 
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îkinci sorum: Özelleştirilecek tarım işletmelerinde çalışma önceliği sağlayacak Ceylanpı-
nar'daki kursa kaç kişi başvurmuştur? Kaç kişi kursa kabul edilmiştir? 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Doğan. 
Soru süresini aşarak verdim. Cevap için Sayın Bakana... 
HÜSEYÎN BAYINDIR (Kırşehir) - 8 dakika var orada. 
BAŞKAN - Efendim 15 dakika tamamlanıyor. Benim önümde, cevap için 6 dakika 21 saniye 

var. (CHP sıralarından gürültüler) 
Efendim, 7,5 dakika hakkınız. 
ERDAL KARADEMİR (İzmir) - 8,5 dakika var orada... 
BAŞKAN - Efendim, o değil. Benim önümdeki cihaz... O devam ediyor. 15 dakika bittiği za

man o iş bitecek. 
NAİL KAMACI (Antalya) - Hayır; öyle bir şey yok. 
BAŞKAN - Efendim, bitti süre; hatta, aştık. 
Buyurun Sayın Bakan. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; tabiî, esasen, gerek teamül gerek İç Tüzük şunu öngörüyor; bunu değerli mil-
letvekillerimiz de biliyorlar: Bir kanun görüşüldüğü zaman soruların da o kanunla ilgili olması ge
rekiyor; ancak, görüyoruz ki, yani, konuyla hiç ilgisi olmayan, gündemimizle, müzakere ettiğimiz 
kanunla hiç ilgisi olmayan, hiç ilgili... 

MUHARREM KILIÇ (Malatya) - Bakanlığınızla ilgili konular Sayın Bakan. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - Bu, bütçe ko

nuşması değil; bu, bütçe konuşması değil; bu, bütçe müzakeresi değil; bu, özel bir kanundur. Dola
yısıyla, bu Kanun'la ilgili olarak sorulabilecek bütün sorular, elden geldiğince, yerinde sözlü veya
hut da bilahare yazılı olarak cevaplanır. Ancak, bununla birlikte, ben, yine de, önemine binaen, ma
dem soruldu, Malatya'da kayısıyla başlayayım. 

Malatya'da hasar tespit komisyonu henüz iki tane ilçeden, tamamlanmadığı için, bize gelme
di; Darende ve Akçadağ; iki ilçede... 

MUHARREM KILIÇ (Malatya) - Sayın Bakanım, hasar tespitleri o don olayından bir ay son
ra tamamlandı. Onlar sadece formalite gereği uzatmaya çalışıyorlar. 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Hepsi bitti Sayın Bakanım, hepsi bitti, bir ayda 
bitti... 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - Şimdi, bakın, 
doğru değil... (CHP sıralarından gürültüler) 

Bakın, karşılıklı konuşmayalım... 
MUHARREM KILIÇ (Malatya) - Ama, size yanlış bilgi veriyorlar Sayın Bakan. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - Sayın Aslanoğ-

lu soruyu sordu, ben kendisine cevap veriyorum. 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - O benim arkadaşım, Malatya Milletvekili... 
BAŞKAN - Sayın Bakan, siz Genel Kurula hitap edin. 
MUHARREM KILIÇ (Malatya) - Hayır; yanlış bilgi veriyorlar size. 
BAŞKAN - Sayın Kılıç, lütfen... 
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MUHARREM KILIÇ (Malatya) - Biz de Malatya Milletvekiliyiz, orayı biliyoruz. 
BAŞKAN - Sayın Bakan, siz Genel Kurula hitap edin efendim. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - Değerli millet

vekilleri... 
BAŞKAN - Efendim, cevabı beğenmeyebiliriz; ama, cevabı dinleyeceğiz tabiî. 
MUHARREM KILIÇ (Malatya) - Sayın Başbakanın sözü yerde kalıyor Sayın Bakan. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) -
Sayın Başbakanın sözü hiçbir zaman yerde kalmaz. 
MUHARREM KILIÇ (Malatya) - Yerde kaldı... İki ayda ödenecek denildi, beş ay geçti! 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - Hele hele, 

59'uncu Hükümetin Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın hiçbir zaman sözü yerde kalmaz, 
kalmamıştır. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Altı ay oldu!.. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - Asla... 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Altı ay oldu!.. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - Asla... Öyle bir 

şey yok... Öyle bir şey yok... 
Ben, sizlere... Bakın, iki tane ilçeyle ilgili hasar tespit çalışmalarının tamamlanmadığından do

layı, raporlann bize... 
MUHARREM KILIÇ (Malatya) - Devlet bu kadar geç mi çalışıyor, bürokratlar bu kadar geç 

mi çalışıyorlar?!. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - Sadece devlet 

değil, orada sadece devlet değil, hasar tespit komisyonunda bir sürü insan çalışıyor ve bunların bir 
kısmı bizim Bakanlığımızın mensupları değil. Şimdi... 

MUHARREM KILIÇ (Malatya) - Üç tane ilçedeki zararı tespit edemediler mi?! 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) -Karşılıklı konuş

mayalım. 
GÜROL ERGİN (Muğla) - Sayın Bakan "sürü" lafı doğru olmadı; "sürü" lafını kullanmayın, 

geri alın; hiç yakışmadı!.. 
BAŞKAN - Sayın Bakan, siz, Genel Kurula hitap edin lütfen. 
GÜROL ERGİN (Muğla) - Sayın Başkan, siz yakıştırdınız mı?! 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - Şimdi, iki... 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Sayın Bakanım, ne zaman ödeyeceksiniz?! 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - Bakın, bizim 

paramız... 
BAŞKAN - Anlamadım efendim... 
GÜROL ERGİN (Muğla) - "Orada çalışan bir sürü insan!.." 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - Bakın, bizim 

paramız var... Bizim paramız var... 
ŞEVKET ARZ (Trabzon) - Fındığı niye ödemiyorsunuz o zaman?! 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - Bu raporlar bi

ze intikal ettiği zaman, en geç bir ay içerisinde ödenir; bitti... 
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MUHARREM KILIÇ (Malatya) - Sayın Bakan, bu, söz mü? 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - Bakın, bize gel

diği andan itibaren, bize raporlar intikal ettiği andan itibaren bir ay içerisinde ödenir. Orada herhan
gi bir... 

MUHARREM KILIÇ (Malatya) - Malatya'da açıklayacağız "bir ay sonra ödenecek" diye. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakan. 
TARIM VE KÖYÎŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - Şimdi, arkadaş

lar, bakın, o zaman, benim bazı şeyleri biraz daha teknik olarak açıklamam gerekiyor anlaşıldığı ka
darıyla. 

Şimdi, siz, ön tespiti hasar tespiti olarak tanımlıyorsunuz. Ön tespit başka bir şeydir, kısa za
man içerisinde biter; ama, hasar tespiti teknik bir çalışma gerektiriyor. Ayrıntılı, teknik bir... 

MUHARREM KILIÇ (Malatya) - Raporlar elimde Sayın Bakan, raporlar verildi... 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - Değil... Değil 

Sayın Vekilim. Bize iki ilçeden gelmediği için yapmadık. Bize ulaştığı zaman gelir. 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Sayın Bakanım, öbürlerini ödeyin!.. 
HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Gelenlerin günahı ne Sayın Bakan?! 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; bunun dışında, Sayın Enis Tütüncü'nün sorularına cevap vermeye çalışaca
ğım, cevaplandıracağım. 

NECATİ UZDİL (Osmaniye) - Yazılı olarak daha iyi... 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - Sayın Enis Tü

tüncü, Türkiye'de, bu seneki süne zararlısıyla ilgili bazı değerlendirmelerde ve tespitlerde bulundu. 
Bu sene, tabiatıyla, genel anlamda, özellikle şunu söyleyeyim: Trakya'da yüzde 1,7 olarak... Trak
ya'nın ortalaması, süne zararlısı yüzde 1,7'dir. Bu şu demektir: 100 tane danenin 1,7 tanesinde 1 sü
ne zararı söz konusudur. 

RASİM ÇAKIR (Edirne) - O zaman neden 280 bin liraya buğday alındı?! 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) -Şimdi, müsaade 

edin cevap vereyim... 
RASİM ÇAKIR (Edirne) - Niye o zaman 280 bin liraya aldınız?! 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - Müsaade edin, 

cevap vereyim... 
BAŞKAN - Sayın Çakır, Bakanın konuşmasına izin vermezsek, o zaman cevabı alamayız ar

kadaşlar. 
Buyurun. 
Anlatsın Bakan; beğenmeyebiliriz... 
Siz devam edin efendim. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - Şimdi, değerli 

milletvekilleri, burada, süne hasarında, sınır, hasar, gerçek bir hasar diyebilmemiz, zarardan bahset
memiz, bunun sınırı yüzde 4'tür. Yüzde 4'ün üzerinde, 4 ve 4'ün üzerinde olursa bu anlamda bir 
gerçek süne hasarından ve zararından söz edebiliriz; ama, burada -biraz önce de arz ettiğim gibi-
Trakya ortalaması bu sene yüzde 1,7'dir. Dolayısıyla, buğdayımızın kalitesinde herhangi bir sorun 
bulunmamaktadır ve bu, Türkiye'de kaliteli buğday ithalatı ihtiyacı doğurmamaktadır; şu anda da, 
Türkiye, bizim, eldeki rekolteye göre, eldeki imkânlara göre de, Türkiye'nin böyle bir ihtiyacı bu-
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lunmamaktadır; ancak, eğer, ilave ihraç etmek gayesiyle tüccarlar, ithalatçılar, ihracatçılar ticaret 
yapmak isterlerse, tabiî, o, istisnadır. 

Şimdi, bu konuyla ilgili bir şey söyleyeyim; yine, işte, çiftçi kime başvuracak, bunun sorunu 
vesairesi, tohumu nasıl olacak diye. Ne Türkiye'de ne de dünyada şu anda süneye dayanıklı, yani 
yüzde 100 süneye dirençli veya süneden etkilenmeyen bir buğday çeşidi bulunmuş değildir; böyle 
bir şey söz konusu değil, henüz böyle bir çeşit dünyada yok. 

ENİS TÜTÜNCÜ (Tekirdağ) - Ama, daha fazla risk var. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - Hayır. 
Şimdi, yine Sayın Tütüncü, bu tohumculukla ilgili birtakım uygulamalardan şikâyet ederek, 

bunlardan kaç kişi hakkında, ne şekilde soruşturma açıldığını, neler yapıldığını, bu konudaki çalış
maları bahsetti. Tabiî, biz de, zaten, esas itibariyle bu Kanunu tam da bunun için getiriyoruz. Biraz 
önce, ben, Kanun'la ilgili genel değerlendirme için huzurlarınıza çıktığımda sekiz tane başlık say
dım. Bunlardan bir tanesi de bu tür uygulamalarla, bu tür icraatlarla veya ticaretle veya ortaya sür
düğü çeşitle veya pazarladığı çeşitle vatandaşın, çiftçinin zararına sebebiyet verenlerin bu Kanun 
yoluyla cezalandırılma imkânının olduğudur. 

BAŞKAN - Sayın Bakan, konuşmanızı tamamlar mısınız. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - Evet. 
Bu kanun, bunun için zaten gelmektedir. Daha bu ve bunun gibi birçok ihtiyacı giderecek bir 

taşandır. 
Ben bu arada bir cümleyle bir şey daha söyleyeyim. Bizim elimizde, Türkiye'nin hangi bölge

sinde hangi hububat tohumluğunun kullanılabileceğine ve orada uygun çeşit olduğuna dair bizim 
çalışmalarımız var, haritamız var, broşürümüz var ve bunlardan, mesela şu elimdeki broşürden, to
humluklar ve damızlıklarla ilgili 500 bin tane, Türkiye'deki tanmla ilgili tüm kişi ve kuruluşlara da
ğıtılmıştır. Burada, haritada, hangi bölgede, mesela Güneydoğu Anadolu Bölgesinde hangi buğday 
çeşitleri verimlidir, tavsiye edilmektedir; bunlar yazılıyor. Bunlann tamamı bildiriliyor, gönderili
yor. Dolayısıyla, hem bizim bu konulardaki çalışmalarımız var, Hükümetimiz döneminde bu çalış
malar hız kazandı. Getirdiğimiz yeniliklerle daha da hız kazanıyor. Bundan sonra da çok daha iyi 
çalışmalar yapılacak. 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Bakan. 
ENİS TÜTÜNCÜ (Tekirdağ) - Sayın Bakan, benim sorumu yeterince yanıtlamadı. Herhalde 

ben anlatamadım. 
BAŞKAN - Süremiz geçti efendim. 
ENİS TÜTÜNCÜ (Tekirdağ) - Benim sorum şuydu: Süneye karşı daha dirençli olan... Az di

rençli olanlar var, çok dirençli olanlar var. Daha dirençli olan buğday çeşitleri bölgelere göre han
gileridir diye sordum. Ona yanıt vermesi gerekirken, Sayın Bakan, ne yazık ki, sorumu saptırarak 
yanıt vermeye çalıştı. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Tütüncü. 
Sayın milletvekilleri, birinci bölüm üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi, birinci bölümün maddelerine geçeceğiz; ancak, çalışma saatimiz bitmek üzere olduğun

dan, kanun tasan ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 5 Ekim 2006 Perşembe günü, alınan karar 
gereğince 13.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 18.22 
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VI.- SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
I.- Ordu Milletvekili İâris Sami TANDOGDU'nun, doktorların mecburi hizmet kuralarıyla il

gili bazı iddialara ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAG'ın cevabı (7/14673) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİsf BAŞKANLIĞINA, 

Aşağıda yer alan soruların, Sağlık Bakanı Sayın Recep Akdağ tarafından 
Anayasanın 98. ve içtüzüğün 96. maddeleri gereğince yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ve talep ederim. 

Dr. İ. Sami Tandoğdu 
Ordu Milletvekili 
Sağhk-Aile- Çalışma ve Sosyal İşler 
Komisyonu Üyesi 

31 Mayıs 2006 tarihinde, uzman doktor ve pratisyen doktorların mecburi hizmetleri 
için çektikleri kuralarda toplam dört (4) kişinin görev yerleri önceden belirlenmişti. 
Çünkü, sadece bu kişiler için, eğitimlerini aldıkları fakülte ya da şehirlerde kadro 
açılmıştır. Başka müracaat da kabul edilmemiştir. Kura çekilmemiş, belli olan sonuç 
onaylanmıştır. 

1) Artık kuralar ihtiyaç esasına göre değil de, belirli şahısların istediği kadroya 
göre mi belirlenmektedir? Belli üniversite hastaneleri, sadece istedikleri 
kişilerin o kadrolara yerleşmesi için mi kadro açmaktadır? Bunun adı "torpil" 
değil midir? 

2) Mecburi hizmet kuraları öncesi, Kayseri Erciyes Üniversitesi ile Sağlık 
Bakanının da görev yaptığı Atatürk Üniversitesinde tek tercihli yerlerin 
açılması ve buraların sadece bir (1) kişi tarafından tercih edilmesi bir raslantı 
mıdır, bir torpil midir? Nedir? 

3) inönü Üniversitesi Tıbbi Farmakoloji, Erciyes Üniversitesi Tıbbi Parazitoloji, 
Erzurum Atatürk Üniversitesi Çocuk Endokrinolojisi ve Zonguldak Karaelmas 
Üniversitesi Çocuk Endokrinolojisi bölümlerine kaç kişi başvurmuştur? Bu 
kadrolara, buralara yerleştirilen doktorlardan başka başvuran olmuş mudur? 

4) Bu kuraların Önceden bilinmesi tesadüf müdür? Bu sonuçlar nasıl ortaya 
çıkmıştır? 

5) Adam kayırmalı kura çekiminde herhangi bir düzenleme ya da iptal kararınız 
olacak mıdır? 

6) Kuraya katılan diğer doktorlardan, çekilen kuraya herhangi bir itiraz gelmiş 
midir? 

7) Konuyla ilgili herhangi bir soruşturma açılmış mıdır? 
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T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Personel Genel Müdürlüğü 

Sayı : B100PER0100025/090.01 
Konu :Yazıh Soru Önergesi 1 7 0 1 4 1 2 8.09.2ÜÜÖ 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi : 28.06.2006 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-23097 sayılı yazınız. 

Ordu Milletvekili Saym İ. Sami TANDOGDU tarafından, tarafıma yöneltilen 
"Doktorların mecburi hizmet kuralanyla ilgili bazı iddialara ilişkin" 7/14673 esas sayılı 
yazılı soru önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Arz ederim. 

ProfDr. Recep AKDAĞ 
Bakan 

EKLER; 
EK-1 Soru Önergesi Cevabı 

(U 
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Ordu Milletvekili Sayın î. Sami TANDOĞDU tarafından verilen, "Doktorların 
mecburi hizmet kurslarıyla ilgili bazı iddialara ilişkin" yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

SORULAR: 

31 Mayıs 2006 tarihinde, uzman doktor ve pratisyen doktorların mecburi hizmetleri için 
çektikleri kuralarda toplam dört (4) kişinin görev yerleri önceden belirlenmişti. Çünkü, sadece 
bu kişiler için, eğitimlerini aldıkları fakülte ya da şehirlerde kadro açılmıştır. Başka müracaat 
da kabul edilmemiştir. Kura çekilmemiş, belli olan sonuç onaylanmıştır. 

1. Artık kuralar ihtiyaç esasına göre değil de, belirli şahısların istediği kadroya göre mi 
belirlenmektedir? Belli üniversite hastaneleri, sadeee istedikleri kişilerin o kadroya yerleşmesi 
için rai kadro açmaktadır? Bunun adı torpil değil midir? 

2. Mecburi hizmet kuraları öncesi, Kayseri Erciyes Üniversitesi ile Sağlık Bakanının da 
görev yaptığı Atatürk Üniversitesi'nde tek tercihli yerlerin açılması ve buraların sadece bir (1) 
kişi tarafından tercih edilmesi bir rastlantı mıdır, bir torpil midir? Nedir? 

3. İnönü Üniversitesi Tıbbi Farmakoloji, Erciyes Üniversitesi Tıbbi Parazitoloji, 
Erzurum Atatürk Üniversitesi Çocuk Endokrinolojisi ve Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 
Çocuk Endokrinolojisi bölümlerine kaç kişi başvurmuştur? Bu kadrolara, buralara 
yerleştirilen doktorlardan başka başvuran olmuş mudur? 

4. Bu kuraların önceden bilinmesi tesadüf müdür? Bu sonuçlar nasıl ortaya çıkmıştır? 
5. Adam kayırmah bu kura çekiminde herhangi bir düzenleme ya da iptal kararınız 

olacak mıdır? 
6. Kuraya katılan diğer doktorlardan, çekilen kuraya herhangi bir itiraz gelmiş midir? 
7. Konuyla ilgili herhangi bir soruşturma açılmış mıdır? 

CEVAPLAR: 

1,2,3*4- Söz konusu iddialar mesnetsizdir.Üniversitelerin kadro talepleri, 3359 sayılı 
Kanuna 5371 sayılı Kanunla eklenen Ek-3'üncü maddesinde yer alan "ilgili mevzuata göre 
yurt içinde veya yurt dışında öğrenimlerini tamamlayarak tabip, uzman tabip ve yan dal 
uzmanlık eğitimini tamamlayarak uzman tabip unvanını kazananlar, her eğitimleri için ayrı 
ayrı olmak kaydı ile .. Sağlık Bakanlığı veye Sağlık Bakanlığınca uygun görülen diğer 
kuruluşlarda... Devlet hizmeti yapmakla yükümlüdürler.." hükmü çerçevesinde 
değerlendirilmektedir. Devlet hizmeti yükümlülüğü kuraları için üniversite hastanelerine 
münhal yer açılabilmesi içki ilgili üniversitenin ihtiyaç duyduğu branşlarda talep yazılarının 
Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir. Söz konusu kurada yer alan ilgili branştaki 
uzman tabiplerin http://persond.saghk.igpv.tr/pbs internet adresinden 5 tercih yapabilmeleri 
mümkün olmaktadır. 3359 sayılı Kanunan 5371 sayılı Kanunla eklenen Ek-4'üncü 
maddesinin ikinci fıkrasında "eşduramu ve sağlık mazareti nedeniyle yapılacak atamalar hariç 
personelin görev yerleri, tercih hakkı verilmek suretiyle kurayla belirlenir.." hükmü yer 
aldığından, Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kuraları noter tarafından katılımcıların tercihlerine 
göre gerçekleştilmektedir. Yukanda zikredilen hüküm gereğince üniversitede açılan pozisyon 
sadece söz konusu uzman tabip için olmayıp, kuraya katılmakta olan ilgili branştaki tüm 
uzman tabiplerin tercihine açık olmaktadır. Ayrıca preklinik branşlarda ( Anatomi,Fizyolqji, 
Tıbbi FarmakolojL.vs.) Bakanlığımız sağlık birimlerinde istihdam edilmesinin mümkün 
olmaması nedeniyle üniversite hastanelerine münhal yer açılmaktadır. 31.05.2006 tarihinde 
gerçekleşen 5'inci dönem devlet hizmeti yükümlülüğü kurasına katılan bazı uzman tabiplerin 
branşlarında tek olmaları nedeniyle kendiler: için kurada en az iki yer ilan edilmiş olup, 
Bakanlığımıza bağlı sağlık birimlerinde hizmetlerine ihtiyaç duyulmayan branşlarda ve yan 
dal eğitimi sonucunda uzman olarak Devlet hizmeti yükümlülüğü kapsamında kuraları 
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gerçekleştirilen profesör, doçent ve yardımcı doçent kadrolarında bulunan öğretim elemanları 
için ise Üniversitelerden gelen talep doğrultusunda ilgili üniversitelere pozisyon ilan 
edilmiştir. Bu kapsamda ilgili branşlarda Devlet hizmeti yükümlülüğü kurasına katılan uzman 
tabipler için açılan pozisyonlar ve bu pozisyonlara yerleşenler listesi aşağıda verilmiştir. 

5. OHY KURASINDA BRANŞINDA TEK OLAN UZMAN HEKİMLER İÇİN AÇILAN POZİSYONLAR VE 
YERLEŞTİKLERİ BİRİMLER 

ADI SOYADI 

NERİMAN AKSU 

BAŞAK TABUROĞLU 
YILMAZ 

HALİME HÜLYA 
ÖZSAN 

FATİH BİLGE 

EBRUBOVTANOĞLU 

DİLEK TA YMEZ 

DERYA KAŞIKÇİOGLU 

SEDA TAŞDEMİR 

OZAN YAMAN 

FATMA DEMİREL 

HAKAN DÖNERAY 

BRANŞI 

BİYOKİMYA VE KLftlIK 
BİYOKİMYA 

ÇOCUK HEMATOLOJİSİ 

ÇOCUK RUH SAĞUĞI 
VE HASTALIKLARI 

İLK VE ACİL YARDİM 

MİKROBİYOLOJİ VE 
KLİNİK MİKROBİYOLOJİ 

NEFROLOJt 

NÜKLEER TIP 

TIBBİ FARMAKOLOJİ 

TIBBİ PARAZİTOLOJİ 

ÇOCUK 
ENDOKRİNOLOJİK VE 
METABOLİZMA 
HASTALİKLARİ 

ÇOCUK 
ENDOKRİNOLOJİK VE 
METABOLİZMA 
HASTALİKLARİ 

KURAYA 
KATILAN 

1 

1 

1 

1 

1 

t 

1 

1 

1 

2 

AÇILAN 
POZİSYON 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

MÜNHAL YERLER 

ARDAHAN DEVLET 
HASTANESİ 
TUNCEU DEVLET 
HASTANESİ 
DİYARBAKIR ÇOCUK 
HASTALIKLARI 
HASTANESİ 
İZMİR BEHÇET UZ 
ÇOCUK 
HASTALIKLARI VE 
CERRAHİSİ EĞİTİM VE 
ARAŞTIRMA 
HASTANESİ 
ELAZIĞ RUH SAĞLIĞI 
VE HASTALIKLARI 
HASTANESİ 
SAMSUN RUH SAĞLIĞI 
VE HASTALIKLARI 
HASTANESİ 
MUŞ DEVLET 
HASTANESİ 
ŞANLIURFA 
BAUKUGOL DEVLET 
HASTANESİ 
HAKKARİ 
YÜKSEKOVA DEVLET 
HASTANESİ 
SİVAS DEVLET 
HASTANESİ 
GANTEP AV CENGİZ 
GÖKÇEK DEVLET 
HASTANESİ 
KOCAELİ DEVLET 
HASTANESİ 

ADANA NUMUNE 
EĞİTİM VE 
ARAŞTIRMA 
HASTANESİ 
RİZE FINDIKLI BÖLGE 
GUATR ARAŞTİRMA 
VE TEDAVİ MERKEZİ 
DİYARBAKIR İL 
SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 
tNONÜ ÜNİVERSİTESİ 
TIP FAKÜLTESİ 
ŞURFA İL SAĞLIK 
MÜDÜRLÜĞÜ 
GANTEP AV CENGIZ 
GÖKÇEK DEVLET 
HASTANESİ 
ERC1YES 
ÜNİVERSİTESİ TİP 
FAKÜLTESİ 
VAN DEVLET 
HASTANESİ 
ANKARA DR SAMİ 
ULUS ÇOCUK SAĞLİĞİ 
VE HASTALIKLARI 
EĞİTİM VE 
ARAŞTIRMA 
HASTANESİ 
ATATÜRK 
ÜNİVERSİTESİ TIP 
FAKÜLTESİ 

KARAELMAS 
ÜNİVERSİTESİ 

YERLEŞTİĞİ BİRİM 

ARDAHAN DEVLET HASTANESİ 

İZMİR BEHÇET UZ ÇOCUK 
HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EĞİTİM 
VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 

SAMSUN RUH SAĞUĞI VE 
HASTALIKLARI HASTANESİ 

MUŞ DEVLET HASTANESİ 

SİVAS DEVLET HASTANESİ 

KOCAELİ DEVLET HASTANESİ 

ADANA NUMUNE EĞİTİM VE 
ARAŞTİRMA HASTANESİ 

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP 
FAKÜLTESİ 

KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ 

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TİP 
FAKÜLTESİ 

5,6,7- Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kuraları noter tarafından katılımcıların tercihlerine göre 
gerçekleştilmektedir. Bakanlığımızın tüm işlemlerinde olduğu gibi, kura yoluyla yapılan 
atama işlemleri de şeffaf olup, torpil iddiaları mesnetsizdir. Konuya ilgili herhangibır itiraz 
bulunmamamaktadır. Noter tarafından gerçekleştirilen kuraya ilişkin soruşturma açılması söz 
konusu değildir. 
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2.- İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR 'in, Kafkas Üniversitesinin ihtiyaç duyduğu kadrolara 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/15995) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

(M^ 
Prof. Dr. Dursun AKDEMİR 

ANAVATAN Partisi İğdır Milletvekili 

Karkas Üniversitesinde akademik ve idari kadroların."boş-bulunması nedeniyle 
eğitim ve öğretimde aksamalar meydana gelmektedir. 

Ayrıca, İğdır'da, Kars Karkas Üniversitesine bağlı olarak Ziraat Fakültesi 
kurulması Hükümetiniz tarafından kabul edilerek Resmi Gazetenin 09.05.2006 tarih 
ve 16163 sayılı nüshasında yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Bu bağlamda; 

1- Kafkas Üniversitesinin kapalı olan akademik ve idari kadroların açılması 
çalışmaları hangi aşamadadır? 

2- 2006 — 2007 eğitim yılında eğitim ve öğretime başlayacak İğdır Ziraat 
Fakültesine kadro ödeneği ayrılmış mıdır? 

3- Yeni idari ve akademik kadrolar açmayı düşünüyor musunuz? 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.08.0.SGB.0.03.06.03-11/5"3S> « 3 / f » / 2 ( ) 0 6 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :a) 10.07.2006 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/15995-23602/56700 sayılı yazı. 
b) 12.07.2006 tarihli ve B.02.0.KKG.0.12/106-527/3616 sayılı yazı. 

iğdir Milletvekili Sayın Prof. Dr. Dursun AKDEMİR'in, Sayın Başbakanımıza tc\ cıh 
ettiği. Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığımız koordinatörlüğünde 
cevaplandırılmasını tensip ettiği "Kafkas Üniversitesinin ihtiyaç duyduğu kadrolara ilişkin" 
îlgi (b) yazı eki 7/15995 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2. Konuya ilişkin olarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca, 14.09.2006 tarihli ve 
B.30.0.HKM.06.03.001/5333-21752 sayılı yazıyla; Kafkas Üniversitesi Rektörlüğünden 
aldıkları 23.08.2006 tarihli yazıda; 

a) Akademik kadrolarından 2006 yılı için 50 adedinin serbest bırakılmasının ııyııun 
bulunduğu, — 

b) 2006 yılı için idari ve akademik kadro ihtiyaçlarında kullanılmak üzere 30 atlet 
kadronun kontenjan olarak ayrıldığı, \ 

b) İğdır Ziraat Fakültesine 2006 yılı için kadro ödeneği ayrılmadığı, 2007 yılı 
ödeneğinin ise bütçe tasarısı içerinde olduğunun x 

ifade edildiği beyan edilmektedir. 
3. Yeni idari ve akademik kadro ihtiyaçları üniversitelerin talebi üzerine imkanlar 

çerçevesinde değerlendirilmektedir. 
Bilgilerinize arz ederim. 

>r. Hüseyin Ç'IÎIJK 
Millî Eğitim Bakimi 
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3.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, ülkemizdeki gelir dağılımına ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın cevabı (7/16261) 

TÜRKİYE B Ü Y Ü K MİLLET "MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayip ERDOĞAN tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederi/ 

Saygılarımla. 

tehnıet E R A S L A N 
D Y P H a t a y Milletvekili 

Ülkemizdeki gelir dağılımı ile ilgili olarak; 

1 - Y ü z d e 5'lik gelir dilimlerine göre, en zengin ile en yoksul kesimler 
arasındaki fark kaç kattır? 

2 - Yüzde 5'lik en yoksul ve en zengin kesimlerde kişi başına ortalama yıllık 
gelir kaç YTL. 'dir? 

3 - Türkiye'deki hane halkı gelirin yüzde kaçını en zengin yüzde 5'lik kesim 
almaktadır? En yoksul yüzde 5'lik kesimin aldığı pay yüzde kaçtır? 

4 - E n zengin ile en yoksul yüzde 5'lik kesim arasındaki gelir Tarkı 
değerlendirildiğinde, gelir dağılımındaki çarpıklığın ve adaletsizliğin 
ortadan kaldırılmasında başarılı olduğunuzu söyleyebilir misiniz? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

Sayı : B.02.0.005/ O 2 ı / ' 2- ? S" 03/ İÜ /2006 
Konu : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

tlgi : Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 22.09.2006 tarihli ve B.02.0. 
KKG.0.12/106-528-83/4408 sayılı yazısı. 

Hatay Milletvekili Sayın Mehmet ERASLAN tarafından Sayın Başbakanımıza tevcih 
edilen, Sayın Başbakanımızın da kendileri adma Bakanlığım koordinatörlüğünde 
cevaplandırılmasını tensip ettikleri 7/16261 esas sayılı yazılı soru önergesi ile ilgili olarak 
Bakanlığım bağlı kuruluşu Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığından alınan 28.09.2006 
tarihli ve B.02.1.TÜİ.0.63.00.00/906-974 sayılı cevabi yazı ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

^ 

E K L E R 
1- Cevabi yazı 

Beşir AT ALAY 
Devlet Bakanı 
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T.c. 
BAŞBAKANLIK 

Türk iye İstatistik Kurumu Başkanlığı 

Sayı :B.02.1.TÜİ.0.63.00.00/906-3 :V/ .28709/2006 
Konu : Soru Önergesi 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sayın Beşir ATALAY) 

İlgi : 26/09/2006 tarih ve B.02.0.005/031/1275 sayılı yazınız. 

Hatay Milletvekili Sayın Mehmet ERASLAN tarafından Başbakan Sayın Recep Tayyip 
ERDOĞAN'a tevcih edilen, Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Devlet Bakanı Sayın 
Beşir ATALAY koordinatörlüğünde cevaplandırılmasını tensip ettikleri 7/16261 esas sayılı 
yazılı soru önergesinde Kurumumuz tarafından cevaplandırılması istenen bilgiler hazırlanarak 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 7-\ " O-
EK: Doç. Dr. Ömer DEMÎR 
Soru Önergesi cevabı Başkan 

Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN 'm soru önergesine verilen cevaplar 

2004 Hanehalkı Bütçe Anketi'nden elde edilen gelir dağılımı sonuçlarına göre: 

1. Gelire göre sıralı % 5'lik hanehalkı dilimlerinden, 

Gelirden en az pay alan birinci %5'lik dilimde ortalama hanehalkı geliri: 2 172 YTL 
Gelirden en fazla pay alan yirminci %5'lik dilimde ortalama hanehalkı geliri: 53 536 
YTL'dir. 

Buna göre iki grup arasındaki fark 25 kattır. 

2 . Gelire göre sıralı % 5'lik hanehalkı dilimlerinden; 

Gelirden en az pay alan birinci %5'lik dilimde ortalama fert geliri: 556 YTL 
Gelirden en fazla pay alan yirminci %5'lik dilimde ortalama fert geliri: 13 444 YTL'dir. 

3 . Gelire göre sıralı % 5'lik hanehalkı dilimlerinden; 

Gelirden en az pay alan birinci %5'lik dilimde toplam hane geliri: 1 856 633 692 YTL 
Gelirden en fazla pay alan yirminci %5'lik dilimde toplam hane geliri: 45 763 808 290 
YTL 

Toplam hane geliri: 218 752 312 000 YTL'dir. 

Buna göre; gelirden en az pay alan birinci %5'lik dilimdeki hanehalklanmn toplam 
gelirden aldığı pay % 0,8, gelirden en fazla pay alan yirminci %5'lik dilimdeki 
hanehalklanmn aldığı pay ise % 20,9 olarak gerçekleşmiştir. 
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4.-Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOGLU'nun, Bingöl'ün Karlıova İlçesi Kazanlı köy
lüleri için yapılacak deprem konutlarına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Faruk Nafiz 
ÖZAK'ın cevabı (7/16292) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
Sn.Başkanhğı'na 

Aşağıda sunulan sorularımın, Anayasa'nın 98. ve T.BM.M İçtüzüğü'nün 96. vd. 
maddelerine göre Bayındırlık ve İskan Bakanı Sayın Nafiz ö z a k tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
/ 30.06.2006 

Feridun F. BALOĞLU 
Antalya Milletvekili 

Bingöl'ün Karlıova İlçesi Kazanlı Köyü'nde, depremden hasar gören 
binaların yerine yapılacak deprem konutlarının, Karlıova ilçe merkezinde inşa 
edilmesine yönelik hazırlıklar konusunda, Kazanlı Köyü Muhtarı Fahrettin 
Bayındır ve köy halkının tepkileri kamuoyuna yansımıştır. 

Bu kapsamda; 

1- Kazanlı Köyü'nde deprem sonucunda kaç konut yıkılmış ya da hasar 
görmüştür? Kaç hanenin, Karlıova'da yapılacak deprem konutlarına 
nakledilmesi planlanmaktadır? 

2- Yeni deprem konutlarının, Kazanlı Köyü'nde yapılmamasının gerekçesi 
nedir? Gerekçe, heyelan tehlikesi ise; bu tehlike köyün tamamı için mi 
geçerlidir? 

3- Köy Muhtarı Fahrettin Bayındır ve köy halkının, köyde yer seçimi için 
yeni bir jeolojik inceleme yapılmasına ilişkin talepleri dikkate alınacak mıdır? 

4- Köyün tamamında heyelan tehlikesi bulunuyorsa, depremden hasar 
görmeyen ancak heyelan tehdidi yaşan diğer vatandaşların da Karlıova 
merkezine taşınmasına yönelik bir çalışma var mıdır? 

5- Köy halkının bölünmemesi ve köydeki üretimin zarar görmemesi için, 
köy halkının da görüşleri alınarak bir çözüm üretilecek midir? 

T.C. 
BAYINDIRLIK VE ISKAN BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı « - ^ - . . ^ ^ 

Sayı :B.09.0.SGB.0.00.21.610/ / S^J® 
Konu : Antalya Milletvekili 

Feridun Fikret BALOGLU'nun 
Yazılı Soru Önergesi. 

TÜRKIYE B Ü Y Ü K MÎLLET MECLISI B AŞKANLIĞIN A 

İlgi: 14.09.2006 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-24495 sayılı yazınız. 

Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOGLU'nun Bakanlığıma yöneltmiş olduğu, 
T.B.M.M. 7/16292 Esas numaralı yazılı soru önergesine ilişkin cevabımız ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

E K : 
-Cevap Yazısı 
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ANTALYA MİLLETVEKİLİ 
SAYIN FERİDUN FİKRET BALOĞLU'NUN 

T.B.M.M. 7/16292 ESAS NUMARALI 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE 

AİT SORULAR VE CEVAPLARI 

SORULAR: 

Bingöl'ün Karlıova İlçesi Kazanh Köyü'nde, depremden hasar gören binaların yerine 
yapılacak deprem konutlarının, Karlıova ilçe merkezinde inşa edilmesine yönelik hazırlıklar 
konusunda, Kazanh Köyü Muhtarı Fahrettin Bayındır ve köy halkının tepkileri kamuoyuna 
yansımıştır. 

Bu kapsamda; 
1- Kazanh Köyü'nde deprem sonucunda kaç konut yıkılmış ya da hasar görmüştür? 

Kaç hanenin, Karlıova'da yapılacak deprem konutlarına nakledilmesi planlanmaktadır? 
2- Yeni deprem konutlarının, Kazanh Köyü'nde yapılmamasının gerekçesi nedir? 

Gerekçe, heyelan tehlikesi ise; bu tehlike köyün tamamı için mi geçerlidir? 
3- Köy Muhtarı Fahrettin Bayındır ve köy halkının, köyde yer seçimi için yeni bir 

jeolojik inceleme yapılmasına ilişkin talepleri dikkate alınacak mıdır? 
4- Köyün tamamında heyelan tehlikesi bulunuyorsa, depremden hasar görmeyen 

ancak heyelan tehdidi yaşayan diğer vatandaşların da Karlıova merkezine taşınmasına 
yönelik bir çalışma var mıdır? 

5- Köy halkının bölünmemesi ve köydeki üretimin zarar görmemesi için, köy 
halkının da görüşleri alınarak bir çözüm üretilecek midir? 

CEVAPLAR: 

1- 12.03.2005-14.03.2005 tarihlerinde Bingöl ve çevresinde meydana gelen deprem 
nedeniyle, Karlıova İlçesi Kazanh Köyünde yapılan kesin hasar tespit çalışmaları 
sonucunda (itirazlar dahil) 27 konutun ağır-yıkık derecede hasar gördüğü belirlenmiştir. Hak 
sahibi kabul edilen 14 afetzede için mülkiyeti hazineye ait olan Karlıova ilçe merkezindeki 
Seyrantepe Mahallesi yeni yerleşim yeri olarak seçilmiş ve 09.06.2005 tarihli yer seçimi 
protokolü düzenlenerek, 19.12.2005 tarihli ve 2005/9894 sayılı Bakanlar Kurulu Karan 
alınmıştır. 

2- Köy yerleşim alanının eski bir heyelan^ kütlesi üzerinde bulunması, köy yolunun 
proje halindeki Kazanh Barajı göl alanı içerisinde kalması, köy meskun alanının batı kısmında 
aktif heyelanların oluşması ve güney doğusunun çığ riskine maruz olması nedeniyle yeni 
deprem konutlarının yapımı için Kazanh Köyü uygun görülmemiştir. Heyelan tehlikesi 
köyün tamamı için geçerlidir. 

3- Köy muhtarı ve köy halkının yeniden yer seçimi yapılması talebi, yukarıda 
belirtilen nedenlerden dolayı dikkate alınamamıştır. 

4- Depremden hasar görmeyen ancak heyelan olayından etkilenebilecek diğer 
vatandaşlarımızın konutları da Bingöl Valiliğince (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü) 
kontrol etütleri programında izlenmekte olup, yapılacak etüt sonuçlarına göre durum 
değerlendirilecektir. 

5- Afet çalışmalarımızın temel amacı, afetzedelerin can ve mal güvenliğini temin 
etmek ve afet konutlarının afet riski taşımayan uygun bir alana yapılmasını sağlamaktır. 
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5.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Derme-Finike karayolundaki bazı sorunlara ilişkin 
sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Faruk Nafiz ÖZAK'ın cevabı (7/16293) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞPNA 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskan Bakanı Sayın Faruk N. ÖZAK 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Nail KAMACI 

CHP Antalya Milletvekili 

Antalya'da Demre'yi Finike'ye bağlayan karayolundaki mıcır ve kayalardaki taşların 

düşebilme ihtimali sözkonusu yolu tehlikeli hale getirmiştir. Bu sorun bölge halkını rahatsız 

ettiği kadar yerel basında da yer bulmuştur. Bu çerçevede; 

1. Sözkonusu yolda sürücüleri tehlikeye karşı uyaran levhalar bulunmakta mıdır? 

2. Bu yolda herhangi onarım veya düzeltim çalışması yapılması düşünülmekte midir? 

T.C. 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı , - . . 
0 4 îkİID 2006 

Sayı :B.09.0.SGB.0.00.21.610/ /^2-±-
Konu : Antalya Milletvekili 

Nail KAMACI'nın 
Yazalı Soru Önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 14.09.2006 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02- 24495 sayılı yazınız. 

Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın Bakanlığıma yöneltmiş olduğu, T.B.M.M. 
7/16293 Esas numaralı yazılı soru önergesine ilişkin cevabımız ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

)%£&&— 
. Faruk Nafiz ÖZAK 

_ " , , Bakan 
-Cevap Yazısı 
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ANTALYA MİLLETVEKİLİ 
SAYIN NAİL KAMACI'NIN 

T.B.M.M. 7/16293 ESAS SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE AİT 

SORULAR VE CEVAPLARI 

SORULAR: 

Antalya'da Demre'yi Finike'ye bağlayan karayolundaki mıcır ve kayalardaki taşların 
düşebilme ihtimali sözkonusu yolu tehlikeli hale getirmiştir.Bu sorun bölge halkını rahatsız 
ettiği kadar yerel basında da yer bulmuştur. Bu çerçevede; 

1- Söz konusu yolda sürücüleri tehlikeye karşı uyaran levhalar bulunmakta mıdır? 

2- Bu yolda herhangi onarım veya düzeltim çalışması yapılması düşünülmekte midir? 

CEVAPLAR: 

1- Söz konusu yolun yatay(çizgi) ve düşey işaretlemeleri ile gerekli yerlerin tamamında 
otokorkuluk mevcuttur. 

2- Finike-Demre yolu 29 km. uzunluğunda olup,tamamı apik araziden ve kaya 
yarmadan geçmektedir.Söz konusu yol 3 kesim halinde ihale edilerek,mevcut yolun 
genişletilmesine başlanmış,2004 yılında asfalt sathi kaplaması yapılarak hizmete girmiştir. 

Bahse konu yolun genişletme çalışmaları tamamlandıktan sonra 2005 yılında gerekli 
incelemeler sonucu düşme tehlikesi olan kayalar düşürülmüş olup, bakım ve onanmmdan 
sorumlu yerel birimlerimizce gerekli denetim ve kontrolü sürdürülmektedir. 
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6.- Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER 'in, şans oyunları adı altında yayınlanan televizyon 
programlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın cevabı (7/16357) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakam Sayın Beşir ATALAY tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 14.07.2006 

'Dr. Hüseyin GjULER 
Mersin Milletvekili 

Son dönemlerde, çeşitli televizyon kanallarında toplumu adeta kumar 
oymaya teşvik eder nitelikteki şans oyunlan adı altında yayınlanmakta olan bazı 
televizyon programları ilgili olarak; 

1. Toplumu kumar oynamaya teşvik eden şans oyunlan niteliğindeki 
televizyon programlan Milli Piyango İdaresi tarafından denetlenmekte 
midir? 

2. Bu nevi televizyon programlarının günün hemen her saatinde, özellikle 
çocukların ve gençlerin televizyon izleyebilecekleri saatlerde 
yayınlanmasının nedeni nedir? Amaç, çocuklan ve gençleri kumar 
oymaya teşvik etmek değilse ne olabilir? 

3. Bu nevi televizyon programları ile insanlara umut tacirliği yaparak, 
insanların içinde bulunduklan maddi sıkıntılardan biranda 
kurtulabilecekleri izlenimi yoluyla toplum psikolojisiyle oynanmasını 
doğru buluyor musunuz? 

4. Bakanlığınıza bağlı bulunan ve televizyon kanallannı denetlemekle 
yükümlü olan RTÜK tarafından da hiçbir engellemeye maruz 
kalmayan, bu programlan hazırlayan ve yayınlayanlar ile ilgili olarak 
herhangi bir önlem almayı planlıyor musunuz? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

Sayı : B.02.0.005/©3» A a ^ "* O3/,0 /2006 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 14.09.2006 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10. 
00.02-24495 sayılı yazısı. 

Mersin Milletvekili Sayın Hüseyin GÜLER tarafından tevcih edilen 7/16357 esas 
sayılı yazılı soru önergesi ile ilgili olarak, Bakanlığım ilişkili kuruluşu Radyo ve Televizyon 
Üst Kurulu Başkanlığından alman 29.09.2006 tarihli ve A.Ol.l.RTÜ.0.01.04.06/0968-
0012004 sayılı cevabi yazı ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

E K L E R Beşir AT ALAY 
1- Cevabi yazı Devlet Bakanı 

T.C. 
RADYOveTELEVİZYONÜSTKURULU 

(İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı) 

SAYI : A.Ol.l.RTÜ.0.01.04.06/0968 ÖÖ.12G04 
KONU : Sn. Hüseyin GÜLER'in yazılı soru önergesi hk. 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞINA 

(Sn. Beşir ATALAY) 

2 9 tviü! 2006 

İlgi: a) T.B.M.M Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 14.09.2006 
tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-24495 sayılı yazısı, 
b) 25.09.2006 tarih ve B.02.0.005/031-1237 sayılı yazınız. 

İlgi (b) yazınız ekinde gönderilen ve Mersin Milletvekili Sayın Hüseyin GÜLER 
tarafından tevcih edilen 7/16357 esas sayılı yazılı soru önergesinde yer alan hususlar 
incelenmiştir. 
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Soru önergesinde yer alan hususlardan; 

1- Programların denetimi, 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınlan 
Hakkında Kanun'a göre yapılmakta olup, Milli Piyango İdaresinin denetimi konusu Üst 
Kurulumuz dışında değerlendirilmelidir. 

2- Yayın içerikleri, mezkur yasada belirlenen çerçevede ve zaman diliminde yayınlanmak 
durumundadır. Bu durumun ihlalinde, Üst Kurulca denetimler yapılarak gerekli müeyyideler 
uygulanmaktadır. 

3- Bu tür programların, izleyici istismarı yapılarak ve yasal ölçütler dışında 
gerçekleştirilmesinin tasvip edilmesi mümkün değildir ve gerekli müeyyideler uygulanmaktadır. 

4- Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, 3984 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve 
Yayınlan Hakkında Kanun ile radyo ve televizyon yayınlarının düzenlenmesi ve denetlenmesi 
görevini yürütmektedir. Üst Kurul, programlan yayınlandıktan sonra ilgili yasa hükümlerine 
uygunluk açısından denetlemektedir. Üst Kurulun programlara yayından önce müdahale etme 
veya programlan yayından kaldırma yetkisi bulunmamaktadır. Yayınlar, Üst Kurul uzmanlarınca 
titizlikle takip edilmekte ve yasa hükümlerine aykın yayınlar için rapor düzenlenmekte, bu 
raporlar ve yayın kopyalan Üst Kurulca değerlendirilerek, gerektiğinde aynı yasanın 33. maddesi 
hükümlerine göre kuruluşlara sırasıyla uyarı/özür dileme, program durdurma, para cezası ve 
geçici yayın durdurma cezası şeklinde müeyyideler, hukuki sürecin tamamlanması ile 
uygulanmaktadır. 

Soru önergesinde sözü edilen yanşma programlan da, yukanda açıklanan prosedür 
çerçevesinde izlenerek ilgili Yasada yer alan yayın ilkeleri doğrultusunda değerlendirilmektedir. 
Yayınlannda söz konusu yanşma programlarına yer veren çeşitli yayın kuruluşlanna, bu güne 
kadar, 3984 sayılı yasanın yayın ilkelerini düzenleyen 4. maddesinin; (p) bendinde yer alan "Bilgi 
iletişim telefonları yoluyla yarışma ve benzeri yöntemlere başvurulmaması ve bunların 
sonucunda dinleyici ve seyircilere ikramiye verilmemesi veya ikramiye verilmesine aracılık 
edilmemesi, lotarya yapılmaması, bilgi iletişim telefonları yoluyla yapılacak anket ve kamuoyu 
yoklamalarının, hazırlık aşamasından sonuçlarının ilânına kadar noter nezaretinde 
gerçekleştirilmesi. " ilkesine aykın yayınlan nedeniyle 46 kez uyan, 2 kez l'er program 
durdurma; müeyyidesi uygulanması karan verilmiştir. Aynca söz konusu programlarla ilgili 
olarak düzenlenen değerlendirme raporlan Üst Kurulun gündeminde yer almaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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7.- Kars Milletvekili Selami YlGlT'in, Anadolu Ajansının bürolarına ve personeline ilişkin so
rusu ve Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın cevabı (7/16360) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Beşir Atalay tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim.11.08.2006 

>e!ami Yiğit 
Kars Milletvekili 

1 - Anadolu Ajansının yurt içi ve dışındaki bölge müdürlükleri ile büroları nerelerdedir? 
2- Anadolu Ajansı'nın yurt içi ve yurt dışı bürolarına, 1997 yılından günümüze kadar, 

yıllar itibariyle kaç gazeteci ve eleman işe alınmıştır? Bu kişilerin isimleri nelerdir? 
3- Anadolu Ajansı'nın yurt içi ve yurt dışı bürolarında 1997 yılından bu yana iş akitleri 

fesh edilenlerin yıllar itibariyle isimleri nelerdir? 
4- 2003-2006 yılları arasında kendi isteği dışında, çalıştıkları il dışına atananlar var 

mıdır? Varsa bunlar kaç kişidir? Bu yıllar arasında kaç kişi emekliye ayrılmıştır? 
5- 2003-2006 yıllan arasında Anadolu Ajansında yapılan uygulamalar nedeniyle Yargı 

yoluna başvuran olmuş mudur? Varsa bunlar kimlerdir? Bu kişilere ödenen tazminat 
miktarı nedir? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

Sayı : B.02.0.005/ © W < * * 2 O* W /2006 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 14.09.2006 tarihli ve A.01 0.GNS.0.10. 

00.02-24495 sayılı yazısı. 

Kars Milletvekili Sayın Selami YİĞİT tarafindan tevcih edilen 7/16360 esas sayılı 

yazılı soru önergesi ile ilgili olarak, Bakanlığım ilgili kuruluşu Anadolu Ajansı Genel 

Müdürlüğünden alman 27.09.2006 tarihli ve B.02.1.AA.21/101-4700 sayılı cevabi yazı ekte 

gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. ^u 

E K L E R BesirATALAY 
1 - Cevabi yazı Devlet Bakanı 
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ANADOLU AJANSI 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Sayı 

Konu 
B.02.1.AA 21/101-4700 

Soru Önergesi 

27.09.2006 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sn. Prof. Dr. Beşir ATALAY) 

İLGİ: Bakanlıklarının 25.09.2006 tarih ve B.02.0.005/031-1238 sayılı yazılan. 

Kars Milletvekili Sayın Selami YİĞİT tarafından Bakanlığınıza tevcih edilen 7/16360 
esas sayılı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Bilindiği üzere Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine 
göre kurulmuş bir Anonim Şirkettir. Şirketin Ana Statüsünün 21. maddesine göre Yönetim 
Kurulu; şirketin ve mallannm yönetiminde tam yetkiye sahiptir. Ana Statünün 25. maddesi ise 
personel alımı konusunu düzenlemiş olup," Şirket amacımn gerçekleştirilmesi doğrultusunda 
çalışması gerekli personel; kadro ve bütçe imkanlan esas alınarak Genel Müdürlükçe atanır, 
bu atamalar Yönetim Kurulu'nun onayı ile kesinleşir" denilmektedir. 

Kurumumuzda, ihtiyaç duyulan taşınmaz ve demirbaşların temini ile personel alımı 
konularında ana statümüzde belirtilen görev ve yetkiler çerçevesinde hareket edilmektedir. 

Bununla birlikte ilgide belirtilen soru önergesine ilişkin Kurumumuz görüşü yazımız 
ekindedir. 

Bilgilerinizi saygılarımla arz ederim. 

Saygılanmızla. 

Dr. Hilmi BENGİ 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Genel Müdür 
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KARS MİLLETVEKİLİ SAYIN SELAMİ YİĞİT'İN 7/16360 SAYILI YAZİCİ 
SORU ÖNERGESİNE CEVAPLAR 

1- Genel Müdürlüğümüzün yurtiçi ve yurtdışında mevcut olan bölge müdürlükleri, 
müdürlükler ve temsilciliklerine ilişkin bilgiler ektedir. 

2- Anadolu Ajansının yurtiçi ve yurtdışı bürolarına 1997 yılından günümüze kadar 
toplam 300 personel işe alınmıştır. 

3- 1997 yılından günümüze kadar iş akti feshedilen personel sayısı 51 dir. 
4- 2003-2006 yılları arasında kendi isteği dışında çalıştıkları il dışına herhangi bir 

atama mevcut değildir. Genel Müdürlüğümüzün Türkiye Gazeteciler Sendikası 
ile imza ettiği Toplu Sözleşme Hükümlerine göre böyle bir uygulamanın olması 
da mümkün değildir. Dolayısıyla kendi isteği dışında emekliye ayrılan personel 
yoktur. 2003-2006 yılları arasında kendi isteği ile emekliye ayrılan personel 
sayısı 33 dür. 

5- 27.03.2003 - 2006 tarihleri arasında Genel Müdürlüğümüz uygulamaları 
nedeniyle Muhabir Ahmet OKUMUŞ, Etem GEYLAN ve Osman Nuri 
DUMAN yargı yoluna baş vurmuşlardır. Yargılama neticesinde Muhabir Ahmet 
OKUMUŞ ve Osman Nuri DUMAN ile ilgili kurum işlemi uygun bulunmuş, 
Muhabir Etem GEYLAN hakkında ise yargı işe iade kararı vermiştir. Etem 
GEYLAN hakkında verilen karar uygulamaya konulmuştur. Kurumumuz 
hakkında yukarıda belirtilen uygulamalar nedeniyle herhangi bir tazminat kararı 
verilmemiştir. 

8.-İğdır Milletvekili Yücel ARTANTAŞ'in, Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğüne personel alımı
na ve ücret ödemelerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın cevabı (7/16361) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİS BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Beşir Atalay tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
saygılarımla arz ederim. 

1-Bakanlığınıza bağlı olan Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü'ne, 58 ve 59'uncu hükümetler 
döneminde sınavsız olarak kaç kişi alınmıştır? Alınan kişiler arasında Yeni Şafak Gazetesi'nde 
daha önce çalışmış olan kaç kişi vardır? Yeni yönetim döneminde ortaokul ve lise mezunu 
kişilerin işe alınarak muhabir kadrosuna geçirildikleri doğru mudur? 

2-Anadolu Ajansı, bir duyuru yayınlayarak KPSS'yle muhabir alacağını duyurmuştur. Yapılan 
duyuruda, başvuruda bulunanlardan, Kamu Personeli Seçme Sınavının (KPSS) KPSSP1, 
KPSSP2, KPSSP3, KPSSP4, KPSSP5, KPSSP6, KPSSP7, KPSSP8, KPSSP68, KPSSP70, 
KPSSP106 ve KPSSP108 puan türlerinden en yüksek puana sahip 165 kişinin yazılı sınava 
çağırılacağı, yazılı sınavda başarılı olanlann sözlü sınava tabi tutulacağı belirtilmiştir. Bu kişiler 
hangi kriterlere göre çağrılacaktır? 

3-Sınav başvurusu için neden sadece genel müdürlük internet sitesiden başvurusu kabul 
edilmiştir? 

4-Genel Müdürlük'te çalışanlara hangi hükümleri göre ücret ödemesi yapılıyor, yılda 4 kez 
ödenen ikramiyelerle birlikte en az ve en fazla ödenen ücretlerin miktarı ne kadardır? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

Sayı :B.02.0.005/oWu35 &lto /2006 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 14.09.2006 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10. 

00.02-24495 sayılı yazısı. 

İğdır Milletvekili Sayın Yücel ARTANTAŞ tararından tevcih edilen 7/16361 esas 

sayılı yazılı soru önergesi ile ilgili olarak, Bakanlığım ilgili kuruluşu Anadolu Ajansı Genel 

Müdürlüğünden alman 26.09.2006 tarihli ve B.02.1.AA.21/100-4701 sayılı cevabi yazı ekte 

gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

BesirATALAY 

Devlet Bakanı 

E K L E R : 

1- Cevabi yazı 
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/1îjC\ ANADOLU AJANSI 
" GENEL MÜDÜRLÜĞÜ M 

Sayı • B.02.1.AA 21/100-4701 26.09.2006 

Konu : Soru Önergesi 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sn. Prof. Dr. Beşir ATALAY) 

İLGİ: Bakanlıklarının 25.09.2006 tarihli ve B.02.0.005/031/1235 sayılı yazıları. 

İğdır Milletvekili Sayın Yücel ARTANTAŞ tarafından Bakanlığınıza tevcih edilen 
II 16361 esas sayılı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Bilindiği üzere Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine 
göre kurulmuş bir Anonim Şirkettir. Şirketin Ana Statüsünün 21. maddesine göre Yönetim 
Kurulu; şirketin ve mallarının yönetiminde tam yetkiye sahiptir. Ana Statünün 25. maddesi ise 
personel alımı konusunu düzenlemiş olup, " Şirket amacının gerçekleştirilmesi doğrultusunda 
çalışması gerekli personel; kadro ve bütçe imkanlan esas alınarak Genel Müdürlükçe atamr, bu 
atamalar Yönetim Kurulu'nun onayı ile kesinleşir" denilmektedir. 

Kurumumuzda ihtiyaç duyulan taşınmaz ve demirbaşların temini ve personel alımında 
ana statümüzde belirtilen görev ve yetkiler çerçevesinde hareket edilmektedir. 

Bununla birlikte ilgide belirtilen soru önergesine ilişkin Kurumumuz görüşü yazımız 
ekindedir. 

Bilgilerinizi saygılarımla arz ederim. 

Dr. Hilmi BENGİ 
Yönetim Kurulu Başkanı 

Genel Müdür 
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İĞDIR MİLLETVEKİLİ SAYIN YÜCEL ARTANTAŞ'IN 7/16361 SAYJLI 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE CEVAPLAR 

1- Anadolu Ajansı; hisselerinin yüzde 47,75'i Hazineye, yüzde 52,25>îik 
büyük bölümü özel şahıslara ait olan, tamamen özel hukuk hükümleri 
çerçevesinde faaliyet gösteren bir anonim şirkettir. Bu çerçevede personel alımı da 
dahil kurum idaresinden Yönetim Kurulu sorumludur. 

58-59'uncu hükümetler döneminde Anadolu Ajansında 124 kişi işe başlamıştır. 
Eleman alımına il bülteni ve görüntülü haber hizmetlerinin başlatılması, yurt içi ve 
yurt dışında yeni bürolar açılması, emeklilik ya da diğer sebeplerle meydana gelen 
boşalmalar dolayısıyla ihtiyaç duyulmuştur. İşe başlayan personelin önemli 
bölümü bir önceki yönetim döneminde kaşeli (kadrosuz) olarak görev yapanlardır. 
Bu durumdaki personel 6-8 Mayıs 2004 tarihinde açılan sınav sonucu işe 
başlatılmıştır. Ayrıca, 15 Temmuz 2006 tarihinde yapılan İngilizce Bilen Muhabir 
Giriş Sınavı ile de toplu muhabir alımı yapılmıştır. 

Görüldüğü üzere Anadolu Ajansında smav yöntemi ile eleman alımına bu 
dönemde başlanılmıştır. 

Yeni Şafak Gazetesinden Genel Müdürlüğümüze doğrudan bir geçiş 
olmamıştır. O tarihte yürürlükte olan Personel Yönetmeliği çerçevesinde işe alman 
personelden 2'sinin daha önce Yeni şafak Gazetesinde 212 sayılı Yasa ile değişik 
5953 sayılı Basın İş Kanunu kapsamında çalıştığı anlaşılmıştır. Anadolu Ajansına 
söz konusu dönemde alınan personel içerisinde daha önce Hürriyet, Cumhuriyet, 
Tercüman, Radikal, Turkis Daily News gazeteleri, Kanal D, Show Tv, Haber Türk 
Tv. gibi yazılı ve görsel basmm değişik kuruluşlarında görev yapmış kişiler de 
bulunmaktadır. 

Daha önce yürürlükte olan Personel Yönetmeliği lise mezunu olanların muhabir 
olarak istihdam edilmesine imkan verirken, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu'nun 
16.06.2005 tarihli ve 881 sayılı karan ile yürürlüğe giren yeni Personel 
Yönetmeliği merkez ve taşra teşkilatı muhabir kadrolarına atanacakların en az dört 
yıllık eğitim veren okullardan mezun olmalannı şart koşmuştur. Dolayısıyla bu 
tarihten sonra lise mezunlannın muhabir kadrolanna atanması mümkün değildir. 
Mevcut yönetim döneminde ortaokul mezunu hiç bir personel işe alınmamıştır. 

2- Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde ve 18 Ağustos 2006 tarihli Resmi 
Gazetede yayımlanan ilanda açıklandığı üzere muhabir sınavına girecekler, her İl 
için tespit olunan kadro sayısının 5 katı tutarındaki adaym en yüksek puandan 
başlayarak KPSS puanma göre sıralanmasıyla belirlenecektir. Smav duyurusunda 
belirtilen şartlan taşıdığını ispatlayan belgeleri Personel Şefliği'ne ileten adaylara 
sınav giriş belgesi verilecek ve 07 Ekim 2006 Cumartesi günü Ankara'da 
yapılacak yazılı sınavda adayların habercilik yönü test edilecektir. 

3- Smav başvurusunun sadece Genel Müdürlüğümüz internet sitesinden kabul 
edilmesi her kurumun yapmış olduğu bir uygulamadır. Bu uygulama en ileri bilgi 
teknolojilerini kullanan bir iletişim kurumu için doğal sayılmalıdır. 

4- Genel Müdürlüğümüzde Türkiye Gazeteciler Sendikası ile aramızda imza 
edilen Toplu Sözleşme Hükümlerine göre ücret ve ikramiye ödemesi yapılmaktadır. 
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9.- Afyonkarahisar Milletvekili Halil ÜNLÜTEPE'nin, Afyonkarahisar'daki Gümrük Müdürlü
ğünün personel ve teknik altyapı ihtiyacına, 

- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER 'in, Hatay Cilvegözü Sınır Kapısının TIR ve kamyon ge
çişlerine kapatılmasına, 

- Edirne Milletvekili Rasim ÇAKIR 'in, İpsala Gümrük Kapısındaki bazı seyyar satıcılara, 
- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER 'in, Hatay Yayladağ Sınır Kapısındaki eksikliklerin gide

rilmesine, 
İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'in cevabı (7/16370, 16371, 16372, 16374) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıda belirtilen sorularımın Devlet Bakanı Sayın Kürşat TÜZMEN tarafından yazılı olarak 

yanıtlanması hususunda gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

^ Halil ÜNLÜTEPE 
Afyonkarahisar Milletvekili 

2005 Yılı verilerine göre Afyonkarahisar Gümrük Müdürlüğünde tüm ilin ihracatının 
sadece %5 'inin gümrük işlemleri yapılabilmektedir. Yaş meyve - sebze ihracatında ise 
gümrük işlemlerinin neredeyse tamamı değişik İllerin Gümrük Müdürlüklerinde 
yapılmaktadır. Bu durum yaş meyve - sebze ihracatında çok önemli" olan zaman kaybına, 
nakliye süresinin uzamasına ve maliyet artışına sebep olmaktadır. 

1- Afyonkarahisar Gümrük Müdürlüğünün buradan yapılacak ihracat için gerekli gümrük 
işlemlerinin tamamım karşılayabilecek nitelikli personel ve teknik altyapıya 
kavuşturulması hususunda Bakanlığınızın bir çalışması var mıdır? 

2- Özellikle yaş meyve-sebze ihracatı yoğunluğunun arttığı yaz aylarında 
ihracatçılarımızın yaşamakta olduğu sıkıntıların giderilmesi mümkün olacak mıdır? 

3- Afyonkarahisar Gümrük Müdürlüğünün nitelikli personel ve teknik alt yapısının 
iyileştirilmesi ne zaman mümkün olacaktır? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Kürşad TÜZMEN tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması için gerekli işlemlerin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 
15.08.2006 

f\Züheyir AMBER 
Hatay Milletvekili 

Seçim bölgem Hatay'da bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı hiçbir ilgili tarafın olumlu 
görüşü alınmadan 15 Ağustos 2006 tarihinden itibaren, gümrük kapısı yenileme 
çalışmaları neden gösterilerek TIR ve kamyon geçişlerine kapatılmıştır. İlgili 
taraflarda büyük mağduriyet söz konusu olup; bu kapımızdan günlük 120 TIR ve 
kamyon geçmektedir. Daha önce günlük 1600-1800 TIR ve kamyonun geçtiği Habur 
sınır kapısında böyle bir uygulama yapılmamıştır. 

Bu bağlamda; 

1-) Geçiş yasağı hangi gerekçeye göre, hangi kurumların isteğiyle alınmıştır? 
2-) Geçiş yasağı konan ilgili taraflara (Antakya Ticaret Sanayi Odası, Antakya 

Şoförler Odası, Antakya Kamyoncular Odası vb.) bu konuda hangi tarihte 
bilgilendirme yapılmış ve bu kesimlerin görüş ve onayları neden alınmamıştır? 
Mevcut yasak ile meydana gelebilecek maddi artış ve zararları karşılamayı 
düşünüyor musunuz, nasıl? 

3-) Daha önce yenileme çalışmaları yapılan ve günlük büyük araç geçiş hacmi 
1600-1800 olan Habur sınır kapımızda bile böyle bir uygulamaya gidilmezken, 
Cilvegözü sınır kapımızda neden böylesine maddi zararlar doğuracak bir uygulama 
seçilmiştir? 

4-) Cilvegözü sınır kapımızın yenileme projesi; neden böylesine çağ dışı bir 
kısıtlama ile projelendirilmiştir? Böylesine yasak getiren bir projenin dışında bir başka 
proje olamayacağını iddia ediyor musunuz? Değilse alternatif projeleriniz nelerdir? 

5-) Şimdilik 8 ay olarak açıklanan geçiş yasağını; bu kapımızı kullanan 
ihracatçımız ve taşıyıcılarımızın mağduriyetini gidermek adına kaldırmayı düşünüyor 
musunuz? 

6-) İlgili kesimlerin (Antakya Ticaret Sanayi Odası, Antakya Şoförler Odası, 
Antakya Kamyoncular Odası vb.) Gümrük Müsteşarlığı'na önerdiği geçiş alternatifleri 
hakkındaki görüşleriniz nelerdir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda gerekçesi belirtilen sorularımın Devlet Bakanı Sayın Kürşad TÜZMEN 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 28.07.2006 

Rasim ÇAKIR 
Edirne Milletvekili 

İpsala Gümrük kapısında yapmış olduğum kontrollerde bazı insanların ülkemize giriş ve 
çıkış yapan araçları durdurarak şehit askerleri için para topladıklarını iddia edip gurbetçilerin 
milli duygularını sömürerek zorla kağıt Türk bayraklan sattıklanm gördüm^,f}ümrükten 
geçen insanlanmızı taciz eden bu şahıslann topladıklan paralarm nereye gittiği belli değildir. 

Soru: 1) Türkiye'nin penceresi olan İpsala Gümrük kapısında böyle bir olaya kimler izin verip 
destek olmuştur? 

Soru: 2) Yerel yetkilerinin gözü önünde gerçekleşmekte olduğu halde müdahale edilmeyen bu 
olayla ilgili Bakanlık olarak bir çözüm getirmeyi düşünüyor musunuz? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Kürşad TÜZMEN tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması için gerekli işlemlerin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 
.08.2006 

Dr. Züheyir AMBER 
Hatay Milletvekili 

Seçim bölgem Hatay Yayladağ Sınır Kapısı'nda; "Gümrük Muhafaza 
hizmetlerinin etkin biçimde yerine getirilmesini engelleyen koşulların tespitine yönelik 
olarak" geçtiğimiz Nisan ayında "Gümrük sahalarının genel durumu, fiziki özellikleri 
ve alt yapı eksiklikleri ile gümrük sahalarında gümrük ve muhafaza idarelerinin 
sahaya hakimiyetini, etkinliğini artırmak ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin" Gümrük 
Muhafaza Kontrolörlerince teftiş yapılmıştır. 
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Bu bağlamda; 
1-) Seçim bölgem Hatay Yayladağ Sınır Kapısı'nda; geçtiğimiz Nisan ayından 

(Yaklaşık 4 ay) bu yana anılan teftiş raporundaki eksikliklerden hangileri giderilmiştir? 
2-) Yine Nisan 2006 ayında başka hangi kapılar denetlenmiş, bu konuda hangi 

eksiklikler belirlenmiştir? 
3-) Seçim bölgem Hatay Yayladağ Sınır Kapısı'nın eksikliklerinin halen 

giderilmemesi (yaklaşık 4 ay); bu konuda görevi ihmal suçunu doğurmaktadır? Görevi 
ihmal eden Müsteşarlık biriminiz hangisidir? 

4-) İnsan ve eşyaların yasa dışı geçiş güzergahında bulunan ve bu durumun 
ihtimalinin yüksek olduğu bir bölgede faaliyet gösteren Yayladağ gümrük sahasındaki 
Müsteşarlığa bağlı hizmet birimlerinde teknik cihaz olarak kabul göre^k hiçbir 
ekipmanın bulunmamasını bir Bakan olarak nasıl açıklıyorsunuz? 

5-) Hint keneviri ekimine oldukça sık rastlanılan bu bölgemizde (Türkiyj-Suriye), 
hint kenevirinin tespitini sağlayan narkotik köpeğinin göreve başladığı tarihten bu 
yana hiç kullanılmadığı müfettiş raporuyla tespit edilmesine ve hiçbir teknik cihaz'm 
(on-line, x-ray, yoğunluk vb.) bulunmaması ülkemiz için nasıl etkili ve caydırıcı bir 
gümrük muhafazası sağlayacaktır? 

6-) Seçim bölgem Hatay'da bulunan gümrük kapılarımız; hangi tarihL. modern, 
teknik cihaz ve personel donanımlı, kapıları kullananların hiçbir sorun yaşamayacağı 
güvenli dünyaya açılan pencerelerimiz olacaktır? 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.02.1 .GÜM.O.06.00.01.1/10 0 2 5 5 2 5 *Ö4 10 2006 
Konu : Soru önergeleri. ' * 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 14.09.2006 tarih ve 24495 sayılı yazınız. 

İlgide kayıtlı yazınız ekleri, Afyonkarahisar Milletvekili Sn. Halil ÜNLÜTEPE tarafından tevcih 
edilen 7/16370, Edime Milletvekili Sn. Rasim ÇAKIR tarafından tevcih edilen 7/16372 ve Hatay 
Milletvekili Sn. Züheyir AMBER tarafından tevcih edilen 7/16371 ile 7/16374 esas no' lu Yazılı Soru 
önergelerinin cevaplarıı ekli olarak sunulmuştur. 

Bilgilerine arz ederim. 

EKLER 
Kürşad TÜZMEN 
Devlet Bakanı 

EK-1: 7/16370 No' lu Yazılı Soru Önergesinin Cevabı. 
EK-2: 7/16371 No' lu Yazılı Soru Önergesinin Cevabı. 
EK-3: 7/16372 No' lu Yazılı Soru önergesinin Cevabı. 
EK-4: 7/16374 No' lu Yazılı Soru Önergesinin Cevabı. 
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EK-l : 7/16370 Sayılı Yazılı Soru Önergesinin Cevabı 

Afyonkarahisar Milletvekili Sn. Halil ÜNLÜTEPE tarafından tevcih edilen 7/16370 esas sayılı 
Yazılı Soru önergesindeki sorulara cevap teşkil eden görüşlerimiz aşağıda belirtilmiştir: 

1,2, 3- îzmir Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Afyon Gümrük Müdürlüğünden 2005 
yılı içerisinde FOB 7.337.306 USD, 2006 yılı içerisinde (Ocak-Temmuz) FOB 6.647.407 
USD'lik ihracat işlemi gerçekleştirilmiş olup, yaz aylan da dahil, mezkur Gümrük 
Müdürlüğünün işlem hacmine göre yeterli sayıda personel ile anılan gümrük müdürlüğünün 
iş ve işlemleri herhangi bir gecikmeye mahal verilmeksizin yürütülmektedir. 

Diğer taraftan, soru önergesinde belirtilen "nitelikli personel" kavramından kastın ne olduğu 
anlaşılamamakla birlikte, Gümrük Müsteşarlığı personeli, "nitelikli" ve aksi şeklinde bir 
sınıflandırmaya tabi tutulmamakta, diğer kamu kurumlarında olduğu gibi, yasal olarak 
öngörülen kriterlere göre sınavla alınmakta ve kendi konularında uzmanlaşmaktadırlar. 

Mezkur Gümrük Müdürlüğünün, otomasyona geçirilerek gümrük işlemlerinin elektronik 
ortamda yapılabilmesi için bilişim altyapısına yönelik çalışmalar tamamlanarak, yıl sonuna 
kadar anılan müdürlükte bilgisayarlı gümrük işlemleri başlatılacaktır. 

EK-2: 7/16371 Sayılı Yazılı Soru önergesinin Cevabı 

Hatay Milletvekili Sn. Züheyir AMBER tarafından tevcih edilen 7/16371 esas sayılı Yazılı Soru 
önergesindeki sorulara cevap teşkil eden görüşlerimiz aşağıda belirtilmiştir: 
1- Cilvegözü Sınır Kapısının, günümüzün ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde modern bir yapıya 

kavuşturulması ve kapasitesinin artırılması amacıyla, Yap-îşlet-Devret modeliyle yeniden 
yapılandırılmasına ilişkin proje çerçevesinde inşaat faaliyetlerine 15.08.2006 tarihinde 
başlanılmıştır. İnşaat süresince, anılan kapıda, yolcu işlemlerinin dışında eşya ticareti ve 
taşımacılığına yönelik makul bir sınırlandırma getirilmiştir. 

2- Bu karar, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu maddesinin 1 nci fıkrası "Gümrük 
Müsteşarlığı, gümrük mevzuatının doğru olarak uygulanması için gerekli gördüğü bütün 
önlemleri alır." hükmünden hareketle, Gümrük Müsteşarlığı tarafından alınmıştır. 
Alınan önlemler ve bu kapıdaki işlemlerin Öncüpınar Gümrük Müdürlüğüne yönlendirilmiş 
olması da göz önünde bulundurulduğunda bu konuda bir zarardan söz edilemeyeceği 
değerlendirilmektedir. 
Gümrükler Genel Müdürü, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü ve 1 inci Hukuk Müşaviri, 
mahalli mülki idare ve ilgili sivil toplum örgütleriyle, Cilvegözü' nde bir araya gelerek 
inşaatı değerlendirmiş ve düzenleme bu çerçevede yapılmıştır. 

3- Habur Sınır Kapısı Ülkemiz ile Irak arasında bulunan tek sınır kapısı olup, 350 dönümlük bir 
arazi üzerine yerleşik ve hem inşat hem de gümrük işlemlerinin devamını mümkün kılabilen 
bir sınır kapımızdır. Son yıllarda Ülkemiz ile Irak arasında gün geçtikçe artan ticaret hacmi 
de dikkate alındığından, inşaat faaliyetleri nedeniyle, Habur Smır Kapısı, eşya ticareti ve 
taşımacılığına yönelik araç giriş çıkışlarına kapatılamamıştır. Bununla birlikte, anılan kapıda 
inşaat faaliyeti yürütülürken aynı zamanda gümrük işlemlerine devam edilmesinin yarattığı 
sıkıntılar herkesçe bilinmektedir. 
Habur Sınır Kapısı'nda yaşanan bu tecrübelerden hareketle, Suriye'ye açılan önemli bir sınır 
kapısı olmakla birlikte, bu ülkeye açılan ve faaliyette olan 7 Sınır kapımızın daha bulunduğu 
hususu da göz önünde bulundurularak, yaklaşık 60 dönümlük alana sıkışmış olan Cilvegözü 
sınır kapısında, yeniden inşa süresince eşya taşımacılığı yapan araç trafiğine sınırlandırma 
getirilmiştir. Bu sınırlandırma, bilahare, günde 240 kamyona çıkarılmıştır. 

4- inşaat süresince, yolcu trafiğine herhangi bir sınırlandırma getirilmemiş ve TIR ve kamyonlar 
için günde 240 araçlık bir limit öngörülmüş iken, durumun yasaklama olarak 
değerlendirilmesi kabul edilir değildir. Ayrıca, Suriye için alternatif sınır kapılarının 
mevcudiyetinin de dikkate alınması gerekmektedir. 

5- Çağdaş ve Türkiye' ye yakışır bir hale getirilmek üzere inşaatına başlanılan ve 8 ay gibi kısa 
bir süre öngörülen bir sınır kapısı yenilenirken inşaatın tamamlanmasından sonra sağlanacak 
sistemin hızlı geçiş imkanı dikkate alındığında, mağduriyetten söz edilmesi makul 
bulunmamaktadır. 

6- İlgili kurum ve sivil toplum örgütleri ile gereken diyalog ve koordinasyon sürdürülmektedir. 
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EK-3- 7/16372 Savılı Yazılı Soru Önergesinin Cevabı ^/ > 

1, 2- Edirne Milletvekili Sn. Rasim ÇAKIR tarafından tevcih edilen 7/16372 esas sayılı yazılı 
soru önergesinde belirtildiği şekilde; ipsala Gümrük Müdürlüğü' nün denetimi altında 
bulunan gümrüklü saha içerisinde, herhangi bir kurum veya şahıs tarafından, bağış veya 
başka adlar altında hiçbir şekilde para toplanmamakta; gümrüklü sahanın dışı ise, mülki 
idare amirinin talimatları doğrultusunda, jandarma ve polis tarafından denetlenmektedir. 

EK-4: 7/16374 Savılı Yazılı Soru önergesinin Cevabı 

Hatay Milletvekili Sn. Züheyir AMBER tarafından tevcih edilen 7/16374 esas sayılı Yazılı Soru 
önergesindeki sorulara cevap teşkil eden görüşlerimiz aşağıda belirtilmiştir: 

1- Yayladağı smır kapışırım teftişine ilişkin yazılı soru önergesine konu raporda belirtilen 
eksikliklerden; Yayladağı Gümrük Sahasında halihazırda mevcut tuvaletler ihtiyacı 
karşılamakta olup, su yetersizliği ile ilgili keşif ve ölçümler yapılmış en kısa zamanda sondaj 
çalışmalarına başlanarak su sorunu giderilmiş olacaktır. 

Hizmet binası 1958 yılında o günkü şartlara cevap verecek şekilde yapılmış bir binadır. 
Ancak, günümüz şartlarına uygun ve her türlü ihtiyaca cevap verecek şekilde yeniden 
yapılacak hizmet binası projesi personelin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanmış, 
mevcut lojmanlarla ilgili olarak Bayındırlık îl Müdürlüğünce bakım, onarım ve tamiri ile 
ilgili keşif özeti yaptırılmıştır. 

Yöre ve bölgenin yağışlı olması nedeniyle sık sık meydana gelen elektrik kesintileri jeneratör 
ve trafonun yenilenmesi ile ortadan kalkmıştır. 

Telefon ve iletişim ile ilgili birimlerle yapılan görüşmelerde yeni yapılmakta olan yolun 
tamamlanmasını müteakip kabloların yer altından döşenerek bu aksaklıların giderileceği 
belirtilmiştir. 

Personel adedi genel personel eksiklik ve ihtiyacına rağmen kısmen de olsa artırılmış, 
hizmetlerin aksamadan yürütülmesine çalışılmaktadır. 

Gümrük sahası Hatay Valiliğince asfaltlanarak tozdan alındırılan, Yayladağı Gümrük ve 
Muhafaza Müdürlüğünün hizmet şartlarının iyileştirilmesi hususundaki ihtiyaç Gümrük 
Müsteşarlığınca tespit edilmiş ve anılan gümrük idaresinin modern, seri ve sağlıklı hizmet 
verilebilir hale getirilmesi için gerekli çalışmalara başlanılmıştır. 

2- Nisan 2006 ayı içerisinde Gümrük Muhafaza Kontrolörlerince denetlenen kapılara ilişkin 
liste Ek' te sunulmuştur. 

3 - Bilindiği üzere, kamu idarelerinin eksiklikleri kamu hukukunun kurallanna göre birden fazla 
kamu kurum ve kuruluşu tarafından ve bütçe imkanları doğrultusunda giderilebilmektedir. 

4, 5- Sınır kapılarımızdan yasadışı insan, eşya ve araç geçişinin tespitinde kullanılan ileri 
teknoloji ürünü sistemlerin kurulmasına ilişkin çalışmalara 2001 yılında GÜMStS Projesi 
kapsamında başlanmıştır. Ancak, tüm ülke genelinde ihtiyaç duyulan Araç Takip Sistemi ya 
da Araç ve Konteynır Tarama Cihazı (X-Ray) gibi sistemlerin kısa bir süre içerisinde tüm 
gümrük kapılarına yaygınlaştırılmasının mevcut bütçe kaynaklan ile karşılanması mümkün 
bulunmamaktadır. Geçiş yoğunluğu dikkate alınarak öncelik belirlenmektedir. 

Bahse konu Narkotik Köpeği ile ilgili olarak da; şüphe ve ihbar olması durumunda Cilvegözü 
Gümrük Muhafaza Müdürlüğünde mevcut olan Narkotik Dedektör Köpeğinden 
faydalanılmaktadır. Aynca, söz konusu köpeklerin eğitimi uzun zaman almakta, belirli 
sayıda temin edilebilmekte ve dağıtımlan bir plan dahilinde yürütülmektedir. 

6- Seçim bölgeniz Hatay dahilinde iki smır kapısının da, belirtilen normlara uygun çağdaş bir 
hale getirilmesi için çalışmalar başlatılmıştır. 
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Genel Müdürlük Makamın 10.04.2006 gün ve 593 sayılı Onayı gereği Gümrük Muhafaza 
Kontrolörlerince Nisan 2006 tarihinde denetlenen kapılar ve tespit edilen sorunlar ve çözüm 
önerileri aşağıda gösterilmiştir. 

I-MERSİN LİMANI 

Tespit Edilen Sorunlar ve Çözüm Önerileri: 

1-Liman mevcut alt yapısı ile artan kapasite karşısında kapı ve yollarının yetersizliğinden 
dolayı ihtiyaca cevap veremez haldedir. Bu yüzden Liman sahasındaki trafiğin daha düzenli hale 
getirilmesi ve C Kapısındaki bekleme yerlerinin oluşturulması hususları da göz önünde 
bulundurularak kapı ve yolların yeniden düzenlenmesi, 

2- Liman çevresindeki İhata ve tel örgüler suç örgütlerinin kolayca aşabileceği derecede 
zayıf ve yetersiz görülmektedir. Gümrüklü sahanm güvenliği açısmdan ihata duvarlanmn 
yükseltilerek üzerlerine tel örgüler çekilmesi, 

3- Limanda iş takibi amacıyla; Acente, müşavir ve nakliyeci şirketlere özel 
otomobilleriyle limana girmeleri için, çok sayıda istekliye araç giriş kartı verilmesinden dolayı, 
araçların saha içerisinde yaptıkları hal ve hareketlerin gözlenmesinde güçlük çekilmektedir. îş takibi 
amacıyla özel araçların liman sahasına girişinin yasaklanarak işletmeci kuruluş tarafından araç satın 
alınma cihetine gidilmesi veya kiralama yoluyla alınacak araçların .liman içerisinde ring servis 
yaparak iş gören şahısların veya firmaların hizmetine sunulmasının sağlanması, 

4- Liman girişindeki otopark limandan tecrit edilmeli yada kaldırılmalıdır. Otoparkın 
mevcut fiziki durumuyla gümrük muhafaza hizmetleri açısmdan risk oluşturduğu, 

5- Gümrüklü sahanın genel güvenliği açısmdan tren geçit kapısının tren geçişlerinden 
sonra hemen kapatılması, günün her saati güvenlik görevlisi verilmesi, 

6- Transit ve serbest dolaşıma giriş maksadıyla limana gelen konteynerlerin bulunduğu 
sahalarda giriş ve çıkışların kontrol altına alınabilmesi için, liman içerisinde bulunan konteynır 
sahalarının genişletilerek yüksek tel örgülerle çevrilmesi ve aydınlatma sisteminin kurulması, 

7 • Liman çıkış kapısı yollarım park ederek tıkayan tır ve kamyonlar için bekleme alanlan 
oluşturulduğu, ancak bu bekleme alanlarının zemini yağışlı geçen mevsimlerde zemin çökmesinden 
dolayı kullanılamaz hale geldiği, zeminin gerekli malzeme ve asfaltla güçlendirilmesi, 
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8- Limana giriş ve çıkış için açılan 6 adet araç giriş ve çıkış kapısı bulunduğumu 
durumun zaten yetersiz olan Gümrük Muhafaza Memurlarının dağınık biçimde çalışmasına neden 
olduğu ve yeterli verim alınamadığı, Gümrük Muhafaza Amir ve Memurlarının yaklaşık 4 yıldan bu 
yana 12/12 nöbet sistemi ile 2 grup halinde çalıştığı, Mersin Gümrük Muhafaza Müdürlüğünün 
Gümrük Muhafaza Memuru ve Gümrük Muhafaza Kısım Amiri ihtiyacının karşılanması, 

9- Limana giriş ve çıkışlarda giren ve çıkan araçların optik okuyucularla kontrol altına 
alınması ve bu yerlerin yeterli teknik donanım ve teknoloji ile güçlendirilmesi için işletmeci kuruluş 
tarafından tüm kapıların ve liman sahasını gözetleyecek şekilde karadan olduğu gibi denizden de 
gelebilecek olumsuzlukları önlemek amacıyla; gece görüşü de sağlayan kamera (MOBET) sistemi 
ile donatılması, 

10- Giriş-çıkış kapılarında etkin kontrolün sağlanması amacıyla aksine yönde araç giriş-
çıkışlarının önlenmesi yönünde işletmeci kuruluş tarafından kapan veya bariyer sisteminin 
oluşturulması, 

11- Gümrüklü sahalarda gerekli ve etkin denetimim sağlanmasından hareketle giriş-çık 
kapılannm bilgisayar sistemi ile birbirini görebilecek şekilde Kara Taşıt Takip Prograımnm 
(Otomasyon) liman araç giriş-çıkış kapılarında da uygulanması, 

12- Kaçakçılıkla mücadelede caydırıcılık, arama ve yakalamalarda eşya, menşei, acente 
ve taşımacılık sektörleri gibi risk profillerinin çıkarılarak denetimlerde etkinliği artıran ve gümrük 
muhafaza personelinin motive olmasını sağlayacak teknik ekipmanlardan olan konteymr arama X-
Ray cihazlarının limana konuşlandırılması, 

13- Ülkemizin en büyük limanlan arasında yer alan Mersin Limam'nda halen 1 adet 
kantarın çalışmakta olduğu, bu nedenle araç bmkiminden kaynaklanan liman taşıt trafiğinin 
kontrolünde aksamalar yaşandığı, bu tür olumsuzluklann giderilmesi açısından çalıştırılamayan 
diğer kantann da faal hale getirilmesi veyahut hizmetlerin zamanında yerine getirilmesi açısından 
kantar sayısının artırılması, 

14- Liman içerisinde bulunan mevcut ihracat muayene sahasının yeterli konteymr ve araç 
kapasitesini karşılayamaması nedeniyle en az 100 araç alacak şekilde genişletilmesi, 

15- Liman sahasında görev yapan Gümrük Muhafaza Memuru ve Ambar Memuru nöbet 
mahallerinin görev ve hizmet vermeye elverişli hale getirilmesi için çalışma mahallerindeki çatı 
tamiri, ısıtma, soğutma ve demirbaş ihtiyaçlarının ilgili kuruluşlarca karşılanması tespit ve 
önerilerinde bulunulmuştur. 

II-MERSİN SERBEST BÖLGESİ 

Tespit Edilen Sorunlar ve Çözüm Önerileri: 

1- Gümrük işlemlerinin tamamlanmasına rağmen başka veya fazla eşya çıkışını önlemek 
amacıyla, mevcut durumda bölge içerisinde Muayene Memuru tarafından belge kontrolü veya fiziki 
muayene yapılıp eşyanın tespitinden sonra çıkış için uzun zaman geçtiği, bu süre içerisinde başka 
ve ilave malların araca yüklenebileceği durumları göz önünde bulundurulduğunda kantarların çıkış 
kapısının yanma kurulması ve tartılan aracın doğrudan çıkış kapısına şevkinin sağlanması, 
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2- Muayene arz yeri ile ilgili olarak, kapıya yakın alanda bunun için uygun bir yerin 
olmadığı ve inşasının da yük getireceği dile getirilerek, bölge içinde kullanılmayan 1.000 
metrekarelik kapalı bir deponun ayrılarak eşya muayene işlemi için kullanılması, 

3- Serbest Bölge giriş izin belgesi, görev kartı, özel izin belgesi düzenlemelerinden önce 
adma kart düzenlenecek şahıs veya aracın öncelikle Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü 
Kaçakçılık Bilgi Bankasından sorgulanması, 

4- Serbest Bölgelerde faaliyet gösteren firma sayısı, çalışan personel ve giriş-çıkış yapan 
araç ve şahısların yoğunluğu göz önüne alınarak, söz konusu araçların kapıda görevli sınırlı sayıda 
personel marifetiyle sağlıklı ve etkin olarak kontrol ve denetlenmesi mümkün olmadığından, 
bölgeye giriş ve çıkışma müsaade edilen kişilerin, kapıya kadar getirilip, bilahare bölge içerisinde 
sürekli kalmak kayıt ve şartıyla sınırlı sayıda servis araçlanyla iş yerlerine dağıtımını sağlayacak bir 
taşıma sisteminin uygulanması yönünde ilgili kuruluşlar nezdinde girişimde bulunulması, 

Diğer taraftan alternatif bir uygulama olarak, bölgede faaliyet gösteren yerli ve yabancı 
firmalarda çalışan işçilerin, işyeri sahiplerinin ve ziyaretçi otolarının ve işçi taşıyan servis 
araçlarının, gümrüklü eşya taşıyan araçların giriş çıkış yaptığı kapı dışında başka bir kapıdan giriş 
ve çıkış yapmaları için ayrı bir kapı açılarak araç ve kişi optik okuyucu kart sistemi kurulması ile 
Serbest Bölge Uygulama Yönetmeliğinin 20. Maddesi gereği gümrük muhafaza personelinin 
denetiminde özel güvenlik görevlilerince kart ve izin belgelerinin kontrolünün sağlanması, 

5- Gümrük muamelesine tabi tutulmadan eşya geçirilmesinin önlenmesi amacıyla 2001 
yılı itibarıyla kurulan bilgisayarlı kamera kayıt sisteminin modernize edilmesi, 

Ayrıca; 

a) 3 Nolu kulübenin bulunduğu yere, Ataş yolunun ilk dönemecine kadar olan alanı 
görüntüleyecek şekilde 1 robot kamera, 

b) Ataş yolu dönemecinin bitiminden itibaren denize paralel olan D-3 caddesinin devamı 
sayılan kısma 1 robot kamera, 

c) 8 inci Sokağın başlangıcından Yalım tesislerine kadar uzanan sokağa 1 robot kamera 
kurulması, 

d) îhata duvarına yakın geçen elektrik nakil direklerine aydınlatma lambasının takılması, 

e) Bununla birlikte mevcut kurulu kamera kayıt sisteminin güç kaynağı olmadığından 
elektrik kesintilerinde kayıt yapmadığı, bu süre içerisinde denetleme imkanı olmadığından yeni 
sistem kuruluncaya kadar acilen cihaza güç kaynağı takılması, 

6- Serbest Bölge içerisinde oluşturulacak bir bilgisayar ağıyla serbest bölgede faaliyet 
gösteren firmaların mal giriş-çıkışı ve envanter kayıtlarını içeren program üzerinden giriş-çıkış 
kapısında kurulacak bilgisayar sistemiyle malın bölge içerisinde hareketinin izleneceği, eşyanın 
ithali veya transit işlemlerinde eşyanın Türkiye'ye girişiyle firma kayıtlarından stok düşümünün de 
yapılmış olacağı dikkate alındığında, ayrıca ilgili firmaların bölge içi satışlarında da serbest bölge 
işlem fişinin kapıdaki bilgisayarda işleme alınmasıyla, alıcı ile satıcı arasındaki kayıtların aynı 
şekilde kontrol altına alınacağı, 
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Bu durumun kaçakçılıkla mücadeleye işlerlik kazandıracak risk analizi çalışmalarına 
kaynaklık edeceği ve hedefleme sistemiyle riskli firma ve mallar üzerinde kontrol ve denetimlerin 
yoğunlaştıracağı, kısacası bölge içi satışların periyodik olarak kontrol edilmesi hususlan birlikte 
değerlendirildiğinde depo içi stok kayıtlarına ilişkin eşyanın cins, miktar ve bakiye durumlarını 
gösterir şekilde programlanan Serbest Bölge Müdürlüğü bilgi işlem sisteminden Gümrük ve 
Gümrük Muhafaza İdarelerinin de yararlandırılması yönünde gerekli girişimde bulunulması (Ek: 1) 
tespit ve önerilerinde bulunulmuştur. 

III-TAŞUCU LİMANI 

Tespit Edilen Sorunlar ve Çözüm Önerileri: 

Taşucu Gümrük ve Gümrük Muhafaza Müdürlüğünün Taşucu İskelesi ve kısmi de olsa 
SEKA Limanında hizmet verdiği, Taşucu iskelesindeki liman sahasının küçük olması nedeniyle 
gümrük işlemlerinde sıkıntılar yaşandığı, şöyle ki gümrüklü sahaya giriş çıkış kapısının tek araçlık 
geçişe müsaade etmesi nedeniyle kamyon ve büyük tonajlı araçların yoğun giriş çıkışlar 'a 
yığılma yaşandığı, yoğun yolcu sirkülasyonunda yolcu ve yük gemilerine yeterli rıhtım 
sağlanamadığı, bir de buna personel eksikliği ilave olunca hem gümrük işlemlerinde hem de 
sahanın korunması ve denetiminde güçlükler yaşandığı, bu yüzden gümrük işlemlerinin genellikle 
araç üstü yürütüldüğü ve buna paralel olarak etkin denetim de yapılamadığı, SEKA Limanının ise 
yukarıda sayılan olumsuzlukları giderebilecek şekilde inşa edildiği, Gümrük ve Gümrük Muhafaza 
işlemlerinin zamanında, etkin ve verimli yapılabilmesi amacıyla idarelerin SEKA Limamna 
taşınması tespit ve önerilerinde bulunulmuştur. 

IV-DİLUCU KARA HUDUT KAPISI 

Tespit Edilen Sorunlar ve Çözüm Önerileri: 

1- Dilucu Gümrüğünde Tarım İl Müdürlüğü'ne ait Dezenfeksiyon birimi hizmet 
binasının Sahanın Nahçıvan kapısının dışında bulunduğu ve dezenfeksiyon işlemlerinin de yine 
saha dışında yapıldığı, dezenfeksiyon ünitesinde çalışanların yöre halkından olması da dikkate 
alındığında bu durumun kaçakçılık açısından riskli bulunduğu, bu nedenle söz konusu 
dezenfeksiyon birimi hizmet binasının saha içerisine alınması ve işlemlerin bur. . 
gerçekleştirilmesinin gerektiği, 

2- Saha krokisinden de görüleceği üzere sahanın gerek Türkiye Kapısı ve gerekse 
Nahçıvan kapısındaki Gümrük Muhafaza görev noktalarıyla polis pasaport kontrol peronları arası 
mesafenin uzak olduğu, her iki kapıdan da sahaya giriş yapan araçlar için kapıdaki Gümrük 
Muhafaza personelince gerekli işlemler yapıldıktan sonra pasaport polisine yönlendirildiği, ancak 
polis pasaport peronlarının uzakta ve kapıdaki Gümrük Muhafaza personelinin görüş alanının 
dışında bulunması ve bunun da araçların sahaya girdikten sonra polis pasaport peronlarına 
gelinceye kadar gözetilememesi sonucunu doğurması nedeniyle risk yarattığı, ayrıca saha giriş 
kapılarıyla pasaport polis peronları arasında diğer kurumlara ait hizmet binalarının bulunmaması 
gerektiği, diğer taraftan sahanın çıkış bölümünde polis pasaport peronları, idare binasının yanında 
olduğundan, pasaport polisinden çıkış alarak ilerdeki çıkış muayene peronlarına gelen ve buradan 
çeşitli nedenlerle tekrar idare binasına veya vezneye yönlendirilen şahısların, pasaport polisinden 
çıkış yaptırmış olmalarından ötürü geri dönüp idare binasına veya vezneye gitmelerinin sorun 
yarattığı, bu sebeplerden ötürü giriş ve çıkıştaki polis pasaport kontrol noktalarının giriş-çıkış 
kapılarına yaklaştınlması ve aralarında da herhangi bir hizmet biriminin ve yapının olmaması 
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gerektiği, alınan bilgilerden yakın zamanda gerçekleştirilecek olan saha içi tadilat çalışmaları 
sırasında bu hususlarında gözönüne alınmasında yarar olduğu, 

3- Bulunduğu konum itibariyle özellikle insan, uyuşturucu, silah, kaçakçılığı 
potansiyelinin yüksek olduğu Dilucu Sınır Kapısında araç X-Ray cihazına ihtiyaç duyulduğu, 

4- Sahanın Türkiye'den çıkış bölümünde bir arama kanalı bulunduğu, ancak en çok 
ihtiyaç duyulan Türkiye'ye giriş bölümünde herhangi bir arama kanalının olmadığı, sahamn gidiş 
ve geliş bölümlerinin birbirinden tamamen ayrı olması, özellikle Türkiye'ye giriş bölümünde arama 
kanalına ihtiyaç bulunması ve bölgenin iklim şartlan da dikkate alındığında sahamn bu bölümüne 
kapalı arama kanalı yapılmasının uygun olacağı, 

5- Sınır kapısında görev yapan İdarede, bölgenin şartlan göz önünde tutulduğunda Kaçak 
istihbarat ve Narkotik Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği'ne ihtiyaç duyulduğu, bu nedenle 
Müdürlük bünyesinde söz konusu kısım amirliğinin oluşturulmasının yararlı olacağı, 

6- Bölgenin ikliminden ötürü hasar gören peron çatılarının onarılmasının gerektiği, 
ayrıca bir kısım peronların üstünde bulunan ve 'uzay çatı' diye tabir edilen kafes şeklindeki 
çatıların, üzerlerinin açık olmasından dolayı yağışlı havalarda özelliklede elektrik tesisatına zarar 
vererek arızalanmalarına sebebiyet verdiği, bu nedenle üzerlerinin kapattırılmasımn uygun olacağı, 

7- Giriş ve çıkış muayene peronlarında bir kısım lambanın yanmaması ve tesisatın da 
yetersiz kalması nedeniyle aydınlatmanın yeterli olmadığı, sahayı çevreleyen ihata duvarı 
üzerindeki tel örgülerin onanma ihtiyaç duyduğu, saha giriş-çıkış kapılanyla peronlara bariyer 
yapılması, 

8- Kaçak olarak yakalanan araçların konulduğu yerin çukurda olması ve Araş nehrinin 
kenannda bulunması sebebiyle, su altında kaldığı, araçlann konulduğu bu bölgenin dolgu yapılmak 
suretiyle yükseltilmesi, 

9- Sahanın elektrik tesisatmın yetersiz kalmasından ötürü bilgisayarların çalışmasında, 
sahanın aydınlatılmasında zaman zaman sıkıntılar yaşandığı, ayrıca saha yer altı kablolarının 
(elektrik, telefon, bilgisayar, kamera) geçtiği yer altı kanallannın içinin su dolması sebebiyle 
anzalann meydana geldiği, suya elektrik akımının geçme ihtimalinden dolayı tamirinin 
yaptırılamadığı, bu nedenle söz konusu kanalların ve sahanın elektrik tesisatının onanmının 
gerektiği, 

10- Yolcu beraberi eşyalann kontrolünde kullanılan ancak anzalı olması nedeniyle uzun 
süredir çalıştırılmayan 1 adet X-Ray cihazının, sahamn Türkiye'ye giriş peronlarından birine 
kurulup, tamirinin yaptınlarak kullanılmaya başlanmasının gerektiği, 

11- Gümrüklü sahanın temizliğinin satın alma usulü ile Aralık Belediyesine yaptırıldığı, 
ancak bu yıl için henüz ödenek gelmediğinden Aralık Belediyesi ile sıkıntılar yaşandığı, bu nedenle 
sorunun giderilmesinin uygun olacağı, 

12-1 adet Narkotik detektör Köpeğin bulunduğu, ancak idarecisinin ilgisizliği nedeniyle 
duyarlılığını yitirdiği, aramalarda da fiilen kullanılmadığı, (bu nedenle Valiliğin Talimatıyla 
Emniyet ve Jandarma'ya ait Narkotik detektör Köpeklerin kullanıldığı) bu sebeple gerek 
Müdürlüğün gerekse narkotik detektör köpek idarecisinin uyarılması ve Genel Müdürlüğümüzün 
22.08.2002 gün ve 6434 sayılı yazısında belirtilen 'Narkotik detektör Köpek İdarecilerinin Görev 

- 1 1 1 -



TBMM B:3 4 .10 .2006 O: 3 

Çalışma Usûl ve Esaslarını Belirtir Kurallar'a titizlikle uyulmasının sağlanması tespit ve 
önerilerinde bulunulmuştur. 

V-NUSAYBİN KARA HUDUT KAPISI, TREN GARI VE MARDİN SERBEST 
BÖLGESİ 

Tespit Edilen Sorunlar ve Çözüm Önerileri: 

1- Nusaybin Tren Garı gümrüklü sahasının etrafının bir an önce ihata duvarları veya tel 
örgü ile çevrilmesi, aydınlatmasının yeterli hale getirilmesi ve gümrük muhafaza nöbet 
mahallerinin inşası için Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğünden talepte bulunulması, 

2- İstasyona gelen giden trenlerden özellikle LPG ve motorin tanklarının boş 
kontrollerinin gerektiği gibi yapılabilmesi için lazım olan teknik cihazların temin edilmesi veya bu 
cihazların temini konusunda Devlet Demir Yollan Genel Müdürlüğünden talepte bulunulması, 

3- Nusaybin Sınır Kapısının Suriye çıkış ve Türkiye giriş bölümlerinde bulunan gürmak 
muhafaza hizmet mahallerinin yeterli hale getirilmesi ve genişletilmesi, 

4- Kaçakçılık olayları ile ilgili olarak yakalanan şahısların belirli bir süre tutulabileceği 
ilgili mevzuata uygun bir Nezarethanenin Müdürlüğün talepleri doğrultusunda inşa edilmesi, 

5- Yolcu giriş çıkış noktalan dikkate alınmadan inşa edilen ve eşya muayenesi için 
sahada uygun olmayan bir konumda bulunan yolcu salonunun ve giriş çıkış noktalarının yeniden 
dizayn edilmesi ve gerekirse yolcu salonunun yıkılarak giriş çıkış noktalarına uygun olarak inşa 
edilmesi, 

6- Tamir için Genel Müdürlüğe gönderilen Fibereskop cihazının bir an önce tamir 
ettirilerek Müdürlüğe gönderilmesi, 

7- Sahada eşyaların kontrolünde kullanılan ve kaçakçılıkla mücadele ve caydırıcılık 
açısından önem arz eden X-RAY cihazının etkin şekilde kullanılabilmesini teminen personelin 
cihazın kullanımı konusunda eğitime tabi tutulması, 

8- X-RAY cihazının ve sahada kullanılan bilgisayarlann kesintisiz kullanılabilmesini 
teminen, sık sık elektrik kesintisi yaşanan sahaya bir Jeneratör ve güç kaynağı alınması, 

9- Genel Müdürlük tarafından gönderilen araç sökme takımının daha etkin olarak 
kullanılabilmesi için Müdürlük personelinden bazılanmn bu konuda eğitime tabi tutulmasının veya 
Müsteşarlıkça bu konuda uzman personel istihdam edilmesinin sağlanmasının, 

10- Sınır kapısının bu günkü çalışma saatleri dikkate alındığında gerekli olmayan ancak, 
kış mevsiminde ve kapıda gece çalışma yapılmasının zorunlu olacağı zamanlarda gerekli olan saha 
aydınlatmasının asgari düzeyde sağlanması, 

11- Müdürlük personelinin iletişiminde kullanılmak üzere bir role ile yeterli sayıda telsiz 
temin edilmesinin, 
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12- Mardin Serbest bölgesindeki güvenlik sorununun giderilmesi, gerek Emniyet 
Birimlerinin gerekse de İşletici kuruluş MASBAŞ'm özellikle aydınlatmanın dahi olmadığı geceleri 
bölgede güvenlik görevlisi ve polis memuru görevlendirmelerinin sağlanması, 

13- Gümrük Muhafaza Memurlarının bölge girişindeki hizmet mahallinin sorunlarının 
giderilmesi ve Kısım Amirliği binasının kamu kurumu ciddiyetine yakışır bir hale getirilmesi için 
İşletici Kuruluş MASBAŞ nezdinde girişimde bulunulması tespit ve önerilerinde bulunulmuştur. 

VI-ÖNCÜPINAR KARA HUDUT KAPISI 

Tespit Edilen Sorunlar ve Çözüm Önerileri: 

1- Suriye'den Türkiye'ye giriş noktasından yeni kapımn yapıldığı yere kadar yaklaşık 1 
km'lik yol mesafenin olduğunun tespit edildiği, halihazırda Suriye'ye sıfır noktada bulunan 
Gümrük Muhafaza Görev Mahallinin yeni giriş-çıkış kapısına çekilmesi halinde 1 km'lik bir 
tampon bölge oluşacağı, bu bölgedeki oluşabilecek kaçakçılık risklerini en aza indirebilmek 
açısından, Suriye'ye sıfır noktada bulunan nöbet mahallinde en az iki Gümrük Muhafaza Memuru 
bulundurulması, araçların buradan kontrollü ve gümrüklü sahada herhangi bir olumsuzluğa mahal 
vermeyecek sayıda saha içerisine yönlendirilmesi ve gerektiğinde muhabere vasıtalarından da 
yararlanmak suretiyle bu sevk işleminin desteklenmesi, 

2- Sahanın beton asfalt olarak tabir edilen uzun ömürlü malzeme doldurularak 
asfaltlanmasının yerinde olacağı düşünüldüğünden Kilis Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğü 
nezdinde girişimlerde bulunulması, 

3- Suriye'ye sıfır nokta olan nöbet mahalli ile yeni gümrük kapısı arasındaki yolun geliş 
ve gidiş olarak genişletilerek, Suriye'den Türkiye'ye giriş yapacak urların akışının tek tek olmasını 
sağlayacak şekilde yolun her iki tarafına demir sabit aynştıncı konulması, 

4- Yolcu işlemlerinin yapılacağı alanda olduğu gibi gelen ve giden tırlann birbirine 
karışmaması ve işlemlerinin gözetim altında etkin bir şekilde icra edilmesi için, söz konusu sahanın 
giriş-çıkış olarak en azından tel örgü ile birbirinden ayrılması, 

5- Gümrüklü saha içerisinde yer alan Kantarın konumunun sorun oluşturduğu, bu 
nedenle, mevcut kantarın yerinin değiştirilerek ikinci bir kantar ilavesi ile tır sahasındaki giriş ve 
çıkış bölümlerinde birer adet kantar olması, 

6- Tır sahasında herhangi bir arama kanalı olmadığı ve X-Ray cihazımn bulunmadığı 
anlaşıldığından bir adet mobil X-Ray arama cihazı ve bir adet forkliftin idareye tahsisi edilmesi ile 
tır sahasına en azından bir adet arama kanalı yapılması, 

7- Yeni yolcu salonunda, Öncüpınar Gümrük Muhafaza Müdürlüğü uhdesinde Heimann 
marka Hl-Scan X-Ray bagaj kontrol cihazının olduğu görülmüştür. Ancak, gerek amirlerle gerekse 
memurlarla yapılan görüşmelerde İdare'de bu cihazı kullanabilecek nitelikte personel olmadığı 
anlaşılmıştır. Bu nedenle, Muhabere Elektronik Daire Başkanlığı veya uygun görülecek başka bir 
birimden bu işin ayrıntılarını bilen uzman bir personelin Öncüpınar Gümrük Kapısında 
görevlendirilerek yerinde ilgili personele eğitim vermesinin yararlı olacağı düşünülmektedir. 
Ayrıca, sadece Türkiye'ye giriş yapan yolcuların tarafında bulunan bu cihazdan, Türkiye'den çıkış 
yapan yolcuların bagajlarının kontrol işlemleri esnasında da yararlanılması, 
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8- Radyoaktif Madde ölçümünü yapılabilecek sadece çok küçük bir el cihazının olduğu, 
Türkiye'ye radyo aktif madde içeren eşyaların girmesini engellemek ve bu konuda etkin bir 
denetim kurmak amacıyla, Kapıkule ve Hopa sınır kapılarında bulunan ve araçlar saha içerisine 
girerken uyarı veren Radyoaktif madde ölçüm cihazlarından temin edilerek, tır giriş-çıkışınm 
yapıldığı kapılardaki uygun mahallere monte edilmesi, 

9- Diğer taraftan; yeni tır ve yolcu işlemlerinin tekemmül ettirildiği sahanın, 360 derece 
dönme kabiliyetine haiz kameralarla mülki idare amirliği ve polis tarafından izlendiği, Öncüpınar 
Gümrük Muhafaza Müdürlüğü'nün ise bu sistemden yararlanamadığı anlaşılmış olup, saha 
içerisinde hakimiyetin sağlanmasına büyük katkı sağlayacağı düşünüldüğünden, Kilis Valiliği 
nezdinde girişimlerde bulunularak anılan Müdürlüğü'nde bu sistemden yararlandırılması, 

10- Giriş çıkış işlemleri bilgisayar ortamında kayıt altına alınmasına rağmen, yolcu 
işlemlerinde îhbar ve Kara Kapılan Takip Programının mahiyetinden kaynaklanan sıkıntılar 
bulunduğu düşünülmektedir. Bahse konu programa göre sadece 1 ve 2'nci şoförün kimlik bilgileri 
sisteme kaydedilerek sorgulanmakta, yolcular ise sayı olarak belirtilmektedir. Her ne kadar otc' 's 
yolcuları liste halinde bildirilmekte ise de, özel araçlan ile Kapıdan giriş-çıkış yapan şahıslhıin 
beraberindeki kimseler için herhangi bir liste verilmemektedir. îşte tam bu noktada zafiyet 
doğmakta, özel aracın şoförünün yanında bulunan kimsenin ihbarlı olsa dahi sisteme kimlik 
bilgileri girilmediği için fiili olarak kapılardan giriş-çıkış yapması imkan dahiline girmektedir. Bu 
nedenle, gümrüklü sahalardan Türkiye'ye giriş-çıkış yapan tüm yolculann pasaportlarına bakılması 
ve bu şahıslann ihbarlı olup olmadığının mezkur sistemden sorgulanması icap etmektedir. Bu 
itibarla, ya şoförler hariç kişi ihbarlannm takibinden vazgeçilmesi ya da bu ihbarlar takibe 
alınacaksa etkin ve sağlıklı bir şekilde takibin yapılabilmesi için tüm yolcu pasaportlarının kontrol 
edilerek anılan programdan sorgulamalanmn yapılması hususunda taşra teşkilatının 
talimatiandırılması, 

11- Bayan yolcuların üst aramalannın sağlıklı bir şekilde yerine getirilebilmesi açısından 
bayan Gümrük Muhafaza Memuru görevlendirilmesi, 

12- Yeni çalışma mahallinde memurların kışın ısmmalannı sağlayacak ısıtma 
sistemlerinin olmadığı, bu ihtiyacın giderilmesine yönelik tesisatın kurulması tespit ve önerilerinde 
bulunulmuştur. 

VII-HAMZABEYLİ KARA HUDUT KAPISI 

Tespit Edilen Sorunlar ve Çözüm Önerileri: 

1- Hamzabeyli sınır kapısının TIR sahası bölümünün 19.06.2005 tarihinde açılmak 
suretiyle hizmete girdiği ancak yolcu hizmet sahasının henüz kullanım dışı olduğu, gerek yolcu 
gerekse TIR işlemlerinin tamamen TIR güzergahı üzerinden yapıldığı, Kapıkule gümrük sahasının 
yap-işlet-devret modeli kapsamında yapılmaya başlanması ve araçlann Hamzabeyli sımr kapısına 
yönlendirilmesi halinde, burada yaşanması muhtemel yoğunluk göz önüne alınarak, bilgisayar 
ağına ait kablolama işleminin bir an önce tamamlanması, gümrük ve gümrük muhafaza 
peronlarında kullanılmak üzere 12 adet (idare tarafından bildirilmiştir.) bilgisayar sistemi 
kurulması, idari bürolarda kullanılacak bilgisayarlann ise bilahare belirlenmesi, 

2- Hamzabeyli projesinin eksik ve yanlış yapımlarından biri olarak karşımıza çıkan 
gümrük hattı dışı eşya satış mağazaları (duty free shop) için gerek TIR gerekse de yolcu salonu 
bölümünde yer ayarlanmaya çalışıldığı, projeye göre söz konusu mağazalann TIR ve yolcu hizmet 
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binalarının içinde yer aldığının görüldüğü, Edirne Valiliği, Edirne Emniyet Müdürlüğü, Bayındırlık 
İl Müdürlüğü ve Başmüdürlük yetkililerince kapıda yapılan incelemelerde, yolcu salonu tarafındaki 
duty free shop'ların yerleri konusunda bir sıkıntı olmadığının tespit edilmesine karşın, TIR 
tarafında bulunan ticari binanın içindeki duty free shop yerinin muayene işleminden sonra yer 
alması ve kontrol dışı kalacak olması nedeniyle, söz konusu yerin personel yemekhanesi olarak 
değerlendirilip, buna karşın ana binada bulunan yemekhane kısmının TIR çıkış duty free shop 
mağazası olarak, yine aynı binadaki emniyet amirliği bürosunun da TIR giriş duty free shop 
mağazası olarak düzenlenmesinin uygun olacağı görüşüne varıldığı, bu saptamaya 
Başkontrolörlükçede de kat ılınılmakla birlikte, yolcu salonu hizmet binasındaki mağaza için 
ayrılan yerin, çevre duvarının hemen yanında yer almış olması nedeniyle, uygun bulunmamasının 
yanı sıra, yolcu hizmet sahasının giriş ve çıkış olarak birbirinden ayrılması halinde, çıkan yolculara 
hizmet etme kabiliyetinin olamayacağı görülmüş, bu nedenle gümrük hattı dışı eşya satış mağazası 
olarak, muayene peronları üzerindeki boş alanın giriş ve çıkış yolcularına ayrı ayrı hitap edecek 
şekilde değerlendirilebileceği, 

Yolcu salonu gümrük sahasının giriş ve çıkış şeklinde bölünmesi halinde, şu anda 
konuşlandırılmış olan sosyal tesis ve tuvaletin yalnız giriş yolcusuna hitap edeceği görüldüğünden, 
çıkış yolcularına hizmet etmek üzere düzenlenecek satış mağazası yakınına bir yere ayrıca 
yapılacak bir tuvalet ile ihtiyaçların karşılanabileceği, 

3- Bulgaristan tarafındaki sahamızın hemen girişinde bulunan ve EŞİT Elektronik 
Sistemler İmalat ve Ticaret Ltd.Şti. tarafından yapıldığı anlaşılan dijital kantarın, aks (dingil) 
sayısına göre dizayn edilip programlandığı ancak dingillerden birini kaçırması halinde yanlış 
sonuçlar verdiğinden halihazırda işlevsiz olduğu, firma elemanınca da yerinde test edilen kantardan 
sağlıklı ölçüm alınamadığı, büğlüne kadar tartım işlerinin saha girişinde bulunan kantar marifetiyle 
yapıldığı, firma ile irtibata geçildiği ve aks sayısını otomatik algılayacak şekilde program 
değişikliğine gidilerek düzeltilebileceği, ancak araçların peş peşe kantara girmesi halinde kantarın 
yine sağlıksız ölçüm verebileceği, programda yapılacak revizyonun ayrıca maliyetinin olacağının 
bildirilmiş olması nedenleriyle, değişiklik sonrası sorun çıkarıp çıkarmayacağı ya da kullanışlı olup 
olmayacağı konusundaki belirsizliğin yanı sıra, sınırdaki kısa tasarlanmış mesafeden dolayı araç 
sıkışıklığına da sebebiyet verme durumu söz konusu olan mevcut kantarın yerine, sahaya giriş 
işlemleriyle birlikte eş zamanlı olarak tartım işleminin de yapılacağı şekilde, gümrük muhafaza 
giriş noktası (Bulgaristan'dan gelirken kullanılan giriş kapısı) peron alanına, çıkış yapacak araçlar 
için inşa edilmiş olan kantar gibi yeni bir kantar yapılmasının çok daha işlevsel ve sağlıklı olacağı, 

4- Gümrük sahası projesine göre akaryakıt istasyonu için herhangi bir yer tahsisinin 
yapılmadığı, ancak Bulgaristan"' tarafıyla yapılan görüşmelerden, Hamzabeyli-Losovo sınır 
kapısının, sahada kurulacak gümrüksüz akaryakıt istasyonu ile satış mağazasının faaliyete 
geçmesine bağlı olarak işlerlik kazanacağı anlaşıldığından, kurulması muhtemel akaryakıt istasyonu 
için saha çıkışında bulunan protokol binasının önündeki alan dışında başkaca uygun bir yerin 
bulunmadığı, 

5- Kaçakçılıkla mücadelede katkısı tartışılmaz olan X-Ray cihazının gümrük sahasında 
konuşlandırılmasının gereklilik arzettiği, her ne kadar projede yer almamış olsa bile, TIR giriş ve 
çıkışına da açık olan Hamzabeyli sınır kapısında en uygun yerin arama hangarına yakınlığı 
bakımından güney doğu kısmı olduğu ancak buradaki alanın yetersizliği nedeniyle sahanın 
genişletilmesine ihtiyaç duyulacağı, o bakımdan alternatif bir yer olarak TIR giriş tarafında bulunan 
fazla yakıtların depolandığı TASİŞ yakıt pompalarının yanındaki boş alanın düşünülebileceği, 
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6- Arama hangarı ile soğuk hava deposunda bir takım eksik ve yanlış yapımlara 
sebebiyet verildiğinden bazı tadilatlar gerektirdiği, arama hangarı olarak yapılan yerin genişlik 
ölçülerinin çok dar tutulmuş olması nedeniyle, TIR ve otobüs gibi büyük araçlar hangara 
alındığında, arama kanalının üzeri tamamen kapatıldığında kanala girilemediği, yükün boşaltılması 
gerektiği hallerde, hangarın darlığı ve taşıyıcı kolonların forklift için çalışma alanı bırakmaması 
yüzünden ve yükü boşaltacak alan da mevcut olmadığından, hangarın ancak, otomobil ve minibüs 
gibi küçük araçlar için kullanılabildiği, bu nedenle hangarın hemen bitişiğindeki kaçak eşya ambarı 
olarak düşünülen deponun ara duvarının yıkılarak, bu alanın da dahil olacak şekilde tadilata ihtiyaç 
gösterdiği, o takdirde yükleme ve boşaltma işlemlerinin rahatlıkla yapılabileceği, ayrıca arama 
hangarının eksik kalan giriş rampasının ve iki kanatlı açılır kapamr kapısının süratle tamamlanması 
gerektiği, hangar içinde aramalarda kullanılan araç ve gereçlerin/avadanlıkların konulabileceği ayrı 
bir bölümün kapalı hale getirilmesine de ihtiyaç duyulduğu, 

7- Soğuk hava deposu giriş kapısının 2,00x1,50 metre ebadında, palet yüklü bir forklift 
aracının ise 2,20x2,40 metre ebadında olduğunun bildirildiği, bu haliyle forkliftin içeriye giriş veya 
çıkışına imkan verilmeyeceği, yükleme ve boşaltma işleminin yapılmadığı ve yapılamayacak o 
bakımdan depo kapısın forkliftin giriş ve çıkışına uygun olacak şekilde tadilatına ihtiyaç 
duyulduğu, ayrıca depo önündeki beton alanın forklift aracının rahat çalışmasını sağlayacak şekilde 
genişletilmesi gerektiği, 

8- Ayrıca, soğuk hava deposu ile hangar arasındaki boşluğa tel örgüden başlayarak 
araçların yanaşıp rahatça yük indirebileceği ve forklift aracına da uygun düşecek şekilde üstü kapalı 
bir arama platosu yapılmasının uygun olacağı, 

9- Araç yüklerinin indirilip yüklenilebilmesi için bir adet forklift aracına, kaçak 
yakalama olaylarının görüntülenebilmesi için bir adet dijital kameraya, uyuşturucu yakalamalarında 
yakalanan maddenin tahlili için IONSAN cihazına, yakalanan maddenin tartımı için hassas 
elektronik teraziye, insan kaçakçılığında daha etkin bir mücadele için gaz data cihazına (Analyzer) 
ihtiyaç duyulduğu, 

10- Kapıda güvenlik kamera sistemin mevcut olmadığı, kapıyı daha güvenli kılmak 
adına, sahanın her tarafını kontrol altına alacak kamera sisteminin (CCTV) faaliyete 
geçirilmesinden fayda umulduğu, ayrıca amacına dönük kullanılmak kaydıyla, giriş ve ç. 
kapılarında plaka okuma sistemi (POS) ve nükleer radyoaktif detektör sisteminin kurulmasının 
yararlı olacağı, 

11- Bulgaristan tarafından Hamzabeyli hudut kapışma açılan yolun mümkün olduğunca 
düz ve direkt olması gerekirken, virajlı olarak yapılmış olmasının trafik yönünden sorun 
yaratabileceği, diğer taraftan, yolcu hizmet sahasını Lesovo sınır kapısına bağlayan ve Bulgaristan 
toprağı olduğu bildirilen yolun, yaklaşık 30 metrelik bağlantısının henüz yapılmamış olduğu, 
konuyla ilgili olarak Bulgaristan tarafıyla yapılan görüşmelerden, söz konusu yola ilişkin 
bağlantının kendileri tarafından yapılacağının belirtilmiş olmasına rağmen, halen tamamlanmamış 
olduğu, bu konuda girişimlerde bulunulması gerektiği, 

Keza, Türkiye tarafından Hamzabeyli gümrük sahasına girmek ve çıkmak için 
kullanılan kapının hemen girişindeki yol bugün için yeterli görünse bile, ileride tamamen yetersiz 
kalacağı, giriş ve çıkışlarda tıkanıklığa sebebiyet vereceği müşahede edildiğinden, kapıya yakın bir 
alanda ya göbekli bir kavşak ya da her iki güzergahın rahatlıkla kullanılmasını sağlayacak şekilde, 
sözü edilen yolda gerekli düzenlemelerin yapılmasının icap ettiği, 
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12- TIR hizmet sahasına eksik işlemle gelen araçların sorunlarının çözümlenmesine 
kadar geçecek süre için park etmelerini mümkün kılacak şekilde, tampon bölge tarafındaki protokol 
binasının arka kısmında bulunan boşluk alanın park alanı olarak düzenlenmesi, aksi halde zaten 
sınırda kısa tutulmuş olan giriş mesafesinde trafik yoğunluğunun yaşanabileceği, 

13- TIR hizmet sahası ile yolcu hizmet sahasının tel örgülerle birbirinden ayrılmış 
olduğu, ancak Türkiye kapısı tarafında kapatılmayan yaklaşık 12-14 metre arası açık bir kısmın 
bulunduğu, bu kısmın da ya tamamen ya da sürgülü bir bariyer sistemi ile kapatılması gerektiği, 
bununla birlikte, yolcu salonu ile TIR tarafını birbirinden ayıran tel örgünün kapılara yakın 
bölümlerine birer adet olmak kaydıyla geçiş noktalarının açılabileceği, 

Gerek TIR hizmet sahası gerekse de yolcu hizmet sahasının giriş ve çıkış 
güzergahlarının henüz birbirinden ayrılmamış olması nedeniyle, her iki tarafın giriş ve çıkış 
bölümlerinin tel örgülerle birbirinden ayrılması gerektiği, 

14- Hamzabeyli sınır kapısındaki hizmet binaları içinde yolcu ve TIR kısımları için ayrı 
ayn cep ambarı ile yolcu beraberi eşya amban olarak hizmet verecek bölümlerin oluşturulması 
gerektiği, 

15- Hudut kapısının Edirne şehir merkezine yaklaşık 45 km., Lalapaşa ilçesine ise 20 
km. mesafede olduğu hususu da göz önüne alınarak, olası yangınlara karşı kullanılacak bir itfaiye 
aracı ile acil sağlık sorunlarına müdahale edecek bir adet ambulans ve yangın söndürme cihazlarına 
ihtiyaç duyulduğu, 

16- Hamzabeyli sınır kapısında cep telefonlan ile sağlıklı görüşme yapılamadığı, 
özellikle hizmet binaları içinden hiç görüşülemediği, bu nedenle cep operatörleri nezdinde gerekli 
girişimlerde bulunularak, saha dışında uygun bir yere baz istasyonu kurulmasının sağlanması, ya da 
sağlıklı bir iletişim için gümrük sahasının içinde belirlenecek bir yere role sisteminin kurulması 
gerektiği, 

17- TIR hizmet sahasındaki peronların bir kısmının, TIR geçişlerine kolaylık sağlamak 
üzere yükseltilmesi çalışmasının tamamlandığı, ancak her iki kapıdaki gümrük muhafaza kayıt 
bürolarının henüz TIR geçişlerine uygun olarak düzenlenmediği, yine her iki kapıda bulunan 
Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği odalarının, sahaya bakan tarafının duvarla örülü olması 
nedeniyle saha denetiminin engellediği, sahayı görecek şekilde saydam olarak düzenlenmesi ile 
düzeltilmesi gereken çalışma -peronlarının sürücüsü araçtan inmeden işlem yapılacak şekilde 
yükseltilmesi, ayrıca bazı buralardaki camların ters açılmasından dolayı işlemlerin yavaşlamasına 
sebebiyet verildiği, bunların yana doğru açılan cam sistemine göre dizayn edilmesi gerektiği, 

18- Denetimlerin sağlıklı bir şekilde icra edilebilmesi ve muhtemel kaçakçılık risklerine 
karşı alınabilecek tedbirlerden biri olmak üzere; Hamzabeyli sınır kapısı projesinde yer alan satış 
mağazalarının (duty free shop'ların), kafeterya, lokanta, büfe, tuvalet ve benzeri tüm sosyal amaçlı 
tesislerin yap-işlet-devret modelinde olduğu gibi benzer bir uygulama ile tek bir firmaya ihale 
edilmesinin uygun olacağı, 

19- Gümrük ve Gümrük Muhafaza idarelerinde çalışan personelin verimliliği ile 
idarelerin norm kadro yapısı, geçici görevlendirme ve rotasyon kuralları gibi sistemin özüne ilişkin 
hususlara kalıcı ve esaslı bir formül üretmeksizin etkin bir hizmet planlamasının yapılamayacağı, 
bunun da ihtiyaçlara cevap veren bir modelin ya da sistemin hayata geçirilmesinden geçtiği, esasen 
yer değiştirmelerin, Başmüdürlüklerin bulunduğu yere dayalı olmaktan çıkartılıp, atamalardaki 

- 1 1 7 -



TBMM B:3 4 .10 . 2006 O: 3 

kuralların, hizmetlerin niteliğine, başka bir deyişle, icra edilen benzer ya da aynı hizmetlere göre 
belirlenmesi gerektiği, şöyle ki; taşra gümrük idarelerinde çalışan personel için Havalimanları 
(yolcu hizmetleriyle sınırlı havalimanlarında istihdam edilecek gümrük personelinin gümrük 
muhafaza idaresine bağlı olacak şekilde), Deniz Limanlan, Sınır Kapıları, ve İç gümrükler olarak; 
taşra gümrük muhafaza idarelerinde çalışan personel için ise, Havalimanları, Deniz Limanları, Sınır 
Kapılan ve Kaçak idareleri (iç gümrüklerde istihdam edilmesi gereken gümrük muhafaza 
personelinin gümrük idarelerine bağlı olarak görevlendirilmesi) şeklinde dörtlü bir sınıflandırmaya 
gidilmesi ve her bir sınıfın işleyişinin (atamasının) oluşturulacak bir program dahilinde kendi iç 
bünyesinde uygulanması, 

Böylesi bir düzenleme neticesinde; 

-Taşra kadrolarında görev yapan personelin, istihdam edilecekleri sınıflarda yer alan 
tüm idarelerde, görev yapmalannı mümkün kılacak süre birkaç ay gibi sınırlı olmaktan çıkarılıp, 
havalimanı sınıfında yer alacak her bir grup için (memuriyette geçecek süre 30 yıl olarak 
düşünüldüğünde) 15'er yıl üzerinden, gruplardaki beş idarenin her birinde en az 3 yıl gf ~v 
yapacak şekilde programlanabileceği, dolayısıyla personelin görev yapacağı yeri öncesinucn 
bilmesine fırsat ve imkan veren söz konusu planlama ile, çalışanına çok daha üretken, verimli ve 
mutlu bir hizmet etme olanağının tanınmış olacağı, 

-istisnai hallerde başvurulması gereken ancak yaygın bir uygulama halini alan geçici 
görevlendirmelerin sonlandırılmasının mümkün olacağı, 

-Sınıflar içinde yer alan tüm idarelerin ayn ayn norm kadrolarının belirlenmek suretiyle, 
her bir sınıfın ihtiyacı olan toplam personel kadrosunun belirleneceği ve böylece Gümrük 
Müsteşarlığının özellikle taşra kadrosundaki personel sorununun niceliğinin ve niteliğinin 
iyileştirilmesinde, olması gereken düzeye çıkanlmasmda önemli bir katkı sağlayacağı tespit ve 
önerilerinde bulunulmuştur. 

VIII-Kapıkule Gümrük Sahası: 

a) Tespit Edilen Sorunlar: 

1- Sahayı çevreleyen tel örgülerin ve sahanın ışıklandırmasının yetersiz olduğu, " 
sahası ve Yolcu Salonu arasında geçiş ile eşya alış verişinin mümkün olduğu, 

2- TIR giriş ve çıkış sahalan arasında geçişleri engelleyen bir tedbir bulunmadığı ve 
araçların geliş ve gidişlerinde belirli bir düzenin olmadığı, 

3- Gümrük sahasında Türkiye'ye giriş yapan araçlann gümrük muhafaza idaresi 
tarafından yapılan ilk kayıttan sonra, aracın ihbarlı çıkması durumunda tekrar manevra yaparak 
Türkiye'den çıkış yapabileceği, 

4-Gümrük hattı dışı eşya satış mağazalannın sayıca çok fazla ve birbirlerinden oldukça 
dağınık yerlerde oldukları ve bu haliyle tam olarak denetimlerini sağlama olanağının bulunmadığı, 

5-Gümrük sahasında yakalanan araçlann konulduğu sundurmada nöbet bekleyen bir 
gümrük muhafaza veya Tasiş memuru bulunmadığı, 

6-Jandarma karakolunun girişinde bulunan binanın mülkiyetinin Gümrük Muhafaza 
Başmüdürlüğü'ne ait olduğu ancak halen Jandarma tarafından depo gibi kullanılmakta olduğu, 
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7-Gümrük muhafaza idaresinde mevcut köpeğin bakımından sorumlu memurun da nöbet 
görevi gibi farklı görevlerde istihdamının köpek kullanımında beklenen verimi sağlayamadığı, 

8-Personel sayısı ve niteliğindeki yetersizlikler ile geçici personel uygulamalarından 
kaynaklanan sorunların gümrük muhafazanın sahadaki etkinlik ve kontrolünü azalttığı, 

9-Hatah yazılan isim ve araç plakalarının Kaçak İstihbarat Müdürlüğüne uğranılarak 
düzelttirilmesi, kaçak istihbarat memurlarının sahada meydana gelen hemen her türlü olayda 
yardımına başvurulması bu idare personelinin verimli çalışmasım güçleştirdiği ve asli 
fonksiyonlarını icrada zorlanmaları sonucunu doğurduğu, 

10-X-Ray cihazının zaman zaman arızalanması ve İhbarlı olduğu için X-RAY cihazına 
yönlendirilen araçların, bir firmanın bütün TIR'lanm içerecek şekilde belirlenmesi nedeniyle 
yakalama oranının çok düştüğü ve etkinliğinin azaldığı, 

11-X-RAY cihazının yakınında bulunan kapalı hangarda kanal içinden bir aydınlatma 
bulunmadığı, 

12-Soğuk hava deposu içinde getirilen eşyanın aranmasına olanak sağlayacak alt yapı 
donanımının sağlanmamış olduğu tespit edilmiştir. 

b-Çözüm Önerileri: 

1-Sahada işlem görmekte olan araçların düzenli biçimde park etmelerine olanak 
sağlayacak şekilde, 200-250 TIR alma kapasitesine sahip olan bir park yapılması ve berber büfe 
gibi işyerlerinin de bu alanda hizmet vermesi, 

2-Yeni saha düzenlemesiyle birlikte, giriş ve çıkış kapılarında personel ve ziyaretçiler için 
özel kart ve turnikelerle kontrol edilen ayrı kapı düzenlemesi, saha içindeki tüm geçişlerde kart 
sistemi uygulanması, görevli olmayan araçların sahaya girişine izin vermeme konularının'mutlaka 
uygulamaya geçirilmesi, 

3-Mümkün ise, gümrük hattı dışı eşya satış mağazaların tek bir çatı altında, tek bir firma 
olarak hizmet vermesinin sağlanması, 

4-Halen Ulaştırma Bakanlığı'nın sahadaki görevine ilişkin olarak binalarının 
konumlarından kaynaklanan sorunların yeni yapılanmada giderilmesi, Ulaştırma Bakanlığı 
birimlerinin gümrük sahasından kaldırılması durumunda da Bakanlığın bilgi işlem sistemi ile 
Gümrük Müsteşarlığı Bilge sistemi arasında gerekli veri akışım sağlayacak bir düzenlemeye 
gidilmesi, 

5-Başbakanlığın 2006/11 sayılı Genelgesi'nin uygulamaya sokulmasını sağlayacak 
önlemler alınması, Kapıkule'deki gibi hem özel kullanıma hem de ticari kullanıma mahsus araçların 
giriş ve çıkışlarının ayrı kapılardan yapılmadığı yerlerde uygulamanın nasıl olacağının açık olarak 
belirlenmesi, 

6- Sahanın, yeni yapılanmada tel örgüler yerine ihata duvarlarıyla çevrilmesi, bu 
duvarların da insan ve eşya kaçışım önleyecek düzeyde yükseltilmesi, sahanın modern standartlara 
uygun ışıklandırılması, 

- 1 1 9 -



TBMM B:3 4 .10 . 2006 O: 3 

7- Bulgaristan tarafından gümrüklü sahaya giriş yapan araçların gümrüğe gitmelerini 
zorunlu kılan bir düzenleme yapılması, 

8- Kaçakçılık aramalarına mahsus hangarlardan bilisinin kapalı, ışıklandırılmış, TIR'ın ı 
dorse seviyesine gelecek yükseklikten başlayan bir kapıya sahip olması ayrıca sahaya bir soğuk 
hava deposunun da inşa edilmesi, 

9- X-Ray cihazına yönlendirilecek araçlara mahsus bir güzergah ayrılması, buraya 
gelecek personelin kısa sürede intikaline olanak sağlayacak bir geçit yapılması, 

10- Kaçakçılığı caydırıcı etkisi göz önüne alınarak Narkotik köpeğin daha sık ve etkin ] 
kullanımına yönelik tedbirlerin alınması, 

11- Gümrük muhafaza idaresinin personel sayısmda bir artışa gidilmesi ve geçici 
görevlendirme uygulamasının olabildiğince çabuk sona erdirilmesi, 

12- Şu anda uygulanan, yolcular tarafından getirilen başta et olmak üzere gıda 
maddelerine ilişkin olarak çukur açarak imha yöntemine son verecek bir yöntem geliştirilmesi ve 
gerekli altyapı düzenlemesinin yapılması, 

13-KapıkuIe gümrük sahasında yapılacak yeni düzenlemeler sırasında gerek yolcu 
işlemleri gerekse ticari taşımalarla ilgili yaşanması muhtemel sorunların çözümüne ilişkin olarak; 

a) Hamzabeyli kapısının daha etkin kullanılması, 

b) inşaatın aşamalı olarak gerçekleştirilmesi, 

c) Kapıkule TIR sahası inşaatı devam ederken Hamzabeyli'de mümkün ise X-RAY 
cihazının kurulması, 

d)İşlemlerin Hamzabeyli sınır kapısına kaydrnlmasıyla, gümrüksüz eşya satış 
mağazalarının sınırlı da olsa bu kapıda açılması, akaryakıt ile ilgili işlemlerin de Hamzabeyli • 
yapılması, 

e) Kapıkule'de atıl vaziyette kalacak personelin, başta Hamzabeyli olmak üzere diğer 
kapılarda görevlendirilmesi 

önerilerinde bulunulmuştur 

IX-Cilvegözü Gümrük Kapısı: 

a) Tespit Edilen Sorunlar: 

1- Cilvegözü Gümrük Sahasında görev yapan Gümrük ve Gümrük Muhafaza 
Memurlarının sayısının yetersiz oluşunun, sahanın güvenlik ve denetiminin sağlanmasında 
zafiyetlere ve sahada kamu otoritesinin sağlanamamasına yol açtığı, 

2- Sınır ve sahanın dış güvenliğinin yeterince sağlanamamış olduğu, Cilvegözü Gümrük 
Kapısı ile Suriye Kapısı arasında yaklaşık 2-3 km. uzunluğunda bir tampon bölge bulunduğu, her ne 
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kadar bölgede bir askeri karakol mevcutsa da, özellikle gece vakti yeterli güvenlik tedbiri ve 
gözlem kabiliyeti bulunmadığından, Suriye tarafında açılan ve yakın zamanda faaliyete geçen free 
shoptan büyük miktarlarda satın alman içki, sigara vb. maddelerin araçlara yüklenip, tampon 
bölgede indirilerek sırtçı tabir edilen kaçak eşya taşıyıcıları veya binek hayvanlan vasıtasıyla 
gümrüklü sahanın dışından Türkiye'ye yasadışı girişinin yapılması ve iç piyasada büyük 
miktarlarda satılmasının mümkün olduğu, gümrüklü sahanın dışındaki sınır güvenliğinin yeterli 
olmaması, çeşitli yöntemler kullanılarak akaryakıt, içki, sigara vb. mal ve eşyaların gümrüklü 
sahanın dışından yurda kaçak olarak sokulmasına uygun bir zemin hazırladığı, 

3- Cilvegözü Gümrük Sahasının fiziki altyapısı, bölgenin özellikleri de dikkate 
alındığında yetersiz bir durumda olduğu, sahanın, giriş ve çıkış peronlarının birinden diğerine araç 
ve insan geçicine imkan sağladığı, giren araçların türlerine göre belirli peronlarda düzenli bir 
şekilde ilerleyerek gümrük muayenesine girmesine imkan vermeyen, sahada bekleyen araçlar ile 
gümrüğe teslim edilmiş araçlar için güvenli bir park yeri bulunmayan, yasadışı olarak girmek 
isteyenlerin rahatlıkla girip çıkmasına müsait alçak bir ihata duvarı ve üzerinde ezilmeye ve 
kesilmeye müsait ince bir tel örgü bulunan, kapah bir arama hangarı bulunmayan, giriş ve çıkış 
kapılarında araçların güvenli olarak kontrollerinin yapılarak giriş ve çıkışlarının sağlanması 
noktasında sıkıntı yaşanan ve araç trafiğini kaldıramayan bir yapısının bulunduğu, sahanın çevre 
duvarlarının alçak oluşu, duvar üzerindeki tellerin çelik olmaması ve dışarıda daha önce askeriye 
tarafından yapılan devriye hizmetlerine son verilmesi nedeniyle kolayca tahrip edilerek aşılmaya 
müsait bir hale geldiği, sahanın yeniden inşa edilecek olmasından dolayı bu duvarların ıslah 
edilememesi nedeniyle, sahaya kontrolsüz bir çok kişinin girdiği, bunların da hırsızlık ve 
başkalarının pasaportlarını kullanma gibi çeşitli yöntemler kullanmak suretiyle gümrüksüz satış 
mağazalarından alınan veya yurtdışından getirilen sigaraları girdikleri yoldan geçirerek Türkiye'ye 
soktukları, bu alanların fazla Solması ve bu çevreyi kontrol altına alabilecek yeterli personel 
olmaması nedeniyle bu yolların son zamanlarda fazla kullanılmaya başlandığı, Hudut Kapıda 
oluşturulan bir ekipçe küçük araçlarda ön arama başlatıldığı, yapılan bu ön arama sayesinde araç 
içinde ve bagajında getirilen özellikle sigaranın sahaya girmesi bir ölçüde önlendiği, buna karşın 
sahadaki olumsuzlukların giderilemediği ve bu durumun yerel basma da konu olmaya başladığı, 

4- Sahaya kontrolsüz giren kişilerin hırsızlık ve kaçakçılık gibi suçlan işlemelerinin, 
memurları tehdit etmelerinin ve fiili salamlarda bulunmalarının olağan hale geldiği, 

5- Cilvegözü Gümrük Sahası görev alanında ticari anlamda uluslararası yolcu taşımacılığı 
yapan yaklaşık 500 e yakın taksi bulunduğu, söz konusu araçların muafiyet hakkını haksız kazanç 
yöntemine dönüştürerek suistimal ettikleri ve vergi kaybına yol açtıkları, denetimler 
sıklaştırıldığında araç sürücü ve sahiplerinin toplanarak çeşitli şekillerde yerel idarecilere baskı 
yaptıkları, saha içerisinde kargaşa çıkardıkları, araçların çoğunun gerek depo gerekse diğer aksam 
ve parçalar açısından standart dışı oldukları, çoğunun bırakın yurtdışı yolcu taşımacılığım, trafiğe 
çıkmak için dahi gereken standart ve niteliklerden yoksun oldukları, bir kısmının, zula tabir 
edilebilecek normal bir araçta olmaması gereken bölümlerinin olduğu, bu vaziyetlerine rağmen her 
gün gerekli izni alarak yurtdışına gidip geldikleri, bu hususla ilgili işlem yapılmak istendiğinde araç 
sürücü ve sahiplerinin toplanarak çeşitli şekillerde yerel idarecilere baskı yaptıkları, saha içerisinde 
kargaşa çıkardıkları, 

6-Suriye'den Türkiye'ye gelen taksi sürücüleri veya sahipleri, free shoplardan eşya alacak 
paraya sahip olmamakla birlikte yolcu olarak getirdikleri ve muafiyetten yararlanma haklan olan 
şahıslar adına aldıkları içki ve sigaraları yasal olarak yurda sokup kar elde ettikleri, zaman zaman 
bazı taksicilerin yasal haklan olmayan içki, sigara, çay ve diğer freeshop mallarını değişik 
yöntemler kullanarak Türkiye'ye sokmaya çalıştıkları, gümrük ve özellikle gümrük muhafaza 

- 1 2 1 -

/ 



TBMM B:3 4 . 10 . 2006 O: 3 

personelinin bu tür kişilerle sürekli olarak meşgul olmasının, asli görevleri olan kaçakçılığı önleme 
bağlamında yeterli seviyede gözlem, istihbar! çalışma ve risk analizi yapma imkanım 
bulamamalarına yol açtığı, bu durumda da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı gibi ülke güvenliği 
açısından büyük önem arz eden suçların ortaya çıkarılmasında zorluklar yaşandığı, 

7- Günübirlik giriş-çıkış yapanların toplu olarak giriş-çıkış yapmaları nedeniyle 
izdihamlar meydana geldiği, bu kişilerin görevli memurlar tarafından yapılan uyan ve ikazlara 
riayet etmediği, kargaşa yaratma yöntemi ile kural dinlemeyerek getirmiş oldukları fazla ve özel 
izne bağlı malları yasadışı yollardan yurda sokmaya çalıştıkları ve bunun için zaman zaman sahaya 
hırsızlık amacıyla giren çocuk yaşta kişilerden de yararlanma çabasına girdikleri tespit edilmiştir. 

b- Çözüm Önerileri: 

1- Gümrük Muhafaza Memuru sayısının arttırılması suretiyle 12 saat nöbet 24 saat 
istirahat şeklinde nöbet düzenine geçilerek personelin verimliliğinin arttırılmasının, sahadaki 
Kaçakçılık İstihbarat Narkotik Bölge Amirliği'nin 2 adet yoğunluk ölçüm cihazı ile 1 adet hiz- 't 
aracı dışında araç-gereç ve narkotik köpek ihtiyacı bulunmamakla beraber, bilgisayarının 
yenilenmesinin faydalı olacağı, bunun haricinde personel sayısının arttırılarak daha etkin 
çalışmasının sağlanması, 

2- Kaçakçılık açısından son derece stratejik bir coğrafyada bulunan Cilvegozü gümrük 
kapısında Gümrük Muhafaza Teşkilatının Kaçak İstihbarat ve Takibat alanında son derece etkin 
olması gerekirken, memurların yılgın, moral ve motivasyonlarını kaybetmiş ve isteksiz oldukları, 
bu durumun personel yetersizliği ve yoğun taksi trafiğinin beraberinde getirdiği sorunlar ile nokta 
tayinli olmayan personelin kısa süre sonra giderim düşüncesiyle hareket etmeleri, neredeyse sadece 
ihbarlı araçların aranması ve icrah araçların Kara Kapılan Araç Takip Programı yardımıyla takibine 
dönüşen rutin çalışma temposundan kaynaklandığı, bu durumun sahada giriş çıkış yapan Tırların 
yeterince arama, kontrol ve denetime tabi tutulamamasına yol açtığı, bu durumun önlenmesi ve 
Gümrük Muhafaza Teşkilatının asli görevini gerektiği şekilde yerine getirebilmesi açısından; 

Kaçakçılık İstihbarat ve Narkotik Gümrük Muhafaza Müdürlüklerinin; görevi sahada 
yalnızca istihbarat, risk analizi ve operasyon olan, nokta tayinli personelden oluşan, araç, gereç ve 
personel açısından hiçbir sıkıntısı olmayan ancak bu araç ve gereci (narkotik köpek, fiberesk 
yüzey tarama aleti vs.) merkezce belirlenecek sayı, süre veya diğer standartlar dahilinde her iş günü 
kullanan, gittiği her idarede aynı görevi yapan, konusunda yetenekli ve uzman personelden oluşan, 
işlemleri rutin teftiş dışında belirli aralıklarla denetlenen, personeli performans denetimine tabi 
tutulan, yaptığı görev ve varlığı gümrüklü sahada hissedilen idareler şeklinde hizmet vermesi, bu 
uygulamanın kaçakçılık açısından risk taşıyan tüm gümrük kapılanna yayılması, personel 
eksikliğinin gümrük muhafaza hizmetlerinin hiçbir etkinlik taşımadığı idarelerdeki işlemlerin 
gümrük idarelerine devri yoluyla oluşacak personel sayısındaki artışla karşılanabileceği 
düşünüldüğünden bu konuda gerekli mevzuat değişiklerinin yapılması, 

3- Sahayı çevreleyen ve buradan kolaylıkla içeri girilebilen duvarların, sahanın yeniden 
inşaatına başlanıncaya kadar daha güvenli yüksekliğe getirilerek, üzerindeki tellerin kesilemeyen 
helezonlu tel ile değiştirilmesinin, Askeri emniyet bölgesi sayılan saha duvarları dışında asker 
devriyesinin sıklaştırılarak sahaya yasa dışı girişlerin önlenmesinin ve Türkiye Kapı dışında önleme 
araması yapan Jandarma personelinin, sahaya giren yetkisiz kişilerin saha dışına çıkartılması 
amacıyla her gün Gümrük Muhafaza tarafından yapılacak uygulamaya katılmasının ve bu suretle 
sahada zaafa uğradığı açık olan kamu otoritesinin yeniden tesisinin, 
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4- Gümrük sahasının yeniden yapılma faaliyetinin başlaması halinde sahada oluşacak 
düzensizlikler nedeniyle gümrük hattı dışı eşya satış mağazalann kontrolünün tamamen imkansız 
hale geleceği de göz önüne alınarak, inşaatın başlaması ile birlikte bu mağazalann kapatılması, 

5-Günübirlik giriş-çıkış yapan yolcu ve araçlara daha önce Mülki İdare Amirliğince 
getirilen kısıtlamalann devam ettirilmesinin, bu yönde özellikle giriş-çıkış yapacak taksilerin 
işlemlerinin 09.00-18.00 arasında yapılmasının ve bu saatler haricinde sahaya taksi alınmamasının, 
standart dışı depoya sahip araçlarla ilgili olarak; Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 01.03.2005 / 
05125 gün ve sayılı yazısında belirtildiği şekilde Ulaştırma birimlerince gereğinin yapılmasının 
sağlanmasının, bu sağlanamıyorsa işlemlerin resmi yazıyla merkeze intikal ettirilmesi, 

6- Gümrüklü sahanın dışından yapılması muhtemel kaçakçılık olaylanna karşı diğer 
kolluk kuvvetleriyle eşgüdüm içerisinde mücadele yürütülmesi, 

7- Gümrüklü sahanın dış güvenliğinin sağlanması ile ilgisiz kişilerin sahaya 
yaklaştırılmaması hususunda gerekli tedbirlerin alınması hususunda Müsteşarlığımızca gerekli 
girişimlerde bulunulması, 

8- Suriye ile Türkiye arasındaki tampon bölgede özellikle gece vakti oluşabilecek 
kaçakçılık girişimlerine karşı alınması gerekli tedbirlerin yeniden gözden geçirilmesi amacıyla ilgili 
kuruluş temsilcilerinden bir heyet oluşturularak öneriler doğrultusunda gerekli tedbirlerin alınması, 

9- Sahanın yeniden inşası amacıyla yapılan çalışmalar sırasında ortaya konan yerleşim 
planı gümrük ve gümrük muhafaza idareleri açısından da olumlu değerlendirilmekle birlikte; 

a) Giriş-çıkış bölümlerinin sahaya giriş-çıkış yapan araç sürücülerinin araçtan inmeden 
belgelerini ibraz edebilecek şekilde (Kapıkule gümrük sahasında olduğu gibi) inşa edilmesi, 

b) Sahaya giren-çıkan giriş kartı sahibi şahısların denetimi açısından, manyetik giriş-çıkış 
kartı kullanılmasına imkan sağlayacak turnikeler yapılmasının, mülki idare amirliğince tüm giriş 
kartlannın manyetik hale dönüştürülmesinin, giren-çıkan şahıslann bilgisayar sayesinde 
izlenmesinin sağlanması, 

c) Gümrüklü sahanın giriş ve çıkış bölümlerinin sosyal tesislerde dahil hiç bir şekilde 
giriş ve çıkış yapan mükelleflerin bir araya gelemeyeceği, eşya alış verişi yapamayacağı ve 
birbirleriyle temas edemeyeceği şekilde inşa edilmesi, 

d) Türkiye tarafındaki askeri bölgeyi kontrol etmeye imkan sağlayacak uygun bir 
konuma, ilgili kuruluşlar ile de irtibat sağlanarak bir güvenlik karakolu inşa edilmesinin gerekli 
olduğu düşünüldüğünden, söz konusu yeniliklerin mevcut olmaması halinde projeye ilave edilmesi 
önerilmiştir 

X- Gürbulak Gümrük Sahası: 

Tespit Edilen Sorunlar ve Çözüm Önerileri: 

1- Gümrük sahasının genel dununu, fiziki özellikleri ve altyapı bakımlarından önemli 
eksikliklerinin bulunmadığı, ancak Gürbulak Gümrük Sahasının içerisinde bulunduğu bölgenin, 
sosyo-ekonomik ve kültürel yapısındaki olumsuzluklar ve güvenlik problemlerinin, bölgede verilen 
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kamu hizmetlerinin niteliğini ve kamu otoritesini olumsuz olarak etkilediği, mevcut bu durumun 
bütün kamu kuruluşları gibi gümrük idaresinin görev yapmasını güçleştirdiği, 

2) Gürbulak Gümrük Sahası Türkiye'den giriş-çıkış kapısının Önünde gecenin geç 
saatlerinde sahaya izinsiz girmek isteyen yaklaşık 100 kişinin toplandığı, bu kişiler tarafından 
kapıda görevli Gümrük Muhafaza Memurlarının sözle taciz ve tehdit edildiği, bu kişilerin sahaya 
giriş-çıkış yapan TIR araçlarının geçişinin sağlanması amacıyla kapıda bulunan bariyerin 
açılmasından yararlanarak saha içerisine kaçarak girdikleri, kapıda görev yapan 5 veya 6 Gümrük 
Muhafaza Personelinin kapı önünde biriken kalabalığı dağıtmada veya kapının açılmasıyla birlikte 
gümrük sahasına izinsiz girmek isteyen kişileri engellemekte yetersiz kaldığı, belirtilen sebeplerle 
hemen her gün Gürbulak Gümrük Sahasının Türkiye Giriş Kapısında olayların çıktığı, çıkan 
olaylar sırasında görevli Gümrük Muhafaza Personelinin tartaklanıp dövüldüğü, kapıda olay çıkaran 
kişilerin bilindiği, ilgili Cumhuriyet Savcılığı ve Mahkemelerce bu kişiler hakkında caydırıcı ceza 
verilemediği, bu durumun olay çıkaran kişileri cesaretlendirdiği, Gümrük İdare amirleri tarafından 
meydana gelen olaylar ilgili olarak Mülki İdare Amirliği, Emniyet Müdürlüğü ve Askeri Yetkililere 
bilgi verilerek yardım istenildiği, yardım talebinin ilgili birimler tarafından reddedilmediği ar'^k 
herhangi bir yardımda da bulunulmadığı, meydana gelen olaylar sırasında gümrük sahasına i z w z 
girişlerin engellenemediği ve kaçak giriş yapan kişilerin amacının, İran Gümrük sahasından Yolcu 
İşlemleri Sahasına atılan sigaraların veya gümrük sahası içerisinde açık olan Gümrük Hattı Dışı 
Eşya Satış Mağazalarından alman sigaraların yurda usulsüz olarak sokulması olduğu, İran Gümrük 
Yetkililerinden bu konuda yardımcı olunmasının talep edildiği ancak henüz olumlu bir sonuç elde 
edilemediği, 

Açıklanan bu sorunla ilgili olarak, 

a) Gümrük İdare amirleri tarafından, Mülki İdare Amirliği, Emniyet Müdürlüğü ve Askeri 
Makamlar nezdinde gerekli başvuru ve girişimlerde bulunularak, kaçak olarak girişlerin 
engellenmesi amacıyla gereken yardımın sağlanması, bu konuda yapılacak girişimlerde, 
kaçakçılığın önlenmesinin Emniyet ve Askeri Makamların da görevleri arasında olduğunun 
vurgulanması, 

b) İran Gümrük İdaresi ile yapılan görüşmelerde, iki gümrük sahası arasında tampon 
bölge bulunmamasından faydalanılarak İran gümrük sahasından Gürbulak Gümrük Sahasına ı el 
atılması konusunun önemi anlatılarak bu konuda İran Gümrük İdaresinin yardımcı olmasının 
sağlanması ve eşya atılan bölümde yeterli derecede fiziki engel inşa edilmesi, 

c) Gürbulak Gümrük Sahasına Türkiye giriş-çıkış kapısından sahaya izinsiz girmek 
isteyen kişilerin toplanmasının ve sahaya izinsiz girmelerinin önlenmesi amacıyla, kapının yaklaşık 
300 metre ilerisinde bulunan ve Jandarma tarafından kaçak mazotun Türkiye'ye girmesinin 
engellenmesi amacıyla oluşturulan ve sürekli asker bulundurulan kontrol noktasmm, Gümrük 
Sahası Giriş Kapısı'nın yakınma alınarak, gümrük sahası giriş kapısı ile Jandarma kontrol noktası 
arasının yeterli derecede fiziki engel ile çevrilerek jandarma kontrolünden geçmeden ilgisiz 
kişilerin gümrük kapısı önünde toplanmasının ve gümrük sahasına izinsiz girmelerinin 
engellenmesi gerektiği, 

3) Gürbulak Gümrük Sahası'nm Yolcu İşlemlerinin gerçekleştirildiği bölüm ile TIR 
Sahası'nm giriş ve çıkış olmak üzere iki bölümden oluştuğu ancak giriş ve çıkış bölümlerini ayıran 
fiziki bir engel bulunmadığı, her iki sahanın mevcut haliyle giriş-çıkış yapan şahısların birbiriyle 
temas etmelerine ve eşya alıp vermelerine imkan sağlaması açısından her türlü suistimale açık 
olduğu, bu nedenle Gürbulak Gümrük Sahası'nm Yolcu İşlemlerinin gerçekleştirildiği bölüm ile 
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TIR sahasının giriş ve çıkış için ayrılmış yollarının birbirinden yeterli derecede fiziki engelle 
ayrılmasının gerekli olduğu, belirtilen konuda Gümrük İdare Amirlerinin, işletmeci kuruluş olan 
UND'nin Yolcu İşlemleri Sahası ile ilgili olarak Gümrük Sahanın kesin kabulü sırasında vermiş 
olduğu taahhüdün yerine getirilmesini talep ettikleri ancak henüz sonuç alınamadığı, konunun 
sürüncemede bırakılmasının engellenerek UND'nin ivedilikle taahhüdünü yerine getirmesinin 
sağlanmasının ve aynı şekilde TIR Sahasının da giriş ve çıkış olarak fiziki bir engel ile 
ayrılmasının gerekli olduğu, 

4) Yolcu İşlemleri Sahasında açık olan Gümrük hattı Dışı Eşya Satış Mağazası ve TIR 
Sahası içerisinde açık olan iki Gümrük Hatü Dışı Eşya Satış Mağazasının hem giriş hem de çıkış 
yapan kişilere satış yapmasına engel olunması, satış mağazasının sadece giriş veya sadece çıkış 
yapan kişilere satış yapmasının sağlanması için gerekli düzenlemelerin yapılarak, Gümrük Hattı 
Dışı Eşya Satış Mağazalarının denetlenmesi amacıyla görevlendirilen Gümrük ve Gümrük 
Muhafaza Personelinin daha dikkatli davranmasının sağlanması ve amirlerince ilgili personelin sık 
sık kontrol edilmesi, 

5) Bugüne kadar verilmiş olan Gümrük Sahası Giriş Kartlarının iptal edilerek aynı 
yönetmelik hükümleri gereğince yeni Gümrük Sahası Giriş Kartlarının verilmesinin, yeni giriş 
kartları verilirken gümrük sahasıyla ilgisi bulunmayan kişilere giriş kartı verilmesinin özellikle 
engellenmesinin, giriş kartı sahibi olmayan kişilerin gümrük sahasına girişlerine kesinlikle 
müsaade edilmemesinin, Gümrük İdare Amirlerince bu konuda sık sık kontrollerin yapılarak 
görevli memurların denetlenmesi, 

6) Gürbulak Gümrük Sahasında ihtiyaç duyulan personel görevlendirmelerinin ivedilikle 
yapılması, 

7) Gürbulak Gümrük ve Gümrük Muhafaza Başmüdürlüğü'nde görev yapan ve ihtiyaç 
duyulan personeli gösterir listelerde fazla görünen Gümrük Muhafaza Müdür Yardımcısı ve Bölge 
Amiri unvanındaki personelin, ilgili Başmüdürlüğün ^görüşü alınarak ihtiyaç duyulan diğer 
Başmüdürlükler emrinde görevlendirilmesi, 

8) Gürbulak Gümrük Sahasında görevlendirilen her düzeydeki personelin en fazla iki yıl 
süreyle görev yapmasının yerinde olacağı, 

9) Benzerleri Kapıkule ve İpsala Kapılarında kurulmuş olan X RAY cihazlarına ilave 
olarak Müsteşarlığımızca gerçekleştirilmesi düşünülen projeler kapsamında yeni kurulacak X RAY 
cihazlarından birinin öncelikle Gürbulak Gümrük Sahasına kurulması, gümrük sahasının alt 
yapısının buna müsait olduğu ve sahada X RAY cihazı için yer problemi bulunmadığı, Gümrük 
Sahasımn yaptıran ve işleticisi olan UND ile Gümrük Müsteşarlığı arasındaki sözleşmeye X RAY 
cihazının dahil edilmemesinin eksiklik olarak görüldüğü ve Gümrük Sahasımn bu eksikliğinin 
öncelikle telafi edilmesi tespit ve önerilerinde bulunulmuştur 

XI-Dereköy Gümrük Kapısı: 

Tesplî Edilen Soranlar ve Çözüm Önerileri: 

1- Kırklareli İli Belediye Hudutlarından Dereköy Gümrük Kapısına 45 kilometrelik 
virajlı, iniş çıkışlı, son 29 kilometresi tek gidiş dönüşlü orta kalitede asfalt bir karayolu ile 
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ulaşılabildiği, Kırklareli ve civanın kalkındırmak, ekonomik gelişmeyi sağlamak, 2007 Yılında AB 
üyesi olması planlanan bir ülke olan Bulgaristan ile ilişkileri geliştirmek, araç yoğunluğunun bir 
kısmını Dereköy Kapısına yönlendirerek, Kapıkule ve İpsala Hudut Kapılarındaki TIR ve diğer araç 
yoğunluğunu azaltmak için, Kırklareli Dereköy arasındaki bu 45 km yolun süratle çift geliş gidişli 
(duble) hale getirilmesinin uygun olacağı, aynı şekilde Bulgaristan tarafındaki yolunda yetersiz 
olduğu, Bulgaristan tarafındaki bu yetersiz yolların da süratle çift geliş gidişli (duble) hale 
getirilmesinin sağlanması gerektiği, bu konuda ilgili kuruluşlar ve Dışişleri Bakanlığı nezdinde 
girişimlerde bulunulması, 

2- Dereköy Gümrük Sahasının toplam 17.811-m2 alan üzerine kurulu bulunduğu, sahanın 
kapasitesinin araç trafiğinin artması halinde yeterli olmayacağı, bu nedenlerle, Dereköy Gümrük 
Sahasına ait krokilerde gösterilen karayolunun kuzeyindeki 5.094-m2 dolgu alanı ile güneyindeki 
5.333-m2 alanın gümrük sahasına dahil edilmesinin, hafriyat çalışması tamamlandıktan sonra, 
sahanın asfaltlanması ve Türkiye Kapı Nöbet/Görev Nokta/Birimlerinin yeni sahanın batı bitimine 
alınmasının faydalı olacağı, Dereköy Gümrük Sahasının Modernizasyonunun TOBB tarafından 
sağlanması halinde tespit ve önerilerin TOBB tarafından dikkate alınmasının sağlanması, "'"»e 
Dereköy Gümrük Sahasının halen Restoran olarak kullanılan binasımn batısından sahanın udtı 
bitimine kadar uzanan güneydeki istinad duvarının yıkılarak bu atıl alanın da kullanılabilir hale 
getirilmesi, 

3- Dereköy (Aziziye) Gümrük Sahasının Türkiye'den çıkış kısmındaki kantarın çökmüş 
ve tamamen bozuk olduğu, Türkiye'ye giriş kısmındaki kantarın çalışır vaziyette olduğu ancak 
kapasitesinin düşük (80-ton) olduğu, sahanın genişletilmesi ve muhtemelen TOBB tarafından yap-
işlet-devret projesi çerçevesinde yeniden yapılması sırasında girişe ve çıkışa ayn ayrı olmak üzere 
TIR dahil her türlü aracı tartabilecek kapasitede 100'er tonluk birer kantar monte edilmesinin, 
Dereköy Gümrük Sahası yeniden inşa edilene kadar ise mevcut 80 tonluk kantarın sağlıklı işler hale 
getirilmesi, 

4- Dereköy Gümrük Sahasına içerisinde her türlü taşıt aracını alabilecek kapasitede bir X-
Ray cihazı olan ve çabuk bozulabilecek çürüyebilecek eşyanın konulabileceği bir soğuk hava 
deposunu da barındıran kapalı bir arama hangarının yapılması, 

5- Mart 2006 tarihi öncesine kadar başka bir kapıdan giren bir aracın, örne^ , 
Kapıkule'den Dereköy Kapısına gelen ve Dereköy'den Bulgaristan'a çıkış yapmak isteyen bir 
aracın bilgilerinin Kapıkule'den giriş yaptıktan hemen sonra (5-10 dakikada) Dereköy gümrük 
bilgi işlem servisi bilgisayarından görülebildiği, ancak son bir aydır Gümrük Müsteşarlığı 
Muhabere Elektronik Daire Başkanlığı tarafından yapılan bu transferlerin bir hafta sonrasına kadar 
uzaması (gecikmesi) nedeniyle, giren ve çıkmakta olan araçların ilk giriş kayıtlannın gözükmediği, 
bu nedenle Dereköy'de önce aracın giriş kayıt işlemlerinin (mükerrer bir şekilde) yapıldığı ve bu 2. 
giriş işlemine istinaden de çıkış işlemlerinin yapıldığı, bu mükerrer kayıtlar nedeniyle örneğin ilk 
giriş işleminin çıkışı yapılmadığından sanki ilk giren araç çıkmamış gibi bilgisayardan yanlış bilgi 
alınabileceği, bilgisayar kayıtlannın bu nedenle yamltıcı olabileceği, haksız yere cezai işlem 
yapılabileceği; diğer taraftan bu mükerrer giriş çıkış işlemlerinin aslında Ankara Gümrük 
Müsteşarlığı Muhabere Elektronik Daire Başkanlığının bilgisayar işlemcilerinin/programının 
3'etersizliğinden kaynaklanarak mecburen yapıldığı, ancak zorunluluktan kaynaklanan bu kayıtlann 
o kapıdan gerçekte girmediği/çıkmadığı halde girdiği/çıktığı şeklinde yanlış, yanıltıcı ve aslında 
zorunluluktan kaynaklanan usulsüz kayıtlara sebep olduğu, yine Dereköy Gümrük Sahasında son 
bir ay içerisinde gerek Gümrük Muhafaza gerekse Gümrük Taşıt Giriş Çıkış Kayıtlarının 
bilgisayara işlenmesinde programın tıkanması durumuyla daha sık karşılaşıldığı, kayıtların 
gecikmeli ve yolcu ve taşıtlan bekleterek gerçekleştirilebildiği, anlaşılmıştır. 
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Gümrük Müsteşarlığı Muhabere Elektronik Dairesi Başkanlığının işlemci ve 
programlannın azami 2 (iki) dakikada kayıtları tüm gümrük idarelerine transfer edebilecek şekilde 
geliştirilmesi ile açılan her türlü beyannameler dahil Gümrük Müsteşarlığı Muhabere Elektronik 
Daire Başkanlığı Merkez Bilgisayar Hard Disklerine intikal eden tüm bilgilerin Gümrük 
Müsteşarlığı Denetim Görevlilerinin her birine risk analizi yapmaları ve kaçakçılıkla etkin 
mücadele edebilmeleri amacıyla Muhabere Elektronik Daire Başkanlığımız tarafından 
ulaştırılmasının uygun olacağı, 

7- Dereköy Gümrük Muhafaza Müdürlüğü personelinin kaçakçılıkla mücadele görevlerini 
etkili bir biçimde yerine getirebilmeleri için; toplam 10 yeni personele, Dereköy Gümrük 
Müdürlüğü personelinin görevlerini etkin bir biçimde yerine getirebilmeleri için ise toplam 7 yeni 
personele ihtiyaç olduğu, 

8-Kırklareli İli Derejcöy GümrjikrKapısLarası 42 kilometre olup, mesaiye ve nöbete gelip 
gidecek personelin ulaşımı için 10-15 kişilik bir servis aracına ihtiyaç bulunduğu, keza, Gümrük ve 
Gümrük Muhafaza Müdürlüklerine hizmet verecek ve gerektiğinde kaçakçılıktan yakalanan 
sanıklar ile detektör köpeklerin Kırklareli-Dereköy Gümrük Kapısı arası naklinde kullanılabilecek 
bir Ticari Binek Aracının temin edilmesi, 

9- Kaçak olaylarında yakalanan sanıkların gözaltı sürelerinde yemek, içmek ve temizlik 
ihtiyaçları için ödenek olmadığı, keza narkotik detektör köpeklerin yiyecek ödeneklerinin gelmediği 
bu konularda gereğinin yapılması, 

10- Hizmette etkinliğin sağlanması ve suistimallerin önlenmesi açısından, Dereköy 
Gümrüğü dahil tüm Gümrüklü Yer/Saha/Kapı/Servis/Salon ve Makamların, 24 saat kamera ile 
izlenmesini mümkün kılacak, aşikar kameralarla donatılması, bu kayıtların Müdürlük, 
Başmüdürlük, Genel Müdürlük, Müsteşarlık Makamlarınca ve Gümrük Müsteşarlığı Denetim 
Görevlilerince istendiğinde her an ya da geriye dönük biçimde izlenebileceği şekilde bir sistem 
kurulması tespit ve önerilerinde bulunulmuştur 

XII- Yayladağı Gümrük Kapısı: 

a) Tespit Edilen Sorunlar 

1- Yayladağı Gümrük Sahasında, başta tuvalet ihtiyaçlarının giderilmesi, akabinde de 
temizlik, hijyen ve de sair gereksinimlerde kullanma zorunluluğunu bulunan su temini ve 
kanalizasyon sistemi konularında sıkıntı olduğu, 

2- Gümrük Müdürlüğü'nün hizmet verdiği çok sayıda olmakla birlikte kullanılmayan 
onlarca odaya sahip binadaki ısınma ihtiyacı sobalarla, Türkiye Giriş noktasındaki Gümrük 
Muhafaza Nöbet mahallinde ise elektrikli cihazlarla sağlanmaya çalışıldığı, 

3- Yatan bir tarihe kadar mum ışığında görevin ifa edildiği, yolcuların güzergahlarını 
mum ışığına göre tayin ettikleri Yayladağı Gümrük Sahasında, elektrik halen sorun olarak devam 
etmekle birlikte, kesinti sıklığında jeneratörün devreye sokulduğu, 

4- Gümrük sahası içerisinde görev yapan kamu kurum ve kuruluşlarının peısonelimn 
dinlenme, yeme gibi ihtiyaçlanna cevap verecek nitelikte hiçbir mahal ve ortamın bulunmadığı, 
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5- Geçici olarak görevlendirilen personelin barınma ihtiyacını sağlıklı bir şekilde 
karşılayacak her hangi bir yapı ve düzenleme söz konusu olmadığı, 

6- Çam ağaçlarına bağlanmış olarak iptidai bir şekilde sahaya kadar ulaştırılan telefon 
kabloları sebebiyle iletişimin zaman zaman kesintiye uğradığı, 

7- însan ve eşyalann yasa dışı geçiş güzergahı üzerinde bulunan ve bu durumun 
ihtimalinin yüksek olduğu bir bölgede faaliyet gösteren Yayladağı Gümrük sahasındaki Gümrük 
Müsteşarlığına bağlı hizmet birimlerinde teknik cihaz olarak kabul görecek hiçbir ekipman 
bulunmadığı, Hint Kenevir ekimine sıkça rastlanılan bölgede (Türkiye ve Suriye) bu kapsamdaki 
girişimleri engelleme açısından caydırıcılığı ifade eden ve tespitini sağlayan Narkotik Köpeği'nin 
Yayladağı Gümrük Sahasının faaliyete geçtiği tarihten günümüze kadar olan süre içerisinde hiçbir 
tarihte görev yapmadığı, araç ve yolcuların seyrü seferlerinde, tekniği ve teknolojiyi işaret eden 
herhangi bir cihaz kullanımının (on-line, x-ray, yoğunluk vb.) söz konusu olmadığı, 

8- Personel nicelik ve niteliğinin ideal seviyeden oldukça uzak bir halde olduğu, 

9- 2005 yılına kadar geceleri mum ışığı ile aydınlatılan, yine 2005 yılına kadar kış 
aylarında çamur, yaz aylarında toz, toprak içerisinde bulunan ve içerisinde bulunduğumuz 2006 
yılının Nisan ayına kadar da yeterli miktar ve nitelikte suya kavuşturulamayan, personel veya 
yolcuların acil müdahaleyi gerektirir durumda yararlanılacak Ambulans taşıtı mevcut olmayan, ilçe 
merkezine götürülmesi veya- ilçe merkezinden alınması gereken evrak trafiğiyle, birim amir ve 
memurlarının yararlanabilecekleri şoför kadrosunda personel bulunmasına karşın resmi hiçbir araca 
sahip bulunmayan, yolcuların yararlandıkları tuvaletlerde suyu olmayan, 24-24 saat esasına göre 
görev yapan ve Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'nü temsil eden, dolayısıyla da mevzuatın 
Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'ne tevdii ettiği yükümlülüklerin yerine getirilmesinden 
sorumlu bulunan geçici görevli 2 adet Gümrük Muhafaza Memuruna (dönüşümlü çalışılması 
sebebiyle hizmet 1 memur tarafından verilmektedir.) sahip olan, Gümrükler Muhafaza Genel 
Müdürlüğü'nün yükümlü olduğu görevlerin, yaklaşık 6 m2 büyüklüğündeki alana sahip mahaldeki 
1 masa 1 sandalye ile ikmal edilmesine çalışılan, Yayladağı Gümrük Sahası, Genel Müdürlük 
Makamının 10.04.2006 gün ve 593 sayılı Onaylarında yer verilen unsur ve görevlendirme 
bağlamında olumlu kabul edilebilecek hiçbir donanım ve görüntünün söz konusu olmadığı tespit 
edilmiştir. 

b) Çözüm Önerileri: 

1-Yayladağı Gümrük Sahasındaki alt yapı eksiklikleri ve çözüm yollan hususunda 
Başkontrolörlük gözlemlerine dayalı tespitlerle yetinilmeyerek, bu alanda uzman personel 
görevlendirilmesi, 

2- Gümrük ve Muhafaza İdarelerinin sahaya hakimiyet ve etkinliğini arttırmak ve bu 
cümleden hareketle hakimiyet ve etkinliğe yönelik zafiyetlerin giderilmesi açısından ivedilikle 
personelin takviye edilmesi, 

3- Narkotik ve silah ile mühimmat başta olmak üzere bir çok yasa dışı eşya giriş ve 
çıkışma müsait duruma sahip Yayladağı Gümrük Sahasında, belirtilen eşyalann tespitine ilişkin her 
türlü araç, gereç ve teçhizatla donatılması ve bu kapsamda da acil olarak narkotik köpeğe 
kavuşturulması, 

4-PersoneIin yararlanabileceği nicelik ve nitelikteki sosyal tesis tahsis ve tefrişatımn 
sağlanması, 
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5- Personelin mesaiye gidiş ve gelişlerinde yararlanabilecekleri servis aracı ile resmi 
nitelikteki hizmetlerde kullanılmak üzere binek oto tahsisinin gerçekleştirilmesi, 

6- Kaçakçılığın sağlıklı bir şekilde önlenmesi ve izlenmesi açısından bir an önce 
otomasyona geçilmesi, 

7- Harabe haline gelen Gümrük Lojmanları ile ilgili olarak yine teknik açıdan uzman 
personelin tespit ve önerileri doğrultusunda lazım gelen işlerin ikmal edilerek, bu çirkin görünümün 
ortadan kaldırılması önerilmiştir 

XIII- Sarp Gümrük Kapısı: 

Tespit Edilen Sorunlar ve Çözüm Önerileri: 

Sarp Gümrük Kapısındaki mevcut bütün bina ve sair fiziki altyapının tamamen yıkılıp 
Yap-İşlet-Devret kapsamında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yeniden inşa 
edileceği henüz plana son şeklinin verilmediği anlaşılmış; bu nedenle mevcut sahanın fiziki yapısı 
yerine söz konusu plan üzerinde incelemelerde bulunulmasının daha yararlı olacağı, Sarp Gümrük 
Sahasının yeni planının çizilmesinden sorumlu mimar ile yüz yüze yapılan görüşme, sırasında gerek 
Başkontrolörlüğün gerekse sahada görevli Gümrük ve Gümrük Muhafaza Amirlerinin görüş ve 
önerilerinin adı geçen mimara aktarıldığı; söz konusu plan üzerinde yapılan değerlendirmeler 
sonucu plana ilişkin düşünce ve önerilerin aşağıda maddeler halinde belirtildiği, 

1) Sarp Gümrük Kapısı Planında gümrük sahasının giriş ve çıkış olarak ikiye ayrıldığı 
ancak giriş ve çıkış sahasının ortasına inşa edilmesi öngörülen sosyal tesisin tek olarak planlandığı, 
bir başka deyişle, giriş ve çıkış yolculannca ortak kullammına hizmet verecek şekilde iki taraflı açık 
olduğu; bu durumun, giriş ve çıkış yolcu ve sürücülerin birbirlerine karışmasının kontrol, takip ve 
gözetimde güçlük ve kargaşalığa yol açmasının yanı sura kaçakçılık ve benzeri usulsüzlüklere 
zemin hazırlaması bakımından da riskleri beraberinde getireceği düşüncesiyle, inşa edilecek sosyal 
tesislerin giriş ve çıkış olarak kesinlikle birbirinden ayrılması gerektiği, 

2) Gümrük kapılarında, ülkeler için ekonomik, güvenlik ve diğer nedenlerden dolayı daha 
çok risk ve hassasiyet taşıdığından giriş kontrolüne çıkış kontrolüne nazaran çok daha fazla önem 
atfedilmesi ve girişlerin öncelik taşımasının esas olduğu, hal böyle iken; kaçakçılığın meni, takibi 
ve tahkikiyle birinci dereceden sorumlu olan Kaçakçılık İstihbarat Takibat ve Narkotik Gümrük 
Muhafaza Müdürlüğü'nün h'femetine tahsis edilecek karakolun, zanlıları gözlem altında 
bulundurma yerleri, üst arama ve ifade alma yerleri ile taşıtlara ilişkin arama hangarımn sahanın sırf 
coğrafi alan bakımından elverişliliği dikkate alınarak söz konusu planda çıkış bölümüne 
konuşlandırılmasının öngörüldüğü, yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, söz konusu planın, 
anılan ünitelerin sahanın giriş bölümünde yer alacak şekilde değiştirilmesi gerektiği; yine, Sarp 
Gümrük Kapısı Planında, taşıtlar için X-Ray cihazının hem giriş hem de çıkış bölümüne 
konulacağı öngörülmekle birlikte, ilerde bir değişiklik durumunda söz konusu cihazdan sadece bir 
tane konulması halinde, bunun, aynı şekilde sahanın giriş bölümüne konulmasının gerektiği, 

3) Saha içersinde peronlarda verilecek tescil, kayıt, muayene, kontrol, pasaport, ulaştırma 
ve sair hizmetleri ifa eden personelin görev yaptığı mekanlar ile aralardaki bölmelerin saydamlığın 
tesisi için olabildiğince camdan yapılması ve farklı birimlerce verilen hizmetlerin ifası sırasında 
herhangi bir suistimal ihtimaline karşı hizmet yerlerinin dışsal oto kontrole açık olacak şekilde 
aralardaki mesafenin makul düzeyde birbirlerine yakın olması gerektiği, 
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4) Kapıdan giriş ve çıkışlarda zaman zaman radyasyon içeren maddelere de 
rastlanabileceği düşünülerek, söz konusu maddelerin geçici olarak konulabileceği (kurşunla kaplı) 
uygun bir odanın inşa edilmesi; peronda görev yapan personelin kullanımına sunulacak lavabo, 
tuvalet gibi imkanların, personelin görev mahallinden fazla uzaklaşmadan yararlanabileceği 
mesafede tesis edilmesi; sahada görevli personele ait giriş kartlarıyla turnikelerden yapılacak giriş 
ve çıkışların sonradan izlenebilmesine olanak verecek şekilde geçişlerin elektronik-manyetik kayıt 
sistemine tabi olmasının gerekli olduğu, 

5- Türkiye'de akaryakıt, alkollü içki ve sigara üzerinden alman vergilerin çok yüksek 
olması neticesinde, Gürcistan,tarafındaki akaryakıt ile free-shoplardaki içki ve sigara fiyatlarının iç 
piyasaya göre çok düşük kalmasından kaynaklanan yüksek rantların, kapıya yakın her iki taraf yöre 
insanının normal şartlarda söz konusu olmayacak derecede kapıya yoğun ilgi göstermesine neden 
olduğu; bu durumun saha giriş noktasında çok sayıda insanın göze hoş gelmeyen kalabalıklar 
oluşturmasına yol açtığı, söz konusu kalabalıktan kaynaklanabilecek taşkınlıklar sınırda görevli 
askerler tarafından kontrol ediliyor ise de, zaman zaman kapıda görevli gümrük ve gürr "k 
muhafaza görevlilerin sıkıntı ve zorluklarla karşılaştığı ve hatta bazen fevri sözlü ve fiili saldırıca 
maruz kaldığı, 2006 yılında getirilen "gidilen ülkede üç gün geçirme zorunluluğu" ve Türk 
vatandaşlarından 50 $ karşılığı harç alınması uygulamalarının günübirlikçilerin söz konusu 
muafiyet müessesini suiistimal etmelerinin önüne geçilmesi açısından yerinde olduğu, 

Ancak, halen, Gürcistan uyruklu günübirlikçi yolcuların giriş-çıkış sayılarının Türk 
vatandaşlarına göre çok yüksek olduğu; bunda yurtdışına çıkışlarda Türk vatandaşlarından alınan 
harca karşılık, Türkiye ve Gürcistan'ın karşılıklı olarak vardıkları anlaşma ile her iki ülke 
vatandaşlarına üçer aylık sürelerle ücretsiz vize verilmesi uygulamasına geçilmesinin de önemli rol 
oynadığının anlaşıldığı, yukarıda da ifade edildiği üzere; turistik, ticari ve sair normal seyahat amacı 
taşımayan sırf zati ve hediyelik eşya muafiyetinden haksız şekilde yararlanma maksadına haiz 
günübirlikçilerin yetersiz sayıda personelin görev yaptığı kapıya daha fazla iş yükü getirmesinin 
önüne geçilmesinde Türkiye ve Gürcistan tarafından karşılıklı olarak vizenin makul bir seviyede 
ücretlendirilmesinin etkili olacağı, 

6- 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu'nun 14 üncü, Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 
44 üncü maddesinde; "doğal afet, gerginlik, savaş hah, zorunlu göç, ekonomik ve siyasi kriz 
benzeri olağanüstü ve zorunlu hallerde sınır mülki idare amirinin vereceği izin dışında sınır 
kapılarında ve tampon bölgelerde yolcu aktarma, indirme ve bindirmenin yapılamayacağı; 
yolcuların sınır kapısından yaya olarak geçmek suretiyle bir başka taşıta binmesine müsaade 
edilemeyeceği" hüküm altına alınmasına rağmen, Sarp Gümrük Kapısının açıldığı 1988 yılından bu 
yana yolcuların kapıdan yürüyerek giriş-çıkış yapmasma müsaade edildiği; özel ya da toplu taşıma 
aracıyla giriş ve çıkışların daha kontrollü olması bakımından yolcuların saha içersindeki 
denetiminin gerek gümrük gerekse güvenlik açısından daha kolay olacağı, diğer taraftan, taşıtla 
giriş-çıkış zorunluluğunun, günübirlikçiler açısından ilave bir maliyet getirmesi nedeniyle bu türden 
fazla giriş-çıkışları azaltıcı yönünde disipline edici bir işlev göreceği, sahanın gözetimi ve 
yolcuların gümrüğe sevk edilmesiyle görevli Gümrük Muhafaza Müdürlüğü'nün yeterli personeli 
olmamasından kaynaklanan birçok olumsuzluğu da azaltacağı anlaşılan Karayolu Taşıma Kanunu 
ve ilgili yönetmelik hükümleri gereği Sarp Gümrük Kapısından olağan durumlarda sahadan yaya 
geçişlerine son verilmesi uygulamasının tesisi yönünde gerekli girişimlerde bulunulması, 

7- Sahadaki Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı birim tarafından yapılan kontrolün ekseriyetle 
belge üzerinde kaldığı, aracı bilfiil görmeden evraklar üzerinde yapılan kontrolün amaca dönük 
olmayıp büyük ölçüde formalitede kaldığı, gümrük kapılarından giriş-çıkış yapan araçların ilgili 
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mevzuata uygun olup olmadığının belgeleriyle birebir karşılaştırılarak fiilen kontrol ve denetiminin 
yapılmasını mümkün kılacak gerekli koşulların Ulaştırma Bakanlığı'nca sağlanması gerektiği, 

8- Gürcistan'da akaryakıt ürünlerinin %60 daha ucuz olması, taşıt sahipleri ya da 
sürücüleri mutat dışı yakıt deposu kullanmaya sevk ettiği, standart dışı depoların kullanımının 
engellenmesine dönük alınan kararların uygulanamadığı; bunun, yakıt depolarının kontrolü ve 
denetimi ile standarda uygun olmayanların söktürülmesine ilişkin usul ve esasların gerçekçi ve 
sağlıklı bir yapıya kavuşturulmaması ve konuyla ilgili görev ve sorumlulukların emniyet, ulaştırma 
ve gümrük idaresi arasında dağılmış olmasının yarattığı belirsizliklerden kaynaklandığı; mevcut 
uygulamanın standart dışı depolar yoluyla yapılan bir nevi akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele 
etmede yetersiz kaldığı; sonuçta yurtdışından kapıya ekseriyetle mutat dışı depolarla gelen taşıtların 
geriye çevrilmesinin güçlüğü ile standart fazlası yakıtların gümrükçe çekilmesinin eldeki sınırlı 
donanım nedeniyle de çoğu zaman mümkün olmamasını gören sürücülerin konuyu daha çok 
istismar etme yönünde eğilim gösterdikleri, standart dışı yakıt depolan kullanılarak yapılan 
akaryakıt kaçakçılığının yıllardır yapılıyor olmasından kaynaklanan bir alışkanlık ile bir dönem 
bölgesel nedenlerden dolayı tolere edilen ve bu yüzden normal veya meşru olarak görülmeye 
başlanan, bu haliyle sosyal tabanıyla güçlü bir direnç kazanan sorunun çözümünün sadece sınırlı 
sayıdaki personeli ile gümrük ve ulaştırma idaresine havale etmenin gerçekçi olmayacağı; zaten 
netice olarak da uygulamanın formalitede kaldığının açık seçik görüldüğü, bu nedenle, devletin, 
sorunun gerçek büyüklüğüyle orantılı etkin karşı tedbirlerle kararlılığını göstermesi gerektiği, 

Bu çerçevede; taşıtların, yurt dışına çıkış yapmak üzere gümrük kapısına gelmeden önce 
uygun belirli bir noktada yakıt depolarının standart olup olmadıklarının kontrolü ile standart üzeri 
depoların kesin olarak söktürülmesine ilişkin görev ve sorumluluğun doğrudan doğruya kapıya en 
yakın Trafik Şube Müdürlüklerine verilmesinin ve saha içersinde görev yapan kurumların da 
bundan böyle, mutat dışı depoya sahip hiçbir taşıtın gümrük kapısından geçişine müsaade 
etmemeleri, 

9- Yasal düzenlemelerde insani, adalet, ekonomik ve sair amaçlarla getirilen istisna ve 
muafiyet müesseselerinin çoğunun amaçlanan doğrultuda uygulanamadığı; Türkiye'nin, hukuk 
sistemine getireceği istisna ve muafiyet uygulamalarında akılcı ve tutucu bir politika izlemesi 
gerektiği, istisna ve muafiyetlerin çoğunlukla gerçek uygulama amacı dışında suiistimal 
edilmesiyle; uygulamadan amaçlanan ekonomik beklentilerin karşılanamamasının yanı sıra, yapılan 
usulsüzlüklerle devletin vergi kayıplarına sebebiyet verildiği, yetersiz sayıdaki gümrük ve gümrük 
muhafaza personelinin daha fazla meşgul edilmesiyle süratli ve etkin bir gümrük hizmeti 
verilmesinin engellendiği, geçmişten alınması gereken dersler, hatalı istisna ve muafiyet 
uygulamalarında ısrar etmek yerine ya söz konusu uygulamaların tamamen kaldırılması ya da akılcı 
sıkı tedbirlerle disipline sokularak istismarın önlenmesi yönünde çok çabuk hareket edilmesi 
gerektiğini ortaya koyduğu, free-shoplann da bu gün itibariyle, içki ve sigara kaçakçılığın merkezi 
haline geldiği; buralardan mevzuata uygun olarak yapılan satışların önemli bir kısmının bile 
kanunun amacına uygun düşmeyen sözde yolcu günübirlikçiler tarafından bir hakkın kötüye 
kullanılması şeklinde tezahür ettiği; oransal olarak, ihmal edilebilecek sadece çok cüzi bir miktarın 
amaçlanan kapsamda kaldığı, Gümrük Hattı Eşya Satış Mağazacılığının (free-shop) her yönüyle 
acilen masaya yatırılması gerektiği, söz konusu uygulamanın tüm gümrük kapıları açısından 
tamamen kaldırılmasının isabetli olacağı; bunun yapılamaması halinde, giriş yolcuları için söz 
konusu muafiyetin kaldırılarak, sadece çıkış yolcularının yararlanabileceği şekilde gümrük 
kapılarının çıkış kısımlarında faaliyet göstermelerine müsaade edilmesi gerektiği tespit ve 
önerilerinde bulunulmuştur 
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XIV4ZMİR ALSANCAK LİMANI: 

Tespit Edilen Sorunlar ve Çözüm Önerileri: 

1- Şu anda Liman sahası içerisinde B ve C kapılan aktif olarak kullanıldığı, söz konusu 
bu kapılarda da herhangi bir bilgisayar olmadığı için ihbarlı araç kayıtlarının hala manuel bir 
şekilde tutulduğu, bir günde 1000'den fazla TIR ve konteynırın giriş çıkış yaptığı bir kapıda görevli 
2 memurun böylesine ilkel bir uygulama sonucunda ihbarlı bir aracı yakalayabilmesinin gerçekten 
büyük bir basan olduğu, böylesine uyuşturucu veya eşya kaçakçılığı yapılmasına çok elverişli bir 
bölgede güvenliğin sağlanması için mutlak surette gümrükle bağlantılı bir bilgisayar ağının 
kurulması, ya da en azından her iki kapıya da Ter adet bilgisayar konularak hem giriş çıkışların 
kontrollü bir şekilde yapılmasının hem de ihbarlı araçların takibinin sağlanmasının gerektiği, 
böylece işlerin daha hızlı yürüyeceği, kapı önlerinde yığılmaların asgariye indirileceği, 

2- izmir-Gümrük Muhafaza idaresinin önemli bir eksikliğinin de günde yaklaşık 
1000'den fazla konteymra hizmet veren idarede kontrole yönelik olarak bir X-Ray cihazdın 
bulunmadığı, ülkemizin özellikle uyuşturucu trafiğinde güzergah olarak kullanıldığı bilindı^-ie 
göre bazı kara kapılarında da olduğu gibi îzmir Alsancak liman sahasında kullanılmak üzere acilen 
bir x-ray cihazının temini gerektiği, 

3- X-Ray cihazmın yanında soğuk hava depolu arama hangarının da Alsancak Limam için 
acil bir ihtiyaç olduğu, 

4- Açık parsiyel yük kamyonları ve saha adresli TIR araçlarının giriş çıkış işlemlerinin 
yapıldığı nokta olan B kapısında kontrol ve denetimin daha sağlıklı yapılması açısından anılan 
noktaya, sahaya yük getirdikten sonra boş olarak geri çıkan kamyon, kamyonet gibi araçların boş 
olduğunu pratik şekilde gösteren tavan aynası yapılmasının yararlı olacağı, böylece kapıda görevli 
memurun çıkış yapan her aracın üzerine çıkmak zorunda kalmayacağı, 

5- Yapılan gözlemler sırasında B ve C kapılarının fiziki yapılannın gerek yağmurlu ve 
gerekse çok güneşli havalarda kapıda görevli personelin performansını olumsuz yönde etkileyeceği 
kanaati hakim olduğundan, şu anda aktif olarak kullanılan B ve C kapılan ile ilerde kullanılabilecek 
D kapısına, araç kontrol esnasında personeli yağmur ve güneşten koruyabilecek yüksek ta ı 
siperliği yapılması, 

6- Türkiye'ye girecek ithal eşyası hakkında ilgili firmalardan eşyamn mahiyetini gösteren 
bilgileri içeren ve bilgisayarda kullanılabilecek flash disc veya CD temin edilip memurun kullandığı 
bilgisayara yüklenerek personelin iş yükünün azaltılmasmm mümkün olduğu, gelen eşyamn 
kapıdan çıkarak Türkiye'ye girmesi aşamasında memurun söz konusu eşyayı manuel bir şekilde 
deftere yazıp sonra eşya çıkarken düşümünü yapması yerine, kendisine daha önceden Excel 
ortamında verilmiş bilgileri kullanarak bilgisayardan düşümünü yapmasının memura büyük zaman 
kazandırabileceği, 

7-Yukandaki maddede sözü edilen tekliflerin aynen Risk Analizi için de 
kullanılabileceği, bunun için bölgedeki acentelerle görüşülerek gemi henüz limana gelmeden 2-3 
gün öncesinden eşyaya ilişkin belgeler (manifesto-Özet beyan v.b.) Gümrük ve Muhafaza 
Başmüdürlüğünde oluşturulacak birime ulaştırılarak bu birimin Emniyet ve Maliye birimleri ile de 
koordineli bir şekilde çalışmasının sağlanması, gelen bilgilerinde seçiciliğe tabi tutulup Risk profili 
oluşturulması, binlerce konteynerin giriş, çıbş yaptığı Alsancak Limanında bu şekilde bir analiz 
yapılmadığı takdirde yasadışı trafiği klasik tedbirlerle önlemenin çok zor olacağı, 
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8-Dökme maden ihracatı yapılan araçların kullandığı noktada bulunan D kapısının 
güvenliği için gerekli çalışmalar devam etmekle birlikte kapının henüz tam güvenli bir hale 
gelmediğinin müşahede edildiği, halihazırda o bölgede kontrol ve gözetim hizmetleri yetersiz 
olduğundan ve kötü niyetli kişilerin bunu değerlendirmeleri her an için olası bulunduğundan, şu an 
inşaat halinde bulunan D kapısının bir an önce bitirilmesinin gerektiği, 

9- Sahanın değişik noktalarında mevcut kapalı devre kamera sisteminin (CCTV) 
halihazırda Liman Özel Güvenlik Birimleri tarafından kullanıldığı ve Gümrük Muhafaza 
Teşkilatının asli görevlerinden biri olan "Gümrüklü yer ve sahaların takip ve muhafazasını 
sağlamak" görevini bu teşkilatın yerine getirdiği, ancak her ne olursa olsun mevcut sayıları 64 
kişiden oluşan Özel Güvenlik personelinin vardiyalı bir şekilde çalışarak A,B,C,D kapılarında 
hırsızlık, yangın, sabotaj, güvenlik vb. işlerde görev alarak Gümrük Muhafaza personelinin sayıca 
yetersizliğinden kaynaklanan açığı kapattığı, bu bağlamda, caydırıcılığı artıracağı kanaati hasıl 
olduğundan, sahayı, çevreleyen .tel örgülerin değişik noktalarına Liman Sahasının kapalı devre 
televizyon sistemiyle izlendiğini belirten yazılı panoların asılmasının daha da yararlı olacağının 
düşünüldüğü, 

10- Liman sahasına yükleme veya boşaltmaya gelen araçların geliş veya gidişlerinde 
îzmir bağlantı yolunun yetersizliği sebebiyle karayolunda büyük bir kargaşaya yol açtıkları ve buna 
İzmir kent trafiğinin de eklenmesiyle zaman zaman trafiğin kilitlenir noktaya geldiği, ancak bunun 
yanında bir de İzmir sahil şeridinden geçirilip Çeşme Otobanına bağlanması düşünülerek Liman 
Sahasının içine kadar viyadükleri inşa edilen ancak, daha sonra İzmir sahil şeridinin kentsel 
dokusunu bozacağı düşüncesiyle durdurulan İzmir Çevre Yolu kent bağlantısının yıllardır atıl bir 
şekilde beklediği, herhangi bir yapım çalışmasında bulunulmadığının görüldüğü, limana giriş ve 
çıkışlarda yaşanan yoğun araç giriş ve çıkışından kaynaklanan kargaşanın önlenmesi için anılan 
çevre yolunun Çeşme yönüne doğru değil, ters istikamette, Bornova yönüne doğru tamamlanarak 
yan bağlantılarla liman sahasına giriş ve çıkış verilmesinin doğru olacağı, 

11- Yoğun bir ticaret hacmine sahip olan İzmir Alsancak Limanı Gümrüklü Sahasının 
zeminin oldukça bozuk olduğu, Gümrük Muhafaza İdaresinin asli görevlerini layıkıyla yerine 
getirmesi için sahada ihraç veya ithal yük taşıyan araçların hareketlerinde, ya da park halinde 
olduklarında kullanacakları belirlenmiş bir ihracat alanı, ithalat alam, TIR park yeri, çıkış güzergahı 
vb. trafik atasını sağlayan alt yapı ve işaretleme sisteminin yapılmasının gerektiği, 

12- Tüm gümrük idaresinin otomasyona geçirilmeye çalışıldığı şu dönemde bilgisayar 
kullanmayı bilmeyen personel' kalmaması açısından, yeni işe alınacak personelin mutlaka bir 
bilgisayar eğitiminden geçirilmesi, halen görev yapan personelin de eğitime tabi tutulması, 

13- Limanda görev yapılan süre içinde Gümrük Muhafaza Memuru sayısının oldukça 
yetersiz olduğunun görüldüğü, memur ihtiyacının bir an önce karşılanması tespit ve önerilerinde 
bulunulmuştur 

XV-İSTANBUL HAYDARPAŞA LİMANI: 

Tespit Edilen Soranlar ve Çözüm Önerileri: 

1- Limana ihracat amacıyla gelen açık yüklerin işlemlerinin japılıp konteynerlere 
konulması amacıyla sahada 1 Nolu ambarın güneydoğusunda bulunan alanın kullanıldığı, B 
Kapıdan girerek bu alana ulaşacak ihracat yükü taşıyan bir aracın sahayı bir baştan diğerine 
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geçmesinin gerektiği, dolayısıyla bu durumun saha içi trafiği olumsuz etkileyeceği, ayrıca bu 
araçların çıkış için de C Kapıyı kullanmalarının bu kapıdaki yoğunluğu arttıracağı, B Kapıya yakın 
konumda bulunan bir alanın örneğin şu anda faal olmayan eski RO-RO sahasının bir kısmının bu 
işlemin yapılmasına yönelik olarak düzenlenmesinin ve açık ihracat yükü getiren araçlann da A 
kapıdan çıkış yapmasının bu sorunu çözebileceği, 

2- Haydarpaşa Limamnda fiziki muayenesi gereken eşya için özel bir alanın mevcut 
olmadığı muayenenin saha içerisinde rasgele yerlerde yapıldığı ve eşyanın muayeneden sonra 
sahadan çıkana kadar, ayrıca muayene işlemi yapılıp mühürlenmek üzere kolcuya sevk edilen 
eşyanın da mühürleme işlemi belirli bir noktada yapıldığından mührü yapacak kolcuların bulunduğu 
bu noktaya gelene kadar kontrol dışı kaldığının gözlemlendiği, bu nedenle, liman sahası içerisinde 
çıkış noktasına yakın uygun ve ayrılmış bir yer belirlenerek fiziki muayenesi gereken 
konteynerlerin bu alana getirilerek muayenesinin yapılması, ayrıca kolcuların bulunduğu ve 
mühürleme yaptığı noktanın da bu alanın yanında konuşlandırılması suretiyle, muayeneyi 
müteakiben mühürlenmesi gereken konteynerlerin de bu alanda mühürlenmesi, 

3- Liman gümrüklü sahası içerisinde limanda iş takibi yapan acenta ve firmalar taraflı. ..un 
büro olarak kullanılan baraka ve konteynerlerin bulunduğu ve bunların saha içerisinde düzensiz 
olarak yerleştirildiği, bu tür büroların gümrüklü saha içerisinden çıkarılarak gümrüklü saha dışında 
belirlenecek bir yere taşınmasının ve söz konusu acente ve firma elemanlarının işleri oldukça 
gümrüklü sahaya girip çıkmalannm sağlanmasının idarenin sahaya hakimiyeti açısından daha 
uygun olacağı, 

4- Tasfıyelik hale gelen eşyaların liman içerisinde birkaç yerde korunaksız ve düzensiz 
olarak depolandığı ve zaman zaman bu eşyaların çalındığı aynca iyi korunmadığından telef olduğu 
tespit edilmiş olup, bu tür eşyalann saha içerisinde korunaklı bir yerde depolanması tespit ve 
önerilerinde bulunulmuştur 

XVI-PENDİK RO-RO TERMİNALİ: 

Tespit Edilen Sorunlar ve Çözüm Önerileri: 

1- Limandan çekicili olarak gidecek olan urların Erenköy Gümrüğünün yanında bulu ı 
ve Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) tarafından işletilen akaryakıt antreposundan yakıt 
alarak limana geldiği ve buradan yurtdışına gittikleri, Liman ile söz konusu akaryakıt antreposu 
arasındaki mesafenin uzaklığı göz önüne alındığında bu durumun kaçakçılık açısından sakıncalar 
oluşturduğu, Liman sahası içerisinde bu urlara akaryakıt verebilecek bir tesisin bulunduğu ve 
işletilmeye hazır olduğu ancak henüz izin alma sürecinde olduğundan bu tesisin çalışmadığı bu 
tesisin faaliyete geçmesi durumunda söz konusu sakıncanın ortadan kalkacağı, 

2- Limanda yurtdışına çıkış yapacak araçlara yönelik olarak bir gama-ray cihazı 
bulunduğu ve yurtdışına çıkış yapacak bütün araçlann tarandığı, aynca gerek görüldüğünde yurda 
giriş yapacak bazı araçların da bu cihazdan geçirilerek tarandığı, bu taramaların özellikle yurtdışına 
çıkan araçlarla yapılan insan kaçakçılığı ve yurda giriş yapan araçlarla yapılan eşya kaçakçılığı 
yakalamalarında başarılı sonuçlar verdiği, bu çerçevede, yurda giriş yapan araçlann taranmasına 
yönelik bir gama-ray cihazının daha kurulmasının veya çoğunlukla yurda giriş yapacak araçlardan 
çekicili olarak gelenlerde araçlarda kaçak eşya yakalandığından, çekicili gelen araçlann tamamının 
gama-ray cihazından geçirilmesinin sağlanması, 
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3- Limanda uygulanmakta olan Araç Takip Formu'nda gümrük idaresince yapılan 
işlemlere ilişkin kayıt düşülmesine Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğü'nün talimatıyla son verildiği, 
bu nedenle gümrük muhafaza idaresince bilgisayarda yapılan giriş ve çıkış kayıtlarının 
kapatılmasında zorluklar yaşandığı, gümrük işlemlerinin ikmal edilip edilmediğinin kontrolünün 
yurda girişte tır karnesine bakılarak yapıldığı, halen gümrük muhafaza idaresince yapılan bilgisayar 
kayıtlarında ulaştırma birimince yapılan işlemin ikmal edilip edilmediğinin online olarak görüldüğü 
ve kaydın buna göre tamamlandığı, gerek gümrük işlemlerinin gerekse sahada diğer kuruluşlarca 
yapılan işlemlerin ikmal edilip edilmediğinin online olarak gümrük muhafaza görevlilerinin kayıt 
yaptığı bilgisayara iletilmesi halinde kontrolün daha sağlıklı olacağı tespit ve önerilerinde 
bulunulmuştur 

XVII-HABUR GÜMRÜK SAHASI: 

Tespit Edilen Sorunlar ve Çözüm Önerileri: 

1- 713 dönümlük oldukça geniş bir alana yayılmış bulunan Habur Gümrük Sahası, 
orijinal planlarında giriş ve çıkış olarak iki bölüme ayrılmakla birlikte şu anda böyle bir fiziki 
ayrımın gerçekleştirilemediği, giriş - çıkış yapan şoförlerin karışık olarak aynı gümrüklü saha 
içerisinde bulunmalarının büyük sakıncalar doğurduğu, 

2- Sahanın yenilenmesi çalışmaları kapsamında önceki idari binaların yıkılması nedeniyle 
sahada görevli personelin görevlerini oldukça zor şartlarda yapmaya çalıştığı ve gerek gümrük 
işlemlerinin gerekse kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerinin tam olarak yerine getirilmesinde 
problemlerle karşılaşıldığı, ancak yeni idari binaların genel itibariyle krokide LEtap olarak belirtilen 
ve tamamlanmak üzere olan bölümde olması nedeniyle bu problemlerin bir kısmının kısa süre sonra 
ortadan kalkabileceği, 

3- Gümrüklü sahanın etrafının büyük bir kısmının yüksek beton duvar ve tel örgülerle 
kapatıldığı, ancak inşaat işlerinin halen devam etmesinden dolayı bazı bölümlerde duvar ve tel örgü 
bulunmadığı ve bu durumun sahanın kontrolünü zorlaştırdığı, ayrıca; yapım işleri tamamlandığında, 
saha yüksek duvar ve tellerle kapatılacak olsa da, duvar yüksekliklerinin sahanın dışı ile içi arasında 
aynı olmadığı, zira; saha içerisinde yüksek olan duvarların sahanın dış çevresindeki yükseltiler 
nedeniyle dışardan yüksekliğinin yer yer 1-2 metreye kadar düştüğü ve bu durumun sahanın 
denetiminde zaaflara yol açacağı, 

4- Şu an itibariyle Habur Gümrük Sahasında aydınlatmanın yetersiz olduğu, bu durumun 
da gece çalışmalarını olumsuz yönde etkilediği, ayrıca; mevcut kapılarda bariyer ve kapan 
sisteminin bulunmadığı, öte yandan; işlemlerin kaydına ve sahanın denetimine yönelik bilgisayar 
bağlantılarının da tam olarak sağlanamaması nedeniyle çeşitli güçlükler yaşandığı, 

5-Gümrük işlemlerinin yapılması için ayrılan peron genişliklerinin uluslararası 
standartlarda olduğu ifade edilmekle birlikte, gümrük işlem hacminin büyük bir kısmını teşkil 
edeceği düşünülen bölgenin yapısı ve kapının açıldığı komşu ülkenin durumu dikkate alındığında 
bu peron genişliklerinin bazı sorunlara yol açacağı, zira; peron ebatları uluslar arası standartlarda 
olsa bile ne işlem yaptıracak araçların ne de araç şoförlerinin uluslar arası standartlarda olmadığı, 
bir çok şoförün ağır vasıta ehliyetinin bulunmadığı, hatta sürücü belgesi olmayan kişilerin araç 
kullandığı ifade edildiğinden, araç ve şoförlerin peronlardan geçişlerde bazı problemlere sebep 
olabileceği, 
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6-Şüpheli ve ihbarlı araçların aranmasında kullanılacak hangarların tek kapılı "olduğu, 
dolayısıyla aranacak araçların yükünün boşaltılabilmesi için hangara arka arka girmek zorunda 
kaldığı, şoföılerin daha çok manevra yapmasına yol açacak böyle durumların ise aramaları 
uzatacağı ve zorlaştıracağı, ayrıca; hangarların her türlü araç ile yükün aranmasına ve 
boşaltılmasına elverişli olmadığı, zira; yük boşaltımı için gerekli vinç v.b. gibi sistemlerin 
bulunmadığı, 

7- Irak Devletine uygulanan ekonomik yaptırımların sona ermesi nedeniyle, transit ve 
ihracat rejimleri kapsamında Habur Sınır Kapısından Irak'a yoğun olarak petrol türevi eşya 
gönderildiği, ancak; bu tür eşya sevkıyatında, özellikle LPG tanker sürücülerinin, yüklerinin bir 
kısmını ülke içerisinde sattıktan sonra tonajı tamamlamak için LPG tankerlerine su doldurarak 
kaçakçılık yaptığının tespit edildiği, fakat; gümrüklü sahada LPG cinsi eşyanın boşaltılmasına 
elverişli herhangi bir tankın bulunmadığı, Habur Kaçakçılık İstihbarat Narkotik Gümrük Muhafaza 
Müdürlüğü personelinin kaçakçılığa konu bu LPG tankerlerini kendilerini tehlikeye atarak aradığı 
ve suyu (LPG*de olabilir) sahaya boşalttığı anlaşıldığından, hem sahada görev yapan personelin, 
hem de işlem yaptıran kişi ve araçların güvenliği açısından, petrol ve türevlerini aramda 
kullanılabilecek bir arama/aktarma tankına ihtiyaç duyulduğu, 

8- Habur Kaçakçılık İstihbarat Narkotik Gümrük Muhafaza Müdürlüğü bünyesinde 
faaliyette bulunan ve kaçakçılıkla mücadelede etkin bir görev ifa eden Mobil X-Ray cihazı ile 
personelinin şu an itibariyle oldukça zor şartlarda çalıştığı, inşaatın tamamlanmasından sonra da 
giriş ve çıkış bölümlerinde birer tane olmak üzere sahaya 2 sabit X-Ray cihazmın kurulacağı, ancak, 
konuya ilişkin olarak çalışanlarla yapılan görüşmeler sonucunda; X-Ray cihazının çevreye zarar 
vermeden verimli bir şekilde çalıştırılabilmesi için lüzumlu şartların İdare aracılığıyla ilgililere 
iletildiği, bu görüşlerin dikkate alınması gerektiği, 

9- Habur Kaçakçılık İstihbarat Narkotik Gümrük Muhafaza Müdürlüğü X-Ray cihazında 
çalıştığı belirlenen yaklaşık 13 personelin görev yapması için projelerde herhangi bir idari binanın 
öngörülmediği, X-Ray operatörleri için böyle bir çalışma bürosunun yapılmasının hizmetlerin daha 
sağlıklı yürümesine katkı sağlayacağı, 

10- Habur Mülki İdare Amirliği tarafından, çalışanların araçla gümrüklü sahaya 
girişlerinin yasaklanması üzerine personel araçları sahanın dışına park edilmektedir. Bu durumr' 
istifade eden bazı mükellef ve kişilerin de araçlara zarar verdiği öğrenilmiştir. Öte yandan Habur 
Gümrük Sahasının yeniden inşası ile ilgili projede, personelin sahaya girişine dair bir kapı ve 
araçlarını park etmeleri için herhangi bir otopark öngörülmediği anlaşılmıştır. Bu nedenle; 
çalışanların araçlarını park etmeleri için gümrüklü sahanm dışmda bir otoparka ve gümrüklü sahaya 
giriş için mükelleflerden ayrı bir turnikeli (kartlı) kapıya ihtiyaç bulunduğu, 

11- Habur Gümrük ve Gümrük Muhafaza İdarelerinin; gerek personelin sayısal ve 
niteliksel yetersizliği, gerekse fiziksel/bölgesel nedenlerden dolayı gümrük sahasına hâkimiyet 
noktasında bazı problemlerle karşılaştığı ve bu sorunları aşmaya yönelik olarak Gümrük ve 
Muhafaza Başmüdürlüğünün de uygun görmesiyle, Mülki İdare Amirliği tarafından, Irak tarafından 
gümrüklü sahaya girmeden önce Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı askerlerin, kişi ve araçları 
aramasına müsaade edildiği, ancak; her ne kadar bölgenin kendine özgü şartlarından kaynaklansa 
bile bu durumun, gümrük mevzuatına uygun olmadığının bilindiği, 

12- Habur Gümrük Kapısının Yap-İşlet-Devret Modeliyle Yapım ve İşletilmesine İlişkin 
Sözleşmenin 39. maddesine dayanılarak 18.08.2005 tarihinde imzalanan Ek Güvenlik 
Protokolünde, kapının; inşası, kurulması ve işletilmesi aşamalarında yüklenici firma tarafından 
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alınacak iş ve işyeri güvenliğine ilişkin tedbirler (şantiyede çalıştırılacak idari kadroların, işçilerin 
ve araçların çalıştırılma koşullan ve denetimleri v.b. gibi) ayrıntısıyla belirtilmekle birlikte, söz 
konusu protokolün uygulanmasında gerekli hassasiyetin gösterilmediği, bu durumun ise; idarelerin 
gümrüklü sahaya hâkimiyetini zorlaştırdığı, 

13- Sağlıklı bir değerlendirme yapılabilmesi amacıyla Genel Müdürlüğümüz tarafından 
Tır Tarama (X-Ray) sistemine günlük 50 araç gönderilmesi öngörülmekle birlikte, Habur Gümrük 
ve Muhafaza Başmüdürlüğünde bu rakamın çok aşıldığı, bunun nedenlerinden birinin ise; gümrük 
muayene memurlarının depolarda bulunan akaryakıtın ölçülmesi amacıyla araçları, X-Ray 
taramasına göndermesi olduğu ve bu durumun her ne kadar Gümrük İdaresinin sahaya hakimiyetini 
artıracağı sanılsa da, hem X-Ray sisteminin kuruluş amacı, hem depodaki akaryakıtın X-Ray ile 
ölçülmesinden doğacak sağlıksız sonuçlar, hem de muayene memurlarının yapması gereken görevin 
gümrük muhafaza personeli tarafından yerine getirilmesi gibi hususlar dikkate alındığında bahse 
konu uygulamaya son verilmesi gerektiği, 

14- Şırnak Valiliği İl Özel İdaresi tarafından, gümrük işlemlerinin daha etkin bir şekilde 
yerine getirilmesi ve oluşabilecek kuyrukların engellenmesi amacıyla Habur Gümrük ve Muhafaza 
Başmüdürlüğüne yaklaşık 4 km mesafede bir Tır Parkı inşa edildiği ve bütün araçların belli bir 
ücret karşılığı burada beklemek zorunda olduğu, bu kapsamda; Şırnak Valiliği ile Gümrük 
Müsteşarlığı arasmda vanlan mutabakat sonucunda Habur Gümrük Müdürlüğü İhracat Sevisinin Tır 
Parkına taşınmasının kararlaştınldığı; ancak söz konusu kararın çeşitli sebeplerle 
gerçekleştirilemediği görüldüğü, Habur Gümrük Sahasındaki iş yükünün hafifletilmesi amacıyla 
Habur Gümrük Müdürlüğü İhracat Sevisinin Tır Parkına taşınmasının faydalı olacağı, 

15- Tır parkında alınan ücretlere ilişkin makbuzlann ise; Gümrük Muhafaza Personeli 
tarafından Habur Gümrük Sahasına girişte kontrol edildiği, belirtilen bu uygulamanın nicelik ve 
nitelik olarak personel sıkıntısı çeken Gümrük Muhafaza İdaresini daha da zor durumda bıraktığı ve 
asli görevlerin yerine getirilmesinde zafiyete yol açtığı, bu nedenle söz konusu makbuz kontrol 
hizmetin yukarıdaki teklifimiz doğrultusunda Tır Parkında ve Gümrük Muhafaza İdaresi haricinde 
bir kurum tarafından yerine getirilmesi tespit ve önerilerinde bulunulmuştur 

XVm-İPSALA GÜMRÜK KAPISI: 

Tespit Edilen Sorunlar ve Çözüm Önerileri: 

1) İdarede 1 Bölge Amiri, 2 Kısım Amiri ile 27 gümrük muhafaza memuru olmak üzere 
toplam 32 personelin görev yaptığı, bunlardan 11 memur X-ray araç tarama sisteminde, 2 memur 
da narkotik detektör görevlerinde çalıştığı için kalan memurlann nöbet hizmetleri için yetersiz 
kaldığı, özellikle yaz aylannda bu durumun had safhaya çıktığı, dolayısıyla, yoğun yaz sezonlannda 
"12 saat görev 24 saat istirahat" şeklindeki nöbet sistemine geçilmesi için yeterli personel takviyesi 
gerektiği, 

2) Uyuşturucu sevkiyatı riskinin bu denli yüksek olduğu kapıda, uyuşturucu maddelerin 
tespitinde kullanılan lon Scan detektörüne ihtiyaç olduğu, bölgeye en yakın uyuşturucu 
laboratuarının yaklaşık 250 km. uzaklıktaki İstanbul ilinde olması nedeniyle kısa sürede tahlil ve 
tespit imkanı verecek bu cihazla şüpheli yolcuların, şoförlerin ve uyuşturucu ile temas edilen 
şahıslann üzerleri ve bagajlarının kontrolünün de yapılabileceği, 

3) Gümrüklü saha giriş ve cilasında yer alan Gümrük Muhafaza Kapı Kayıt yerlerinin 
bilgisayar başında araç kaydı yapan personelin "kaydedeceği aracı görmesine imkan vermeyecek 
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bir konumda olduğu", bu kapalı mekanların araç girişi olan tarafa doğru büyük pencereler açılmak 
ve dolayısıyla gelen araçların net olarak görülmesine imkan sağlayacak şekilde düzenlenmesinin 
yararlı olacağı, 

4) İpsala Gümrük Kapısında kurulan x-ray konteynır ve araç tarama sisteminin 
kaçakçılığı önlemede daha etkin bir şekilde kullanılmasına yönelik olmak üzere; 

a) Riskli olduğu düşünülerek X-ray'a araç sevkeden muhafaza kayıt noktalarındaki 
personelin uygun şartlarda çalışmaması ve risk analizini verimli bir şekilde yapabilecek eğitimden 
yoksun oluşu nedeniyle x-ray tarama sisteminin beklenen verimi sağlayamadığı, bu nedenle, uygun 
şartlarda görev yapacak ve genel-yerel risk analizinde uzman personel tarafından yapılacak isabetli 
araç yönlendirmeleriyle bu cihazın verimli olarak kullanılması halinde kaçak yakalama olaylarının 
artacağı, 

b) Çin menşeli teknoloji firması tarafından tesis edilen x-ray cihazının 3 yıllık garanti 
süresinin bitmesi nedeniyle kontrol kabininde kullanılan bazı monitörlerde ve donanımlarda, ayr,ca 
küçük araç taramasında kullanılan liftlerde meydana gelmiş olan arıza ve yetersizliklerin bı_ oiı 
önce giderilmesi için teknik destek sağlanması gerektiği, 

c) Elektrik kesintisinin sık sık yaşandığı Gümrük Kapısında, tasa süreli elektrik 
kesintilerinde kullanılmak üzere "transformer" kullanılmasının ani elektrik akımı düşmelerinden ve 
yükselmelerinden kaynaklanan donanımsal arızaları önleyeceği düşünüldüğünden bahse konu 
donanımın sağlanması, 

5) İpsala Gümrük Sahasında öncelikle kaçakçılıkla mücadelede görevli sivil ekibin 
olmaması nedeniyle, araç aramalarını verimli olarak yapmanın mümkün olmadığı, özellikle 
uyuşturucu olmak üzere yüksek derecede kaçakçılık riskine sahip kapıda, kaçakçılıkla mücadele 
hizmetlerinin sadece 1 memurla yapılması riskin büyüklüğüne karşı kaçakçılıkla mücadele eden 
kadronun sayısının çok yetersiz olmasının mevcut yapıyı özetlediği, dolayısıyla, Kaçakçılık 
İstihbarat Gümrük Muhafaza Bölge Amirliğinde kaçakçılıkla mücadelede deneyimli ve aktif 
personelin görevlendirilmesi gerektiği, 

6) Araçların x-raya sevk edilmesinden sonra personel eksikliği yüzünden araca reff' ' 
edecek memur olmamasından dolayı x-ray tarama formunun şoföre verilerek x-raya gönderilmeicıe 
ancak aracın hemen kontrole gidip gitmediği, araçtan kaçak eşya ya da narkotik maddeyi atmak, 
saklamak, başkasına vermek gibi suistimallere kalkışılıp kalkışılmadığının tespit edilemediği, bu 
yüzden, araç personel refakatiyle gönderilmeyecekse, istismara meydan vermeyecek derecede 
aracın giriş noktasından x-ray tarama noktasına kadar sevkedilmesini sağlayacak arındırılmış ve 
sadece x-ray tarama noktasına gidecek bir tali yolun yapılması, 

7) Müdürlük bünyesinde bir bagaj tarama x-rayının olmaması nedeniyle, bagaj muayene 
ve aramalarının halen elle yapılmaya çalışıldığı, özellikle giriş çıkış yoğunluğunun fazla olduğu 
zamanlarda yolcuların bagajlarının (özellikle otobüslerde) gerektiği şekilde incelenmemesinin 
mevcut kaçakçılık ve uyuşturucu riskini çok artırdığı, modern İpsala Sınır Kapısında, eşya 
muayene ve kontrolündeki eksiklik ve zaafın giderilmesi ve kontrollerin sağlıklı yapılabilmesi için, 
büyük bagajların da kontrolüne uygun bagaj x-ray cihazlarının kullanılması, 

8) Gümrüklü sahanın içinde yer alan, gümrük ve mali mevzuat yönünden yasal bir 
dayanağı olmayan muhtelif eşya satış yerlerine (mevcut Free shopdan ayrı olarak) eşya taşıyan 
araçların sahaya giriş ve çıkışlarının yalnızca araç plakası bazında olduğu, araçlarda yer alan 
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malların muhteviyatı ile ilgili ne gümrük müdürlüğüne ne de gümrük muhafaza müdürlüğüne bir 
beyanatta bulunulmadığımn tespit edildiği, konunun yasal zemine kavuşturulması ve araçla eşya 
sevkiyatlannda kaçakçılık ve bilhassa uyuşturucu maddeler yönünden mevcut riskin ortadan 
kaldırılması için ilgili Müdürlüklerin gerekli tedbirleri almalarının sağlanması, 

9) İpsala Gümrük Kapısının arındırılmış gümrüklü saha fonksiyonunu bozan Triptik Ofisi 
ile Ticaret Odası Ofisinin gümrüklü saha dışındaki kapı ve pencerelerinin iptal edilerek, saha 
içerisindeki cephelerden kapı ve pencere açılmış biçimde hizmet verilmesinin sağlanması, 

10) Aramalarda kullanılmak üzere, videoskop cihazı ile uyuşturucu test kitine şiddetle 
ihtiyaç bulunduğu, 

1.1) 'Gümrüklü sahadaki giriş ve çıkış olarak belirlenen sahaların ayrıştırılmış olmadığı, 
giren ve çıkan yolcuların birbirleriyle münasebetlerine karşı engelleyici bir konumunun olmadığı 
görülmüş, olup,: hu_- nedejıle-jsahamn^giris, -ve -çıkış olmak üzere• bölünmüş -bir- fiziki' yapıya 
^âvûşüirulmasıgerektiği tespit ve önerilerinde bulunulmuştur 

XIX- AMBARLI LİMANI VE GÜMRÜK SAHASI: 

Tespit Edilen Sorunlar ve Çözüm Önerileri: 

1- Ambarlı Limanına gelen veya limandan giden konteynırların şüphe, ihbar veya risk 
durumunda en kısa sürede ve sağlıklı bir şekilde kontrolünün yapılabilmesi için en az 1 adet mobil 
veya yarı mobil X-Ray cihazına ihtiyaç bulunduğu, işletici kuruluş yetkilileriyle yapılan görüşmede 
gerekli mutabakatın sağlanmasıhalinde 1 adet X-Ray cihazının kendileri tarafından alınabileceği, 

2- Gerek iskele gerekse geçici depolama yerlerine giriş çıkışta Gümrük Muhafaza 
tarafından tutulan defter kayıtlarının oldukça sağlıksız ve hiçbir amaca hizmet etmediği, gereksiz 
personel istihdamına neden olduğu, giriş çıkışla ilgili kontrol bakımından hiçbir fayda sağlamadığı, 
bu nedenle bu kayıtların bilgisayar ortamında tutulmasının ve tutulan kayıtların sürekli olarak analiz 
edilip buradan elde edilen bilgilerle daha seçici ve doğrudan kaçakçılık faaliyetini önlemeye dönük 
kontrol işlemlerinin gerçekleştirilmesinin gerekli olduğu, 

3- Gümrük Muhafaza tarafından yapılmakta olan gemi kontrol işlemlerinin ve firma 
dilekçelerinin bilgisayar ortamında takip edilmesi, bunun yanında Türkiye'de liman Gümrük 
Muhafaza Müdürlükleri arasında bir otomasyon sistemi kurularak gemi takiplerinde etkinliğin de 
artırılması, 

4- GÜMSİS projeleri kapsamında Ambarlı Gümrük Sahasının kapalı devre kamera 
sistemi ile Merkezden izlenmesi projesinin hayata geçirilmek üzere olduğu, ancak gerek Ambarlı 
Limanı gerekse diğer liman ve kapılarda yürütülmekte olan bu tür merkezden kamera ile izleme 
çalışmalarından ne tür bir fayda beklendiğinin anlaşılamadığı, çok miktarda personel israfına yol 
açtığı düşünülen böylesine bir uygulamaya derhal son verilerek, bu işlemin ilgili İdareler tarafından 
yürütülmesinin temin edilmesinin gerekli olduğu, 

5- Limanın deniz tarafı sadece işletici kuruluşların kontrolünde kamera ile takip etme 
dahil her türlü güvenlik tedbirinin uluslar arası standartlarda sağlandığı, burada işletici kuruluşların 
kullandığı kameraların Gümrük Muhafaza tarafından da kullanılabileceği bir sistem geliştirilmesi 
halinde ilave bir tedbir almaya gerek olmadığı, 
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6- Gerek Ambarlı gerekse özel sektör tarafından işletilen diğer liman, kapı veya 
havalimanlarında işletici kuruluşlarla Gümrük ve Gümrük Muhafaza İdareleri arasında kaçakçılığı 
önleme ve saha güvenliği konularında işbirliği anlaşması imzalanmasının, kaçakçılığı önleme 
faaliyetleri bakımından son derece önemli ve gerekli olduğu, 

7- Ana Liman Terminal sahasının büyük bir kısmının gümrüklü yer ve saha olmaması 
nedeniyle, gümrük işlemlerinin gümrüklü yer saha ya da geçici depolama alanı yeri statüsündeki 
diğer yerlerde yapılması zorunluluğunun ortaya çıktığı, bunun doğal sonucu olarak ta gereğinden 
fazla bir tıkanıklık yaşanmakta ve zaman zaman yoğunluk nedeniyle hem liman işletmesinin hem 
de Gümrüğün hizmetlerinde aksamalar yaşandığı, bu sorunun tüm Ana Liman Terminal Sahasının 
giriş kapısından itibaren gümrüklü saha olarak belirlenmesi ile aşılabileceği, 

8- İşletici kuruluşun Gümrük Kanunu ve Yönetmeliğinden kaynaklanan bina demirbaş, 
teçhizat, sarf malzemesi gibi kamu hizmetinin yürütülmesine ilişkin sorumluluklarının yerine 
getirilmesinde de zaman zaman sorunlar yaşandığı; kimi zaman ağırlıklı olarak Gümrük İdarecileri 
tarafından kamu hizmetinin yürütülmesi ile doğrudan ilgisi olmayan birtakım taleplerin günd"-ne 
geldiği, ambarlı benzeri özel sektör tarafından işletilen gümrük sahalarında işletici kuı^.jş 
sorumluluğunun, kamu hizmetinin yürütülmesi ile doğrudan ilgili bina, demirbaş, teçhizat ve sarf 
malzemesi ile sınırlı tutulması bunun dışında doğrudan hizmetin yürütülmesi ile ilgisi olmayan 
keyfi taleplerde bulunulmaması konusunda ilgili idarelerin Başmüdürlükler kanalı ile uyarılmasının 
gerekli olduğu, 

9- Ambarlı Gümrük Sahasında bir arama hangarı bulunmadığı, ağırlıklı olarak konteynır 
giriş çıkışının yaşandığı bu limanda hali hazırda Ana Terminal Sahası içerisinde arama hangarı 
yapılabilecek uygun bir alan bulunmadığı, aranması gereken konteynırlarm her iskelede yükleme 
sahası olarak veya tam tespit sahası olarak belirlenmiş yerde aramaya tabi tutulduğu, bu aşamada 
Arama Hangarının bir ihtiyaç olarak gözükmekle birlikte, yapılan incelemede çok da gerekli 
olmadığı kanaatine varıldığı, bu liman için mobil veya yarı mobil bir X-Ray cihazının tahsis 
edilmesiyle, konteynırlar için yapılacak kontrol işleminin etkinliğinin ciddi bir biçimde artacağı, 
ayrıca konteynırlarm arama işlemlerinde Arama Hangarına ciddi anlamda bir ihtiyaç olmadığı, 

10- Ambarlı Limanında, gerek limanın özelliği gerekse buradan yalnızca eşya giriş çıkışı 
olması, diğer bir ifade ile yolcu ve binek araç giriş çıkışırım olmaması nedeniyle, sınır kapı" 
benzeri kaçakçılık olaylarının olma ihtimalinin bulunmadığı, bu nedenle kaçakçılığı önleyici 
tedbirler ile, önleyici kontrol süreçlerinin bu sahaya özgü düzenlenmesi gerektiği, bu çerçevede 
iskele giriş çıkışlarında kayıt veya kontrol yapılmasının daha doğru bir ifade ile nöbet tutulmasının, 
kaçakçılığı engelleme bakımından bir fayda sağlamadığı, burada Gümrük Muhafaza Müdürlüğü 
personelinin daha dinamik görev yapabilecek şekilde örgütlenmesi gerektiği, Bu örgütlenmeye 
uygun altyapı ve donanımın temin edilmesinin ise, bu aşamada rahatlıkla aşılabilecek problem 
olduğu, Genel Müdürlüğümüzce kaçakçılık olaylarına ilişkin kayıtların tutulduğu Kaçakçılık Bilgi 
Bankası bilgilerinin analiz edilmesi, analizlerden elde edilecek verilerin, diğer kaynaklardan elde 
edilecek bilgilerle ve yerel düzeyde yapılan analizlerle bir arada değerlendirildikten sonra, genel 
anlamda ve hiçbir etkinliği olmayan bir kontrol süreci yerine, bu analiz süreci sonucunda tespit 
edilen şüpheli konteynırlarm kontrol edilmesinin sağlanabileceği bir sistemin geliştirilmesinin son 
derece önem arz ettiği, 

11- Hem Ambarlı hem de diğer gümrüklerde gümrük denetim kontrol sürecinin ciddi bir 
şekilde sorgulanması gerektiği, Ambarlı Gümrük Müdürlüğü ile yapılan görüşmede "kırmızı hatta" 
düşen konteynırlarm oldukça az bir kısmında usulsüzlük tespit edildiği bilgisinin alındığı, bu 
durumun da "kırmızı hat" uygulamasında kullanılan kriterlerin sağlıklı tespit edilemediği ve amaca 
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hizmet etmediğini gösterdiği, öncelikle üzerinde durulması gerekli en önemli hususun kırmızı, yeşil, 
sarı veya mavi hat yönlendirmesinin tamamen mükellefin beyanı doğrultusunda bilge sistemi 
taıafından yapılması olduğu, sistem beyana dayalı olduğu ve risk kriterleri yine beyan edilen 
eşyanın niteliğine göre yönlendirme yapıldığı için, beyanın yanlış yapılması halinde sistemin bunu 
denetleme, kontrol etme ve ortaya çıkarma imkanının bulunmadığı, örneğin "alkollü içecek" getiren 
bir mükellefin, bunu "topraktan mamul eşya" olarak beyan etmesi halinde, firmanın daha önce 
herhangi bir usulsüzlüğü tespit edilememiş ise, yani sicili temiz ise, sistemin bu ithalat işlemini 
kırmızı hatta değil yeşil hatta yönlendireceği, bu nedenle bu sistemin sağlıklı işlemediğinin gayet 
aşikar olduğu, bu nedenle bu sistemin Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yeniden gözden 
geçirilmesi ve daha sağlıklı işleyen bir sistem geliştirilmesi gerektiği, bu aşamada Gümrük 
Muhafaza Genel Müdürlüğü Kaçakçılık Bilgi Bankası kayıtlarının da kuUanılmasınm son derece 
faydalı olacağı tespit ve önerilerinde bulunulmuştur 

10.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU'nun, Bosna Hersek'ten ithal edilen ay çiçek ve 
ay çiçek yağına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'in cevabı (7/16373) 

04 Ağustos 2006 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA, 

Aşağıda yer alan soruların, Devlet Bakanı Sayın Kürşat Tüzmen tarafından 
Anayasanın 98. ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ve talep ederim. 

Dr. İ. Sami Tandoğdu 
Ordu Milletvekili 
Sağlık-Aile-Çalışma ve Sosyal İşler 
Komisyonu Üyesi 

Batı ülkelerinden ve Türki Cumhuriyetlerden gelen ayçiçek ve ayçiçek yağından, 
%75- %80 gibi oranlarda gümrük vergisi alınırken, Bosna Hersek ile Türkiye arasında 
imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması sonucu bu ülkeye uygulanan gümrük vergisi 
kaldırılmıştır. 

1- Türkiye, ayçiçek ve ayçiçek yağı konusunda başka hangi ülkeler ile Serbest 
Ticaret Anlaşması yapmıştır? Bosna Hersek dışında hangi ülkelere %0 
gümrük vergisi uygulanmaktadır? 

2- Bosna Hersek ile yapılan Serbest Ticaret Anlaşması, sadece ayçiçek ve 
ayçiçek yağı ile mi sınırlıdır, yoksa başka ürünleri de kapsamakta mıdır? Bu 
ürünler nelerdir? 

3- Bosna Hersek'den ayçiçek ve ayçiçek yağını hangi firmalar ithal etmektedir? 
Bu firmaların isimlerini ve hangi ülkede faaliyet gösterdiklerini liste halinde 
öğrenmemiz mümkün müdür? 

4- Bosna Hersek'den aldığı ayçiçek ve ayçiçek yağını işleyip ihraç eden firmalar 
var mıdır? Bunların isimleri ve hangi ülkede faaliyet gösterdiklerini liste halinde 
öğrenmemiz mümkün müdür? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Dış Ticaret Müsteşarlığı 

Say, .B .OH.DTM.O^.OO.OO-^S J J ^ g . 3 8 2 1 1 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 14/09/2006 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-24495 sayılı yazılan. 

İlgi'de kayıtlı yazıları eki Ordu Milletvekili Sn. İ. Sami TANDOĞDU tarafından verilen 
7/16373 sayılı yazılı soru önergesine ilişkin cevap ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 

Vx^yiövu^J 
c„ c A -n u KürşadTUZMEN 
EK: Som Önergesi Cevabı ^ ^ ^ 

Ordu Milletvekili Sn. İ. Sami TANDOĞDU tarafından verilen 7/16373 sayılı soru 
önergesi: 

1- Rafine ayçiçek yağlarında, ülkemiz Bosna-Hersek dışında hiçbir ülke lehine ticari taviz 
vermemiştir. Bununla beraber, ham yağlarda, Türkiye ile AB arasında temel tarım ürünlerindeki 
tercihli ticari düzenlemeye ilişkin 1/98 sayılı Türkiye-AB Ortaklık Konseyi Kararı kapsamında AB 
lehine 18.000 tonluk tarife kontenjanı dahilinde %0 vergi ile, Türkiye-Romanya Serbest Ticaret 
Anlaşması kapsamında Romanya lehine 30.000 tonluk tarife kontenjanı dahilinde %0 vergi ile 
(yalnızca 1 Ocak-31 Ağustos dönemi için) ve Türkiye-Bulgaristan Serbest Ticaret Anlaşması 
kapsamında Bulgaristan lehine 15.000 tonluk tarife kontenjanı dahilinde %50 oranında gümrük 
vergisi indirimi şeklinde pazara giriş imkanı sağlanmıştır. Ayçiçeği tohumunda ise, ülkemiz AB'ne 
yönelik olarak 1.000 tonluk tarife kontenjanı dahilinde, Bulgaristan'a yönelik olarak 25.000 tonluk 
tarife kontenjanı dahilinde vergi muafiyeti tavizi tanımıştır. 

2-Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna Hersek arasında 3 Temmuz 2002 tarihinde imzalanan 
Serbest Ticaret Anlaşması 1 Temmuz 2003 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olup ülkemiz, sığır 
cinsi canlı hayvanlar, koyunlar, keçiler ve kümes hayvanları ile bunların yenilebilir et ve sakatatı 
dışındaki tüm tarım ürünleri için Bosna Hersek'e uyguladığı gümrük vergilerini anlaşmanın 
yürürlüğe girdiği tarihte kaldırmış, ithalatta balıkçılık ürünlerindeki Toplu Konut Fonu ile işlenmiş 
tanm ürünlerinden tahsil edilen tarım payı niteliğindeki vergileri ise uygulamaya devam etmiştir. 

3- Bosna Hersek ile Serbest Ticaret Anlaşması'mn imzalandığı 2002 yılından itibaren 
ülkemizin söz konusu ülkeden ayçiçek ve ayçiçek yağı ithalatı tespit edilememiştir. 

4- Dış Ticaret Müsteşarlığı kayıtlarının tetkikinde ülkemiz ile Bosna Hersek arasında 1996 
ve 2006 (Ocak-Temmuz) yılları arasındaki dönemde ayçiçek ve ayçiçek yağı getirerek işleyip ihraç 
eden herhangi bir firma bulunmadığı tespit edilmiştir. 
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11.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU'nun, Maliye Teftiş Kurulunca yürütülen bir 
soruşturmaya ve Kurul Başkanlığına vekalet eden kişi hakkındaki iddialara ilişkin sorusu ve Mali
ye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/16516) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımı Maliye Bakanı Sayın Kemal Unakıtan'ın yazılı olarak 
yanıtlamasını bilgilerine sunarım. 

Kemal K3LIÇDAROĞLU 
İstanbul Milletvekili 

1. Kanada Atlı Polisi tarafından FBI ile koordinasyon halinde yürütülen 
bir soruşturma çerçevesinde, terörizmi destekleyen köktendinci 
örgütlerle bağlantısı bulunulduğundan kuşkulanılan Abdullah Almaki 
adlı Kanada vatandaşının Türkiye'deki finansal faaliyetlerine ilişkin 
belgelerin Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının yardımıyla 
Ankara'da Kanada Atlı Polis Teşkilatı temsilcilerince, incelenmesi 
konusundaki talebin gereği bugüne değin yarttlmiş mıdır? 
Yapılmamışsa bu hangi gerekçelerle uygun görülmemiştir? 

2. Dışişleri Bakanlığının eşgüdümünde, Maliye Başmüfettişi Hamza 
Kaçar tarafından yürütülen bu incelemelerden, adı geçen Başmüfettiş, 
incelemeler sonuçlanmadan hangi gerekçeyle görevden alınmıştır? 
Yapılan bu işlemin doğuracağı sakıncalarla ilgili olarak, Teftiş Kurulu 
Başkanının bir uyarısı olmuş mudur? 

3. Halen Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına vekalet eden 
kişinin, daha önce Ankara Defterdarlığı için hazırlanan kararnamesi 
Sayın Cumhurbaşkanınca geri gönderilmiş midir? Kararnamesi 
çıkmayan bir kişinin, üstlendiği görevler nedeniyle devletin çok gizli 
bilgilerine sahip olan bir Kurulun Başkanlığına vekaleten de olsa 
getirilmesi doğru mudur? 

4. Bir yandan köktendinci terör örgütlerine mali destek verenlerin 
Türkiye ayağını inceleyen maliye başmüfettişi görevden alınırken, öte 
yandan, aynı Teftiş Kurulu Başkanlığına, kararnamesi Sayın 
Cumhurbaşkanınca imzalanmayarak iade edilen bir kişinin getirilmesi 
bugüne değin Maliye Bakanlığı tarihinde görülmüş müdür? 

5. Maliye Teftiş Kuruşlu Başkanlığına vekaleten getirilen kişi hakkında 
açılmış tazminat davaları var mıdır? Bu tazminat davalarının sayısı ve 
tutarı ne kadardır? 

6. Aynı kişi Ankara Defterdarlığı görevini vekaleten yürütürken bir 
intihar olayı olmuş mudur? Bir memurun intiharı nedeniyle Ankara 
Cumhuriyet Başsavcılığı söz konusu defterdar vekili hakkında 
Bakanlığınızdan soruşturma açma talebinde bulunmuş mudur? Bu 
soruşturma açma talebine, Bakanlığınızca olumlu yanıt verilmiş 
midir? Verilmemişse gerekçesi nedir? 
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T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 
Teftiş Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.07.0.TKB.0.00/1 Lj O 2-
Konu: Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

ligi: 14.09.2006 tarih KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02.-24495 sayılı yazınız 

ilgi yazınız ekinde alınan "Yazılı Soru önergeleri" listesinin 25. sırasında kayıtlı 
İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROGLU'nun 7/16516 Esas no, 25495/59655 evrak 
kayıt numaralı soru önergesine ilişkin cevaplar aşağıdadır. 

1. Soru önergesinde belirtilen hususlar hakkında, Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu 
Başkanlığı tarafından bahsi geçen müfettiş görevlendirilmiş olup, bu görevlendirme konu ile 
ilgili diğer görevlendirmeler kapsamında Teftiş Kurulu Başkanlığınca değerlendirilmiştir. 

2. Soru önergesinde bahsi geçen müfettiş, 10.02.2004 tarihinde Maliye Yüksek 
Eğitim Merkezinde Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmiş olup, görevlendirme sonrası 
Maliye Teftiş Kurulu Başkanının göreve başlama zamanına ilişkin değerlendirmesi, iki 
görevin bir arada yürütülmesinin uygun olmayacağı düşüncesiyle uygun bulunmamıştır. 
Nitekim, vekalet görevi esnasında da bahsi geçen müfettiş Teftiş Kurulu Başkanının bilgisi ve 
ilave görevlendirmeleri ile söz konusu göreve devam etmiştir. 

3. Soru önergesinde bahsi geçen atama işlemi, Teftiş Kurulu Başkanının emekliye 
ayrılması üzerine boş kadroya vekaleten atama şeklinde yapılmış ve aynı zamanda asaleten 
atanma ile ilgili iş ve işlemler de yerine getirilmiştir. Halen söz konusu görev vekaleten 
yürütülmektedir. 

4. Bahsi geçen atama işleminde, Teftiş Kurulu Başkanlığı görevinin gerektirdiği 
liyakat ve kariyer hususları titizlikle göz önünde bulundurulmuştur. 

5. Maliye Teftiş Kurulu Başkanlığına vekaleten getirilen kişi aleyhinde tek bir 
tazminat davasının açıldığı ancak tazminat talebinin ilk celsede reddedildiği, aksine, bahsi 
geçen kişi tarafından çeşitli gazete ve sendika yöneticileri hakkında açılmış bir kaç tazminat 
davasının bulunduğu anlaşılmıştır. 

6. Gazetelere de akseden suç duyurusundaki iddiaların incelenmesi sonucunda, 
iddiaların soyut olması ve ciddi bulgu ve belgelere dayanmaması nedeniyle Gelir İdaresi 
Başkanlığınca soruşturma izni verilmemiştir, öte yandan, merhumun eşi Nahide ÖZSARI'nın 
Avukatı ibrahim AKSOY tarafından verilen yazıya ekli dilekçede "olayın atmosferi içerisinde 
duyulan öfke neticesinde" yapılan bu ve benzeri yasal ve idari başvurulardan^azaeçildiği 
ifade edilmiştir. s^Jy j^r 

Bilgilerine arz ederim. / C * ? ^ ^ ^ ' 

ötfal UNAKITAN 
Maliye Bakanı 

£?./.?/2006 
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12.- Balıkesir Milletvekili Turhan ÇÖMEZ'in, ABD'nin Şırnak-Silopi'de üs kuracağı iddiasına 
ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL 'ün cevabı (7/16658) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını bilgilerinize arz ederim. 27.06.2006 

Saygılarımla, 

Op. Dr. Turhan 
Balıkesir Mille 

* C ^ 
ı. ABD'nin Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir üs kurma çalışması var mı? 
2. Varsa bu çalışmalar hangi aşamadadır ve hangi yasal dayanaklara göre 

yapılmaktadır? 

T.C. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

ANKARA 

KAN.KAR. : 2006/7066-ŞŞY-ED Cu*0 
KONU : Yazılı Soru önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İLGİ : TBMM.Bşk.hğının 14 EYLÜL 2006 gün ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-

24495 sayılı yazısı. 

Balıkesir Milletvekili Sayın Turhan ÇÖMEZ tarafından verilen 7/16658 sayılı yazılı 
soru önergesinin cevabı EK'te sunulmuştur. 

Arz ederim. 

EKİ : ^?M.Vecdi GÖNÜLX 

(Yazılı Soru Önergesinin Cevabı) ( Millî Savunma Bakanı 

BALIKESİR MİLLETVEKİLİ SAYIN TURHAN ÇÖMEZ TARAFINDAN VERİLEN 
7/16658 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI 

Amerika Birleşik Devletleri'nin Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir üs kurma çalışması 
konusunda bir talebi ve bu hususta bir çalışma mevcut değildir. 

Bilgilerinize sunarım. _ 

^ecdi GÖNÜLj 
Millî Savunma Bakanı 
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13.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOGDU'nun, bir verem savaş merkezinin kapatılmasına 
ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'in cevabı (7/16712) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA, 

Aşağıda yer alan soruların, Sağlık Bakanı Sayın Recep Akdağ tarafından 
Anayasanın 98. ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ve talep ederim. 

Dr. İ. Sami Tandoğdu 
Ordu Milletvekili 
Sağlık-Aile- Çalışma ve Sosyal İşler 
Komisyonu Üyesi 

14 Mart 2006 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-19233 sayılı yazı ile Bakanlığınıza 
vermiş olduğum 7/12876 esas numaralı soru önergesinin, "Verem hastalığının hızla 
yayıldığı yönünde yapılan açıklamalar doğru ise, Bakanlığınızın konu ile ilgili olarak 
aldığı ne gibi tedbirler bulunmaktadır?" şeklindeki 2.sorusunu; 

"Tüm dünyada Tüberküloz hala önemini koruyan bir halk sağlığı sorunu olduğu için 
ülkemizde de ayrı bir program dahilinde ele alınmaktadır. 258 Verem Savaşı 
Dispanseri, 21 Bölge Tüberküloz Laboratuarı, 81 ilde Tüberküloz İl Koordinatörlüğü, 
22 Göğüs Hastalıkları Hastanesi; 1. basamak sağlık kuruluşlarıyla entegre bir şekilde 
"Ulusal Tüberküloz Kontrol Programı"nı yürütmektedir." Şeklinde cevaplamıştınız. 

Fakat ulusal basında çıkan haberlerden öğreniyoruz ki, Ankara'nın en fakir 
semtlerinden biri olan Altındağ'da yeni yaptırılan Ankara Veremle Savaş Derneği Dr. 
Mesude Yücel Göğüs Hastalıkları Merkezi parasızlıktan kapatılmıştır. 

1- Verem Savaş Merkezi'nin kapatılması, söyledikleriniz ile yaptıklarınız 
arasındaki çelişkinin açık bir örneğidir. İhtiyacı olan bir bölgeye, yeni yapılmış 
bir Verem Savaş Dispanseri'nin "parasızlıktan" kapatılması nasıl açıklanabilir? 

2- Hem açıklamalarınızda yoksul vatandaşlarımızın yanında olduğunuzu 
söylüyorsunuz, hem de maddi durumu iyi olmayan vatandaşlarımızın yaşadığı 
Altındağ'daki Sağlık Ocağı ve Verem Savaş Dispanseri'ni kapatıyorsunuz. 
Bunun cevabını size oy veren halkımıza nasıl vereceksiniz? 

3- 2. ve 3. basamak sağlık kuruluşlarındaki uzun kuyruklar nedeniyle, 
vatandaşlarımızın önündeki tek seçenek olan 1. basamak sağlık kuruluşlarının 
da bu şekilde kapatılması Bakanlığınızın hangi politikasının bir sonucudur? 
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T. C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Verem Savaşı Dairesi Başkanlığı 

Sayı : B.lO.O.VSD.0.00.00.73-610/ J3 2 O 
Konu : Yazılı Soru önergesi Cevaplandırılması 03 Ekim 2006 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİ 

Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığına 

tlgi: 14.09.2006 tarih ve 24495 sayılı yazınız. 

Ordu Milletvekili Sayın Dr. İdris Sami TANDOĞDU'nun Altındağ İlçesinde Verem 
Savaş Dispanseri ve Sağlık Ocağının kapatılmasına ilişkin vermiş olduğu yazılı soru 
önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Prof, 

EKLER; 
Ek-1 önerge Cevabı 

Ordu Milletvekili Sayın Dr. İdris Sami TANDOĞDU'nun Ankara ili Altındağ'da yeni 
yaptırılan Ankara Veremle Savaş Derneğine ait Dr. Mesude Yücel Göğüs Hastalıkları 
Merkezi ve Sağlık Ocağının parasızlıktan kapatılması ile ilgili yazılı soru önergesinin 
cevabıdır. 

SORULAR; 
1- Verem Savaş Merkezinin kapatılması, söyledikleriniz ile yaptıklarınız arasındaki 

çelişkinin açık bir örneğidir. İhtiyacı olan bir bölgeye, yeni yapılmış bir Verem Savaş 
Dispanserinin "parasızlıktan" kapatılması nasıl açıklanabilir? 

2- Hem açıklamalarınızda yoksul vatandaşlarımızın yanında olduğunuzu söylüyorsunuz 
hem de maddi durumu iyi olmayan vatandaşlarımızın yaşadığı Altındağ'daki sağlık 
ocağı ve verem savaş dispanserini kapatıyorsunuz. Bunun cevabını size oy veren 
halkımıza nasıl vereceksiniz. 

3- 2. ve 3. basamak sağlık kuruluşlarındaki uzun kuyruklar nedeniyle, vatandaşlarımızın 
önündeki tek seçenek olan 1. basamak sağlık kuruluşlarının da bu şekilde kapatılması 
Bakanlığınızın hangi politikasının bir sonucudur. 

CEVAPLAR; 
1- Altındağ Mesude Yücel Göğüs Hastalıkları Merkezi Bakanlığımıza bağlı resmi bir 

sağlık kuruluşu değildir. Ankara Verem Savaşı Derneği tarafından işletilmekte olan 
özel bir sağlık kuruluşudur. Bu kuruluşun sunduğu hizmetlerin Bakanlığım tarafından 
yürütülen Verem Savaşı Hizmetleriyle bir ilişkisi yoktur. Adı geçen kuruluşun 
kapatılması tamamen Ankara Verem Savaşı Derneğinin aldığı kararla 
gerçekleştirilmiştir. Ankara ilindeki verem savaş hizmetleri Altındağ ilçesi de dahil 
olmak üzere mevcut dispanserlerimiz tarafından eksiksiz yürütülmektedir. 

2- Ankara İli Altındağ İlçe Merkezinde 16 adet sağlık ocağı hizmet vermekte olup, sağlık 
ocağı isimleri ekli listede gönderilmektedir. Bu bölgede herhangi bir sağlık ocağının 
kapatılması söz konusu değildir. 

3- Adı geçen ilçede Bakanlığıma ait kapatılan sağlık ocağı ve dispanser 
bulunmamaktadır. 
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14.- Ordu Milletvekili Idris Sami TANDOĞDU'nun, Fiskobirlik'in soruşturulmasına ve fındık
la ilgili bazı hususlara ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un cevabı (7/16736) 

04 Ağustos 2006 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA, 

Aşağıda yer alan soruların, Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Ali Coşkun tarafından 
Anayasanın 98. ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ve talep ederim. 

V % 3 ^ U ^ A {crdoajLü 

Dr. I. Sami Tandoğdu 
Ordu Milletvekili 
Sağlık-Aile-Çalışma ve Sosyal İşler 
Komisyonu Üyesi 

1- FİSKOBİRLİK hakkında şu ana kadar kaç soruşturma açtırdınız? Bu 
soruşturmalardan ne gibi sonuçlar çıktı? Soruşturma sonucunda savcılığa 
yapılan herhangi bir suç duyurusu mevcut mudur? 

2- Cüneyt Zapsu'nun fındık konusunda ne gibi faaliyetleri ve girişimleri vardır? 
Bu konuyla ilgili yaptığınız herhangi bir inceleme ve soruşturma mevcut 
mudur? 

3- Fındık üreticisinin sorununu nasıl aşmayı planlıyorsunuz? 

T.C 
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

SAYI : B 14 OBHİ 0 00 00 02-5 9-^ 2 8 -09-2005 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 14.09.2006 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/16736-247311/58747 sayılı 
yazınız. 

Ordu Milletvekili Idris Sami TANDOĞDU'nun, "Fiskobirlik'in soruşturulmasına ve 
fındıkla ilgili bazı hususlara" ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği 
(7/16736) esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Ali ffÖŞKUN) 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Ek: önerge cevabı 
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ORDU MİLLETVEKİLİ SAYIN İDRİS SAMİ TANDOĞDU'NUN 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ 

1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 90 inci maddesinin birinci fıkrası ile "Ticaret 
Bakanlığı, kooperatiflerin, kooperatif birliklerinin, kooperatif merkez birliklerinin ve Türkiye 
Milli Kooperatifler Birliğinin işlem ve hesaplarını ve varlıklarını müfettişler veya kooperatifler 
kontrolörlerine denetlettirebilir.1' hükmü getirilmiştir. Bu kapsamda, 2000 yılından itibaren 
Bakanlığımız Müfettişleri ve Kooperatifler Kontrolörleri tarafından Fiskobirlik nezdinde 
yapılan denetimler sonucunda; 14 İnceleme Raporu ve 5 Suç Duyuru Raporu tanzim 
edilmiştir. 

Diğer taraftan, Bakanlığımız, 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun çerçevesinde, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına bağlı 
tarımsal amaçlı kooperatiflerle Tarım Kredi Kooperatifleri ve birlikleri hariç olmak üzere 
tarım satış kooperatifleri ve birlikleri ile genel hükümlere tabi kooperatiflerin ve birliklerin 
kuruluş, işleyiş ve denetimlerine ait işlem ve hizmetleri yürütmekte olup, bu kapsamda 
fındık konusunda Cüneyt Zapsu ile ilgili olarak Bakanlığımızca yapılan herhangi bir 
inceleme ve soruşturma mevcut değildir. 

2006/2007 sezonunda, fındık üreticisinin mağduriyetlerinin giderilmesi ve fiyat 
hareketlerinden korunması amacıyla, 31 Ağustos 2006 tarih ve 2006/10865 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı ile, 2006/2007 sezonunda, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) fındık 
alımı ile görevlendirilmiştir. Bu kapsamda, TMO tarafından alımı yapılacak Giresun 
mahsulü kabuklu tombul fındığın (50 randıman) alım fiyatı 4 YTL/Kg olarak belirlenmiş ve 
ürün alımına başlanmıştır. 

öte yandan, fındık piyasaları ve ihraç fiyatlarında istikrar sağlanabilmesi 
açısından fındık ticaret ve pazarlama alt yapısının güçlendirilmesi son derece önemli 
görülmektedir. Bu ihtiyaçtan hareketle, ülkemizde ürün ihtisas borsaları ve lisanslı 
depoların kurulmasına imkan sağlayan mevzuat düzenlemeleri Bakanlığımızca 
tamamlanmış olup, 2 Ağustos 2006 tarihinde de Fındık Lisanslı Depo Yönetmeliği Resmi 
Gazete'de yayımlanmıştır. Ayrıca, bölgede faaliyet gösterecek bir lisanslı depo 
şirketinin kurulmasına dönük çalışmalar Bakanlığımızca sürdürülmektedir. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

GÜNDEMİ 
DONEM: 22 YASAMA YILI: 5 

3 ÜNCÜ BİRLEŞİM 
4 EKİM 2006 ÇARŞAMBA 

SAAT: 13.00 

KISIMLAR 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Ö Z E L GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

SEÇİM 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

G E N E L G Ö R Ü Ş M E ve M E C L Î S ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

S Ö Z L Ü SORULAR 

K A N U N TASARI ve TEKLİFLERİ İ L E 
KOMİSYONLARDAN GELEN D İ Ğ E R İŞLER 

EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR 



DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1.- Genel Kurulun toplantı günlerinden Salı gününün Denetim konularına (Anayasanın süreye 

bağladığı konular hariç), Çarşamba ve Perşembe günlerinin de Kanun Tasarı ve Teklifleri ile 
Komisyonlardan Gelen Diğer İşlerin görüşülmesine ayrılması, Sah ve Çarşamba günlerinde Bir
leşimin başında bir saat süre ile Sözlü Soruların görüşülmesi, sunuşlar ve işaret oyu ile yapılacak 
seçimlerin her gün yapılmasının Genel Kurulun onayına sunulması, Danışma Kurulunca uygun 
görülmüştür. 

(Genel Kurulun 11.12.2002 tarihli 8 inci birleşiminde kabul edilmiştir.) 
2.- Genel Kurulun 4.10.2006 Çarşamba günkü birleşiminde Sözlü Soruların görüşülmemesi, 

çalışma sürelerinin de 4.10.2006 Çarşamba ve 5.10.2006 Perşembe günlerinde saat 13.00'ten 
18.30'a kadar olması, 10.10.2006 Salı günü de saat 14.00'te toplanmasının, 

Genel Kurulun onayına sunulması Danışma Kurulunca uygun görülmüştür. 
(Genel Kurulun 3.10.2006 tarihli 2 nci birleşiminde kabul edilmiştir.) 

KOMİSYON TOPLANTILARI 

* Plan ve Bütçe Komisyonu 
4.10.2006 Çarşamba - Saat: 14.30 

* Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 
Komisyonu 
5.10.2006 Perşembe - Saat: 13.00 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
3 ÜNCÜ BİRLEŞİM 4 EKİM 2006 ÇARŞAMBA SAAT: 13.00 

0 1 - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

02 - ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

03 - SEÇIM 

Rp5 

0 4 - OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

Rp 

05 - MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

06 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR Ö N G Ö R Ü Ş M E L E R 

RP 

07 - SÖZLÜ SORULAR 

>çfe 



08 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
1. - Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin; Gelibolu Yarımadası 

Tarihi Milli Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (2/212) (S. Sayısı: 305) (Dağıtma tarihi: 15.12.2003) 

2. X - Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanun Tasarısı ile Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/1030) (S. Sayısı: 904) (Dağıtma tarihi: 24.5.2005) 

3. X - Tohumculuk Kanunu Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 
(1/822) (S. Sayısı: 662) (Dağıtma tarihi: 14.9.2004) (**) 

4. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında 
Yayılmanın Önlenmesi Amaçlarına Yönelik Yardım Sağlanmasının Kolaylaştırılması İçin 
İşbirliğine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1115) (S. Sayısı: 1147) (Dağıtma tarihi: 3.5.2006) 

5. - Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amirleri Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, 
Antalya Milletvekili Burhan Kılıç, İğdır Milletvekili Dursun Akdemir ile Manisa Milletvekili 
Mustafa Erdoğan Yetenç'in; 2919 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilat 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/816) (S. Sayısı: 1228) (Dağıtma tarihi: 28.6.2006) 

6. 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) 

7. - X - Konut Finansmanı Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1148) (S. Sayısı: 1159) 
(Dağıtma tarihi: 12.5.2006) (**) 

8. - Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/905) (S. Sayısı: 933 ve 933'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 16.6.2005 ve 
21.12.2005) (**) 

9. X - Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe 
Komisyonları Raporları (1/1193) (S. Sayısı: 1211) (Dağıtma tarihi: 20.6.2006) 

10. X - Mali Suçları Araştırma Kurumunun Teşkilat ve Görevleri ile Suç Gelirlerinin 
Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum ile Plan ve Bütçe 
Komisyonları Raporları (1/1053) (S. Sayısı: 1201) (Dağıtma tarihi: 6.6.2006) (**) 

11. - 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) (**) 

12. X - Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu (1/1101) (S. Sayısı: 1037) (Dağıtma tarihi: 12.12.2005) (**) 

13. 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) (**) 

14. 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) (**) 

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 

- 4 - 3 ÜNCÜ BİRLEŞİM 



08 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DlĞER İŞLER 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Adalet Komisyonu Raporu (1/1159, 2/418, 2/447) (S Sayısı 
1086) (Dağıtma tarihi 16 2 2006)(**) 

16 X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile israil Devleti Hükümeti Arasında Sınai Araştırma-
Gelıştırme Alanında işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1154) (S Sayısı 1107) (Dağıtma tarihi 7 3 2006) 

17 X - WIPO icralar ve Fonogramlar Andlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kultur, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/1021) (S Sayısı 964) (Dağıtma tarihi 30 6 2005) 

18 X - WIPO Telif Hakları Andlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kultur, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/1027) (S Sayısı 966) (Dağıtma tarihi 30 6 2005) 

19 X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ukrayna Hükümeti Arasında Enerji Alanında 
işbirliğine ilişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1109) (S Sayısı 1083) (Dağıtma tarihi 14 2 2006) 

20 X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Şili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Asken 
Alanda Eğitim, Savunma Sanayii, Teknik ve Bilimsel işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/885) (S Sayısı 860) 
(Dağıtma tarihi 7 4 2005) 

21 - Bursa Milletvekili Şevket Orhan ile Balıkesir Milletvekili Alı Osman Salı'nın, 2863 
Sayılı Kultur ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Millî Eğitim, Kultur, 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) 

22 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 ilgili 
Karşılıklı Anlaşma Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile 
Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/936) (S Sayısı 
824) (Dağıtma tarihi 2 3 2005) 

23 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) 

24 X - Türkiye Cumhuriyeti ile Slovakya Cumhuriyeti Arasında Hukuki ve Ticari 
Konularda Adlı işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/939) (S Sayısı 845) (Dağıtma tarihi 29 3 2005) 

25 X - Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Bosna-Hersek Adalet Bakanlığı Arasında 
işbirliği Konusunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/964) (S Sayısı 847) (Dağıtma tarihi 29 3 2005) 

26 X - Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Türk işbirliği ve Kalkınma idaresi Başkanlığı ile 
Özbekistan Cumhuriyeti Dış Ekonomik ilişkiler Ajansı Arasında işbirliği Protokolünün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/970) (S Sayısı 853) (Dağıtma tarihi 7 4 2005) 

27 X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında iktisadı 
Kalkınma işbirliği Fonu Kredilerine ilişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/986) (S Sayısı 857) (Dağıtma tarihi 7 4 2005) 

28 X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında 
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına ilişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
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Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/952) (S. Sayısı: 852) 
(Dağıtma tarihi: 8.4.2005) 

29. 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) 

30. 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) 

31. 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) 

32. 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) 

33. 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) 

34. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında İki 
Taraflı Askeri Teknik İşbirliği Çerçevesinde Kullanılan ve Elde Edilen Fikri ve Smai 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) 

35. 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) 

36. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Arap Halk Sosyalist Büyük Cemahiriyesi Arasında 
Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ile Tarım, Orman ve Köyişleri ve Dışişleri Komisyonları 
Raporlan (1/941) (S. Sayısı: 882) (Dağıtma tarihi: 26.4.2005) 

37. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/962) (S. Sayısı: 883) (Dağıtma tarihi: 26.4.2005) 

38. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Turizm 
Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/987) (S. Sayısı: 
884) (Dağıtma tarihi: 26.4.2005) 

39. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Ekonomik İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1000) (S. Sayısı: 885) (Dağıtma tarihi: 26.4.2005) 
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40. 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) 

41. 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) 

42. 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) 

43. X - Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi 
Arasında İki Yıllık İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/957) 
(S. Sayısı: 909) (Dağıtma tarihi: 24.5.2005) 

44. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasında Sağlık Alanında 
İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/982) (S. Sayısı: 910) 
(Dağıtma tarihi: 24.5.2005) 

45. X - Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesinin Ayrıcalık ve 
Bağışıklıklarına Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1014) (S. Sayısı: 935) (Dağıtma tarihi: 16.6.2005) 

46. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Arasında İşbirliği 
Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/1015) (S. Sayısı: 936) (Dağıtma tarihi: 16.6.2005) 

47. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan ve Karadağ Bakanlar Konseyi Arasında 
Askeri-Bilimsel ve Askeri-Teknik İşbirliği Konusunda Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1020) (S. Sayısı: 938) 
(Dağıtma tarihi: 16.6.2005) 

48. X - Asya Karayolları Ağı Hükümetlerarası Anlaşmasına Katılmamızın Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/1016) (S. Sayısı: 937) (Dağıtma tarihi: 20.6.2005) 

49. X - Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Eğitim Enstitüsü Kurucu Belgesinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/1026) (S. Sayısı: 965) (Dağıtma tarihi: 29.6.2005) 

50. X - 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) 

51. - 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) 

52. - Özel Öğretim Kurumlan 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) 
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53 - 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) 

54 - Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve içişleri 
Komisyonu Raporu (1/621) (S Sayısı 633) (Dağıtma tarihi 272004) 

55 - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman ve 14 Milletvekilinin, Türkiye Buyuk Millet 
Meclisi içtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında Içtuzuk Teklifi ve Anayasa Komisyonu 
Raporu (2/182) (S Sayısı 300) (Dağıtma tarihi 8 12 2003) 

56 - 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki 
Cetvellerin Diyanet işlen Başkanlığına Ait Bölümünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/622) (S Sayısı 201) (Dağıtma tarihi 2 7 2003) 

57 - Konya Milletvekili Atılla Kart'ın, 24 2 1983 Tarih ve 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar 
Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine ilişkin Kanun Teklifi ve içtüzüğün 37 ncı Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/121) (S Sayısı 210) (Dağıtma tarihi 3 7 2003) 

58 - Mardin Milletvekili Muharrem Doğan ve 22 Milletvekilinin, Yükseköğretim Kurumları 
Teşkilâtı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve içtüzüğün 37 ncı Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/23) (S Sayısı 129) (Dağıtma tarihi 1 5 2003) (*) 

59 - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 53 Milletvekilinin, 3 Mart'ın Her Yıl "Laiklik ve 
Öğretim Birliği Bayramı" Olarak Kutlanması Hakkında Kanun Teklifi ve içtüzüğün 37 ncı Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/93) (S Sayısı 139) (Dağıtma tarihi 20 5 2003) (*) 

60 - Bayburt Milletvekili Ulku Guney'ın, Bayburt Umde Konursu, Gokçedere ve Masat 
Adıyla Uç Yeni ilçe Kurulmasına Dair Kanun Teklifi ve içtüzüğün 37 ncı Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/17) (S Sayısı 140) (Dağıtma tarihi 22 5 2003) (*) 

61 - Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı'nın, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı 
Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve içtüzüğün 37 ncı Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/114) 
(S Sayısı 176) (Dağıtma tarihi 17 6 2003) 

62 - Konya Milletvekili Atılla Kart'ın, 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa "Geçici 
Ek Madde" Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve içtüzüğün 37 ncı Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/139) (S Sayısı 245) (Dağıtma tarihi 24 7 2003) 

63 - Artvin Milletvekili Orhan Yıldız ve Uç Milletvekilinin, Kamulaştırma Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/173) (S Sayısı 
256) (Dağıtma tarihi 28 7 2003) 

64 - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Kuçuk Esnaf ve Sanatkârlar ile Kuçuk ve Orta 
Büyüklükteki işletme Kredilerinde 1 1 2003 Tarihine Kadar Olan Senet Protestolarının ve 
Karşılıksız Çeklerin Nazara Alınmaması Hakkında Kanun Teklifi ve içtüzüğün 37 ncı Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/110) (S Sayısı 278) (Dağıtma tarihi 13 112003) 

65 - Ardahan Milletvekili Ensar Oğut ve 56 Milletvekilinin, Atatürk Millî Parkı Kanun 
Teklifi ve içtüzüğün 37 ncı Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/159) 
(S Sayısı 279) (Dağıtma tarihi 13 11 2003) 

66 - izmir Milletvekili Canan Arıtman'ın, Türk Ceza Kanununun 492 ncı Maddesinin 
Yedinci Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve içtüzüğün 37 ncı Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/54) (S Sayısı 404) (Dağıtma tarihi 16 4 2004) 

67 - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 96 Milletvekilinin, 17 Nısan'ın Her Yıl 
"Eğitim Bayramı" Olarak Kutlanması Hakkında Kanun Teklifi ve içtüzüğün 37 ncı Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/126) (S Sayısı 417) (Dağıtma tarihi 26 4 2004) 
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68 - Kocaeli Milletvekili izzet 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 içtüzüğün 37 ncı Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/248) (S Sayısı 418) (Dağıtma tarihi 26 4 2004) 

69 - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, Türkiye Buyuk Millet Meclisi içtüzüğünde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Içtuzuk Teklifi ve içtüzüğün 37 ncı Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/243) (S Sayısı 581) (Dağıtma tarihi 116 2004) 

70 - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sırmen'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 Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sırmen'ın içtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre 
Rapora itirazı (3/137) (S Sayısı 483'e 1 mcı Ek) (Dağıtma tarihi 12 11 2004) 

71 - Aydın Milletvekili Mehmet Semercı'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 Aydın Milletvekili Mehmet Semercı'nın içtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre Rapora 
itirazı (3/167) (S Sayısı 487'ye 1 mcı Ek) (Dağıtma tarihi 12 11 2004) 

72 - Artvin Milletvekili Orhan Yıldız'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin içtüzüğün 133 uncu Maddesine 
Göre Rapora itirazı (3/168) (S Sayısı 488'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 12 11 2004) 

73 - Konya Milletvekili Atılla 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 Atılla Kart'ın içtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre Rapora itirazı 
(3/176) (S Sayısı 489'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 12 11 2004) 

74 - 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 içtüzüğün 133 uncu Maddesine 
Göre Rapora itirazı (3/180) (S Sayısı 490'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 12 11 2004) 

75 - Afyonkarahısar 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 içtüzüğün 133 uncu Maddesine 
Göre Rapora itirazı (3/186) (S Sayısı 491'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 12 11 2004) 

76 - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sırmen'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 Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sırmen'ın içtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre 
Rapora itirazı (3/187) (S Sayısı 492'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 12 11 2004) 

77 - 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 içtüzüğün 133 uncu Maddesine 
Göre Rapora itirazı (3/192) (S Sayısı 493'e 1 mcı Ek) (Dağıtma tarihi 12 11 2004) 

- 9 - 3 UNCU BİRLEŞİM 



08 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
78 - Çorum Milletvekili Muzaffer Kulcu'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 Arash ve 15 Milletvekilinin içtüzüğün 133 uncu Maddesine 
Göre Rapora itirazı (3/222) (S Sayısı 499'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 12 11 2004) 

79 - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Arash ve 15 Milletvekilinin içtüzüğün 133 uncu Maddesine 
Göre Rapora itirazı (3/91) (S Sayısı 468'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 19 11 2004) 

80 - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'm 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 Ankara Milletvekili Oya Arash ve 15 Milletvekilinin içtüzüğün 133 uncu Maddesine 
Göre Rapora itirazı (3/92) (S Sayısı 469'a 1 mcı Ek) (Dağıtma tarihi 19 11 2004) 

81 - Kayseri Milletvekili Abdullah Gul'un 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 Ankara Milletvekili Oya Arash ve 15 Milletvekilinin içtüzüğün 133 uncu Maddesine 
Göre Rapora itirazı (3/93) (S Sayısı 470'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 19 11 2004) 

82 - istanbul Milletvekili Abdulkadır 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 Arash ve 15 Milletvekilinin içtüzüğün 133 uncu Maddesine 
Göre Rapora itirazı (3/94) (S Sayısı 471'e 1 mcı Ek) (Dağıtma tarihi 19 11 2004) 

83 - 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 Arash ve 15 Milletvekilinin içtüzüğün 133 uncu Maddesine 
Göre Rapora itirazı (3/95) (S Sayısı 472'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 19 11 2004) 

84 - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'm Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Arash ve 15 Milletvekilinin içtüzüğün 133 uncu Maddesine 
Göre Rapora itirazı (3/96) (S Sayısı 473'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 19 11 2004) 

85 - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'm 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 Ankara Milletvekili Oya Arash ve 15 Milletvekilinin içtüzüğün 133 uncu Maddesine 
Göre Rapora itirazı (3/97) (S Sayısı 474'e 1 mcı Ek) (Dağıtma tarihi 19 11 2004) 

86 - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Arash ve 15 Milletvekilinin içtüzüğün 133 uncu Maddesine 
Göre Rapora itirazı (3/98) (S Sayısı 475'e 1 mcı Ek) (Dağıtma tarihi 19 11 2004) 

87 - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'm 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 içtüzüğün 133 uncu Maddesine 
Göre Rapora itirazı (3/99) (S Sayısı 476'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 19 11 2004) 

88 - Amasya Milletvekili Akif Gülle'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 14 Milletvekilinin içtüzüğün 133 uncu Maddesine 
Göre Rapora itirazı (3/100) (S Sayısı 477'ye 1 mcı Ek) (Dağıtma tarihi 19 11 2004) 

89 - 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 içtüzüğün 133 uncu Maddesine 
Göre Rapora itirazı (3/101) (S Sayısı 478'e 1 mcı Ek) (Dağıtma tarihi 19 11 2004) 

90 - Kahramanmaraş Milletvekili Alı 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 içtüzüğün 133 uncu Maddesine 
Göre Rapora itirazı (3/102) (S Sayısı 479'a 1 mcı Ek) (Dağıtma tarihi 19 11 2004) 

91 - Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler'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 içtüzüğün 133 uncu Maddesine 
Göre Rapora itirazı (3/104) (S Sayısı 480'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 19 11 2004) 

92 - Mersin Milletvekili Dengır Mır 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 içtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre 
Rapora itirazı (3/105) (S Sayısı 48l'e 1 mcı Ek) (Dağıtma tarihi 19 112004) 

93 - 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 içtüzüğün 133 uncu Maddesine 
Göre Rapora itirazı (3/132) (S Sayısı 482'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 19 11 2004) 

94 - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sırmen'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 Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sırmen'ın içtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre 
Rapora itirazı (3/138) (S Sayısı 484'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 19 11 2004) 

95 - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sırmen'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 Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sırmen'ın içtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre 
Rapora itirazı (3/146) (S Sayısı 485'e 1 mcı Ek) (Dağıtma tarihi 19 11 2004) 

96 - Düzce Milletvekili Metin Kaşıkoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin içtüzüğün 133 uncu Maddesine 
Göre Rapora itirazı (3/162) (S Sayısı 486'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 19 11 2004) 

97 - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sırmen'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 Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sırmen'ın içtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre 
Rapora itirazı (3/211) (S Sayısı 494'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 19 11 2004) 

98 - Yozgat Milletvekili Mehmet Erdemır'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 içtüzüğün 133 uncu Maddesine 
Göre Rapora itirazı (3/212) (S Sayısı 495'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 19 11 2004) 

99 - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sırmen'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 Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sırmen'ın içtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre 
Rapora itirazı (3/214) (S Sayısı 497'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 19 11 2004) 

100 - Çorum Milletvekili Muzaffer Kulcu'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 içtüzüğün 133 uncu Maddesine 
Göre Rapora itirazı (3/220) (S Sayısı 498'e 1 mcı Ek) (Dağıtma tanhı 19 11 2004) 

101 - izmir Milletvekili Hakkı Ulku'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 izmir Milletvekili Hakkı Ulku'nun içtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre Rapora itirazı 
(3/223) (S Sayısı 500'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 19 11 2004) 

102 - Çorum Milletvekili Muzaffer Kulcu'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 içtüzüğün 133 uncu Maddesine 
Göre Rapora itirazı (3/224) (S Sayısı 501'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 19 11 2004) 

103 - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'in Yasama 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 içtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre Rapora 
itirazı (3/225) (S Sayısı 502'ye 1 mcı Ek) (Dağıtma tarihi 19 11 2004) 

104 - Tunceli Milletvekili Hasan Guyuldar'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 Guyuldar'ın içtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre Rapora 
itirazı (3/230) (S Sayısı 503'e 1 inci Ek) (Dağıtma tanhı 19 11 2004) 

105 - Bilecik Milletvekili Yaşar Tuzun'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 Bilecik Milletvekili Yaşar Tuzun'un içtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre Rapora 
itirazı (3/231) (S Sayısı 504'e 1 inci Ek) (Dağıtma tanhı 19 11 2004) 
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106 - Hatay Milletvekili Sadullah Ergın'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 içtüzüğün 133 uncu Maddesine 
Göre Rapora itirazı (3/244) (S Sayısı 505'e 1 mcı Ek) (Dağıtma tarihi 19 11 2004) 

107 - Kahramanmaraş Milletvekili Hanefi Mahçıçek'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 içtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre 
Rapora itirazı (3/245) (S Sayısı 506'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 19 11 2004) 

108 - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sırmen'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 Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sırmen'ın içtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre 
Rapora itirazı (3/247) (S Sayısı 507'ye 1 mcı Ek) (Dağıtma tarihi 19 11 2004) 

109 - Mersin Milletvekili Mustafa Eyıceoğlu'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 içtüzüğün 133 uncu Maddesine 
Göre Rapora itirazı (3/248) (S Sayısı 539'a 1 mcı Ek) (Dağıtma tarihi 19 11 2004) 

110 - Kütahya Milletvekili Husnu 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 içtüzüğün 133 uncu 
Maddesine Göre Rapora itirazı (3/249) (S Sayısı 510'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 23 11 2004) 

111 - 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 içtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre Rapora 
itirazı (3/250) (S Sayısı 51 l'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 23 11 2004) 

112 - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sırmen'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 Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sırmen'ın içtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre 
Rapora itirazı (3/251) (S Sayısı 512'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 23 11 2004) 

113 - Mersin Milletvekili Mustafa Eyıceoğlu'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 içtüzüğün 133 uncu 
Maddesine Göre Rapora itirazı (3/259) (S Sayısı 513'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 23 11 2004) 

114 - Kocaeli Milletvekilleri Nihat Ergun ve Osman Pepe'nm 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 
içtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre Raporlara itirazı (3/268) (S Sayısı 516'ya 1 mcı Ek) 
(Dağıtma tarihi 23 11 2004) 
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115 - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sırmen'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 Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sırmen'ın içtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre 
Rapora itirazı (3/269) (S Sayısı 517'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 23 11 2004) 

116 - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sırmen'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 Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sırmen'ın içtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre 
Rapora itirazı (3/270) (S Sayısı 518'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 23 11 2004) 

117 - Karaman Milletvekili Fikret Unlu'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 Karaman Milletvekili Fikret Unlu'nun içtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre Rapora 
itirazı (3/271) (S Sayısı 519'a 1 mcı Ek) (Dağıtma tarihi 23 11 2004) 

118 - 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 içtüzüğün 133 uncu 
Maddesine Göre Rapora itirazı (3/272) (S Sayısı 520'ye 1 mcı Ek) (Dağıtma tarihi 23 11 2004) 

119 - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sırmen'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 Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sırmen'ın içtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre 
Rapora itirazı (3/273) (S Sayısı 521'e 1 mcı Ek) (Dağıtma tarihi 23 11 2004) 

120 - 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 içtüzüğün 133 uncu 
Maddesine Göre Rapora itirazı (3/282) (S Sayısı 529'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 23 11 2004) 

121 - 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 içtüzüğün 133 uncu 
Maddesine Göre Rapora itirazı (3/283) (S Sayısı 530'a 1 mcı Ek) (Dağıtma tarihi 23 11 2004) 

122 - Kocaeli Milletvekilleri Mehmet Vecdi Gonul, 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 içtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre Raporlara itirazı (3/284) 
(S Sayısı 531'e 1 mcı 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 içtüzüğün 133 uncu 
Maddesine Göre Rapora itirazı (3/285) (S Sayısı 532'ye 1 mcı Ek) (Dağıtma tarihi 23 11 2004) 
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124 - Kocaeli Milletvekilleri Nevzat Doğan ve Nihat Ergun'un 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 içtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre Raporlara itirazı (3/286) (S Sayısı 533'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 23 11 2004) 

125 - Kocaeli Milletvekilleri Nihat Ergun 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 içtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre Raporlara itirazı (3/287) (S Sayısı 534'e 
1 mcı Ek) (Dağıtma tarihi 23 11 2004) 

126 - Kocaeli Milletvekilleri Nevzat Doğan ve Nihat Ergun'un 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 içtüzüğün 133 uncu 
Maddesine Göre Raporlara itirazı (3/288) (S Sayısı 535'e 1 mcı Ek) (Dağıtma tarihi 23 11 2004) 

127 - Kocaeli Milletvekilleri Osman Pepe, Mehmet Vecdi Gonul, 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 içtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre 
Raporlara itirazı (3/289) (S Sayısı 536'ya 1 mcı Ek) (Dağıtma tarihi 23 11 2004) 

128 - Kocaeli Milletvekilleri Nihat Ergun, Mehmet Vecdi Gonul 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 içtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre Raporlara itirazı (3/261) 
(S Sayısı 515'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 24 11 2004) 

129 - Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin içtüzüğün 133 uncu 
Maddesine Göre Rapora itirazı (3/299) (S Sayısı 537'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 24 11 2004) 

130 - Tokat Milletvekili Feramus Şahın'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 Tokat Milletvekili Feramus Şahın'ın içtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre Rapora 
itirazı (3/305) (S Sayısı 538'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 24 11 2004) 

131 - Mardin Milletvekili Süleyman Bolunmez'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 içtüzüğün 133 uncu 
Maddesine Göre Rapora itirazı (3/306) (S Sayısı 540'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 24 11 2004) 

132 - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sırmen'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 Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sırmen'ın içtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre 
Rapora itirazı (3/260) (S Sayısı 514*e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 25 11 2004) 

133 - Kocaeli Milletvekilleri Nevzat Doğan ve Osman Pepe'nın Yasama Dokunulmazlıklarının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin 
içtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre Raporlara itirazı (3/274) (S Sayısı 522'ye 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihi 25 11 2004) 

134 - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sırmen'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 Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sırmen'ın içtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre 
Rapora itirazı (3/276) (S Sayısı 523'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 25 11 2004) 

135 - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sırmen'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 Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sırmen'ın içtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre 
Rapora itirazı (3/277) (S Sayısı 524'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 25 11 2004) 

136 - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sırmen'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 Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sırmen'ın içtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre 
Rapora itirazı (3/278) (S Sayısı 525'e 1 mcı Ek) (Dağıtma tarihi 25 11 2004) 

137 - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sırmen'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 Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sırmen'ın içtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre 
Rapora itirazı (3/279) (S Sayısı 526'ya 1 mcı Ek) (Dağıtma tarihi 25 11 2004) 

138 - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sırmen'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 Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sırmen'ın içtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre 
Rapora itirazı (3/280) (S Sayısı 527'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 25 11 2004) 

139 - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sırmen'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 Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sırmen'ın içtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre 
Rapora itirazı (3/281) (S Sayısı 528'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 25 11 2004) 

140 - Malatya Milletvekili Fent Mevlut Aslanoğlu ve 22 Milletvekilinin, 4077 Sayılı 
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 10/A Maddesine Bir Fıkra ilave Edilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve içtüzüğün 37 ncı Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/186) 
(S Sayısı 719) (Dağıtma tarihi 21 12 2004) 

141 - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, 3067 Sayılı Kalkınma Planlarının Yürürlüğe 
Konması ve Bütünlüğün Korunması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve içtüzüğün 37 ncı Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma 
Önergesi (2/235) (S Sayısı 720) (Dağıtma tarihi 21 12 2004) 

- 1 6 - 3 UNCU BİRLEŞİM 



08 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
142. - 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) 

143. - 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) 

144. - 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) 

145. - 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) 

146. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/312) (S.Sayısı: 546'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

147. - 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) 

148. - 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) 

149. - 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) 

150.- 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) 
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151. - 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) 

152. - 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) 

153. - 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) 

154.- 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) 

155.- İstanbul Milletvekili Kemal Unakıtan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/452) (S.Sayısı: 586'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

156. - 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) 

157. - İstanbul Milletvekili Mehmet Sekmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatmın 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) 

158. - 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) 

159. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/345) (S.Sayısı: 559'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 
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160. - Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yüdız'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) 

161. - 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) 

162. - 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) 

163. - İstanbul Milletvekilleri Mehmet Mustafa Açıkalın, İdris Naim Şahin, Kayseri 
Milletvekili Adem Baştürk, Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Sivas Milletvekili Selami Uzun 
ve Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı'nın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporları ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/351) (S.Sayısı: 564'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

164. - 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) 

165. - 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) 

166. - 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) 

167. - 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) 

168. - Kayseri Milletvekili Adem Baştürk'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatmm Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/390) (S.Sayısı: 572'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

169. - 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) 

170. - 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) 

171. - 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) 

172. - Siirt Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/420) (S.Sayısı: 578'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

173. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatmın 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) 

174. - 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) 

175.- Burdur Milletvekili Bayram Özçelik'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatmın 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) 

176. - 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) 

177. - 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 

- 2 0 - 3 ÜNCÜ BİRLEŞİM 



08 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
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) 

178. - 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) 

179. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/344) (S. Sayısı: 558'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

180. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/349) (S. Sayısı: 562'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

181. - 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) 

182. - 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) 

183.- 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) 

184. - 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) 

185.- 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) 

186. - Zonguldak Milletvekili Nadir Saraç'm 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 Zonguldak Milletvekili Nadir Saraç'm içtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre Rapora 
itirazı (3/457) (S Sayısı 591 'e 1 mcı Ek) (Dağıtma tarihi 29 12 2004) 

187 - Düzce Milletvekili Fahri Çakır'm Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Kuçukaşık ve 4 Milletvekilinin içtüzüğün 133 uncu 
Maddesine Göre Rapora itirazı (3/462) (S Sayısı 592'ye 1 mcı Ek) (Dağıtma tarihi 29 12 2004) 

188 - 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 içtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre Rapora 
itirazı (3/463) (S Sayısı 593'e 1 mcı Ek) (Dağıtma tarihi 29 12 2004) 

189 - Çanakkale Milletvekili ibrahim Koşdere'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 Bursa Milletvekili Mehmet Kuçukaşık ve 4 Milletvekilinin içtüzüğün 133 uncu 
Maddesine Göre Rapora itirazı (3/465) (S Sayısı 595'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 29 12 2004) 

190 - Siirt Milletvekili Recep Tayyıp Erdoğan, istanbul Milletvekilleri Mehmet Mustafa 
Aç ikalın ve Idrıs Naım Şahın ile Kırşehir Milletvekili Mıkaıl 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 Kuçukaşık ve 
4 Milletvekilinin içtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre Raporlara itirazı (3/466) (S Sayısı 596'ya 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 29 12 2004) 

191 - Mardm Milletvekili Muharrem Doğan'm Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Kuçukaşık ve 6 Milletvekilinin içtüzüğün 133 uncu 
Maddesine Göre Rapora itirazı (3/467) (S Sayısı 597'ye 1 mcı Ek) (Dağıtma tarihi 3 1 2005) 

192 - 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 Kuçukaşık ve 6 Milletvekilinin içtüzüğün 133 uncu 
Maddesine Göre Rapora itirazı (3/468) (S Sayısı 598'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 3 1 2005) 

193 - Yozgat Milletvekili Mehmet Erdemır'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 Kuçukaşık ve 6 Milletvekilinin içtüzüğün 133 uncu 
Maddesine Göre Rapora itirazı (3/480) (S Sayısı 599'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 3 1 2005) 

194 - Mersin Milletvekili Vahit Çekmez'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 Kuçukaşık ve 6 Milletvekilinin içtüzüğün 133 uncu 
Maddesine Göre Rapora itirazı (3/494) (S Sayısı 600'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 3 1 2005) 

195 - Denizli Milletvekili Osman Nuri Fılız'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/495) (S.Sayısı: 60l'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) . 

196. - 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) 

197. - Konya Milletvekili Özkan Öksüz'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/497) (S.Sayısı: 603'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

198. - 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) 

199. - 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) 

200. - 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) 

201.- 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) 

202. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçmbayır'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) 

203. 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) 

204. - Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in; Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Ek ve 
Geçici Maddeler Eklenmesi ve 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma Önergesi (2/269) (S. Sayısı: 792) (Dağıtma tarihi: 16.2.2005) 
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205 - İğdır Milletvekili Dursun Akdemır'ın, Bir ilçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve 

içtüzüğün 37 ncı Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/263) (S Sayısı 800) 
(Dağıtma tarihi 22 2 2005) 

206 - istanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 58 Milletvekilinin, "3069 Sayılı Türkiye 
Buyuk Millet Meclisi Üyeliği ile Bağdaşmayan işler Hakkında Kanun" ile "3628 Sayılı Mal 
Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu"nda Değişiklik Yapılması 
ve "TBMM Etık Komisyonunun Kurulmasına" ilişkin Yasa (SİYASÎ AHLÂK YASASI) Teklifi 
ve içtüzüğün 37 ncı Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/22) (S Sayısı 801) 
(Dağıtma tarihi 22 2 2005) 

207 - Malatya Milletvekilleri Fent Mevlut Aslanoğlu, Ah Osman Başkurt, Süleyman 
Sarıbaş, Muharrem Kılıç, Fuat Olmeztoprak 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 Ilışkm Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/100) (S Sayısı 826) (Dağıtma tarihi 2 3 2005) 

208 - Sıtma ve Frengi ilaçları için Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal işler Komisyonu Raporu (1/567) (S Sayısı 828) (Dağıtma 
tarihi 4 3 2005) 

209 - Tekirdağ Milletvekili Tevfık Zıyaeddın Akbulut'un, Yolsuzlukla Mücadele Gunu 
Hakkında Kanun Teklifi ile istanbul Milletvekili Ahmet Guryuz Ketenci ve 27 Milletvekilinin, 
Yolsuzlukla Mücadele Gunu Düzenlenmesine Dair Kanun Teklifi ve içişleri Komisyonu Raporu 
(2/369, 2/204) (S Sayısı 830) (Dağıtma tarihi 8 3 2005) 

210 - Devlet Memurları Kanunu ve iş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal işler ile Plan ve Bütçe 
Komisyonları Raporları (1/948) (S Sayısı 834) (Dağıtma tarihi 10 3 2005) 

211 - Ardahan Milletvekili Ensar Oğut 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 içtüzüğün 37 ncı Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma Önergesi (2/352) (S Sayısı 841) (Dağıtma tarihi 24 3 2005) 

212 - Polis Yüksek Öğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
içişleri Komisyonu Raporu (1/932) (S Sayısı 844) (Dağıtma tarihi 29 3 2005) 

213 - Diyarbakır Milletvekili Cavıt Torun'un, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve içtüzüğün 37 ncı Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/338) (S Sayısı 859) (Dağıtma tarihi 7 4 2005) 

214 - Tokat Milletvekili Zeyıd Aslan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatmın Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Adana Milletvekili Zıya Yergok ve 6 Milletvekilinin içtüzüğün 133 uncu Maddesine 
Göre Rapora itirazı (3/524) (S Sayısı 742'ye 1 mcı Ek) (Dağıtma tarihi 11 4 2005) 

215 - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sırmen'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatmın Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sırmen'ın içtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre 
Rapora itirazı (3/525) (S Sayısı 743'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 11 4 2005) 

216 - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'm 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 Guler'ın içtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre Rapora 
itirazı (3/527) (S Sayısı 744'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 11 4 2005) 

217 - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sırmen'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 Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sırmen'ın içtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre 
Rapora itirazı (3/528) (S Sayısı 745'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 11 4 2005) 

218 - istanbul 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 istanbul Milletvekili Memduh Hacıoğlu'nun içtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre 
Rapora itirazı (3/549) (S Sayısı 746'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 11 4 2005) 

219 - Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın içtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre Rapora 
itirazı (3/557) (S Sayısı 747'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 11 4 2005) 

220 - 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 Zıya Yergok ve 6 Milletvekilinin içtüzüğün 133 uncu Maddesine 
Göre Rapora itirazı (3/560) (S Sayısı 748'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 11 4 2005) 

221 - Tokat Milletvekilleri Orhan Zıya Diren ile Feramus Şahın'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 Tokat Milletvekilleri Orhan Zıya Diren ile 
Feramus Şahın'ın içtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre Raporlara itirazı (3/574) (S Sayısı 749'a 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 11 4 2005) 

222 - Konya Milletvekilleri Hasan Angı, Remzi Çetm, Kerim Ozkul, Mehmet Kılıç ve 
Muharrem Candan'm 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 Zıya Yergok ve 6 Milletvekilinin içtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre 
Raporlara itirazı (3/584) (S Sayısı 750'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 11 4 2005) 

223 - Tokat Milletvekili Mehmet Ergun 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 Zıya Yergok ve 
6 Milletvekilinin içtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre Rapora itirazı (3/594) (S Sayısı 
751 'e 1 inci Ek ve 3 uncu Ek) (Dağıtma tarihleri 11 4 2005 ve 20 9 2006) 

224 - Yozgat Milletvekili Mehmet Erdemır'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 izmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin içtüzüğün 133 uncu Maddesine 
Göre Rapora itirazı (3/624) (S Sayısı 767'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 11 4 2005) 

225 - Ordu Milletvekili Idrıs Samı Tandoğdu'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 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) 

226. - Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün'ün 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 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) 

227. - Afyonkarahisar Milletvekilleri Ahmet Koca ve Sait Açba'nm 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) 

228. - Sivas Milletvekili Orhan Taş'm Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatmın 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) 

229. - Niğde Milletvekili Mahmut Uğur Çetin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatmın 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) 

230. - Karabük Milletvekili Mehmet Ceylan'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 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) 

231. - 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) 

232. - Karabük Milletvekili Hasan Bilir'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatmın 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) 

233. - Çorum Milletvekili Ali Yüksel Kavuştu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatmın 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 l inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

234. - Adana Milletvekili Tacidar Seyhan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatmın Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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Raporu ve Adana Milletvekili Tacıdar Seyhan'ın içtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre Rapora 
itirazı (3/636) (S Sayısı 777'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 11 4 2005) 

235 - 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 izmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin içtüzüğün 133 uncu Maddesine 
Göre Rapora itirazı (3/637) (S Sayısı 778'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 11 4 2005) 

236 - 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 izmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin içtüzüğün 133 uncu Maddesine 
Göre Rapora itirazı (3/638) (S Sayısı 779'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 11 4 2005) 

237 - Mersin Milletvekili Vahit Çekmez'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 Mersin Milletvekili Vahit Çekmez'ın içtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre Rapora 
itirazı (3/639) (S Sayısı 780'e 1 mcı Ek) (Dağıtma tarihi 11 4 2005) 

238 - Konya Milletvekili Halil Urun'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 Feridun Fikret Baloğlu ve 4 Milletvekilinin içtüzüğün 133 uncu 
Maddesine Göre Rapora itirazı (3/642) (S Sayısı 782'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 11 4 2005) 

239 - Karabük Milletvekili Alı Oğuten'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 Atıla Emek ve 4 Milletvekilinin içtüzüğün 133 uncu Maddesine 
Göre Rapora itirazı (3/643) (S Sayısı 783'e 1 mcı Ek) (Dağıtma tarihi 11 4 2005) 

240 - 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 Atıla Emek ve 4 Milletvekilinin içtüzüğün 133 uncu Maddesine 
Göre Rapora itirazı (3/573) (S Sayısı 784'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 11 4 2005) 

241 - izmir Milletvekili Muharrem Toprak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve izmir Milletvekili Muharrem Toprak'm içtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre Rapora 
itirazı (3/628) (S Sayısı 785'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 11 4 2005) 

242 - Ankara Milletvekili Ersonmez Yarbay ile Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 
34 Milletvekilinin, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri ve içişleri Komisyonu Raporu (2/59, 2/281) (S. Sayısı 886) 
(Dağıtma tarihi 26 4 2005) 

243 - Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile 
Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/1001) (S Sayısı 887) 
(Dağıtma tarihi 2 5 2005) 

244 - Er Kazanından iaşe Edileceklere ilişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/778) (S Sayısı 889) (Dağıtma tarihi 5 5 2005) 
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245 - Mesleki Eğitim Kanununda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, 

Kultur, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/1010) (S Sayısı 892) (Dağıtma tarihi 5 5 2005) 
246 - izmir Milletvekili Zekerıya Akçam'ın, Yükseköğretim Kurumlan Teşkilâtı Kanununun 

Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Millî Eğitim, Kultur, Gençlik ve 
Spor Komisyonu Raporu (2/414) (S Sayısı 893) (Dağıtma tarihi 5 5 2005) 

247 - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sırmen'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 Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sırmen'ın içtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre 
Rapora itirazı (3/213) (S Sayısı 496'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 16 5 2005) 

248 - Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye (Kabotaj) ve Limanlarla Kara Suları 
Dahilinde icrayı San'at ve Ticaret Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun 
Tasarısı ile Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/1018) (S Sayısı 
913) (Dağıtma tarihi 24 5 2005) 

249 - Türk Silahlı Kuvvetlen Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ile Türk Silahlı Kuvvetlen Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/663, 1/738) 
(S Sayısı 917) (Dağıtma tarihi 315 2005) 

250 - 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) 

251 - Yedek Subaylar ve Yedek Asken Memurlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
ilişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/881) (S Sayısı 924) 
(Dağıtma tarihi 7 6 2005) 

252 - Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (1/985) (S Sayısı 925) (Dağıtma tarihi 7 6 2005) 

253 - 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) 

254 - 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) 

255 - Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ile Millî Eğitim, Kultur, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/1047) (S Sayısı 954) 
(Dağıtma tarihi 24 6 2005) 

256 - Karaman Milletvekili Mevlut Akgun ile 10 Milletvekilinin ve Samsun Milletvekili 
Ilyas 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) 

257 X - Uyuşturucu ve Psıkotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler 
Sözleşmesinin 17 Maddesinin Uygulanmasına ilişkin Deniz Yoluyla Yapılan Kaçakçılıkla 
Mücadele Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/1044) (S Sayısı 1001) (Dağıtma tarihi 24102005) 

258 X - Çocuklarla Kişisel ilişki Kurulmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1071) (S Sayısı 
1002) (Dağıtma tarihi 24 10 2005) 

259 X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhunyetı Hükümeti Arasında 
Gumruk idarelerinin Karşılıklı Yardımlaşmasına ilişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
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Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1046) (S Sayısı 1008) 
(Dağıtma tarihi 9 11 2005) 

260 X - Güneydoğu Avrupa Sıvıl-Asker Acil Durum Planlama Konseyi Kurulması Hakkında 
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, 
Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1058) (S Sayısı 1011) (Dağıtma 
tarihi 9 11 2005) 

261 X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Ticaret ve Ekonomik işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1065) (S Sayısı 1012) (Dağıtma tarihi 9 112005) 

262 - Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker'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 Atıla Emek ve 5 Milletvekilinin içtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre Rapora 
itirazı (3/579) (S Sayısı 979'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 10 11 2005) 

263 - Kırşehir Milletvekili Mıkaıl Arslan'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 Antalya Milletvekili Atıla Emek ve 5 Milletvekilinin içtüzüğün 133 uncu Maddesine 
Göre Rapora itirazı (3/691) (S Sayısı 980'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 10 11 2005) 

264 - Mardin Milletvekili Süleyman Bolunmez'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 Atıla Emek ve 5 Milletvekilinin içtüzüğün 133 uncu Maddesine 
Göre Rapora itirazı (3/694) (S Sayısı 981"e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 10 11 2005) 

265 - Kahramanmaraş Milletvekili Hanefi Mahçıçek'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 Atıla Emek ve 5 Milletvekilinin içtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre 
Rapora itirazı (3/695) (S Sayısı 982'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 10 112005) 

266 - 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 Atıla Emek ve 5 Milletvekilinin içtüzüğün 133 
uncu Maddesine Göre Rapora itirazı (3/696) (S Sayısı 983'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 
10 11 2005) 

267 - Şanlıurfa Milletvekili Turan Tuysuz'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 Atıla Emek ve 5 Milletvekilinin içtüzüğün 133 uncu Maddesine 
Göre Rapora itirazı (3/697) (S Sayısı 984'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 10 11 2005) 

268 - 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 içtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre Rapora 
itirazı (3/698) (S Sayısı 985'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 10 11 2005) 

269 - Hakkâri Milletvekili Fehmi Oztunç'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
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08 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Atıla Emek ve 2 Milletvekilinin içtüzüğün 133 uncu Maddesine 
Göre Rapora itirazı (3/719) (S Sayısı 986*ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 10 11 2005) 

270 - 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 içtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre Rapora 
itirazı (3/731) (S Sayısı 987'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 10 112005) 

271 - 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 içtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre Rapora itirazı (3/732) (S Sayısı 988'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 10 11 2005) 

272 - 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 içtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre Rapora 
itirazı (3/747) (S Sayısı 989'a 1 mcı Ek) (Dağıtma tarihi 10 11 2005) 

273 - Balıkesir Milletvekili ismail Ozgun'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 v 5 Milletvekilinin içtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre 
Rapora itirazı (3/748) (S Sayısı 990'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 10 11 2005) 

274 - 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 içtüzüğün 133 uncu 
Maddesine Göre Rapora itirazı (3/749) (S Sayısı 991 "e 1 mcı Ek) (Dağıtma tarihi 10 11 2005) 

275 - istanbul Milletvekili Mehmet Sekmen'ın 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 
içtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre Rapora itirazı (3/750) (S Sayısı 992'ye 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihi 10 112005) 

276 - istanbul 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 içtüzüğün 133 uncu 
Maddesine Göre Rapora itirazı (3/764) (S Sayısı 993'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 10 11 2005) 

277 - Kütahya Milletvekili Husnu 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 Aksoz ve 5 Milletvekilinin içtüzüğün 133 uncu Maddesine 
Göre Rapora itirazı (3/788) (S Sayısı 994'e 1 mcı Ek) (Dağıtma tarihi 10 11 2005) 

278 - Mardin Milletvekili Selahattm Dağ'm Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
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08 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
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) 

279. - 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) 

280. - Konya Milletvekili Atilla Kart'in; Yeniceoba Adıyla Yeni İlçe Kurulması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/130) 
(S. Sayısı: 1020) (Dağıtma tarihi: 28.11.2005) 

281.- 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) 

282. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında 
Güvenlik, Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerle Mücadele Alanında İşbirliği Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ile Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/1080) (S. Sayısı: 1024) (Dağıtma tarihi: 28.11.2005) 

283. 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) 

284. 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) 

285. 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) 

286. 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) 

287. 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) 

288. 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) 

289. 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) 

290. - 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) 

291. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Uluslararası Terörizm, Organize Suçlar, Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerle Bunların Katkı 
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08 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
Maddeleri ve Benzerlerinin Kaçakçılığı ve Diğer Tıplerdekı Suçlarla Mücadelede işbirliği 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve içişleri ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/1087) (S Sayısı 1044) (Dağıtma tarihi 21 12 2005) 

292 X - Uluslararası Karayolu Yolcu ve Eşya Taşımacılığına Ilışkm Türkiye Cumhuriyeti ve 
Portekiz Cumhuriyeti Arasında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1090) 
(S Sayısı 1045) (Dağıtma tarihi 21 12 2005) 

293 X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Demiryolu 
Taşımacılığı Alanında işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna ilişkin Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1091) 
(S Sayısı 1046) (Dağıtma tarihi 21 12 2005) 

294 - 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) 

295 - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel ve 36 Milletvekilinin, 4207 Sayılı Tutun 
Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi ve içtüzüğün 37 ncı Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma 
Önergesi (2/382) (S Sayısı 1062) (Dağıtma tarihi 17 12006) 

296 - Ceza infaz Kurumları ve Tutukevleri izleme Kurulları Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Ilışkm Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/887) (S Sayısı 1063) 
(Dağıtma tarihi 18 12006) 

297 - izmir Milletvekili Ahmet Ersm'ın, 4681 Sayılı Ceza infaz Kurumları ve Tutukevleri 
izleme Kurulları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu (2/214) (S Sayısı 1065) (Dağıtma tarihi 18 12006) 

298 X - Eskişehir Milletvekilleri Mehmet Vedat Yucesan, Mehmet Cevdet Selvı ve Mehmet 
Alı Arıkan ile 25 Milletvekilinin, Frıgya Vadisi Tarihi Milli Parkı Kanunu Teklifi ve içtüzüğün 
37 ncı Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/365) (S Sayısı 1071) (Dağıtma 
tarihi 26 1 2006) 

299 - Malatya Milletvekili Fent Mevlut Aslanoğlu ile 12 Milletvekilinin, 3797 Sayılı Milli 
Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevlen Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve içtüzüğün 37 ncı Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/443) 
(S Sayısı 1072) (Dağıtma tarihi 26 12006) 

300 - Dilekçe Komisyonu Genel Kurulunun, 29 9 2005 Tarihli ve 8 Sayılı Karar Cetvelinde 
Yayımlanan ve Kesinleşmiş Bulunan, Belediye imar Planlarında Okul Alanı Olarak Ayrılan 
Gayrımenkuller Hakkında ilgili idarî Makamlar Tarafından Yasal Suresinde Kamulaştırma veya 
imar Planında Revizyon işlemi Yapılmadığı için Mülkiyet Haklarının Anayasaya Aykırı Olarak 
Sınırlandığı iddiasını içeren Dilekçelere ilişkin 16 Numaralı Kararı, Bu Karara Karşı ilgili idarî 
Makamların Yazıları ve Yapılan işlemlerin Yetersizliği Gerekçesiyle içtüzüğün 119 ve 120 ncı 
Maddeleri Uyarınca Konunun Türkiye Buyuk Millet Meclisi Genel Kurulunda Görüşülmesine Dair 
Dilekçe Komisyonu Genel Kurulu Raporu (5/21) (S Sayısı 1073) (Dağıtma tarihi 3112006) 

301 - Türk Silahlı Kuvvetlerinde ilk Nasıp istihkakına ilişkin Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile içişleri ve Milli Savunma Komisyonları Raporları (1/1137) 
(S Sayısı 1080) (Dağıtma tarihi 9 2 2006) 

302 X - 10 Kasım 1972, 23 Ekim 1978 ve 19 Mart 1991 Tarihlerinde Cenevre'de Gözden 
Geçirilen 2 Aralık 1961 Tarihli Yem Bitki Çeşitlerinin Korunması Uluslararası Sözleşmesine 
Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Koyışlerı ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/1135) (S Sayısı 1085) (Dağıtma tarihi 15 2 2006) 
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08 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
303 X - Hava Yoluyla Uluslararası Taşımacılığa ilişkin Belirli Kuralların Birleştirilmesine 

Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, 
Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1142) (S Sayısı 1087) (Dağıtma 
tarihi 20 2 2006) 

304 - izmir Milletvekili Enver Oktem ve 14 Milletvekilinin, 926 Sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetlen Personel Kanununa Bazı Maddelerin Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve içtüzüğün 
37 ncı Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/380) (S Sayısı 1088) (Dağıtma 
tarihi 20 2 2006) 

305 - istanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 35 Milletvekilinin, Divriği Ulucamısı ve 
Şıfahanesı'nm Korunması ve Çevresinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve içtüzüğün 
37 ncı Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/599) (S Sayısı 1089) (Dağıtma 
tarihi 20 2 2006) 

306 - Bursa Milletvekili Niyazı Pakyurek'm, Çanakkale Savaşlarına Katılanlara, Ailelerine 
Hizmet ve Anı Madalyası Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve içtüzüğün 37 ncı Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/385) (S Sayısı 1092) (Dağıtma tarihi 24 2 2006) 

307 X - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçmbayır'ın, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanuna Geçici Bir Madde ilavesi Hakkında Kanun Teklifi ve içtüzüğün 37 ncı 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/621) (S Sayısı 1093) (Dağıtma tarihi 
24 2 2006) 

308 - Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Avrupa Birliği 
Uyum ile Içışlen Komisyonları Raporları (1/746) (S Sayısı 1100) (Dağıtma tarihi 28 2 2006) 

309 - izmir Milletvekilleri Bülent Baratalı ve Türkan Mıçooğulları ile 21 Milletvekilinin, 
Türk Silahlı Kuvvetlen Personel Kanununda ve Sosyal Güvenlikle ilgili Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması ve Temsil Tazminatı Ödenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi ve içtüzüğün 37 ncı Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi 
(2/439) (S Sayısı 1104) (Dağıtma tarihi 7 3 2006) 

310 X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Bilimsel ve Teknolojik işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1049) (S Sayısı 1105) (Dağıtma tarihi 7 3 2006) 

311 X - Türkiye Cumhunyetı ile Bosna-Hersek Arasında Hukuki ve Ticari Konularda Adlı 
işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/1092) (S Sayısı 1106) (Dağıtma tarihi 7 3 2006) 

312 X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Sağlık Alanında işbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal işler ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1152) 
(S Sayısı 1108) (Dağıtma tarihi 7 3 2006) 

313 - Trabzon Milletvekili Cevdet Erdol ile 73 Milletvekilinin, Tutun Mamullerinin 
Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Adana 
Milletvekili Atılla Başoğlu'nun, Sigarayla Mücadele Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal işler ile Adalet Komisyonları Raporları (2/555, 
2/377) (S Sayısı 1109) (Dağıtma tarihi 9 3 2006) 

314 - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan ve 7 Milletvekilinin, Petrol Piyasası Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve içtüzüğün 37 ncı Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/671) (S Sayısı 1110) (Dağıtma tarihi 9 3 2006) 

315 X - Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) 2003 Dünya Radyokomunıkasyon 
Konferansı Sonuç Belgelerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
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08 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1163) (S Sayısı 
1111) (Dağıtma tarihi 15 3 2006) 

316 X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Veterinerlik Alanında işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Tarım, Orman ve Koyışlerı ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1045) (S Sayısı 
1115) (Dağıtma tarihi 17 3 2006) 

317 X - Türkiye Cumhuriyeti ile Arjantin Cumhuriyeti Arasında Veterinerlik Alanında 
işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, 
Orman ve Koyışlerı ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1051) (S Sayısı 1116) (Dağıtma 
tarihi 17 3 2006) 

318 X - Türkiye Cumhuriyeti ile Arjantin Cumhuriyeti Arasında Bitki Koruma Alanında 
işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, 
Orman ve Koyışlerı ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1063) (S Sayısı 1117) (Dağıtma 
tarihi 17 3 2006) 

319 X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Bitki Karantina 
ve Bitki Koruma Alanında işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Koyışlerı ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1076) 
(S Sayısı 1118) (Dağıtma tarihi 17 3 2006) 

320 X - Türkiye Cumhuriyeti Devlet istatistik Enstitüsü ile Kazakistan Cumhuriyeti istatistik 
Ajansı Arasında istatistik işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1088) (S Sayısı 1119) (Dağıtma tanhı 17 3 2006) 

321 X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Veterinerlik 
Alanında işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Tarım, Orman ve Koyışlerı ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1140) (S Sayısı 1120) 
(Dağıtma tarihi 17 3 2006) 

322 - Türk Silahlı Kuvvetlen Stratejik Hedef Planının Gerçekleştirilmesi Maksadıyla 
Gelecek Yıllara Sarı 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) 

323 - izmir 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 
içtüzüğün 37 ncı Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/615) (S Sayısı 1124) 
(Dağıtma tarihi 23 3 2006) 

324 X - Türkiye Cumhuriyeti ve Avustralya Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunmasına Ilışkm Anlaşma ile Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1106) (S Sayısr 1128) (Dağıtma tarihi 29 3 2006) 

325 X - Türkiye Cumhuriyeti ve Tayland Krallığı Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunmasına Ilışkm Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1107) (S Sayısı 1129) (Dağıtma tarihi 29 3 2006) 

326 X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Bilimsel ve 
Teknolojik işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1141) (S Sayısı 1130) (Dağıtma tarihi 29 3 2006) 

327 X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Arasında Hukuki Konularda Adlı 
Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1144) (S Sayısı 1131) (Dağıtma tarihi 29 3 2006) 
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328 - Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma 

Komisyonu Raporu (1/344) (S Sayısı 1132) (Dağıtma tarihi 29 3 2006) 
329 - Türk Silahlı Kuvvetlen Hasta Beslenme Kanunu Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve 

Sosyal işler ile Millî Savunma Komisyonları Raporları (1/573) (S Sayısı 1133) (Dağıtma tarihi 
29 3 2006) 

330 - Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminatı Kanunu ve 
926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetlen 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) 

331 - Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasansı 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) 

332 - Dilekçe Komisyonu Genel Kurulunun, 31 5 2005 Tanhlı ve 6 Sayılı Karar Cetvelinde 
Yayımlanan ve Kesinleşmiş Bulunan, Bazı Televizyon Kanallannda Yayınlanan Programların Türk 
Aile Yapısını, Çocukların ve Gençlerin Psikolojik Gelişimini Olumsuz Etkilediği ve ilgili idari 
Makamlar Tarafından Bu Programların Yayınının Engellenmesine Yönelik Gerekli Tedbirlerin 
Alınmadığı iddialarını içeren Dilekçelere ilişkin 14 Numaralı Kararı, Bu Karara Karşı ilgili Idan 
Makamlann Yazıları ve Yapılan Işlemlenn Yetersizliği Gerekçesiyle içtüzüğün 119 ve 120 ncı 
Maddeleri Uyarınca Konunun Türkiye Buyuk Millet Meclisi Genel Kurulunda Görüşülmesine Dair 
Dilekçe Komisyonu Genel Kurulu Raporu (5/23) (S Sayısı 1144) (Dağıtma tarihi 28 4 2006) 

333 X - Müteaddit Defalar Değiştirilmiş Bulunan 13 Aralık 1960 Tanhlı Eurocontrol Hava 
Seyrüsefer Güvenliği için işbirliği Uluslararası Sözleşmesi Birleştirme Protokolü Konusundaki 
Diplomatik Konferansın Son Senedinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ile Avrupa Birliği Uyum ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/1117) (S Sayısı 1148) (Dağıtma Tarihi 4 5 2006) 

334 X - Avrupa Topluluğunun, Müteaddit Defalar Değiştirilmiş ve 27 Haziran 1997 Tarihli 
Protokol ile Birleştirilmiş Bulunan 13 Aralık 1960 tarihli Eurocontrol Hava Seyrüsefer Güvenliği 
için işbirliği Uluslararası Sözleşmesine Katılmasına Dair Protokol Hakkındaki Diplomatik 
Konferansın Son Senedinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ile Avrupa Bıdığı Uyum ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/1118) (S Sayısı 1149) (Dağıtma Tarihi 4 5 2006) 

335 X - Emniyet Teşkilatı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve içişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/437) (S Sayısı 1150) 
(Dağıtma Tarihi 4 5 2006) 

336 X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan islam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik işbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Koyışlerı ile Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/1095) (S Sayısı 1155) (Dağıtma tarihi 10 5 2006) 

337 X - Türkiye Cumhuriyeti ve Körfez Arap Ülkeleri işbirliği Konseyi Uyesı Ülkeler Arasında 
Ekonomik işbirliğine ilişkin Çerçeve Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1124) (S Sayısı 1156) (Dağıtma tarihi 10 5 2006) 

338 X - Uluslararası Denizcilik Orgutu Sözleşmesinde Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/1174) (S Sayısı 1157) (Dağıtma tarihi 10 5 2006) 

339 - Ardahan Milletvekili Ensar Oğut ve 24 Milletvekilinin 17 3 1981 Tarihli ve 2429 Sayılı 
Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 
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ve içtüzüğün 37 ncı Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/626) (S Sayısı 
1160) (Dağıtma tarihi 15 5 2006) 

340 X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Haritacılık Alanında Eğitim, Teknik ve Bilimsel işbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1128) (S Sayısı 
1181) (Dağıtma tarihi 22 5 2006) 

341 X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Ekonomik işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1132) (S Sayısı 1182) (Dağıtma tarihi 22 5 2006) 

342 X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti ve Suriye Arap 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında işbirliğine ilişkin Mutabakat Zaptının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve 
Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1143) (S Sayısı 1183) (Dağıtma tarihi 22 5 2006) 

343 - Çoğaltılmış Fıkır ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu Tasarısı ve Millî Eğitim, Kultur, 
Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/1205) (S Sayısı 1186) (Dağıtma tarihi 22 5 2006) 

344 X - Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Devleti Arasında Telif 
Hakları ve ilgili Diğer Fikri Haklar Alanında işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1151) (S Sayısı 1184) 
(Dağıtma tarihi 23 5 2006) 

345 X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan ve Karadağ Bakanlar Kurulu Arasında 
Gelir ve Servet Üzerinden Alman Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/1176) (S Sayısı 1185) (Dağıtma tarihi 23 5 2006) 

346 - Kocaeli Milletvekili Muzaffer Baştopçu'nun, Orman Kanununun 2 ncı Maddesine 
1 Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Tarım, Orman ve Koyışlerı Komisyonu Raporu 
(2/632) (S Sayısı 1187) (Dağıtma tarihi 24 5 2006) 

347 - 3046 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Anayasa 
Komisyonu Raporu (1/1208) (S Sayısı 1188) (Dağıtma tarihi 29 5 2006) 

348 - izmir Milletvekili Hakkı Ulku ve 42 Milletvekilinin, Buyukşehır Belediyesi Kanununa 
Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve içtüzüğün 37 ncı Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/691) (S Sayısı 1190) (Dağıtma tarihi 30 5 2006) 

349 - Tasfiye işlen Döner Sermaye işletmeleri Genel Müdürlüğünün Gumruk Müsteşar
lığına Bağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1202) (S Sayısı 1207) 
(Dağıtma tarihi 13 6 2006) 

350 X - Kütahya Milletvekili Soner Aksoy ile 7 Milletvekilinin, Jeotermal Enerji Kaynakları 
ve Mineralli Sular Kanunu Teklifi, izmir Milletvekili Hakkı Ulku'nun, Jeotermal Kaynaklar ve 
Mineralli Sular Kanun Teklifi ve Denizli Milletvekili Mehmet Yuksektepe'nın, Jeotermal 
Kaynakları ve Mineralli Sular Kanunu Teklifi ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve 
Teknoloji Komisyonu Raporu (2/454, 2/76, 2/579) (S Sayısı 1208) (Dağıtma tarihi 20 6 2006) 

351 - Kayseri Milletvekili Mustafa Elıtaş'm, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve içişleri Komisyonu Raporu (2/775) 
(S Sayısı 1209) (Dağıtma tarihi 20 6 2006) 

352 - Anavatan Partisi Grup Başkanvekıllerı Malatya Milletvekili Süleyman Sarıbaş ile 
Gaziantep Milletvekili Ömer Abuşoğlu'nun, Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve içtüzüğün 37 ncı Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/683) 
(S Sayısı 1213) (Dağıtma tarihi 23 6 2006) 
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353 X - Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal işler ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/1195) 
(S Sayısı 1216) (Dağıtma tarihi 26 6 2006) 

354 X - Türkiye Cumhuriyeti Jandarma Genel Komutanlığı ile Ukrayna içişleri Bakanlığı iç 
Birlikler Ana Departmanı Arasında Güvenlik Alanında Personel Eğitimi ve Öğretimi işbirliği 
Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve içişleri ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/1078) (S Sayısı 1218) (Dağıtma tarihi 27 6 2006) 

355 X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Federal Demokratik Etiyopya Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Denizcilik Alanında işbirliğine ilişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/1113) (S Sayısı 1219) (Dağıtma tarihi 27 6 2006) 

356 X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Kişilerin 
Gen Kabulüne ilişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
içişleri ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1123) (S Sayısı 1220) (Dağıtma tarihi 27 6 2006) 

357 - istanbul Milletvekili Berhan Şimşek ve 17 Milletvekilinin, Devlet Memurları 
Kanununa Ek Madde Eklenmesine ilişkin Kanun Teklifi ve Millî Eğitim, Kultur, Gençlik ve Spor 
Komisyonu Raporu (2/763) (S Sayısı 1224) (Dağıtma tarihi 27 6 2006) 

358 - Yabancıların Çalışma Izmlerı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına ilişkin Kanun Tasarısı ve içişleri ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal işler 
Komisyonları Raporları (1/1212) (S Sayısı 1225) (Dağıtma tarihi 29 6 2006) 

359 X - Petrol Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve içişleri 
ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonları Raporları (1/1215) 
(S Sayısı 1230) (Dağıtma tarihi 30 6 2006) 

360 - Kimyasal Silahların Geliştirilmesi, Üretimi, Stoklanması ve Kullanımının 
Yasaklanması Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonları Raporları (1/1111) (S Sayısı 1229) (Dağıtma tarihi 5 9 2006) 

361 X - Türk Vatandaşlığı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum ile içişleri Komisyonları 
Raporları (1/1192) (S Sayısı 1232) (Dağıtma tarihi 5 9 2006) 

362 - Konya Milletvekili Atılla Kart ve 45 Milletvekilinin, 6207 Sayılı Avukatlar 
Yardımlaşma Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile 
Adalet Komisyonu Raporu (2/753) (S Sayısı 1233) (Dağıtma tarihi 5 9 2006) 

363 - Malatya Milletvekili Ahmet Munır Erkal'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 Hatay Milletvekili Gökhan Durgun ile 5 Milletvekilinin içtüzüğün 133 uncu Maddesine 
Göre Rapora itirazı (3/799) (S Sayısı 1161 'e 1 mcı Ek) (Dağıtma tarihi 20 9 2006) 

364 - istanbul Milletvekili Yahya Baş'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 Hatay Milletvekili Gökhan Durgun ile 5 Milletvekilinin içtüzüğün 133 uncu Maddesine 
Göre Rapora itirazı (3/800) (S Sayısı 1162'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 20 9 2006) 

365 - Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'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 Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın içtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre Rapora 
itirazı (3/820) (S Sayısı 1163'e 1 mcı Ek) (Dağıtma tarihi 20 9 2006) 
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366 - 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 Trabzon Milletvekili Şevket Arz ile 5 Milletvekilinin içtüzüğün 133 uncu Maddesine 
Göre Rapora itirazı (3/821) (S Sayısı 1164'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 20 9 2006) 

367 - Kahramanmaraş Milletvekili Hanefi Mahçıçek'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 Hatay Milletvekili Gökhan Durgun ile 5 Milletvekilinin içtüzüğün 
133 uncu Maddesine Göre Rapora itirazı (3/837) (S Sayısı 1165'e 1 mcı Ek) (Dağıtma tarihi 
20 9 2006) 

368 - Afyonkarahısar Milletvekili Reyhan Balandı'nın Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuştunnanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Hatay Milletvekili Gökhan Durgun ile 5 Milletvekilinin içtüzüğün 
133 uncu Maddesine Göre Rapora itirazı (3/838) (S Sayısı 1166'ya 1 mcı Ek) (Dağıtma tarihi 
20 9 2006) 

369 - Bursa Milletvekili Mehmet Kuçukaşık'm Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Kuçukaşık'm içtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre Rapora 
itirazı (3/878) (S Sayısı 1168'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 20 9 2006) 

370 - izmir Milletvekili Hakkı Ulku'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 izmir Milletvekili Hakkı Ulku'nun içtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre Rapora itirazı 
(3/879) (S Sayısı 1169'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 20 9 2006) 

371 - izmir Milletvekili Hakkı Ulku'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 izmir Milletvekili Hakkı Ulku'nun içtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre Rapora itirazı 
(3/899) (S Sayısı 1170'e 1 mcı Ek) (Dağıtma tarihi 20 9 2006) 

372 - Ordu Milletvekilleri Eyüp Fatsa ile Enver Yılmaz'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 Gaziantep Milletvekili Mustafa Yılmaz ile 5 Milletvekilinin 
içtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre Raporlara itirazı (3/914) (S Sayısı 1171'e 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihi 20 9 2006) 

373 - Şanlıurfa Milletvekili Turan Tuysuz'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 Kırıkkale Milletvekili Halil Tiryakı ile 5 Milletvekilinin içtüzüğün 133 uncu Maddesine 
Göre Rapora itirazı (3/922) (S Sayısı 1172'ye 1 mcı Ek) (Dağıtma tarihi 20 9 2006) 

374 - Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatmın Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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08 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
Raporu ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın içtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre Rapora 
itirazı (3/932) (S Sayısı 1173'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 20 9 2006) 

375 - Konya Milletvekili Abdullah Çetınkaya'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 Kırıkkale Milletvekili Halil Tiryakı ile 5 Milletvekilinin içtüzüğün 133 uncu Maddesine 
Göre Rapora itirazı (3/936) (S Sayısı 1174'e 1 mcı Ek) (Dağıtma tarihi 20 9 2006) 

376 - Edirne Milletvekili Nejat Gencan'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 Edirne Milletvekili Nejat Gencan'ın içtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre Rapora 
itirazı (3/955) (S Sayısı 1175'e 1 mcı Ek) (Dağıtma tarihi 20 9 2006) 

377 - Edirne Milletvekili Nejat Gencan'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 Edirne Milletvekili Nejat Gencan'ın içtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre Rapora 
itirazı (3/961) (S Sayısı 1176'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 20 9 2006) 

378 - Balıkesir Milletvekili Alı Kemal Devecıler'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 Balıkesir Milletvekili Alı Kemal Devecıler'm içtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre 
Rapora itirazı (3/982) (S Sayısı 1177'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 20 9 2006) 

379 - Samsun Milletvekili Haluk Koç'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 Samsun Milletvekili Haluk Koç'un içtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre Rapora itirazı 
(3/984) (S Sayısı 1179'a 1 mcı Ek) (Dağıtma tarihi 20 9 2006) 

(X) Açık oylamaya tâbi işleri gosteru 
(*) Hükümet bulunamadığından, görüşmeleri bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir 
(**) içtüzüğün 91 inci maddesine göre Temel Kanun olarak görüşülmesi kabul edilmiştir 
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Dönem : 22 Yasama Yılı: 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 662) 

Tohumculuk Kanunu Tasarısı ile Tarım, Orman ve 
Köyişleri Komisyonu Raporu (1/822) 

Not : Tasarı, Başkanlıkça Adalet, Plan ve Bütçe ile Tarım, Orman ve Köyişleri komisyonlarına 
havale edilmiştir. 

TC. 
Başbakanlık 1.6.2004 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.KKG.0.10/101-694/2570 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 
24.5.2004 tarihinde kararlaştırılan "Tohumculuk Kanunu Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gön
derilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 
GENEL GEREKÇE 

Ülkemizde çeşit geliştirme çalışmaları ile tohumculuğun uzun bir geçmişi olmasına rağmen 
çeşit tescil ve tohumlukların sertifıkasyonu işlemlerine 21.8.1963 tarihli ve 308 sayılı Tohumluk
ların Tescil, Kontrol ve Sertifıkasyonu Hakkında Kanunun yürürlüğe girmesi ile başlanabilmiş ve 
tohumlukların tescili, kontrolü, sertifıkasyonu, üretimi, satışı, dağıtımı, ithali, ihracı ve tohumculuk
la ilgili diğer faaliyetler anılan Kanunda belirlenen esaslar çerçevesinde yürütülmüştür. 

308 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren geçen 40 yıl içerisinde gerek dünyada gerek
se ülkemizde tohumculuk konusunda büyük gelişmeler kaydedilmiştir. Bu bağlamda; bitki çeşit
lerinin ıslahında geleneksel yöntemlerin yanında biyoteknolojik usuller de kullanılmaya başlanmış; 
tohumlukların ticarete arz edilmesinde uygulanan yöntemler değişmiş, özel sektörün tohumculuktaki 
payı artmış; Avrupa Birliğine üye devletlerle tüm dünyada kamu kurum ve kuruluşları daha çok 
denetim ve kontrol ağırlıklı görevler üstlenmiş, tohumculuk faaliyeti özel sektör ağırlıklı hale gelmiş; 
bir çok ülkede tohumculukla iştigal eden özel sektör ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsil 
edildiği birlikler veya kurumlar kurularak tohumculuk faaliyeti bunlar vasıtasıyla yürütülmeye baş
lanmış ve tohumculuk sektörüne bu kuruluşlar tarafından yön verilmeye başlanmıştır. 

308 sayılı Kanun hükümlerinin tohumculuk sektöründeki bu gelişmeleri takip etmeye elveriş
li olmaması nedeniyle, sektördeki gelişmelere cevap verebilecek bir Kanun hazırlanmasına ihtiyaç 
duyulmuştur. 

Tasarı ile 308 sayılı Kanundan farklı olarak aşağıdaki düzenlemeler yapılmaktadır: 
- Tohumluk ve tohumculukla ilgili tanımlar yenilenerek tohumlukların kapsamı genişletilmekte, 
- Geleneksel yöntemlerle ıslah edilen veya geliştirilen bitki çeşitlerinin yanı sıra, biyotek

nolojik usuller sonucunda geliştirilen çeşitlerin de kapsama alınması sağlanmakta, 
- Bitki gen kaynakları bakımından dünyada büyük bir öneme sahip olan ülkemizin söz konusu kay-

naklannın kayıt altına alınmasına imkân tanınarak, ülke kaynaklannın yerinde kullanılması sağlanmakta, 
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- Çeşitlerin kayıt altına alınmasında sadece tescil konusu ele alınmamakta, çeşitlere üretim iz
ni verilmesi ile standart tohumlukların ve genetik kaynakların da kayıt altına alınmasına imkân 
tanınmakta, 

- Tohumluk üretim alanları ve bölgelerinin belirlenmesi sağlanarak, herkesin istediği yerde, is
tediği şekilde tohumluk veya ürün üretmesinin önüne geçilmekte ve böylece ülkesel tohumluk 
üretimi ve ürün yetiştiriciliği disiplin altına alınmakta, 

- Tohumlukların üretimi, satışı, dağıtımı ve diğer ticarî faaliyetlerin disipline edilebilmesi 
amacıyla, bu faaliyetleri yürüten gerçek ve tüzel kişilerin ruhsatlandırılması şartı getirilmekte, 

- Tohumculuk sektörü yeniden yapılandırılarak tohumculuk ile iştigal eden kişi veya kuruluş
ların temsil edildiği, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu statüsünde alt birlikler ile Türkiye 
Tohumcular Birliği kurulmakta, 

- Kanun kapsamında kayıt altına alınan çeşitlere ait tohumlukları kullanan yetiştiricilerden her
hangi bir şekilde bu zarara uğradıkları tespit edilenlerin tazminat talep etmelerine imkân tanınmakta, 

- Cezalar ve yaptırımlar günün şartlarına göre yeniden düzenlenmektedir. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1. - Madde ile Kanunun amacı belirlenmiştir. 
Madde 2. - Madde ile Kanunun kapsamı belirlenmiştir. 
Madde 3. - Madde ile Kanunda geçen bazı ifadeler tanımlanmıştır. 
Madde 4. - Madde ile Kanun kapsamında bitki gruplarına göre biyoteknolojik çeşitler dahil olmak 

üzere bitki çeşitlerinin tescili, üretim izni, standart tohumluklann kaydedilmesi, genetik kaynakların 
kaydedilmesi ile kayıttan silme ile ilgili hususların yönetmelikle düzenleneceği hükme bağlanmıştır. 

Ayrıca üretilmeleri önem arz eden ve üretime en kısa sürede intikal etmesi gereken bazı bitki tür
lerine ait bitki çeşitlerine tescil edilinceye kadar üretim izni verilmesi ile gelişmiş bir çok ülkede uygulan
makta olduğu gibi, piyasa ve pazar koşullanna göre çok çabuk değiştirilen özellikle sebze çeşitleri baş
ta olmak üzere bazı bitki türlerinde standart tohumluklann kayıt altına alınması hükmü getirilmiştir. 

Madde 5. - Madde ile Bakanlık tarafından, sadece kayıt altına alınan çeşitlere ait tohumluklar 
için üretim izni verileceği öngörülmüştür. 

Ülkemizde tohumculuk üretim alanlarının belirlenmemesi nedeniyle özellikle yabancı menşeli 
döllenen bitki türlerine ait tohumluk üretiminde büyük sorunlar yaşanmaktadır. Zira tohumluk 
üretim alanlarının yakınında veya hemen yanında üreticiler tarafından aynı türe ait bir başka çeşide 
ait tohumluk veya ürün üretilmesi durumunda, izolasyon mesafesine uyulmaması nedeniyle tohum
luk üretiminde çeşit karışıklığı sorunu yaşanmakta ve tohumluk üretimi sağlıklı yapılamamaktadır. 
Bu konuda mevzuatta herhangi bir yaptırıma yer verilmediğinden, tohumluk üreticilerine yaptırım 
da uygulanamamaktadır. Bu nedenle, madde ile tohumluk üretim alanları ve bu alanların sınırları 
Bakanlık tarafından belirlenerek, bu sınırlar içerisinde tohumluk yetiştiren veya bitkisel üretim 
yapanların belirli kurallar dahilinde üretim yapmaları öngörülmüş, bu alanlarda uyulması gereken 
hususların Bakanlıkça yönetmelikle düzenleneceği hükme bağlanmıştır. 

Madde 6. - Madde ile 4 üncü madde kapsamında kayıt altına alınan çeşitlere ait tohumluklann 
sertifıkasyonu, ambalajlanması ve etiketlenmesi ile ilgili usul ve esaslar belirlenmiştir. 

Madde 7. - Madde ile yurt içinde sadece kayıt altına alınan çeşitlerin ticaretine izin verileceği 
hükme bağlanmış, tohumluklann satışında uyulması gereken kurallar belirlenmiştir. 

Ticarete arz edilen tohumluklann Bakanlık tarafından belirlenmiş standartlara uygun, ambalajlı 
ve etiketli olması öngörülmüştür. Kayıt altına alınan çeşitlere ait tohumluklara ilişkin standartlar 
Bakanlık tarafından belirlenecektir. Bu belirlemede, uluslar arası standartlar, özellikle mevzuat 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 662) 
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uyumu çerçevesinde Avrupa Birliği standartları ile OECD ve Uluslararası Tohum Test Birliği (ISTA) 
standartları gibi uluslar arası kabul görmüş standartlar esas alınacaktır . 

Tohumlukların ithal ve ihracının Bakanlığın iznine tâbi olduğu öngörülmüştür. Tohumluk it
halat ve ihracatına ilişkin usul ve esasların Bakanlık tarafından belirlenmesinde ilgili kurum ve 
kuruluşların görüşlerinin alınması zorunlu kılınarak ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile koordinas
yonun sağlanması amaçlanmıştır. 

Madde 8, - Tohumluk piyasasının sağlıklı işleyebilmesi için tohumculuk faaliyetinde bulunan 
tüm kişi veya kuruluşların kayıtlı olması ve kontrollü şartlarda tohumculuk faaliyetinde bulunması 
şarttır. Bu nedenle, madde ile tohumlukları yetiştiren, işleyen ve satışa hazırlayan, dağıtan ve satan 
kişi veya kuruluşların Bakanlık tarafından yetkilendirilmesi ve denetlenmesi öngörülmüştür. 

Ayrıca, satışa sunulan her türlü tohumluğun standartlara uygunluğu, etiket ve ambalaj bil
gilerinin doğruluğunun Bakanlıkça denetleneceği hükme bağlanmıştır. 308 sayılı Kanunda bu 
konuda herhangi bir düzenleme yer almadığından, ülkemizde tohumluk üretimi tam disipline 
edilememiştir. Ülkemizde tohumlukla iştigal edenlerin Bakanlık tarafından yetkilendirilmesi ile 
tohumluk üretiminde tam bir disiplin sağlanacak, böylece ülkemizde kimler tarafından ne kadar 
tohumluk üretildiği, satıldığı, dağıtıldığı, işlendiği, pazarlandıgı veya diğer şekillerde ticarete arz 
edildiği Bakanlık tarafından takip edilerek çiftçilerin yetkilendirilmiş kişi veya kuruluşlardan belir
lenmiş kalite standartlarına uygun tohumluk alması sağlanacak ve ülkesel tohumluk üretim ve prog
ramı yapılırken ülke tohumluk ihtiyacı daha gerçekçi ve bölgeler bazında daha adil yapılabilecektir. 

Madde 9. - Maddeile Kanun kapsamında verilecek hizmetler ile onaylanan ve düzenlenen bel
geler karşılığında alınacak ücretlerin, her yıl ocak ayında Bakanlık tarafından belırknerek ilan 
edileceği hükme bağlanmıştır. 

Madde 10. - Madde ile 4 üncü madde hükümlerine göre kayıt altına alınan çeşitler ile tavsiye 
listesinde yer alan çeşitlerin, Bakanlıkça süreli olarak çıkarılacak olan bültende ilan edileceği ve 
bültende kütükten silinen veya tavsiye listesinden çıkarılan çeşitlet ile tohumculukla ilgili düzen
lemeler hakkında bilgilerin yayımlanacağı hükme bağlanmıştır. 

Madde 11. - Madde ile Kâıtun gereğince zarara neden olan kusurlu tohumluğu üreten, satan 
dağıtan, ithal eden veya başka şekilde piyasaya sürenlerin, fiillerinin ayrıca suç sayılma hâli saklı kal
mak üzere, yetiştiricilerin zararını müteselsilen tazmin etmekle yükümlü olduğu hükme bağlanmıştır. 

Madde 12. - MaddĞ ile; 
- 4 üncü madde gereğince kayıt altına alınan çeşitlere ait tohumlukları ilgili mevzuata uygun 

olmayan şekilde satanlar, dağıtanla^ satışa ve dağıtıma arz edenler ve şahsî ihtiyacından fazlasını 
bulunduranlar, 

- Bakanlıktan yetki almadan tohumluk yetiştiren, işleyen, satışa hazırlayan, dağıtan veya satanlar, 
- Bakanlıkça gerekli izni verilmeyen ve kontrolleri yapılmayan tohumlukları ithal ve ihraç 

edenlerle tohumlukların ithal ve ihraç işlemlerinde gerçeğe aykırı bilgi ve belge verenler veya bel
geler üzerinde tahrifat yaptıkları tespit edilenler, 

- Tohumluk özel" üretim alanlarının sınırları içerisinde kurallara uymadan tohumluk veya bit
kisel ürün yetiştirenler, 

hakkında .uygulanacak yaptırımlar hükme bağlanmıştır. 
Madde 13. - Madde ile 12 ncî madde kapsamında açılacak davalar sonucunda haklı çıkan 

tarafa, kesinleşmiş kararın gazete veya benzeri vasıtalarla tamamen veya özet olarak ilan edilmesini 
talep etme hakkı Verilmiştir. 

Madde 14. - Madde île sadece ithal edilip ihracata yönelik olarak üretilen tohumluklar ile 
ticarete konu olmayan tohumluklar Kanun kapsamı dışında tutulmuştur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 662) 
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Madde 15. - Madde ile Kanun kapsamında Bakanlığa verilen yetkilerin bir kısmının veya 
tamamının, Bakanlıkça Türkiye Tohumcular Birliğine, kamu kurum ve kuruluşlanna, özel hukuk 
tüzel kişilerine veya üniversitelere devredilebilmesi öngörülmüştür. 

Madde 16. - Madde ile, 
- Bitki ıslatıcıları, 
- Tohum sanayicileri ve tohum üreticileri, 
- Fide üreticileri, 
- Fidan üreticileri, 
- Tohum yetiştiricileri, 
- Tohum dağıtıcıları, 
- Tohum kullanıcıları, 
- Süs bitkileri üreticileri, 
ile tohumculukla ilgili diğer konularla iştigal eden gerçek veya tüzel kişiler tarafından, anılan 

faaliyet konularına göre kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluştan kurulması öngörülerek, bu 
kuruluşlann kuruluş esaslan düzenlenmiştir. 

Madde 17. - Madde ile tohumculuk sektöründeki dağınıklığı ortadan kaldırmak ve organizas
yonunu sağlamak amacıyla, tohumculukla ilgili faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişilere, faaliyet 
konularıyla ilgili alt birliğe üye olma zorunluluğu getirilmiş, alt birliklere ödenecek aidatlann alt ve 
üst sınırı belirlenmiştir. 

Madde 18. - Madde ile alt birliklerin görevleri belirlenmiştir. 
Madde 19. - Madde ile alt birliklerin organları belirlenmiştir. 
Madde 20. - Madde ile alt birliklerin genel kurulunun görevleri ile toplanma usul ve esaslan 

belirlenmiştir. 
Madde 21. - Madde ile alt birliklerin yönetim kurulunun oluşumu ve görevleri belirlenmiştir. 
Madde 22. - Madde ile alt birliklerin denetleme kurulunun oluşumu ve görevleri belirlenmiştir 
Madde 23. - Madde ile alt birliklerin disiplin kurulunun oluşumu ve görevleri belirlenmiştir. 
Madde 24. - Madde ile alt birliklerin gelir ve giderleri belirlenmiş, alt birliklerce her yıl brüt 

gelirlerinin yüzde onunun Türkiye Tohumcular Birliğine katılım payı olarak aynlacağı hükme bağ
lanmıştır. 

Madde 25. - Madde ile alt birliğin fesih işlemleri ile ilgili usul ve esaslar hükme bağlanmıştır. 
Madde 26. - Tohumluk üretiminin geliştirilmesi ve üretiminin sağlıklı bir şekilde yürütülebil

mesi tohumculukla iştigal eden tüm kişi veya kuruluşların birbirleri arasında yakın işbirliğini gerek
tirmektedir. Bu çerçevede, meslekler arası bir örgütün bu işbirliğini uyumlu hale getirmesi ve or
ganizasyonu sağlaması büyük önem arz etmektedir. Avrupa Birliği ülkelerinde bulunan tohumculuk 
alt yapısına benzer alt yapılan kurmak ve ülke tohumculuğunu geliştirmek için, tohumculukla iştigal 
eden tüm gerçek veya tüzel kişilerin etkin ve sorumlu rol üstlenmesi sağlanmalıdır. Gelişmiş ülkeler
de tohumculuk sektörünün özel sektör ağırlıklı, meslekî örgütlenmelerin ^üçlü olduğu ve bu örgüt
lerin kurulan özerk yapılar içerisinde sektörde önemli yetki ve sorumluluklar yüklendiği bilinmek
tedir. Bu yeni oluşuma paralel olarak ülkemiz tohumculuk sektörünün yapısı da gelişmiş ülkelerde 
olduğu gibi yeni bir organizasyona ve yapılanmaya ihtiyaç duymaktadır. Madde ile ülke genelinde 
faaliyet göstermek üzere, alt birliklerce Türkiye Tohumcular Birliğinin kurulması öngörülmüştür. 

Madde 27. - Madde ile Türkiye Tohumcular Birliğinin görevleri belirlenmiştir. 
Madde 28. - Madde ile Türkiye Tohumcular Birliğinin organlan belirlenmiştir. 
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Madde 29. - Madde ile Türkiye Tohumcular Birliği genel kurulunun görevleri ile toplanma usul 
ve esasları belirlenmiştir. 

Madde 30. - Madde ile Türkiye Tohumcular Birliği yönetim kurulunun oluşumu ve görevleri 
belirlenmiştir. 

Madde 31. - Madde ile Türkiye Tohumcular Birliği denetleme kurulunun oluşumu ve görevleri 
belirlenmiştir. 

Madde 32. - Madde ile Türkiye Tohumcular Birliği disiplin kurulunun oluşumu ve görevleri 
belirlenmiştir. 

Madde 33. - Madde ile Türkiye Tohumcular Birliği hakem kurulunun oluşumu ve görevleri 
belirlenmiştir. 

Madde 34. - Madde ile Türkiye Tohumcular Birliğinin gelir ve giderleri belirlenmiştir. 
Madde 35. - Madde ile alt birlikler ile Türkiye Tohumcular Birliğinin organlarının seçimine 

katılacak üyeler ile organlara seçilebileceklerin nitelikleri hükme bağlanmıştır. 
Madde 36. - Madde ile alt birlik ve Türkiye Tohumcular Birliğinin organlarının yargı 

gözetiminde yapılacak seçimlerinde uyulması gereken esaslar belirlenmiştir. 
Madde 37. - Madde ile alt birlik ve Türkiye Tohumcular Birliğinin organlannda görev alan üyeler ile 

diğer çalışanlann bazı fiilleri hakkında Devlet memurları gibi cezalandıracakları hükme bağlanmıştır. 
Madde 38. - Madde ile alt birlikler ve Türkiye Tohumcular Birliğinin yürüteceği çalışmalarda 

kolaylık ve malî yönden daha güçlü bir yapı kazanmalarını sağlamak amacıyla, bunların 1163 sayılı 
Kooperatifler Kanununa göre kurulan kooperatiflere sağlanan her türlü vergi ve harç muafiyetinden 
faydalanmaları öngörülmüştür. 

Madde 39. - Madde ile alt birlikler ile Türkiye Tohumcular Birliğinin organları üzerinde, 
Bakanlığın idarî ve malî yönden gözetim ve denetim hakkı bulunduğu öngörülmüş, amaçları dışın
da faaliyet gösteren alt birlikler ve Türkiye Tohumcular Birliğinin organlarının görevlerine son 
verilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. 

Madde 40. - Madde ile orman bitki türlerine ait genetik kaynakların kaydı, tohumlukların 
üretilmesi, sertifıkalandınlması, ithalatı ve ihracatı ile ilgili uygulama ve düzenlemelerin Çevre ve 
Orman Bakanlığı tarafından yürütüleceği hükme bağlanmıştır. 

Madde 41. - Madde ile 308 sayılı Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifıkasyonu Hakkında 
Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

Geçici Madde 1. - Madde ile Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce tescil edilen, üretim iz
ni verilen ve ticarî sebze çeşit kayıt listesine alınan çeşitlerin bu Kanun kapsamında kayıt altına alın
mış sayılacağı hükme bağlanmıştır. Ayrıca bu Kanun kapsamı dışında kalan kayıtlı çeşidi olmayan 
türler veya kayıtlı olup ülke ihtiyaçlarına cevap veremeyen Bakanlığın gerekli göreceği tohumluk 
çeşitleri için bu Kanuna uyum sağlanabilmesi amacıyla geçiş süresi tanınmıştır. 

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce özel sektör tarımsal araştırma kuruluşu izni alan 
kuruluşların da araştırma ve ıslah yetkilerinin devam edeceği öngörülmüştür. 

Kanunun uygulanması ile ilgili yönetmeliklerin Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren bir 
yıl içinde Bakanlık tarafından yürürlüğe konulacağı belirlenmiştir. 

Geçici Madde 2. - Madde ile bu Kanunun yürürlüğe girmesiyle kurulacak alt birlikler ile Tür
kiye Tohumcular Birliğinin ilk kuruluş işlemlerine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. 

Madde 42. - Yürürlük maddesidir. 
Madde 43. - Yürütme maddesidir. 
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Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu 16.7.2004 

Esas No. : 1/822 
Karar No. : 24 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Tarıtn ve Köyişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başbakanlık tarafından 1.6.2004 tarihinde Tür

kiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça 4.6.2004 tarihinde tali komisyon 
olarak Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına, esas komisyon olarak da Komisyonumuza havale 
edilen "Tohumculuk Kanunu Tasarısı", Komisyonumuzun 8.7.2004 ve 15.7.2004 tarihli toplan
tılarında, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Devlet Plan
lama Teşkilât, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de 
katılımlarıyla incelenip görüşülmüştür. 

Tasarı ile ; tarla bitkileri, bağ-bahçe bitkileri, orman bitki türleri ve diğer bitki türleri çoğaltım 
materyaline ait çeşitlerin ve genetik kaynakların kayıt altına alınması, tohumlukların üretimi, ser-
tifikasyonu, ticareti, piyasa denetimi ve kurumsal yapılanmalar ile ilgili düzenlemeler yapılmaktadır. 

Tasarı ve gerekçesi incelendiğinde, 
- Tohumluk ve tohumculukla ilgili tanımlar yenilenerek tohumlukların kapsamının genişletil-

diği, 
- Bakanlık tarafından, sadece kayıt altına alınan çeşitlere ait tohumluklar için üretim izni 

verileceğinin hükme bağlandığı, 
- Geleneksel yöntemlerle ıslah edilen veya geliştirilen bitki çeşitlerinin yanı sıra, biyotek-

nolojik usuller sonucunda geliştirilen çeşitlerin de kapsama alınmasının sağlandığı, 
- Bitki gen kaynaklan bakımından dünyada büyük bir öneme sahip olan ülkemizin, söz konusu 

kaynaklarının kayıt altına alınmasına imkân tanınarak, ülke kaynaklarının yerinde kullanılmasının 
sağlandığı, 

- Çeşitlerin kayıt altına alınmasında sadece tescil konusunun değil çeşitlere üretim izni veril
mesi ile standart tohumlukların ve genetik kaynakların da kayıt altına alınmasına imkân tanındığı, 

- Tohumluk üretim alanları ve bölgelerinin belirlenmesi sağlanarak, herkesin istediği yerde, is
tediği şekilde tohumluk veya ürün üretmesinin önüne geçildiği ve böylece ülkesel tohumluk üretimi 
ve ürün yetiştiriciliğinin disiplin altına alındığı, 

- Tohumlukların üretimi, satışı, dağıtımı ve diğer ticarî faaliyetlerin disipline edilebilmesi 
amacıyla, bu faaliyetleri yürüten gerçek ve tüzel kişilerin ruhsatlandırılması şartının getirildiği, 

- Tohumculuk sektörü yeniden yapılandırılarak tohumculuk ile iştigal eden kişi veya kuruluş
ların temsil edildiği, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu statüsünde alt birlikler ile Türkiye 
Tohumcular Birliğinin kurulduğu, 

- Kanun kapsamında kayıt altına alınan çeşitlere ait tohumlukları kullanan yetiştiricilerden her
hangi bir şekilde bu zarara uğradıkları tespit edilenlerin tazminat talep etmelerine imkân tanındığı, 

- Cezalar ve yaptırımların günün şartlarına göre yeniden düzenlendiği, 
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- 308 sayılı Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifıkasyonu Hakkında Kanunun yürürlükten 
kaldırıldığı, 

Görülmektedir. 

Kanun Tasarısının tümü üzerinde yapılan görüşmelerin ardından, Tasan ve gerekçesi Komis
yonumuzca benimsenerek maddelerine geçilmiştir. 

Tasarının maddeleri üzerindeki görüşmelerin sonucunda; 
- Tasarının 3 üncü maddesi, (a) bendinde geçen " tohum kullanıcıları" ibaresinin metinden 

çıkarılması ve (m) bendinde yer alan" standart tohumluk" tanımının sadeleştirilerek yeniden tanım
lanmasına ilişkin önergenin kabul edilmesi suretiyle, 

- Tasarının 4 üncü maddesi, birinci fıkrasının ilk cümlesinin kanun yazım tekniğine uygun ol
ması amacıyla redaksiyona tâbi tutulması suretiyle, 

- Tasarının 5 inci maddesi, tohumculuk sektörünün teşvik edilmesi ve desteklenmesine dair bir 
fıkra eklenmesine ilişkin önergenin kabul edilmesi suretiyle, 

- Tasarının 12 nci maddesi, cezai müeyyidelerde birliktelik sağlamak ve cezaların cay
dırıcılığını temin bakımından miktarlarının artırılmasına ilişkin önergenin kabul edilmesi suretiyle 
değiştirilerek, 

- Tasarının 16 ncı maddesi, birinci fıkrasında geçen " tohum kullanıcıları" ibaresinin metinden 
çıkarılması ile Bakanlığın tüzük değişikliklerinden haberdar olmasını sağlayacak düzenlemeyi ön
gören ve ikinci fıkrasının değiştirilmesine ilişkin önergenin kabul edilmesi suretiyle, 

- Tasarının 19 uncu maddesi, redaksiyona tâbi tutulmak suretiyle, 
- Tasarının 20 nci maddesi, alt birlik genel kurulunun kimlerden oluşacağına dair açıklamanın 

yapılması ve alt birlik genel kurulunun yalnızca üyelerinin beşte birinin yazılı istemi üzerine değil, 
yönetim veya denetim kurullarının kararı üzerine de olağan üstü toplantıya çağrılabilmesi imkânını 
getiren önerge, genel kurulun ikinci toplantısında da gerekli çoğunluğun sağlanamaması durumun
da alt birliğin feshedilmiş sayılacağına dair önerge ile alt birlik genel kurulunun görev ve yet
kilerinin açıklığa kavuşturularak; alt birliklerin Birliğe ödeyecekleri katkı payının, alt birlik genel 
kurulu tarafından belirlenmesine ilişkin (1) bendinin metinden çıkarılması, (e) bendinde genel 
kurulun, yönetim kurulu ve denetim kurulu raporlarını ibra edip etmemeye karar vermesi ve (h) 
bendinin de alt birlik yönetim kurulu görevleri ile bütünlük sağlaması açısından yeniden düzenlen
mesine dair önergenin kabul edilmesi suretiyle değiştirilmesi ve madde metnin kanun yazım tek
niğine uygun olarak redaksiyona tâbi tutulması suretiyle, 

- Tasarının 21 inci maddesi, (g) bendinin disiplin kurulunun görevleriyle maddeyi uyumlu hale 
getirmek amacıyla verilen önergenin kabul edilmesi, ikinci fıkrasının yönetim kurulu toplantıların
da kararların salt çoğunluğu ile alınması ve eşitlik halinde başkanın oy kullandığı tarafın geçerli 
sayılmasına dair düzenlemenin kabul edilmesi ve madde metnin kanun yazım tekniğine uygun 
olarak redaksiyona tâbi tutulması suretiyle, 

- Tasarının 22 nci maddesi, Tasan metninde geçen "denetleme kurulu" ibaresinin "denetim 
kurulu" olarak değiştirilmesi ve denetim kurulunun genel kurulu gerekli gördüğü hallerde olağan 
üstü toplantıya çağırabilmesine imkân veren (d) bendinin madde metnine ilave edilmesine dair 
önergenin kabul edilmesi suretiyle, 
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- Tasarının 24 üncü maddesi, alt birliklerin birliğe ödeyecekleri katılım payının tespit usul ve 
esaslarının, birlik gelir ve giderlerini düzenleyen 34 üncü maddede düzenlenmesinin uygun olacağı 
gerekçesiyle ikinci fıkranın madde metninden çıkarılmasına dair önergenin kabul edilmesi suretiyle, 

- Tasarının 28 inci maddesi, redaksiyona tâbi tutulmak suretiyle, 

- Tasarının 29 uncu maddesi. Birlik Yönetim kurulu ve Denetim Kurulunun gerekli gördüğü 
hallerde Genel Kurulu olağan üstü toplantıya çağırabilmesine imkân veren önerge ile Birlik Genel 
Kurulunun görev ve yetkilerinin belirlenmesi açıklığa kavuşturan ve (f) bendinde, Genel Kurulun 
Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporlarını ibra edip etmemeye karar vermesine ve (ı) bendin
de, alt birlik yönetim kurulunun görevleri ile bütünlük sağlaması açısından yeniden düzenlenmesi 
ve yeni eklenen (k) bendi ile alt birlikler arasındaki koordinasyonu sağlamak amacıyla Birliğe 
ödenecek katkı payını belirleme işinin Birlik Genel Kuruluna verilmesine dair önergenin kabul edil
mesi ve madde başlığının " Birlik Genel Kurulu ve görevleri" şeklinde değiştirilmesi suretiyle, 

- Tasarının 30 uncu maddesi, alt birliklerin, Birlik Yönetim Kurulunda eşit ve adil olarak tem
sil edilebilmesi ve Disiplin Kurulunun görevleriyle maddeyi uyumlu hale getirmek amacıyla (g) 
bendinin değiştirilmesine dair önergenin kabul edilmesi ve üçüncü maddesinin 21 inci maddede 
yapılan düzenlemeye uygun olarak redaksiyona tâbi tutulması ve madde başlığının" Birlik Yönetim 
Kurulu ve görevleri" şeklinde değiştirilmesi suretiyle, 

- Tasarının 31 inci maddesi, Birlik Denetim Kurulunun Genel Kurulu gerekli gördüğü hallerde 
olağan üstü toplantıya çağırabilmesine imkân veren ve yeni (d) bendinin eklenmesine dair öner
genin kabul edilmesi ve madde başlığının " Birlik Denetim Kurulu ve görevleri" şeklinde değiştiril
mesi suretiyle, 

- Tasarının 32 nci maddesi, madde başlığının " Birlik Disiplin Kurulu ve görevleri" şeklinde 
değiştirilmesi suretiyle, 

- Tasarının 33 üncü maddesi, Hakem Kurulu ve görevleri ile ilgili usul ve esaslar Birlik 
tüzüğünde belirleneceğine dair hükmün metne ilave edilmesi ve (b) bendinin değiştirilmesine iliş
kin önergenin kabul edilmesi ve madde başlığının " Birlik Hakem Kurulu ve görevleri" şeklinde 
değiştirilmesi suretiyle, 

- Tasarının 34 üncü maddesi, Birlik tarafından yapılacak yatırımların daha sağlam kaynaklara 
oturtulması ve birlik üyelerine kendileri için ihtiyaç duyulan parasal kaynağı sağlayabilmeleri 
amacıyla (a) bendinin değiştirilmesi ve katılım paylarının zamanında tahsil edilmesi ve Birliğe 
düzenli kaynak akışını sağlamak amacıyla yeni bir fıkra eklenmesine ilişkin önergenin kabul edil
mesi suretiyle, 

- Tasarının 35 inci maddesi, ( e) bendinde geçen "veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da" 
ibaresinin metinden çıkarılması ile (g) bendine " zirai" kazancın eklenmesi suretiyle, 

- Tasarının 40 inci maddesi, madde metnine orman bitki türlerine ait tohumlukların ticaretinin 
ile denetiminin eklenmesine dair önergenin kabul edilmesi suretiyle, 

- Tasarının 41 inci maddesi, madde başlığının "Yürürlükten kaldırılan hükümler" şeklinde 
değiştirilmesi suretiyle, 

- Tasarının geçici 2 nci maddesi, Bakanlığın Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte faaliyet gös
teren dernek ve meslek kuruluşlarına öncelik tanımasına ve 35 inci maddenin ikinci fıkrasının (b) 
bendinin, organların ilk seçimlerinde uygulanmayacağına dair önergenin kabul edilmesi suretiyle, 
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- Diğer maddeleri ise aynen, 

Kabul edilmiştir. 

Tasarının bütünü, Başkanlığımıza verilen redaksiyon yetkisi çerçevesinde, kanun yazım tek
niğine uygun olarak düzenlenmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Ilyas Arslan 

Yozgat 
Üye 

Osman Özcan 
Antalya 

Üye 
tazan Kerim Özkan 

Burdur 
Üye 

Özkan Öksüz 
Konya 

Üye 
Şefik Zengin 

Mersin 
Üye 

Necati Uzdil 
Osmaniye 

Sözcü 
Erdoğan Özegen 

Niğde 
Üye 

Ahmet Ertürk 
Aydın 

Üye 
Mehmet Mehdi Eker 

Diyarbakır 
Üye 

Mehmet Çerçi 
Manisa 

Üye 
Fahrettin Üstün 

Muğla 
Üye 

Zülfikar îzol 
Şanlıurfa 

Üye 
Maliki Ejder Arvas 

Van 

Üye 
Fikret Badazlı 

Antalya 
Üye 

Mehmet Ali Suçin 
Batman 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

Ali Ayağ 
Edirne 
Üye 

Ömer İnan 
Mersin 

Üye 
Cemal Uysal 

Ordu 
Üye 

Ahmet Kambur 
Tekirdağ 
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HÜKÜMETÎN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

TOHUMCULUK KANUNU TASARISI 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Tanımlar 

Amaç 
MADDE 1. - Bu Kanunun amacı; bitkisel 

üretimde verim ve kaliteyi yükseltmek, tohum
luklara kalite güvencesi sağlamak, tohumluk 
üretim ve ticareti ile ilgili düzenlemeleri yap
mak ve tohumculuk sektörünün yeniden 
yapılandırılması ve geliştirilmesi için gerekli 
olan düzenlemeleri gerçekleştirmektir. 

Kapsam 
MADDE 2. - Bu Kanun tarla bitkileri, 

bağ-bahçe bitkileri, orman bitki türleri ve diğer 
bitki türleri çoğaltım materyaline ait çeşitlerin 
ve genetik kaynaklan n kayıt altına alınması, 
tohumlukların üretimi, sertifıkasyonu, ticareti, 
piyasa denetimi ve kurumsal yapılanmalar ile 
ilgili düzenlemeleri kapsar. 

Tanımlar 
MADDE 3. - Bu Kanunun uygulanmasında; 
a) Alt birlik: Faaliyet konularına göre; bit

ki ıslahçıları, tohum sanayicileri ve üreticileri, 
fide üreticileri, fidan üreticileri, tohum yetiş
tiricileri, tohum dağıtıcıları, tohum kul
lanıcıları, süs bitkileri üreticileri ve tohum
culukla ilgili diğer konularla iştigal eden ger
çek veya tüzel kişiler tarafından oluşturulan, 
tüzel kişiliğe sahip, kamu kurumu niteliğinde 
meslek kuruluşunu, 

b) Araştırma kuruluşu: Bitki çeşitlerinin 
ıslahı veya bulunması ve geliştirilmesi ile ilgili 
faaliyet gösteren, nitelikleri ve çalışma usul ve 
esasları Bakanlıkça belirlenen kamu kurum ve 
kuruluşlarını veya özel kuruluşları, 

c) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakan
lığını, 

d) Birlik: Türkiye Tohumcular Birliğini, 
e) Çeşit: Bir veya birden fazla genotipin bir

leşmesinden ortaya çıkan ve kendine has özellik
lerle tanımlanan, sözü edilen özelliklerden en az 

TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİ 
KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

TOHUMCULUK KANUNU TASARISI 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

Amaç 
MADDE 1. - Bu Kanunun amacı; bitkisel 

üretimde verim ve kaliteyi yükseltmek, tohum
luklara kalite güvencesi sağlamak, tohumluk 
üretim ve ticareti ile ilgili düzenlemeleri yap
mak ve tohumculuk sektörünün yeniden 
yapılandırılması ve geliştirilmesi için gerekli 
olan düzenlemeleri gerçekleştirmektir. 

Kapsam 
MADDE 2. - Bu Kanun; tarla bitkileri, 

bağ-bahçe bitkileri, orman bitki türleri ve diğer 
bitki türleri çoğaltım materyaline ait çeşitlerin 
ve genetik kaynakların kayıt altına alınması, 
tohumlukların üretimi, sertifıkasyonu, ticareti, 
piyasa denetimi ve kurumsal yapılanmalar ile 
ilgili düzenlemeleri kapsar. 

Tanımlar 
MADDE 3. - Bu Kanunda geçen; 
a) Alt birlik: Faaliyet konularına göre; bit

ki ıslahçıları, tohum sanayicileri ve üreticileri, 
fide üreticileri, fidan üreticileri, tohum yetiş
tiricileri, tohum kullanıcıları, süs bitkileri 
üreticileri ve tohumculukla ilgili diğer konular
la iştigal eden gerçek veya tüzel kişiler tarafın
dan oluşturulan tüzel kişiliğe sahip, kamu 
kurumu niteliğinde meslek kuruluşunu, 

b) Araştırma kuruluşu: Bitki çeşitlerinin 
ıslahı veya bulunması ve geliştirilmesi ile ilgili 
faaliyet gösteren, nitelikleri ve çalışma usul ve 
esasları Bakanlıkça belirlenen kamu kurum ve 
kuruluşlarını veya özel kuruluşları, 

c) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakan
lığını, 

d) Birlik: Türkiye Tohumcular Birliğini, 
e) Çeşit: Bir veya birden fazla genotipin 

birleşmesinden ortaya çıkan ve kendine has 
özelliklerle tanımlanan, sözü edilen özellikler
den en az biriyle diğer herhangi bir bitki 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 662) 



- 1 1 -

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

biriyle diğer herhangi bir bitki grubundan ay
rılan, değişmeksizin çoğaltılmaya uygunluğu 
bakımından bir bütün olan, botanik taksonomi 
içinde yer alan geleneksel ve/veya biyoteknolojik 
yöntemlerle geliştirilmiş olan genetik yapıyı, 

f) Çeşit listesi: Kayıt altına alınan ve 
ticareti yapılan çeşitlerin yayımlandığı listeyi, 

g) Durulrrçuşluk: Çeşidin, tekrarlanan 
üretimlerden sonra veya belirli çoğaltım 
dönemleri sonunda ilgili özellikleri değişmek
sizin aynı kalmasını, 

h) Farklılık: Bir çeşidin müracaatının 
yapıldığı tarihte herkesçe bilinen çeşitlerden, 
tescile esas özelliklerden, en az birisi bakımın
dan farklılık göstermesini, 

ı) Genetik kaynak: Bitki ıslahçılan ve 
bilim adamlarının ihtiyacı olan genlerin sağlan
dığı, bitki yapılarında genetik farklılık ve fark
lı özellikler içeren potansiyel populasyon, bir 
ülkede veya bir bölgede doğal olarak bulunan 
bitkilerin yabanî türleri ve bunların geçiş form
ları, yerel çeşitler, özel amaçlarla geliştirilmiş 
çeşitler ve bazı önemli karakterlere sahip ıslah 
materyallerini, 

i) Islah: Elde bulunan çeşitlerin korun
masını ve devamlılığını sağlama, bunların 
üzerinde çalışarak özelliklerini daha da iyileş
tirme, genetik kaynak ve stoklardan yarar
lanarak çeşit veya çeşitler elde etme amacıyla 
yapılan çalışmaları, 

j) Islahçı: Bir çeşidi ıslah eden veya bulan 
ve geliştiren gerçek veya tüzel kişileri, 

k) Kütük: Bu Kanun kapsamında kayıt altına 
alman çeşitlerin ve genetik kaynaklar kapsamına 
giren materyallerin kayıtlı olduğu sicilleri, 

I) ÖzeLüretim alanlarj: Tohumluk üretimi 
yapılması amacıyla sınırlan Bakanlık tarafın
dan belirlenen atanları, 

m) Standart tohumluk: Islah edilen veya 
bulunan ve geliştirilen bitki çeşitlerinin, farklı, 
yeknesak ve durulmuş olduğunun, biyolojik ve 

(Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

grubundan ayrılan, değişmeksizin çoğaltılmaya 
uygunluğu bakımından bir bütün olan, botanik 
taksonomi içinde yer alan, geleneksel ve/veya 
biyoteknolojik yöntemlerle geliştirilmiş olan 
genetik yapıyı, 

f) Çeşit listesi: Kayıt altına alınan ve 
ticareti yapılan çeşitlerin yayımlandığı listeyi, 

g) Durulmuşluk: Çeşidin, tekrarlanan 
üretimlerden sonra veya belirli çoğaltım 
dönemleri sonunda ilgili özellikleri değişmek
sizin aynı kalmasını, 

h) Farklılık: Bir çeşidin, müracaatının 
yapıldığı tarihte herkesçe bilinen çeşitlerden, 
tescile esas özelliklerden, en az bir tanesi 
bakımından farklılık göstermesini, 

ı) Genetik kaynak: Bitki ıslahçılan ve 
bilim adamlarının ihtiyacı olan genlerin sağlan
dığı, bitki yapılarında genetik farklılık ve fark
lı özellikler içeren potansiyel populasyon, bir 
ülkede veya bir bölgede doğal olarak bulunan 
bitkilerin yabanî türleri ve bunların geçiş form
ları, yerel çeşitler, özel amaçlarla geliştirilmiş 
çeşitler ve bazı önemli karakterlere sahip ıslah 
materyallerini, 

i) Islah: Elde bulunan çeşitlerin korun
masını ve devamlılığını sağlama, bunların 
üzerinde çalışarak özelliklerini daha da iyileş
tirme, genetik kaynak ve stoklardan yarar
lanarak çeşit veya çeşitler elde etme amacıyla 
yapılan çalışmaları, 

j) Islahçı: Bir çeşidi ıslah eden ya da bulan 
ve geliştiren gerçek veya tüzel kişileri, 

k) Kütük: Bu Kanun kapsamında kayıt altına 
alınan çeşitlerin ve genetik kaynaklar kapsamına 
giren materyallerin k?* itli olduğu sicilleri, 

1) Özel üretim alanları: Tohumluk üretimi 
yapılması amacıyla, sınırları Bakanlık tarafın
dan belirlenen alanları, 

m) Standart tohumluk: Kayıt altına alman 
çeşitlere ait ve Bakanlık tarafından belirlenen 
bitki türlerinde, sadece laboratuvar kontrol-
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teknolojik özellikleri ile hastalık ve zararlılara 
dayanıklılığının ve tarımsal özelliklerinin tespit 
edilerek, sadece laboratuvar kontrolleriyle de 
ticarete arz edilebilmek amacıyla kütüğe kay
dedilen çeşitlere ait yeterli çeşit kimliği ve çeşit 
safiyetine sahip, belirli bitkilerin üretimine yönelik 
ve bu konuda aynca belirlenmiş koşullan kar
şılayan, çeşidin kimliğini ve safiyetini belirlemek 
için yapılan ve bazı türlerde resmî post kontrole 
konu olan tohum veya çoğaltım materyalini, 

n) Tavsiye listesi: Kayıt altına alınan çeşit
lerin yetiştirilmelerinin uygun olduğu böl
gelerin belirlendiği listeyi, 

o) Tescil: Yurt içinde veya yurt dışında ıs
lah edilen veya bulunan ve geliştirilen bitki 
çeşitlerinin yeni, farklı, yeknesak ve durulmuş 
olduğunun, biyolojik ve teknolojik özellikleri 
ile hastalık ve zararlılara dayanıklılığının ve 
tanmsal değerlerinin tespit edilerek kütüğe 
kaydedilmesini, 

p) Tohumculuk sektörü: Bitki çeşitlerini 
ıslah eden, tohumlukları üreten, yetiştiren, iş
leyen, satan, dağıtan, satışa veya dağıtıma arz 
eden, ithal veya ihraç eden veya tohumculuk ile 
ilgili diğer faaliyetlerde bulunan kamu kurum 
ve kuruluşları veya özel kuruluşlar ile bu 
kuruluşların oluşturduğu birlik veya dernekler
den müteşekkil yapıyı, 

r) Tohumluk: Bitkilerin çoğaltımı için kul
lanılan tohum, yumru, fide, fidan çelik gibi 
generatif ve vegetatif bitki kısımlarını, 

s) Tohumluk kontrolörü: Tohumluk ser-
tifıkasyonuna ilişkin kontrolleri yapan, numune 
alan ve piyasa denetimlerini yaparak bu 
konularda belge düzenleyen kamu görevlilerini 
veya özel kişileri, 

t) Tohumluk kontrolü: Fiziksel ve 
biyolojik durumları tespit edilen tohumlukların 
standartlara uygunluğunun kontrol edilmesini, 

u) Tohumluk sertifıkasyonu: Tohumluk
ların tarla ve laboratuvar kontrolleri sonucunda 

(Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

leriyle ticarete arz edilen tohum veya çoğaltım 
materyalini, 

n) Tavsiye listesi: Kayıt altına alınan çeşit
lerin, yetiştirilmelerinin uygun olduğu böl
gelerin belirlendiği listeyi, 

o) Tescil: Yurt içinde veya yurt dışında ıs
lah edilen veya bulunan ve geliştirilen bitki 
çeşitlerinin yeni, farklı, yeknesak ve durulmuş 
olduğunun; biyolojik ve teknolojik özellikleri 
ile hastalık ve zararlılara dayanıklılığının ve 
tarımsal değerlerinin tespit edilerek kütüğe 
kaydedilmesini, 

p) Tohumculuk sektörü: Bitki çeşitlerini 
ıslah eden, tohumlukları üreten, yetiştiren, iş
leyen, satan, dağıtan, satışa veya dağıtıma arz 
eden, ithal veya ihraç eden ya da tohumculuk 
ile ilgili diğer faaliyetlerde bulunan kamu 
kurum ve kuruluşları veya özel kuruluşlar ile 
bu kuruluşların oluşturduğu birlik veya dernek
lerden müteşekkil yapıyı, 

r) Tohumluk: Bitkilerin çoğaltımı için kul
lanılan tohum, yumru, fide, fidan, çelik gibi 
generatif ve vegetatif bitki kısımlarını, 

s) Tohumluk kontrolörü: Tohumluk seı-
tifikasyonuna ilişkin kontrolleri yapan, numune 
alan ve piyasa denetimlerini yaparak bu 
konularda belge düzenleyen kamu görevlilerini 
veya özel kişileri, 

t) Tohumluk kontrolü: Fiziksel ve biyolojik 
durumları tespit edilen tohumlukların, standart
lara uygunluğunun kontrol edilmesini, 

u) Tohumluk sertifıkasyonu: Tohumluk-
lann tarla ve laboratuvar kontrolleri sonucunda 
genetik, fiziksel, biyolojik ve sağlıkla ilgili 
değerlerinin standartlara uygunluğunun tespit 
edilmesi ve bunun belgelendirilmesi işlemini, 

ü) Tohumluk sınıfı: Tohumlukların üretil
mesinde takip edilen döl sırası veya generas-
yonunu, 

v) Tohumluk standardı: Tohumluğun fizik
sel ve biyolojik niteliklerini belirleyen kalite 
ölçülerini, 
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genetik, fiziksel, biyolojik ve sağlıkla ilgili 
değerlerinin standartlara uygunluğunun tespit 
edilmesi ve bunun belgelendirilmesi işlemini, 

ü) Tohumluk sınıfı: Tohumlukların üretil
mesinde takip edilen döl sırası veya generas-
yonunu, 

v) Tohumluk standardı: Tohumluğun fizik
sel ve biyolojik niteliklerini belirleyen kalite 
ölçülerini, 

y) Üretim izni: Yurt içinde veya yurt dışın
da ıslah edilen veya bulunan ve geliştirilen bit
ki çeşitlerinin biyolojik ve teknolojik özellik
leri ile hastalık ve zararlılara dayanıklılığının 
ve tarımsal özelliklerinin tespit edilerek, çeşit 
tescil edilinceye kadar verilen süreli izni, 

z) Yeknesaklık: Çeşidin çoğaltımı esnasın
da, çoğaltma metoduna bağlı olarak beklenen 
varyasyonun dışındaki diğer özellikler yönün
den bir örneklik göstermesini veya yeterince 
homojen olmasını, 

İfade eder. 
İKİNCİ BÖLÜM 

Tohumlukların Kaydı, Üretimi, Sertifikasyonu, 
Ticareti ve Piyasa Denetimi 

Kayıt altına alma 
MADDE 4. - Bitki çeşitlerinin tescili, 

üretim izni ve standart tohumluk çeşit kaydı ile 
genetik kaynaklann Bakanlık tarafından bir 
kütüğe kaydedilmesi işlemlerini kapsar. 

Islah edilmiş çeşitler; farklılık, yeknesak
lık ve durulmuşluk ve/veya biyolojik, tek
nolojik özellikleri ile tarımsal değerleri belir
lenmek suretiyle, genetik kaynaklar ise mor
folojik ve/veya moleküler karakterizasyonu 
yapılarak kayıt altına alınır. 

Tarımsal bitki türlerine ait çeşitlerin, kayıt 
altına alınması, kütükte kalış süresi, kayıt altına 
almanın yenilenmesi, kütükten silinmesi, 
devamlılığın sağlanması, katalog oluşturulması 
ile ilgili hususlar yönetmelikle belirlenir. 

(Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

y) Üretim izni: Yurt içinde veya yurt dışın
da ıslah edilen veya bulunan ve geliştirilen bit
ki çeşitlerinin biyolojik ve teknolojik özellik
leri ile hastalık ve zararlılara dayanıklılığının 
ve tarımsal özelliklerinin tespit edilerek, çeşit 
tescil edilinceye kadar verilen süreli izni, 

z) Yeknesaklık: Çeşidin çoğaltımı esnasın
da, çoğaltma metoduna bağlı olarak beklenen 
varyasyonun dışındaki diğer özellikler yönün
den bir örneklik göstermesini veya yeterince 
homojen olmasını, 

İfade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Tohumlukların Kaydı, Üretimi, Sertifikasyonu, 

Ticareti ve Piyasa Denetimi 
Kayıt altına alma 
MADDE 4. - Bitki çeşitlerinin tescili, 

üretim izni ve standart tohumluk çeşit kaydı ile 
genetik kaynakların kütüğe kaydedilmesi 
Bakanlık tarafından yapılır. 

Islah edilmiş çeşitler; farklılık, yeknesak
lık ve durulmuşluk ve/veya biyolojik, tek
nolojik özellikleri ile tarımsal değerleri belir
lenmek suretiyle; genetik kaynaklar ise mor
folojik ve/veya moleküler karakterizasyonu 
yapılarak kayıt altına alınır. 

Tarımsal bitki türlerine ait çeşitlerin; kayıt 
altına alınması, kütükte kalış süresi, kayıt altına 
almanın yenilenmesi, kütükten silinmesi, 
devamlılığın sağlanması, katalog oluşturulması 
ile ilgili hususlar yönetmelikle belirlenir. 
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Ayrıca tescil, üretim izni ve standart 
tohumluk çeşit kaydı ile ilgili usul ve esaslar 
bitki gruplarına göre yönetmelikle düzenlenir. 

Tohumluk üretimi 
MADDE 5. - Bakanlık tarafından, bitkisel 

ve tarımsal özellikleri belirlenerek sadece kayıt 
altına alınan çeşitlere ait tohumlukların üretimine 
izin verilir. 

Tohumlukların yetiştirileceği özel üretim 
alanlarının özellikleri ile sınırlan içerisinde 
tohumluk üretimi yapan ve bitkisel ürün yetiş
tiren gerçek veya tüzel kişilerin uyması 
gereken hususlar yönetmelikle belirlenir. 

Özel üretim alanlarının sınırları içerisinde, 
Bakanlıkça izin verilmeyen tohumluk veya bit
kisel ürün yetiştirilemez. 

Tohumluk Sertifikasyonu 
MADDE 6. - Yurt içinde üretilen, 4 üncü 

maddeye göre tescil edilen veya üretim izni 
verilen çeşitlerden tohumluk sınıflanna göre 
yetiştirilen ve üretilen tohumluklar, sertifıkas-
yon işlemine tâbi tutulur. 

Tarla ve laboratuvar kontrolleri yapılarak 
tohumluk standartlarına uygun olarak ser-
tifıkalandırılan tohumluklar usulüne göre am
balajlanarak etiketlenir. 

Tohumluk sertifıkasyon esaslan ile am
balajlama ve etiketlemede uyulacak hususlar 
bitki gruplanna göre yönetmelikle belirlenir. 

Tohumluk ticareti 
MADDE 7. - Yurt içinde sadece kayıt altına 

alınmış çeşitlere ait tohumluklann ticaretine izin 
verilir. 

Bu tohumluklar, Bakanlık tarafından belir
lenmiş nitelik ve standartlara uygun, sertifikalı 

(Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Ayrıca tescil, üretim izni ve standart 
tohumluk çeşit kaydı ile ilgili usul ve esaslar 
bitki gruplarına göre yönetmelikle düzenlenir. 

Tohumluk üretimi 
MADDE 5. - Bakanlık tarafından, bitkisel 

ve tarımsal özellikleri belirlenerek sadece kayıt 
altına alınan çeşitlere ait tohumluklann 
üretimine izin verilir. 

Tohumlukların yetiştirileceği özel üretim 
alanlarının özellikleri ite sınırları içerisinde 
tohumluk üretimi yapan ve bitkisel ürün yetiş
tiren gerçek veya tüzel kişilerin uyfhası 
gereken hususlar yönetmelikle belirlenir. 

Özel üretim alanlarının sınırlan içerisinde, 
Bakanlıkça izin verilmeyen tohumluk veya bit
kisel ürün yetiştirilemez. 

Tohumculuk sektörü, yurt içinde yatırım 
yapmak kaydıyla, Avrupa Birliği standartların
da ve uluslar arası rekabete uygun bir şekilde 
gelişmesi amacıyla Bakanlıkça belirlenecek 
teşvik ve desteklerden yararlandınlir. Destek' 
leme usul ve esaslan, Bakanlık tarafından 
çıkarılacak tebliğ ile düzenlenir. 

Tohumluk sertifîkasyonu 
MADDE 6. - Yurt içinde üretilen, 4 üncü 

maddeye göre tescil edilen veya üretim izni 
verilen çeşitlerden, tohumluk sınıflanna göre 
yetiştirilen ve üretilen tohumluklar, sertifıkas
yon işlemine tâbi tutulur. 

Tarla ve laboratuvar kontrolleri yapılarak, 
tohumluk standartlarına uygun olarak ser-
tifikalandınlan tohumluklar, usulüne göre am
balajlanarak etiketlenir. 

Tohumluk sertifikasyon esasları ile am
balajlama ve etiketlemede uyulacak hususlar, 
bitki gruplarına göre yönetmelikle belirlenir. 

Tohumluk ticareti 
MADDE 7. - Yurt içinde sadece kayıt altına 

alınmış çeşitlere ait tohumluklann ticaretine izin 
verilir. 

Bu tohumluklar, Bakanlık tarafından belir
lenmiş nitelik ve standartlara uygun, sertifikalı 
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veya kütüğe kaydedilmek üzere kabul edilmiş 
veya standart tohumluk olarak ambalajlı ve 
etiketli olarak ticarete arz edilir. 

Tohumlukların ithal ve ihracı Bakanlığın 
iznine tâbidir. îthal edilecek tohumluklarda 
yurt içi standartlara uygun olma şartı aranır. 
Tohumluk ithalat ve ihracatına ilişkin usul ve 
esaslar ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri 
alınarak Bakanlıkça belirlenir. 

Piyasa denetimi 
MADDE 8. - Tohumlukları yetiştiren, iş

leyen ve satışa hazırlayan, dağıtan ve satan ger
çek veya tüzel kişiler, Bakanlık tarafından yet
kilendirilir ve denetlenir. Yetkilendirme ve 
denetim ile ilgili usul ve esaslar yönetmelikle 
belirlenir. 

Ticarete arz edilen tohumlukların standart
lara uygunluğu ile etiket ve ambalaj bilgilerinin 
doğruluğu Bakanlıkça denetlenir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Ücret, İlan, Tazminat ve Cezalar 

Ücret 
MADDE 9. - Sunulan hizmetler ile onay

lanan ve düzenlenen belgeler karşılığında 
aşağıda belirtilen ücretler alınır: 

a) Başvuru inceleme ücreti, 
b) Tescil ücreti, 
c) Üretim izni ücreti, 
d) Standart tohumluk kayıt ücreti, 
e) Genetik kaynaklar kayıt ücreti, 
f) Sertifikasyon hizmetleri ücreti; 
1. Tarla kontrolleri ücreti, 
2. Laboratuvar kontrolleri ücreti, 
3. Belgelendirme ücreti, 
4. Etiket ücreti, 
g) Yayın ücretleri, 
h) Diğer ücretler. 
Bu ücretler her yıl ocak ayında Bakanlık 

tarafından belirlenerek ilan edilir. Ücretler ile 
ilgili usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir. 

(Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

veya kütüğe kaydedilmek üzere kabul edilmiş 
veya standart tohumluk olarak ambalajlı ve 
etiketli olarak ticarete arz edilir. 

Tohumlukların ithal edilmesi ve ihracı 
Bakanlığın iznine tâbidir. İthal edilecek tohum
luklarda yurt içi standartlara uygun olma şartı 
aranır. Tohumluk ithalatı ve ihracatına ilişkin 
usul ve esaslar, ilgili kurum ve kuruluşların 
görüşleri alınarak Bakanlıkça belirlenir. 

Piyasa denetimi 
MADDE 8. - Tohumlukları yetiştiren, iş

leyen ve satışa hazırlayan, dağıtan ve satan ger
çek veya tüzel kişiler, Bakanlık tarafından yet
kilendirilir ve denetlenir. Yetkilendirme ve 
denetim ile ilgili usul ve esaslar yönetmelikle 
belirlenir. 

Ticarete arz edilen tohumlukların standart
lara uygunluğu ile etiket ve ambalaj bilgilerinin 
doğruluğu Bakanlıkça denetlenir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Ücret, İlan, Tazminat ve Ceza Hükümleri 

Ücret 
MADDE 9. - Sunulan hizmetler ile onay

lanan ve düzenlenen belgeler karşılığında, 
aşağıda belirtilen ücretler alınır: 

a) Başvuru inceleme ücreti, 
b) Tescil ücreti, 
c) Üretim izni ücreti, 
d) Standart tohumluk kayıt ücreti, 
e) Genetik kaynaklar kayıt ücreti, 
f) Sertifikasyon hizmetleri ücreti; 
1. Tarla kontrolleri ücreti, 
2. Laboratuvar kontrolleri ücreti, 
3. Belgelendirme ücreti, 
4. Etiket ücreti, 
g) Yayın ücretleri, 
h) Diğer ücretler. 
Bu ücretler, her yıl ocak ayında Bakanlık 

tarafından belirlenerek ilan edilir. Ücretler ile 
ilgili usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir. 
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İlan 
MADDE 10.-4 üncü madde hükümlerine 

göre kayıt altına alınan çeşitler ile tavsiye lis
tesinde yer alan çeşitler Bakanlıkça süreli 
olarak çıkarılacak bültende ilan edilir. 

Bültende; kütükten silinen veya tavsiye 
listesinden çıkarılan çeşitler ile tohumculukla 
ilgili düzenlemeler hakkındaki bilgiler yayım
lanır. Bültende ayrıca yer alacak hususlar 
Bakanlık tarafından belirlenir. 

Tazminat 
MADDE 11. - Fiillerinin ayrıca suç sayıl

ma hâli saklı kalmak üzere, zarara neden olan 
kusurlu tohumluğu üreten, satan, dağıtan, ithal 
eden veya başka şekilde piyasaya süren gerçek 
veya tüzel kişiler, meydana gelen zararı 
müteselsilen tazmin etmekle yükümlüdür. Bun
lar, kusurları oranında birbirlerine rücu 
edebilirler. 

Dava, zarara uğrayanın zarara uğradığının 
tespit edilmesinden itibaren altı ay içinde, her 
hâlde zararın meydana gelmesinden itibaren iki 
yıl içinde açılabilir. 

Ceza hükümleri 
MADDE 12. - 4 üncü madde gereğince 

kayıt altına alınan çeşitlere ait tohumlukları; 
a) Sertifikasyon işlemine tâbi tutulmadan 

ve standart tohumluk şartlarına uygun olarak 
kontrol edilip tohumluk analiz raporu alın
madan, 

b) Bakanlıkça belirlenmiş asgarî tohumluk 
standardının altına düşürülmüş olarak veya tağ
şiş edilerek, 

c) Yönetmeliğe uygun şekilde ambalaj
lamadan veya etiketlemeden ya da taklit ambalaj
lar veya taklit etiketlerle isim ve marka taklidi 
yaparak veya isim ve marka dışında da olsa il
tibasa mahal verecek şekilde ibareler kullanarak, 

d) Yönetmeliğine uygun hazırlandığı ve 
ilaçlandığı bilindiği halde, amacı dışında yem
lik veya yemeklik olarak, 

(Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

İlan 
MADDE 10.-4 üncü madde hükümlerine 

göre kayıt altına alınan çeşitler ile tavsiye lis
tesinde yer alan çeşitler, Bakanlıkça süreli 
olarak çıkarılacak bültende ilan edilir. 

Bültende; kütükten silinen veya tavsiye 
listesinden çıkanlan çeşitler ile tohumculukla 
ilgili düzenlemeler hakkındaki bilgiler yayım
lanır. Bültende ayrıca yer alacak hususlar, 
Bakanlık tarafından belirlenir. 

Tazminat 
MADDE 11. - Fiillerinin ayrıca suç sayıl

ma hâli saklı kalmak üzere, zarara neden olan 
kusurlu tohumluğu üreten, satan, dağıtan, ithal 
eden veya başka şekilde piyasaya süren gerçek 
veya tüzel kişiler, meydana gelen zararı 
müteselsilen tazmin etmekle yükümlüdür. Bun
lar zararı, kusurları oranında birbirlerine rücu 
edebilirler. 

Dava, zarara uğrayanın zarara uğradığının 
tespit edilmesinden itibaren altı ay içinde, her 
hâlde zararın meydana gelmesinden itibaren iki 
yıl içinde açılabilir. 

Ceza hükümleri 
MADDE 1 2 . - 4 üncü madde gereğince 

kayıt altına alınan çeşitlere ait tohumlukları; 
a) Sertifikasyon işlemine tâbi tutulmadan 

ve standart tohumluk şartlarına uygun olarak 
kontrol edilip tohumluk analiz raporu alın
madan, 

b) Bakanlıkça belirlenmiş asgarî tohumluk 
standardının altına düşürülmüş olarak veya tağ
şiş edilerek, 

c) Yönetmeliğe uygun şekilde ambalaj
lamadan veya etiketlemeden ya da taklit ambalaj
lar veya taklit etiketlerle isim ve marka taklidi 
yaparak veya isim ve marka dışında da olsa il
tibasa mahal verecek şekilde ibareler kullanarak, 

d) Yönetmeliğine uygun hazırlandığı ve 
ilaçlandığı bilindiği halde, amacı dışında yem
lik veya yemeklik olarak, 
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e) Sertifika işlemine tâbi tutulmadığı veya 
kontrol edilmediği hâlde, sertifikalandırılmış 
veya kontrol edilmiş gibi göstererek, 

f) Çeşidin kayıt altına alınmasında belir
lenen niteliklere uygun olmayacak şekilde 
yanıltıcı tanıtım ve reklam yaparak, 

satanlar, dağıtanlar, satışa ve dağıtıma arz 
edenler veya şahsî ihtiyacından fazlasını elinde 
bulunduranlara beş milyar lira idarî para cezası 
verilir. Bu fiillerin bir yıl içinde tekrarı hâlinde 
para cezası iki katı olarak uygulanır ve bu fiil
leri işleyenler beş yıl faaliyetten men edilir. Bu 
tohumluklara Bakanlık tarafından el konulur ve 
bu tohumlukların müsaderesine sulh ceza mah
kemesince karar verilir. 

Bakanlıktan yetki almadan tohumluk 
yetiştiren, işleyen, satışa hazırlayan, dağıtan 
veya satan kişi veya kuruluşlara üç milyar lira 
idarî para cezası verilir. Bu fiillerin bir yıl için
de tekrarı hâlinde bu kişiler tohumluk ticaretin
den men edilir. 

Bakanlıkça gerekli izni verilmeyen ve 
kontrolleri yapılmayan tohumlukları ithal ve 
ihraç edenlere on milyar lira idarî para cezası 
verilir. Bu tohumluklara Bakanlıkça el konulur 
ve bu tohumlukların müsaderesine sulh ceza 
mahkemesince karar verilir. 

Tohumlukları ithal ve ihraç işlemlerinde 
gerçeğe aykın bilgi ve belge verenler veya bel
geler üzerinde tahrifat yaptıkları tespit edilen
lere on milyar lira idarî para cezası verilir. 

Bakanlıkça belirlenen tohumluk özel 
üretim alanları sınırları içerisinde kurallara uy
madan tohumluk veya bitkisel ürün yetiştiren 
kişilere üç milyar lira idarî para cezası verilir. 
Bu ekilişler, masrafları üretimi yapanlara ait ol
mak üzere, Bakanlıkça söktürülür ve gerek
tiğinde imha edilir. 

Bu maddede belirtilen idarî para cezalan, o 
yerin en büyük mülkî amiri tarafından verilir. 
Verilen idarî para cezalarına dair kararlar il-

(Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

e) Sertifika işlemine tâbi tutulmadığı veya 
kontrol edilmediği hâlde, sertifikalandırılmış 
veya kontrol edilmiş gibi göstererek, 

f) Çeşidin kayıt altına alınmasında belir
lenen niteliklere uygun olmayacak şekilde 
yanıltıcı tanıtım ve reklam yaparak, 

Satanlar, dağıtanlar, satışa ve dağıtıma arz 
edenler veya şahsî ihtiyacından fazlasını 
ticarete konu olacak kadar elinde bulunduran
lara on milyar lira idarî para cezası verilir. 
Fiilin tekrarı halinde beş yıl süreyle faaliyetten 
men edilir. Bu tohumluklara Bakanlık tarafın
dan el konulur ve bu tohumlukların 
müsaderesine sulh ceza mahkemesince karar 
verilir. Müsadere edilen tohumlukların imha 
edilmesine karar verildiği takdirde, imha işlemi 
masrafları bu fiilleri işleyenlere ait olmak 
üzere, Bakanlık tarafından gerçekleştirilir. 

Bakanlıktan yetki almadan tohumluk 
yetiştiren, işleyen, satışa hazırlayan, dağıtan 
veya satan kişi veya kuruluşlara, on milyar lira 
idarî para cezası verilir. Fiilin tekrarı halinde 
para cezası iki kat olarak uygulanır. Bu tohum
luklara Bakanlık tarafından el konulur ve bu 
tohumlukların müsaderesine sulh ceza mah
kemesince karar verilir. Müsadere edilen 
tohumlukların imha edilmesine karar verildiği 
takdirde, imha işlemi masrafları bu fiilleri iş
leyenlere ait olmak üzere, Bakanlık tarafından 
gerçekleştirilir. 

Bakanlıkça gerekli izni verilmeyen ve 
kontrolleri yapılmayan tohumlukları, ithal ve 
ihraç edenler ile ithal ve ihraç işlemlerinde ger
çeğe aykırı bilgi ve belge verenler veya bel
geler üzerinde tahrifat yaptıkları tespit edilen
lere, yirmi beş milyar lira idarî para cezası 
verilir. Fiilin tekrarı halinde beş yıl süreyle 
faaliyetten men edilir. Bu tohumluklara Bakan
lık tarafından el konulur ve bu tohumluklann 
müsaderesine sulh ceza mahkemesince karar 
verilir. Müsadere edilen tohumluklann imha 
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gililere7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine 
göre tebliğ edilir. Bu cezalara karşı tebliğ tarihin
den itibaren en geç yedi gün içinde yetkili idare 
mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz, idarece 
verilen cezanın yerine getirilmesini durdurmaz, 
îtiraz üzerine verilen karar kesindir. İtiraz, 
zaruret görülmeyen hâllerde evrak üzerinde in
celeme yapılarak en kısa sürede sonuçlandırılır. 
Bu Kanuna göre verilen idarî para cezalan, 6183 
sayılı Âmme Alacaklannm Tahsil Usulü Hakkın
da Kanun hükümlerine göre tahsil olunur. 

Hükmün ilanı 
MADDE 13. - Tohumluklann müsaderesine 

ilişkin dava sonucunda haklı çıkan tarafîn men
faatinin veya haklı bir sebebin bulunması hâlinde, 
masrafları karşı tarafa ait olmak üzere, kesinleş
miş kararın günlük gazete veya benzeri vasıtalar
la tamamen veya özet olarak ilan edilmesini talep 
etme hakkı vardır. İlanın şekli ve kapsamı ile ceza 
veya tazminat bedeli ile orantılı olarak tayin 
edilecek ilan bedeli kararda belirlenir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
İstisna ve Yetki Devri 

İstisna 
MADDE 14. - İthal edilip ihracat amacıyla 

üretilen tohumluklarda kayıt altına alma şartı 
aranmaz. Ayrıca, ticarete konu olmamak ve şah
sî ihtiyaç miktarı ile sınırlı kalmak kaydıyla çift-

(Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

edilmesine karar verildiği takdirde, imha işlemi 
masrafları bu fiilleri işleyenlere ait olmak 
üzere, Bakanlık tarafından gerçekleştirilir. 

Bakanlıkça belirlenen tohumluk özel 
üretim alanları sınırlan içerisinde kurallara uy
madan tohumluk veya bitkisel ürün yetiştiren 
kişilere üç milyar lira idarî para cezası verilir. 
Bu ekilişler, masrafları üretimi yapanlara ait ol
mak üzere, Bakanlıkça söktürülür ve gerek
tiğinde imha edilir 

Bu maddede belirtilen idarî para cezalan, o 
yerin en büyük mülkî amiri tarafından verilir. 
Verilen idarî para cezalanna dair kararlar il
gililere, 11.2.1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat 
Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir. Bu 
cezalara karşı tebliğ tarihinden itibaren en geç 
yedi gün içinde yetkili idare mahkemesine itiraz 
edilebilir. İtiraz, idarece verilen cezanın yerine 
getirilmesini durdurmaz. İtiraz üzerine verilen 
karar kesindir. İtiraz, zaruret görülmeyen hâller
de evrak üzerinde inceleme yapılarak en kısa 
sürede sonuçlandın lir. Bu Kanuna göre verilen 
idarî para cezaları, 21.7.1953 tarihli ve 6183 
sayılı Âmme Alacaklannm Tahsil Usulü Hak
kında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur. 

Hükmün ilanı 
MADDE 13. - Tohumluklann müsaderesine 

ilişkin dava sonucunda haklı çıkan tarafın men
faatinin veya haklı bir sebebin bulunması hâlinde, 
masraflan karşı tarafa ait olmak üzere, kesinleş
miş karann günlük gazete veya benzeri vasıtalar
la tamamen veya özet olarak ilan edilmesini talep 
etme hakkı vardır. İlanın şekli ve kapsamı ile ceza 
veya tazminat bedeli ile orantılı olarak tayin 
edilecek ilan bedeli kararda belirlenir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
İstisna ve Yetki Devri 

İstisna 
MADDE 14. - İthal edilip ihracat amacıyla 

üretilen tohumluklarda, kayıt altına alma şartı 
aranmaz. Aynca, ticarete konu olmamak ve şah
sî ihtiyaç miktan ile sınırlı kalmak kaydıyla, çift-
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çiler arasında yapılacak tohumluk mübadeleleri 
ile deneme ve denetim amacıyla kullanılan ve 
miktarları Bakanlıkça belirlenen tohumluklar 
bu Kanun hükümlerinden müstesnadır. 

Yetki devri 
MADDE 15. - Bakanlık, gerekli gördüğü 

hâllerde, 5 inci, 6 ncı, 7 nci ve 8 inci maddeler
de belirtilen yetkilerini kısmen veya tamamen 
Birliğe, kamu kurum ve kuruluşlarına, özel 
hukuk tüzel kişilerine veya üniversitelere, şart
ları belirlenmek kaydıyla süreli veya süresiz 
olarak devredebilir. 

Yetkiyi alanın, belirlenen şartlara uy
maması hâlinde, devredilen yetkiler Bakanlıkça 
geri alınır. Yetki devredilen kişilerin kastî olarak 
resmî kontrollerdeki kuralları ihlal ettiği belir
lendiğinde, ilgili tohumlukların belirlenen stan
dartları karşıladığı durumlar haricinde, bunların 
düzenledikleri sertifikalar hükümsüz kılınır. 

Belirli bir süreyle devredilen yetkiler süre 
bitiminde Bakanlıkça geri alınabilir veya belir
lenen şartlarla yeniden devredilebilir. 

Yetki devrinin şartları, yetki devredilecek 
Birlik, kamu kurum ve kuruluşlan, özel hukuk 
tüzel kişileri ve üniversitelerle ilgili teknik ve 
fizikî şartlara ilişkin usul ve esaslar ile yetki 
devrinin geri alınmasında uygulanacak husus
lar yönetmelikle belirlenir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Alt Birlikler ve Türkiye Tohumcular Birliği 

Alt birliklerin kuruluşu 
MADDE 16. - Alt birlikler, tohumculuk 

sektörünün geliştirilmesi ile sektörde faaliyet 
gösteren gerçek veya tüzel kişiler arasında mes
lekî dayanışma sağlayarak meslekî faaliyetleri 
kolaylaştırmak, tohumculuk faaliyetinde 
bulunanlann ekonomik ve sosyal haklarının 
korunmasını sağlamak ve mevzuatla verilen 
görevleri yerine getirmek amacıyla, bitki ıslatı
cıları, tohum sanayicileri ve üreticileri, fide 
üreticileri, fidan üreticileri, tohum yetiştiricileri, 

(Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

çiler arasında yapılacak tohumluk mübadeleleri 
ile deneme ve denetim amacıyla kullanılan ve 
miktarlan Bakanlıkça belirlenen tohumluklar, 
bu Kanun hükümlerinden müstesnadır. 

Yetki devri 
MADDE 15. - Bakanlık, gerekli gördüğü 

hâllerde, 5 inci, 6 ncı, 7 nci ve 8 inci maddeler
de belirtilen yetkilerini, kısmen veya tamamen 
Birliğe, kamu kurum ve kuruluşlarına, özel 
hukuk tüzel kişilerine veya üniversitelere; şart
ları belirlenmek kaydıyla, süreli veya süresiz 
olarak devredebilir. 

Yetkiyi alanın, belirlenen şartlara uy
maması hâlinde, devredilen yetkiler Bakanlıkça 
geri alınır. Yetki devredilen kişilerin, kastî olarak 
resmî kontrollerdeki kurallan ihlal ettiği belir
lendiğinde, ilgili tohumlukların belirlenen stan
darttan karşıladığı durumlar haricinde, bunların 
düzenledikleri sertifikalar hükümsüz kılınır. 

Belirli bir süreyle devredilen yetkiler süre 
bitiminde Bakanlıkça geri alınabilir veya belir
lenen şartlarla yeniden devredilebilir. 

Yetki devrinin şartlan, yetki devredilecek 
Birlik, kamu kurum ve kuruluşları, özel hukuk 
tüzel kişileri ve üniversitelerle ilgili teknik ve 
fizikî şartlara ilişkin usul ve esaslar ile yetki 
devrinin geri alınmasında uygulanacak husus
lar yönetmelikle belirlenir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Alt Birlikler ve Türkiye Tohumcular Birliği 

Alt birliklerin kuruluşu 
MADDE 16. - Alt birlikler, tohumculuk 

sektörünün geliştirilmesi ile sektörde faaliyet 
gösteren gerçek veya tüzel kişiler arasında 
meslekî dayanışma sağlayarak meslekî 
faaliyetleri kolaylaştırmak, tohumculuk 
faaliyetinde bulunanlann ekonomik ve sosyal 
haklarının korunmasını sağlamak ve mevzuatla 
verilen görevleri yerine getirmek amacıyla, bit
ki ıslahçıları, tohum sanayicileri ve üreticileri, 
fide üreticileri, fidan üreticileri, tohum yetiş-
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tohum dağıtıcıları, tohum kullanıcıları, süs bit
kileri üreticileri ve tohumculukla ilgili diğer 
konularla iştigal eden en az yedi gerçek veya 
tüzel kişi tarafından faaliyet konularına göre 
kurulan, tüzel kişiliğe sahip, kamu kurumu 
niteliğinde meslek kuruluşlarıdır. 

Alt birlik, kuruluş ve çalışma esaslarını 
belirleyen tüzüğü ile Bakanlığa başvurur. 
Tüzükte ve kurucuların hukukî durumlarında 
mevzuata aykırılık ve noksanlık yoksa, alt bir
liğin kuruluşu Bakanlıkça onaylanır ve durum 
alt birliğe en geç onbeş günde içinde bildirilir. 
Alt birlik tüzüğü, alt birliğe yapılan yazılı bil
dirimden sonra onbeş gün içinde yerel bir 
gazetede yayınlanır. Alt birlik, tüzüğünün 
yayınlandığı günü izleyen bir ay içerisinde, ilk 
genel kurulunu toplamak ve organlarını oluş
turmak zorundadır. 

Kuruluş bildirisinde, birlik tüzüğünde ve 
kurucuların hukukî durumlarında mevzuata ay
kırılık veya noksanlık tespit edildiği takdirde, 
bunların giderilmesi geçici yönetim kurulun
dan yazı ile istenir. Bu yazının tebliğinden 
itibaren otuz gün içinde belirtilen noksanlıklar 
tamamlanmaz veya mevzuata aykırılık gideril-
mez ise Bakanlığın ihbarı üzerine Cumhuriyet 
savcılığı birliğin feshi için yetkili mahkemeye 
başvurur. Cumhuriyet savcılığı birliğin 
faaliyetlerinin durdurulmasını da isteyebilir. 

Aynı konuda faaliyet gösteren birden fazla 
alt birlik kurulamaz. Tohumculukla iştigal eden 
gerçek veya tüzel kişiler faaliyet konularına göre 
birden fazla alt birliğe üye olabilirler, ancak, ay
nı anda birden fazla yönetim kurulunda görev 
alamazlar. Alt birliklerin faaliyet konulan ile il
gili çalışma merkezleri Bakanlıkça tespit edilir. 

Üyelik 
MADDE 17. - Tohumculukla ilgili faaliyet

te bulunan gerçek veya tüzel kişiler faaliyet 
konuları ile ilgili alt birliğe üye olmak zorun
dadır. Üyelik ile ilgili usul ve esaslar alt birliğin 
tüzüğünde belirlenir. 

(Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

tiricileri, tohum dağıtıcıları, süs bitkileri 
üreticileri ve tohumculukla ilgili diğer konular
la iştigal eden en az yedi gerçek veya tüzel kişi 
tarafından faaliyet konularına göre kurulan, 
tüzel kişiliğe sahip, kamu kurumu niteliğinde 
meslek kuruluşlarıdır. 

Alt birlik, kuruluş ve çalışma esaslarını 
belirleyen tüzük ile Bakanlığa başvurur. Tüzük
te ve kurucuların hukukî durumlarında mev
zuata aykırılık ve noksanlık yoksa, alt birliğin 
kuruluşu Bakanlıkça onaylanır ve durum alt bir
liğe en geç on beş gün içinde bildirilir. Alt bir
lik tüzüğü, alt birliğe yapılan yazılı bildirimden 
sonra on beş gün içinde yerel bir gazetede ilan 
edilir. Alt birlik, tüzüğünün ilan edildiği günü 
izleyen üç ay içerisinde, ilk genel kurulunu top
lamak ve organlarını oluşturmak zorundadır. 
Tüzük değişikliği kuruluş işlemlerine tâbidir. 

Kuruluş bildirisinde, birlik tüzüğünde ve 
kurucuların hukukî durumlarında mevzuata ay
kırılık veya noksanlık tespit edildiği takdirde, 
bunların giderilmesi geçici yönetim kurulun
dan yazı ile istenir. Bu yazının tebliğinden 
itibaren otuz gün içinde belirtilen noksanlıklar 
tamamlanmaz veya mevzuata aykırılık gideri!-
mez ise Bakanlığın ihban üzerine Cumhuriyet 
savcılığı, birliğin feshi için yetkili mahkemeye 
başvurur. Cumhuriyet savcılığı birliğin 
faaliyetlerinin durdurulmasını da isteyebilir. 

Aynı konuda faaliyet gösteren birden fazla 
alt birlik kurulamaz. Tohumculukla iştigal eden 
gerçek veya tüzel kişiler faaliyet konularına göre 
birden fazla alt birliğe üye olabilirler, ancak, ay
nı anda birden fazla yönetim kurulunda görev 
alamazlar. Alt birliklerin faaliyet konulan ile il
gili çalışma merkezleri Bakanlıkça tespit edilir. 

Üyelik 
MADDE 17. - Tohumculukla ilgili faaliyet

te bulunan gerçek veya tüzel kişiler, faaliyet 
konulan ile ilgili alt birliğe üye olmak zorun
dadır. Üyelik ile ilgili usul ve esaslar alt birliğin 
tüzüğünde belirlenir. 
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Gerçek veya tüzel kişi alt birlik üyeleri, alt 
birliğe giriş sırasında giriş aidatı ve her yıl için 
yıllık aidat ödemekle yükümlüdür. Giriş aidatı 
ile yıllık aidat, onaltı yaşından büyükler için 
uygulanan aylık asgarî ücretin brüt tutannın 
yüzde onundan az, dört katından fazla olamaz. 
Giriş aidatının alındığı yıl için ayrıca yıllık 
aidat alınmaz. Süresinde ödenmeyen aidatlar 
alt birlikçe kanunî faizi ile tahsil edilir. 

Alt birliğin görevleri 
MADDE 18. - Alt birliğin görevleri şunlardır: 
a) Üyeleri arasında iletişim ve dayanışma 

sağlamak, 
b) Üyelerinin ve tohumculuk sektöründe 

faaliyet gösteren kişilerin meslekî bilgi ve gör
gülerini geliştirmek üzere konferans, panel, 
kurs, seminer ve benzeri eğitim faaliyetlerinde 
bulunmak, kitap ve süreli yayınlar hazırlamak 
veya hazırlatmak, 

c) Faaliyet gösterdikleri tohumculuk alt 
sektörünün geliştirilmesi için konulan ile ilgili 
yatırım yapmak, inceleme ve araştırma yapmak 
veya yaptırmak ve raporlar düzenlemek, 

d) Tohumculuk sektörüyle ilgili kararların 
oluşmasına yardım etmek üzere öneriler ve 
raporlar hazırlamak ve bunlan Birliğe sunmak, 

e) Birliğe üye olarak ülke tohumculuğunun 
gelişmesine katkı sağlamak, 

f) Mevzuatla verilecek görevleri yerine 
getirmek. 

Alt birlik organları 
MADDE 19. - Alt birlik organları şunlardır: 
a) Genel kurul, 
b) Yönetim kurulu, 
c) Denetleme kurulu, 
d) Disiplin kurulu. 
Alt birlik genel kurulu 
MADDE 20. - Genel kurul yılda bir defadan 

az olmamak üzere yönetim kurulunun çağnsı 
üzerine toplanır. Genel kurul, üyelerin beşte 
birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü olarak 

(Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Gerçek veya tüzel kişi alt birlik üyeleri, alt 
birliğe giriş sırasında giriş aidatı ve her yıl için 
yıllık aidat ödemekle yükümlüdür. Giriş aidatı 
ile yıllık aidat, onaltı yaşından büyükler için 
uygulanan aylık asgarî ücretin brüt tutarının 
yüzde onundan az, dört katından fazla olamaz. 
Giriş aidatının alındığı yıl için ayrıca yıllık 
aidat alınmaz. Süresinde ödenmeyen aidatlar 
alt birlikçe kanunî faizi ile tahsil edilir. 

Alt birliğin görevleri 
MADDE 18. - Alt birliğin görevleri şunlardır: 
a) Üyeleri arasında iletişim ve dayanışma 

sağlamak. 
b) Üyelerinin ve tohumculuk sektöründe 

faaliyet gösteren kişilerin, meslekî bilgi ve gör
gülerini geliştirmek üzere konferans, panel, 
kurs, seminer ve benzeri eğitim faaliyetlerinde 
bulunmak, kitap ve süreli yayınlar hazırlamak 
veya hazırlatmak. 

c) Faaliyet gösterdikleri tohumculuk alt 
sektörünün geliştirilmesi için konuları ile ilgili 
yatınm yapmak, inceleme ve araştırma yapmak 
veya yaptırmak ve raporlar düzenlemek. 

d) Tohumculuk sektörüyle ilgili kararların 
oluşmasına yardım etmek üzere öneriler ve 
raporlar hazırlamak ve bunları Birliğe sunmak. 

e) Birliğe üye olarak, ülke tohumculuğunun 
gelişmesine katkı sağlamak. 

f) Mevzuatla verilecek görevleri yerine 
getirmek. 

Alt birlik organları 
MADDE 19. - Alt birliğin organları; genel 

kurul, yönetim kurulu, denetim kurulu ve disip
lin kurulundan oluşur. 

Alt birlik genel kurulu 
MADDE 20. - Alt birlik genel kurulu, alt 

birlik üyelerinden oluşur. Yılda bir defadan az 
olmamak üzere ve yönetim kurulunun çağrısı 
üzerine, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile 
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toplanır. Genel kurul, üye tam sayısının salt 
çoğunluğu ile toplanır. İlk toplantıda yeterli 
çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğun
luk aranmaz. Ancak, ikinci toplantıya katılan 
üye sayısı; yönetim, denetleme ve disiplin 
kurulları asıl üyelerinin toplamının iki katından 
az olamaz. Genel kurul toplantılarında kararlar 
hazır bulunanların salt çoğunluğu ile alınır. 

Alt birlikler, iki yıllık bir dönem için Birlik 
genel kurul toplantılarına katılmak üzere, onar 
asıl ve yedek temsilci seçer. Genel kurulun top
lantıya çağrılması, toplanma ve Birlik genel 
kurulu temsilcilerinin belirlenmesi ile ilgili usul 
ve esaslar alt birliğin tüzüğünde belirlenir. 

Genel kurulun görevleri şunlardır: 
a) Alt birlik organlarını seçmek, 
b) Üyelik şartlan, üyelikten çıkma ve çıkarıl

ma konusunda karar vermek, 
c) Giriş aidatı ve yıllık aidatı belirlemek, 
d) Meslekleri ile ilgili tohumculuk alt sek

törünün geliştirilmesi için temel ilkeleri belir
lemek, 

e) Yönetim kurulu ve denetleme kurulu 
raporlarını görüşmek ve ibra etmek, 

f) Yönetim kurulunca hazırlanan bütçeyi 
görüşmek ve onaylamak, 

g) Alt birliğin çalışmaları ve yönetilmesi 
ile ilgili genel ilkeleri belirlemek, 

h) Alt birlik için gerekli taşınmazların 
satın alınması veya mevcut taşınmazların satıl
ması konusunda yönetim kuruluna yetki ver
mek, 

ı) Birlik genel kurulu ve hakem kurulu 
temsilcilerini seçmek, 

i) Tohumculuk faaliyetleri ile ilgili tesis, 
laboratuvar, işletme, eğitim merkezi kurulması 
ve bu yerlerin alet, ekipman ve diğer ihtiyaç
larının giderilmesi konusunda yönetim 
kuruluna yetki vermek, 

j) Genel kurul toplantı kararlan nın birer 
suretini Birliğe göndermek, 

(Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

toplanır. Yönetim kurulunun veya denetim 
kurulunun karan yahut genel kurul üyelerinin 
beşte birinin yazılı istemi üzerine olağanüstü 
toplantıya çağnlır. İlk toplantıda yeterli çoğun
luk sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk 
aranmaz. Ancak, ikinci toplantıya katılan üye 
sayısı; yönetim, denetim ve disiplin kurullan asıl 
üyelerinin toplamının iki katından az olamaz. Bu 
toplantıda da gerekli çoğunluk sağlanamazsa alt 
birlik feshedilmiş sayılır. Toplantılarda kararlar, 
hazır bulunanlann salt çoğunluğu ile alınır. 

Alt birlikler, iki yıllık bir dönem için Bir
lik genel kurul toplantılanna katılmak üzere, on 
asıl ve on yedek temsilci seçer. Genel kurulun 
toplantıya çağrılması, toplanma ve Birlik genel 
kurulu temsilcilerinin belirlenmesi ile ilgili 
usul ve esaslar alt birliğin tüzüğünde belirlenir. 

Alt birlik genel kurulunun görev ve yet
kileri şunlardır: 

a) Alt birlik organlarını seçmek. 
b) Üyelik şartlan, üyelikten çıkma ve çıkanl-

ma konusunda karar vermek. 
c) Giriş aidatı ve yıllık aidatı belirlemek. 
d) Meslekleri ile ilgili tohumculuk alt sek

törünün geliştirilmesi için temel ilkeleri belir
lemek. 

e) Yönetim kurulu ve denetim kurulu rapor-
lannı görüşmek ve ibra edilip edilmemesine 
karar vermek. 

f) Yönetim kurulunca hazırlanan bütçeyi 
görüşmek ve onaylamak. 

g) Alt birliğin çalışmalan ve yönetilmesi 
ile ilgili genel ilkeleri belirlemek. 

h) Alt birlik adına taşınır ve taşınmaz mal 
almak, satmak, ipotek etmek ve bunlar üzerin
de her türlü ayni hak tesis etmek konusunda 
yönetim kuruluna yetki vermek. 

ı) Birlik genel kurulu ve hakem kuruluna 
temsilci seçmek. 

i) Tohumculuk faaliyetleri ile ilgili tesis, 
laboratuvar, işletme, eğitim merkezi kurulması 
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k) Tohumculuk sektörünün güncel 
konularını görüşmek, 

1) Alt birliğin gelirlerinden Birlik için ay
rılacak katkı payını belirlemek. 

Alt birlik yönetim kurulu 
MADDE 21. - Yönetim kurulu iki yıllık bir 

dönem için genel kurul üyeleri arasından seçilen 
en az beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur. 
Yönetim kurulu asıl üyeleri, ilk toplantılarında 
yönetim kurulunun vereceği görevleri yürütmek 
üzere, gizli oyla, kendi aralarından bir başkan, 
bir başkan yardımcısı ve bir sayman üye seçer
ler. Yönetim kurulunun vereceği görevler ile alt 
birliğin işlerini yürütmek üzere bir genel sek
reter tayin edilir. Genel sekreterin nitelikleri ile 
görevleri alt birlik tüzüğünde belirlenir. 

Yönetim kurulu başkanı; yönetim 
kuruluna başkanlık eder ve alt birliği temsil 
eder, alt birliğin malî işlerinden ve bu konu ile 
ilgili defter ve kayıtların tutulmasından sayman 
üye ile birlikte, diğer defterler ve yazışmalarla 
ilgili olarak da genel sekreterle birlikte sorum
ludur. Başkanın yokluğunda kendisine başkan 
yardımcısı vekalet eder. Üst üste iki dönem 
başkanlık yapanlar aradan iki seçim dönemi 
geçmedikçe aynı göreve yeniden seçilemezler. 

Yönetim kurulu ayda bir defadan az ol
mamak üzere başkanın çağrısı ile toplanır. 
Yönetim kurulu salt çoğunlukla toplanır ve en 
az üç üyenin aynı yöndeki oyu ile karar alır. 
Yönetim kurulu toplantılarına ilişkin usul ve 
esaslar alt birlik tüzüğü ile belirlenir. 

Yönetim kurulunun görevleri şunlardır: 
a) Genel kurul gündemini hazırlamak ve 

genel kurulu toplantıya çağırmak, 
b) Alt birliğin dönem bilançosunu, faaliyet 

raporunu ve tahmini bütçesini hazırlayıp genel 
kurula sunmak, 

(Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

ve bu yerlerin alet, ekipman ve diğer ihtiyaç
larının giderilmesi konusunda yönetim kuruluna 
yetki vermek. 

j) Genel kurul toplantı kararlarının birer 
suretini Birliğe göndermek. 

k) Tohumculuk sektörünün güncel konularını 
görüşmek. 

Alt birlik yönetim kurulu 
MADDE 21. - Alt birlik yönetim kurulu 

iki yıllık bir dönem için, genel kurul üyeleri 
arasından seçilen, en az beş asıl ve aynı sayıda 
yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu asıl 
üyeleri, ilk toplantılarında yönetim kurulunun 
vereceği görevleri yürütmek üzere, gizli oyla, 
kendi aralarından bir başkan, bir başkan yar
dımcısı ve bir sayman üye seçerler. Yönetim 
kurulunun vereceği görevler ile alt birliğin iş
lerini yürütmek üzere bir genel sekreter tayin 
edilir. Genel sekreterin nitelikleri ile görevleri, 
alt birlik tüzüğünde belirlenir. 

Yönetim kurulu başkanı; yönetim 
kuruluna başkanlık ve alt birliği temsil eder. 
Alt birliğin malî işlerinden ve bu konu ile ilgili 
defter ve kayıtların tutulmasından sayman üye 
ile birlikte, diğer defterler ve yazışmalarla ilgili 
olarak da genel sekreterle birlikte sorumludur. 
Başkanın yokluğunda kendisine başkan yar
dımcısı vekalet eder. Üst üste iki dönem baş
kanlık yapanlar aradan iki seçim dönemi geç
medikçe aynı göreve yeniden seçilemezler. 

Yönetim kurulu ayda bir defadan az ol
mamak üzere başkanın çağrısı ile salt çoğun
lukla toplanır. Katılanların salt çoğunluğu ile 
karar alınır; eşitlik halinde karan, başkanın oyu 
belirler. 

Yönetim kurulu toplantılarına ilişkin usul 
ve esaslar, alt birlik tüzüğü ile belirlenir. 

Yönetim kurulunun görev ve yetkileri şun
lardır: 

a) Genel kurul gündemini hazırlamak ve 
genel kurulu toplantıya çağırmak. 
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c) Genel kurul kararlannı uygulamak, 
d) Üyeler arasında iletişim ve dayanışmayı 

sağlamak, 
e) Üyelerin ve tohumculuk sektöründe 

faaliyet gösteren kişilerin meslekî bilgi ve gör
gülerinin artırılması ve geliştirilmesi için kon
ferans, seminer, kurs, sempozyum ve benzeri 
eğitim işlerini düzenlemek, 

f) Tohumculuk sektörünün geliştirilmesi 
için gerekli çalışmaları yapmak, sektörle ilgili 
inceleme ve araştırma yapmak veya yaptırmak, 

g) Üyeler hakkında disiplin cezasını gerek
tiren veya suç teşkil eden fiillerin varlığı hâlin
de, inceleme yaparak sonucu disiplin kuruluna 
bildirmek, 

h) Alt birlik adına taşınır ve taşınmaz mal 
almak, satmak, ipotek etmek ve bunlar üzerin
de her türlü aynî hak tesis etmek, 

ı) Genel kurulca verilecek diğer görevleri 
yapmak. 

Alt birlik denetleme kurulu 
MADDE 22. - Denetleme kurulu, genel 

kurul tarafından iki yıllık bir dönem için alt bir
lik üyeleri arasından seçilen üç asıl ve üç yedek 
üyeden oluşur. Denetleme kurulu yılda en az 
iki defa toplanır, üyeler ilk toplantılannda ken
di aralarından gizli oyla bir başkan seçerler. 
Denetleme kurulunun toplanma usul ve esaslan 
alt birlik tüzüğü ile belirlenir. 

Denetleme kurulunun görevleri şunlardır: 
a) Alt birliğin tüm hesap ve işlemlerini in

celemek, 
b) Hesap ve işlemlerde gördüğü aksaklık

ları en geç onbeş gün içinde yönetim kuruluna 
sunmak, 

c) İki yıllık denetleme sonuçlarını bir 
rapor hâlinde genel kurula sunmak. 

(Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

b) Alt birliğin dönem bilançosunu, faaliyet 
raporunu ve tahmini bütçesini hazırlayıp genel 
kurula sunmak. 

c) Genel kurul kararlarını uygulamak. 
d) Üyeler arasında iletişim ve dayanışmayı 

sağlamak. 
e) Üyelerin ve tohumculuk sektöründe 

faaliyet gösteren kişilerin meslekî bilgi ve gör
gülerinin artınlması ve geliştirilmesi için kon
ferans, seminer, kurs, sempozyum ve benzeri 
eğitim işlerini düzenlemek. 

f) Tohumculuk sektörünün geliştirilmesi 
için gerekli çahşmalan yapmak, sektörle ilgili 
inceleme ve araştırma yapmak veya yaptırmak. 

g) Üyeler hakkında disiplin cezasını 
gerektiren veya suç teşkil eden fiillerin varlığı 
hâlinde, disiplin kurulunu göreve çağırmak. 

h) Alt birlik adına taşınır ve taşınmaz mal 
almak, satmak, ipotek etmek ve bunlar üzerin
de her türlü aynî hak tesis etmek. 

ı) Genel kurulca verilecek diğer görevleri 
yapmak. 

Alt birlik denetim kurulu 
MADDE 22. - Denetim kurulu, genel kurul 

tarafından iki yıllık bir dönem için alt birlik 
üyeleri arasından seçilen, üç asıl ve üç yedek 
üyeden oluşur. Denetleme kurulu yılda en az iki 
defa toplanır ve üyeler ilk toplantılannda kendi 
aralarından gizli oyla bir başkan seçerler. 

Denetim kurulunun toplanma usul ve esas
lan alt birlik tüzüğü ile belirlenir. 

Denetleme kurulunun görevleri şunlardır: 
a) Alt birliğin tüm hesap ve işlemlerini in

celemek. 
b) Hesap ve işlemlerde gördüğü aksaklık

tan en geç onbeş gün içinde yönetim kuruluna 
sunmak. 

c) İki yıllık denetim sonuçlarını bir rapor 
hâlinde genel kurula sunmak. 

d) Gerektiğinde genel kurulu olağan üstü 
toplantıya çağırmak. 
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Alt birlik disiplin kurulu 
MADDE 23. - Disiplin kurulu, genel kurul

ca iki yıllık bir dönem için alt birlik üyeleri arasın
dan seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. 
Disiplin kurulu, yönetim kurulunun çağrısıyla 
toplanır. Disiplin kurulu üyeleri ilk toplantlannda 
gizli oyla kendi aralanndan bir başkan ve bir de 
raportör seçerler. Toplanma ve disiplinle ilgili 
usul ve esaslar alt birlik tüzüğü ile belirlenir. 

Disiplin kurulunun görevleri şunlardır: 
a) Yönetim kurulunun disiplin kovuştur

ması açılmasına dair kararı üzerine inceleme 
yaparak disiplinle ilgili kararları uygulamak ve 
cezalan vermek, 

b) Yönetim kurulunun vereceği diğer 
görevleri yapmak. 

Alt birlik gelir ve giderleri 
MADDE 24. - Alt birliklerin gelirleri şun

lardır: 
a) Giriş aidatı ve yıllık aidat, 
b) Üyelerin tohumculukla ilgili ürün, mal 

ve hizmet satışlarından binde üç oranında 
kesilecek komisyon, 

c) Yatırım, ortaklık ve işletme gelirleri ile 
laboratuvar ve benzeri tesis gelirleri, 

d) Fuar, organizasyon, reklam, tanıtım ve 
yayıncılık gelirleri, 

e) İsim hakkı, logo, tohumluk etiketi, söz
leşme ücretleri, hakemlik, arabuluculuk, danış
manlık, eğitim ve toplantı gelirleri, 

f) Taşınır ve taşınmaz mallardan elde edilen 
gelirler, 

g) Alt birlik yetkisinde bulunan işlemlerle 
ilgili izin, yetki belgesi ve tasdik ücretleri, 

h) Faaliyet konulan ile ilgili diğer gelirler. 
Alt birlikler, her yıl brüt gelirlerinin yüzde 

onunu Birliğe katılım payı olarak ayırarak, Bir
lik yönetim kurulunun belirleyeceği bankalardan 
birine Birlik adına yatırmak zorundadır. Katılım 
payları, bir önceki yıl brüt gelirleri üzerinden 

(Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Alt birlik disiplin kurulu 
MADDE 23. - Disiplin kurulu, genel 

kurulca iki yıllık bir dönem için alt birlik üyeleri 
arasından seçilen, üç asıl ve üç yedek üyeden 
oluşur. Disiplin kurulu, yönetim kurulunun çağ-
nsıyla toplanır. Disiplin kurulu üyeleri ilk top-
lantılannda gizli oyla kendi aralanndan bir baş
kan ve bir de raportör seçerler. 

Toplanma ve disiplinle ilgili usul ve esas
lar alt birlik tüzüğü ile belirlenir. 

Disiplin kurulunun görevleri şunlardır: 
a) Yönetim kurulunun disiplin kovuştur

ması açılmasına dair karan üzerine, inceleme 
yaparak disiplinle ilgili kararları uygulamak ve 
cezaları vermek. 

b) Yönetim kurulunun vereceği diğer 
görevleri yapmak. 

Alt birlik gelir ve giderleri 
MADDE 24. - Alt birliklerin gelirleri şun

lardır: 
a) Giriş aidatı ve yıllık aidat. 
b) Üyelerin tohumculukla ilgili ürün, mal 

ve hizmet satışlarından; binde üç oranında 
kesilecek komisyon. 

c) Yatırım, ortaklık ve işletme gelirleri ile 
laboratuvar ve benzeri tesis gelirleri. 

d) Fuar, organizasyon, reklam, tanıtım ve 
yayıncılık gelirleri. 

e) İsim hakkı, logo, tohumluk etiketi, söz
leşme ücretleri, hakemlik, arabuluculuk, danış
manlık, eğitim ve toplantı gelirleri. 

f) Taşınır ve taşınmaz mallardan elde 
edilen gelirler. 

g) Alt birlik yetkisinde bulunan işlemlerle 
ilgili izin, yetki belgesi ve tasdik ücretleri. 

h) Faaliyet konuları ile ilgili diğer gelirler. 
Alt birliğin giderleri, bu Kanun kapsamın

da verilen görevler ile kuruluş amaçları çer
çevesinde yürütülen görevlerin ifasına yönelik 
faaliyetlerle ilgili giderlerdir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 662) 
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hesap edilerek, izleyen yılın mart, haziran, eylül 
ve aralık aylannda eşit dört taksitte yatınlır. 

Alt birliğin giderleri, bu Kanun kapsamın
da verilen görevler ile kuruluş amaçlan çer
çevesinde yürütülen görevlerin ifasına yönelik 
faaliyetlerle ilgili giderlerdir. 

Fesih 
MADDE 25. - Alt birlik genel kurulu, 

genel kurula katılma hakkına sahip tüm üyelerin 
üçte iki çoğunluğu ile fesih karan alabilir. İlk 
toplantıda çoğunluk sağlanamaması hâlinde 
ikinci toplantıda yönetim, denetleme ve disiplin 
kurulu üye sayısının iki katından az olmamak 
üzere katılan üyelerle toplantı yapılabilir. Bu 
durumda fesih karan, toplantıya katılanlann üç
te iki çoğunluğuyla alınır. Fesihle ilgili usul ve 
esaslar alt birlik tüzüğü ile belirlenir. 

Türkiye Tohumcular Birliği 
MADDE 26. - Türkiye Tohumcular Bir

liği; alt birlikler arasındaki işbirliği ve dayanış
mayı temin etmek, tohumculuk sektörünün 
geliştirilmesi ile sektörde faaliyet gösterenler 
arasında meslekî dayanışma sağlamak ve mev
zuatla verilen görevleri yerine getirmek 
amacıyla alt birliklerce kurulan, tüzel kişiliğe 
sahip, kamu kurumu niteliğinde meslek üst 
kuruluşudur. Birliğin kuruluşundan sonra alt 
birlikler Birliğe üye olmak zorundadır. 

Birliğin görevleri 
MADDE 27. - Birlik, ülkenin tohumculuk 

sektörünün geliştirilmesini sağlamak amacıyla 
aşağıda belirlenen görevleri yapar. 

a) Tohumculuk sektörünün geliştirilmesi 
ve tohumculuk politikalarının oluşturulmasına 
yardımcı olmak için Bakanlığa önerilerde 
bulunmak. 

b) Ülkede ticareti yapılan tohumlukların 
kalite güvencesinin sağlanması için sistem 
oluşturmak. 

c) Tohumculuk konusunda hazırlanan 
düzenlemelere ilişkin görüş bildirmek. 

(Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Fesih 
MADDE 25. - Alt birlik genel kurulu, 

genel kurula katılma hakkına sahip tüm üyelerin 
üçte iki çoğunluğu ile fesih karan alabilir. İlk 
toplantıda çoğunluk sağlanamaması hâlinde 
ikinci toplantıda yönetim, denetim ve disiplin 
kurulu üye sayısının iki katından az olmamak 
üzere katılan üyelerle toplantı yapılabilir. Bu 
durumda fesih karan, toplantıya katılanların üç
te iki çoğunluğuyla alınır. Fesihle ilgili usul ve 
esaslar alt birlik tüzüğü ile belirlenir. 

Türkiye Tohumcular Birliği 
MADDE 26. - Türkiye Tohumcular Bir

liği; alt birlikler arasındaki işbirliği ve dayanış
mayı temin etmek, tohumculuk sektörünün 
geliştirilmesi ile sektörde faaliyet gösterenler 
arasında meslekî dayanışma sağlamak ve mev
zuatla verilen görevleri yerine getirmek 
amacıyla alt birliklerce kurulan, tüzel kişiliğe 
sahip, kamu kurumu niteliğinde meslek üst 
kuruluşudur. Birliğin kuruluşundan sonra alt 
birlikler, Birliğe üye olmak zorundadır. 

Birliğin görevleri 
MADDE 27. - Birlik, ülkenin tohumculuk 

sektörünün geliştirilmesini sağlamak amacıyla 
aşağıda belirlenen görevleri yapar: 

a) Tohumculuk sektörünün geliştirilmesi 
ve tohumculuk politikalannın oluşturulmasına 
yardımcı olmak için Bakanlığa önerilerde 
bulunmak. 

b) Ülkede ticareti yapılan tohumluklann 
kalite güvencesinin sağlanması için sistem 
oluşturmak. 

c) Tohumculuk konusunda hazırlanan 
düzenlemelere ilişkin görüş bildirmek. 
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d) Üyeleriyle, kamu kurum ve kuruluşları 
ve diğer meslekî kuruluşlar arasında işbirliği ve 
koordinasyon sağlamak. 

e) Üyeleri arasında çıkacak uyuşmazlık
larda, tarafların talebi üzerine arabuluculuk 
yapmak. 

f) Ulusal ve uluslar arası meslek örgütleri 
ile teknik işbirliği yapmak ve gerektiğinde bu 
örgütlere üye olmak. 

g) Tohumculuk sektöründe araştırıcı ve ıs
latıcılara burs, hibe ve destek sağlayarak teknik 
kadroların oluşmasını sağlamak. 

h) Üyelerinin ve tohumculuk sektöründe 
faaliyet gösterenlerin uymaları gereken meslekî 
etik kurallarını belirlemek. 

ı) Tohumluk üretim sözleşmeleri düzen
lemek ve uygulanmasını izlemek. 

i) Tohumculuk sektörü ile ilgili yatırım 
yapmak, menkul ve gayrimenkul almak, sat
mak, rehnetmek, ödünç para almak, kuruluş 
amaçları doğrultusunda sosyal yardımlarda 
bulunmak. 

j) Bakanlıkça bu Kanun kapsamında 
verilecek diğer iş ve işlemleri yapmak. 

k) Mevzuatla verilecek diğer iş ve işlem
leri yapmak. 

Birliğin organları 
MADDE 28. - Birliğin organları şunlardır: 
a) Genel kurul, 
b) Yönetim kurulu, 
c) Denetleme kurulu, 
d) Disiplin kurulu, 
e) Hakem kurulu. 
Birlik genel kurulu 
MADDE 29. - Birlik genel kurulu, alt bir

liklerin kendi üyeleri arasından iki yıl için 
seçecekleri temsilcilerden oluşur. Temsilcilerin 
alt birliklerden çıkması, çıkarılması, ölümü, is
tifası hâllerinde yerlerine yedek temsilciler 
genel kurula katılırlar. Temsilcilerin genel 
kurula katılma masrafları temsil ettikleri alt bir
lik tarafından karşılanır. 

(Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

d) Üyeleriyle, kamu kurum ve kuruluşları 
ve diğer meslekî kuruluşlar arasında işbirliği ve 
koordinasyon sağlamak. 

e) Üyeleri arasında çıkacak uyuşmazlık
larda, tarafların talebi üzerine arabuluculuk 
yapmak. 

f) Ulusal ve uluslar arası meslek örgütleri 
ile teknik işbirliği yapmak ve gerektiğinde bu 
örgütlere üye olmak. 

g) Tohumculuk sektöründe araştırıcı ve ıs
latıcılara burs, hibe ve destek sağlayarak teknik 
kadroların oluşmasını sağlamak. 

h) Üyelerinin ve tohumculuk sektöründe 
faaliyet gösterenlerin uymaları gereken meslekî 
etik kurallarını belirlemek. 

ı) Tohumluk üretim sözleşmeleri düzen
lemek ve uygulanmasını izlemek. 

i) Tohumculuk sektörü ile ilgili yatırım 
yapmak, menkul ve gayrimenkul almak, sat
mak, rehnetmek, ödünç para almak, kuruluş 
amaçları doğrultusunda sosyal yardımlarda 
bulunmak. 

j) Bakanlıkça bu Kanun kapsamında 
verilecek diğer iş ve işlemleri yapmak. 

k) Mevzuatla verilecek diğer iş ve işlem
leri yapmak. 

Birliğin organları 
MADDE 28. - Birliğin organları; Genel 

Kurul, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Disip
lin Kurulu ve Hakem Kuruludur. 

Birlik Genel Kurulu ve görevleri 
MADDE 29. - Birlik Genel Kurulu, alt bir

liklerin kendi üyeleri arasından iki yıl için 
seçecekleri temsilcilerden oluşur. Temsilcilerin 
alt birliklerden çıkması, çıkarılması, ölümü, is
tifası hâllerinde yerlerine yedek temsilciler 
Genel Kurula katılırlar. Temsilcilerin Genel 
Kurula katılma masrafları, temsil ettikleri alt 
birlik tarafından karşılanır. 
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Genel kurul yılda bir defadan az olmamak 
üzere yönetim kurulunun çağrısı üzerine toplanır. 
Genel kurul, temsilcilerin beşte birinin yazılı is
teği üzerine olağanüstü olarak toplanır. Genel 
kurul, temsilci tam sayısının salt çoğunluğu ile 
toplanır, ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağ
lanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. 
Ancak, ikinci toplantıya katılan temsilci sayısı; 
yönetim, denetleme ve disiplin kurulları asıl 
üyelerinin toplamının iki katından az olamaz. 
Genel kurul toplantılarında kararlar hazır 
bulunanların salt çoğunluğu ile alınır. Genel 
kurulun toplantıya çağrılması ve toplantılarla il
gili usul ve esaslar Birlik tüzüğünde belirlenir. 

Genel kurulun görevleri şunlardır: 
a) Alt birlikler arasında işbirliği kurmak ve 

bunların gelişimi için gerekli tedbir ve kararlan 
almak, 

b) Tohumculuk alt sektörünün geliştiril
mesi için temel ilkeleri belirlemek, 

c) Birlik organlarını seçmek, 
d) Birliğin çalışmaları ve yönetilmesi ile 

ilgili genel ilkeleri belirlemek, 
e) Yönetim kurulunca hazırlanan bütçeyi 

görüşmek ve onaylamak, 
f) Yönetim kurulu ve denetleme kurulu 

raporlarını görüşmek ve ibra etmek, 
g) Alt birliklerce hazırlanan genel düzen

lemeleri onaylamak, 
h) Gerekli gördüğü hâllerde komisyonlar 

kurmak, 
ı) Birlik için gerekli taşınmazların satın 

alınması veya mevcut taşınmazların satılması 
konusunda yönetim kuruluna yetki vermek, 

i) Tohumculuk faaliyetleri ile ilgili tesis, 
laboratuvar, işletme, eğitim merkezi kurulması 
ve bu yerlerin alet, ekipman ve diğer ihtiyaç
larının giderilmesi konusunda yönetim 
kuruluna yetki vermek, 

j) Tohumculuk sektörünün güncel konularını 
görüşmek, 

(Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Genel Kurul, yılda bir defadan az ol
mamak üzere yönetim kurulunun çağrısı 
üzerine toplanır. Yönetim kurulunun veya 
denetim kurulunun kararı yahut genel kurul 
üyelerinin beşte birinin yazılı istemi üzerine 
olağanüstü toplantıya çağrılır. İlk toplantıda 
yeterli çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplan
tıda çoğunluk aranmaz. Ancak, ikinci toplan
tıya katılan temsilci sayısı; yönetim, denetim 
ve disiplin kurulları asıl üyelerinin toplamının 
iki katından az olamaz. Genel Kurul, temsilci 
tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve top
lantılarda kararlar, hazır bulunanların salt 
çoğunluğu ile alınır. 

Genel Kurulun toplantıya çağrılması ve 
toplantılarla ilgili usul ve esaslar Birlik 
Tüzüğünde belirlenir. 

Genel Kurulun görev ve yetkileri şunlardır: 
a) Alt birlikler arasında işbirliği kurmak ve 

bunların gelişimi için gerekli tedbir ve kararlan 
almak. 

b) Tohumculuk alt sektörünün geliştiril
mesi için temel ilkeleri belirlemek. 

c) Birlik organlarını seçmek. 
d) Birliğin çalışmaları ve yönetilmesi ile 

ilgili genel ilkeleri belirlemek. 
e) Yönetim kurulunca hazırlanan bütçeyi 

görüşmek ve onaylamak. 
f) Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu 

raporlarını görüşmek ve ibra edilip edil
memesine karar vermek. 

g) Alt birliklerce hazırlanan genel düzen
lemeleri onaylamak. 

h) Gerekli gördüğü hâllerde komisyonlar 
kurmak. 

ı) Birlik adına taşınır ve taşınmaz mal al
mak, satmak, ipotek etmek ve bunlar üzerinde 
her türlü ayni hak tesis etmek konusunda 
yönetim kuruluna yetki vermek. 

i) Tohumculuk faaliyetleri ile ilgili tesis, 
laboratuvar, işletme, eğitim merkezi kurulması 
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k) Mevzuatla verilen diğer görevleri yerine 
getirmek. 

Birlik yönetim kurulu 
MADDE 30. - Birlik yönetim kurulu iki 

yıllık bir dönem için Birlik genel kurulunca 
temsilciler arasından seçilen beş asıl ve beş 
yedek üyeden oluşur. Birlik yönetim kurulu asıl 
üyeleri, ilk toplantılarında yönetim kurulunun 
vereceği görevleri yürütmek üzere, gizli oyla, 
kendi aralarından bir başkan, bir başkan yar
dımcısı ve bir sayman seçerler. Yönetim 
Kurulu başkanı aynı zamanda Birliğin de baş
kanıdır. Yönetim kurulunun vereceği görevler 
ile Birliğin işlerini yürütmek üzere bir genel 
sekreter tayin edilir. Genel sekreterin nitelikleri 
ile görevleri Birlik tüzüğünde belirlenir. 

Yönetim kurulu başkanı; yönetim kuruluna 
başkanlık eder ve Birliği temsil eder, Birliğin 
malî işlerinden ve bu konu ile ilgili defter ve 
kayıtların tutulmasından sayman üye ile birlik
te, diğer defterler ve yazışmalarla ilgili olarak 
da genel sekreterle birlikte sorumludur. Baş
kanın yokluğunda kendisine başkan yardımcısı 
vekalet eder. Üst üste iki dönem başkanlık 
yapanlar aradan iki seçim dönemi geçmedikçe 
aynı göreve yeniden seçilemezler. 

Yönetim kurulu ayda bir defadan az ol
mamak üzere başkanın çağrısı ile toplanır. 
Yönetim kurulu salt çoğunlukla toplanır ve en 
az üç üyenin aynı yöndeki oyu ile karar alır. 
Yönetim kurulu toplantılarına ilişkin usul ve 
esaslar Birlik tüzüğü ile belirlenir. 

Yönetim kurulunun görevleri şunlardır: 
a) Genel kurul gündemini hazırlamak ve 

genel kurulu toplantıya çağırmak, 

(Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

ve bu yerlerin alet, ekipman ve diğer ihtiyaç
larının giderilmesi konusunda yönetim kuruluna 
yetki vermek. 

j) Tohumculuk sektörünün güncel konularını 
görüşmek. 

k) Alt birliğin gelirlerinden, Birlik için ay
rılacak katkı payını belirlemek. 

1) Mevzuatla verilen diğer görevleri yerine 
getirmek. 

Birlik Yönetim Kurulu ve görevleri 
MADDE 30. - Birlik Yönetim Kurulu, iki 

yıllık bir dönem için, temsilciler arasından Bir
lik Genel Kurulunca her alt birlikten en az bir 
temsilci olmak üzere seçilen, asgari beş asıl ve 
aynı sayıda yedek üyeden oluşur. Asıl üyeler 
ilk toplantılarında, Yönetim Kurulunun 
vereceği görevleri yürütmek üzere, gizli oyla, 
kendi aralanndan bir Başkan, bir Başkan Yar
dımcısı ve bir Sayman seçerler. Yönetim 
Kurulu Başkanı aynı zamanda Birliğin de baş
kanıdır. Yönetim kurulunun vereceği görevler 
ile Birliğin işlerini yürütmek üzere bir Genel 
Sekreter tayin edilir. Genel Sekreterin nitelik
leri ile görevleri, Birlik tüzüğünde belirlenir. 

Yönetim Kurulu Başkanı; Yönetim 
Kuruluna başkanlık ve Birliği temsil eder. Bir
liğin malî işlerinden ve bu konu ile ilgili defter 
ve kayıtların tutulmasından Sayman üye ile bir
likte; diğer defterler ve yazışmalarla ilgili 
olarak da Genel Sekreterle birlikte sorumludur. 
Başkanın yokluğunda kendisine Başkan Yar
dımcısı vekalet eder. Üst üste iki dönem Baş
kanlık yapanlar aradan iki seçim dönemi geç
medikçe aynı göreve yeniden seçilemezler. 

Yönetim Kurulu ayda bir defadan az ol
mamak üzere Başkanın çağrısı üzerine, salt 
çoğunlukla toplanır ve katılanların salt çoğun
luğu ile karar alır. Eşitlik halinde kararı, Baş
kanın oyu belirler. 

Yönetim Kurulu toplantılarına ilişkin usul 
ve esaslar Birlik tüzüğü ile belirlenir. 
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b) Birliğin dönem bilançosunu, faaliyet 
raporunu ve tahminî bütçesini hazırlayıp genel 
kurula sunmak, 

c) Genel kurul kararlarını uygulamak, 
d) Alt birlikler arasında iletişim ve 

dayanışmayı sağlamak, 
e) Üyelerin ve tohumculuk sektöründe 

faaliyet gösteren kişilerin meslekî bilgi ve gör
gülerinin artırılması ve geliştirilmesi için kon
ferans, seminer, kurs, sempozyum ve benzeri 
eğitim işlerini düzenlemek, 

f) Tohumculuk sektörünün geliştirilmesi 
için gerekli çalışmaları yapmak, sektörle ilgili 
inceleme ve araştırma yapmak veya yaptırmak, 

g) Üyeler hakkında disiplin cezasını 
gerektiren veya suç teşkil eden fiillerin varlığı 
hâlinde, inceleme yaparak sonucu disiplin 
kuruluna bildirmek, 

h) Birlik adına taşınır ve taşınmaz mal al
mak, satmak, ipotek etmek ve bunlar üzerinde 
her türlü aynî hak tesis etmek, 

ı) Alt birliklerin aidatlarını süresi içinde 
yatır malan m sağlamak ve bu konuda gerekli 
denetimleri yapmak, 

i) Genel kurulca verilecek diğer görevleri 
yapmak. 

Birlik denetleme kurulu 
MADDE 31. - Birlik denetleme kurulu, 

Birlik genel kurulunca iki yıllık bir dönem için 
temsilciler arasından seçilen üç asıl ve üç 
yedek üyeden oluşur. Denetleme kurulu yılda 
en az iki defa toplanır, üyeler ilk toplantıların
da kendi aralanndan gizli oyla bir başkan 
seçerler. Denetleme kurulunun toplanma usul 
ve esasları Birlik tüzüğü ile belirlenir. 

Denetleme kurulunun görevleri şunlardır: 
a) Birliğin tüm hesap ve işlemlerini in

celemek, 

(Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri 
şunlardır: 

a) Genel Kurul gündemini hazırlamak ve 
toplantıya çağırmak. 

b) Birliğin dönem bilançosunu, faaliyet 
raporunu ve tahminî bütçesini hazırlayıp Genel 
Kurula sunmak. 

c) Genel Kurul kararlanın uygulamak. 
d) Alt birlikler arasında iletişim ve dayanış

mayı sağlamak. 
e) Üyelerin ve tohumculuk sektöründe 

faaliyet gösteren kişilerin meslekî bilgi ve gör
gülerinin artırılması ve geliştirilmesi için kon
ferans, seminer, kurs, sempozyum ve benzeri 
eğitim işlerini düzenlemek. 

f) Tohumculuk sektörünün geliştirilmesi 
için gerekli çahşmalan yapmak, sektörle ilgili 
inceleme ve araştırma yapmak veya yaptırmak. 

g) Üyeler hakkında disiplin cezasını 
gerektiren veya suç teşkil eden fiillerin varlığı 
hâlinde, Disiplin Kurulunu göreve çağırmak 

h) Birlik adına taşınır ve taşınmaz mal al
mak, satmak, ipotek etmek ve bunlar üzerinde 
her türlü aynî hak tesis etmek, 

ı) Alt birliklerin aidatlarını süresi içinde 
yatırmalarını sağlamak ve bu konuda gerekli 
denetimleri yapmak, 

i) Genel kurulca verilecek diğer görevleri 
yapmak. 

Birlik Denetim Kurulu ve görevleri 
MADDE 31. - Birlik Denetim Kurulu, 

Genel Kurul tarafından iki yıllık bir dönem 
için, temsilciler arasından seçilen, üç asıl ve üç 
yedek üyeden oluşur. Denetim Kurulu yılda en 
az iki defa toplanır, üyeler ilk toplantılarında, 
kendi aralanndan gizli oyla bir başkan seçerler. 

Denetim Kurulunun toplanma usul ve 
esasları Birlik tüzüğü ile belirlenir. 

Denetim Kurulunun görevleri şunlardır: 
a) Birliğin tüm hesap ve işlemlerini in

celemek. 
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b) Hesap ve işlemlerde gördüğü aksaklık
ları en geç onbeş gün içinde yönetim kuruluna 
sunmak, 

c) îki yıllık denetleme sonuçlarını bir 
rapor hâlinde genel kurula sunmak. 

Birlik disiplin kurulu 
MADDE 32. - Birlik disiplin kurulu, genel 

kurulca iki yıllık bir dönem için temsilciler 
arasından seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden 
oluşur. Disiplin kurulu, yönetim kurulunun 
çağrısıyla toplanır. Disiplin kurulu üyeleri, ilk 
toplantılarında gizli oyla kendi aralarından bir 
başkan ve bir de raportör seçerler. Toplanma ve 
disiplinle ilgili usul ve esaslar Birlik tüzüğü ile 
belirlenir. 

Disiplin kurulunun görevleri şunlardır: 
a) Yönetim kurulunun disiplin kovuştur

ması açılmasına dair karan üzerine inceleme 
yaparak disiplinle ilgili kararlan uygulamak ve 
cezalan vermek, 

b) Yönetim kurulunun vereceği diğer 
görevleri yapmak. 

Hakem kurulu ve görevleri 
MADDE 33. - Hakem kurulu, alt birliklerin 

kendi üyeleri arasından iki yıl için seçecekleri 
konu uzmanı en az ikişer temsilciden oluşur. 
Seçilen temsilci sayısı kadar da yedek temsilci 
seçilir. Temsilcilerin birliklerden çıkması, 
çıkarılması, ölümü, istifası hâllerinde yerlerine 
yedek temsilciler hakem kuruluna katılır. 
Hakem kurulu asıl üyeliğine seçilen temsilciler, 
Birlik ve alt birlik organlannda görev alamazlar. 

Hakem kurulunun görevleri şunlardır: 
a) Birlik ve alt birlikler, alt birlikler ve 

üyeleri ile alt birlik üyeleri ve üçüncü kişiler 
arasında ortaya çıkacak ihtilafları uzlaşma, 
arabuluculuk ve hakemlik yoluyla çözmek, 

b) Birliğin uluslararası yükümlülükleri çer
çevesindeki görevlerini yürütmek, 

(Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

b) Hesap ve işlemlerde gördüğü aksaklık
ları, en geç onbeş gün içinde Yönetim 
Kuruluna sunmak. 

c) İki yıllık denetim sonuçlarını, bir rapor 
hâlinde Genel Kurula sunmak. 

d) Gerektiğinde Genel Kurulu olağan üstü 
toplantıya çağırmak. 

Birlik Disiplin Kurulu ve görevleri 
MADDE 32. - Birlik Disiplin Kurulu, 

Genel Kurul tarafından iki yıllık bir dönem 
için, temsilciler arasından seçilen, üç asıl ve üç 
yedek üyeden oluşur. Disiplin Kurulu, Yönetim 
Kurulunun çağnsı üzerine toplanır. İlk toplan
tılarında gizli oyla kendi aralarından bir başkan 
ve bir de raportör seçerler. 

Toplanma ve disiplinle ilgili usul ve esas
lar Birlik Tüzüğü ile belirlenir. 

Disiplin kurulunun görevleri şunlardır: 
a) Yönetim Kurulunun disiplin kovuştur

ması açılmasına dair karan üzerine, inceleme 
yaparak disiplinle ilgili kararları uygulamak ve 
cezaları vermek. 

b) Yönetim Kurulunun vereceği diğer 
görevleri yapmak. 

Birlik Hakem Kurulu ve görevleri 
MADDE 33. - Birlik Hakem Kurulu, alt bir

liklerin kendi üyeleri arasından iki yıl için 
seçecekleri, konu uzmanı en az ikişer temsilciden 
oluşur. Seçilen temsilci sayısı kadar da yedek 
temsilci seçilir. Temsilcilerin birliklerden çık
ması, çıkanlması, ölümü, istifası hâllerinde yer
lerine yedek temsilciler Hakem Kuruluna katılır. 
Hakem kurulu asıl üyeliğine seçilen temsilciler, 
Birlik ve alt birlik organlannda görev alamazlar. 

Hakem kurulunun görevleri şunlardır: 
a) Birlik ve alt birlikler, alt birlikler ve 

üyeleri ile alt birlik üyeleri ve üçüncü kişiler 
arasında ortaya çıkacak ihtilafları uzlaşma, 
arabuluculuk ve hakemlik yoluyla çözmek. 

b) Birliğin uluslararası uzlaşma, 
arabuluculuk ve hakemlikle ilgili yükümlülük
leri çerçevesindeki görevlerini yürütmek. 
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c) Çalışma raporlarını genel kurula sunmak. 

Birliğin gelir ve giderleri 
MADDE 34. - Birliğinin gelirleri şun

lardır: 
a) Genel kurul tarafından 17 nci mad

dedeki sınırlar çerçevesinde belirlenecek giriş 
aidatı ve yıllık aidatlar ile alt birliklerin her yıl 
brüt gelirlerinin yüzde onu oranında ödeyecek
leri katılım payı, 

b) Yatırım, ortaklık ve işletme gelirleri ile 
laboratuvar ve benzeri tesis gelirleri, 

c) Fuar, organizasyon, reklam, tanıtım ve 
yayın gelirleri, 

d) İsim hakkı, logo, tohumluk etiketi, söz
leşme ücretleri, hakemlik, arabuluculuk, danış
manlık, eğitim ve toplantı gelirleri, 

e) Taşınır ve taşınmaz mallardan elde 
edilen gelirler, 

f) Yetkisinde bulunan işlemlerle ilgili izin, 
yetki belgesi ve tasdik ücretleri, 

g) Faaliyet konulan ile ilgili diğer gelirler. 
Birliğin giderleri, bu Kanun kapsamında 

verilen görevler ile kuruluş amaçları çer
çevesinde yürütülen görevlerin ifasına yönelik 
faaliyetlerle ilgili giderlerdir. 

Alt birlik ve Birlik organları seçimlerine 
katılma nitelikleri 

MADDE 35. - Alt birlik ve Birliğe kayıtlı, 
onsekiz yaşını bitirmiş gerçek kişilerle, tüzel 
kişilerin tescilli ana sözleşmelerinde temsil ve 

(Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

c) Çalışma raporlarını Genel Kurula sun
mak. 

Birliğin gelir ve giderleri 
MADDE 34. - Birliğinin gelirleri şun

lardır: 
a) Genel Kurul tarafından 17 nci mad

dedeki sınırlar çerçevesinde belirlenecek giriş 
aidatı ve yıllık aidatlar ile alt birliklerin her yıl 
brüt gelirlerinden ayıracakları en az yüzde onu 
oranında ödeyecekleri katılım payı. 

b) Yatınm, ortaklık ve işletme gelirleri ile 
laboratuvar ve benzeri tesis gelirleri. 

c) Fuar, organizasyon, reklam, tanıtım ve 
yayın gelirleri. 

d) İsim hakkı, logo, tohumluk etiketi, söz
leşme ücretleri, hakemlik, arabuluculuk, danış
manlık, eğitim ve toplantı gelirleri. 

e) Taşınır ve taşınmaz mallardan elde 
edilen gelirler. 

f) Yetkisinde bulunan işlemlerle ilgili izin, 
yetki belgesi ve tasdik ücretleri. 

g) Faaliyet konuları ile ilgili diğer gelirler, 
(a) bendi hükmü uyarınca; Birlik Genel 

Kurulu tarafından belirlenen en az yüzde on 
oranındaki katılım payı , Birlik Yönetim 
Kurulunun belirleyeceği bankalardan birine 
Birlik adına, alt birlik tarafından yatırılır. 
Katılım paylan, bir önceki yıl brüt gelirleri 
üzerinden hesap edilerek, izleyen yılın mart, 
haziran, eylül ve aralık aylannda eşit dört tak
sitte ödenir. Zamanında ödenmeyen katılım 
paylan kanuni faizi ile birlikte tahsil edilir. 

Birliğin giderleri, bu Kanun kapsamında 
verilen görevler ile kuruluş amaçlan çer
çevesinde yürütülen görevlerin ifasına yönelik 
faaliyetlerle ilgili giderlerdir. 

Alt birlik ve Birlik organları seçimlerine 
katılma nitelikleri 

MADDE 35. - Alt birlik ve Birliğe kayıtlı, 
onsekiz yaşını bitirmiş gerçek kişilerle, tüzel 
kişilerin tescilli ana sözleşmelerinde temsil ve 
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bağlayıcı işlemler yapma yetkisi verilen gerçek 
kişi temsilcileri, bu Kanun hükümlerine göre 
alt birlik ve Birlik organlarının seçimlerinde oy 
kullanabilirler. 

Alt birlik ve Birlik organlanna seçilebil
mek için; 

a) Türk vatandaşı olmak, 
b) En az iki yıldır alt birliğe kayıtlı olmak, 
c) Seçim tarihinde yirmibeş yaşını doldur

muş olmak, 
d) îflas etmemiş ya da iflas etmiş olsa bile 

itibarını yeniden kazanmış olmak, 
e) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır 

hapis veya iki yıldan fazla hapis cezasıyla 
cezalandırılmamış olmak yahut affa uğramış 
veya tecil edilmiş olsalar bile basit ve nitelikli 
zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, 
evrakta sahtekarlık, inancı kötüye kullanma, 
yalan yere tanıklık, kaçakçılık, hileli iflas, görevi 
kötüye kullanma, resmî ihale ve alım satımlara 
fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sır
larını açığa vurma, terör, vergi kaçakçılığı veya 
vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suç
larından dolayı hüküm giymemiş olmak, 

f) Ticaret ve sanat icrasından hükmen 
yasaklanmamış olmak, 

g) Ticarî ve sınaî kazanç dolayısıyla gelir 
veya kurumlar vergisi mükellefi olmak, 

h) Okur, yazar olmak, 
Şartlan aranır. 
Yerli ve yabancı tüzel kişilerin tescilli ana 

sözleşmelerinde temsil ve bağlayıcı işlemler 
yapma yetkisi verilen ve yukandaki özellikleri 
taşıyan gerçek kişi temsilcileri, bu Kanun 
hükümlerine göre alt birlik ve Birlik organlanna 
seçilebilirler. Seçilme yeterliliğini kaybedenlerin 
alt birlik ve Birlikteki görevleri sona erer. Or
ganların seçimlerine katılma niteliklerine ilişkin 
diğer hususlar Birlik tüzüğünde belirlenir. 

Alt birlik ve Birlik üyelerinin haklarının 
kullanılabilmesi için tüzel kişilerin; sahibi, or-

(Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

bağlayıcı işlemler yapma yetkisi verilen gerçek 
kişi temsilcileri, bu Kanun hükümlerine göre 
alt birlik ve Birlik organlannın seçimlerinde oy 
kullanabilirler. 

Alt birlik ve Birlik organlarına seçilebil
mek için; 

a) Türk vatandaşı olmak, 
b) En az iki yıldır alt birliğe kayıtlı olmak, 
c) Seçim tarihinde yirmibeş yaşını doldur

muş olmak, 
d) İflas etmemiş ya da iflas etmiş olsa bile 

itibarını yeniden kazanmış olmak, 
e) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır 

hapis veya iki yıldan fazla hapis cezasıyla 
cezalandırılmamış olmak yahut affa uğramış 
veya tecil edilmiş olsalar bile basit ve nitelikli 
zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, 
evrakta sahtekarlık, inancı kötüye kullanma, 
yalan yere tanıklık, kaçakçılık, hileli iflas, 
görevi kötüye kullanma, resmî ihale ve alım 
satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, 
Devlet sırlarını açığa vurma, terör, vergi kaçak
çılığına iştirak suçlarından dolayı hüküm giy
memiş olmak, 

f) Ticaret ve sanat icrasından hükmen 
yasaklanmamış olmak, 

g) Ticarî, ziraî ve sınaî kazanç dolayısıyla 
gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmak, 

h) Okur, yazar olmak, 
Şartları aranır. 
Yerli ve yabancı tüzel kişilerin, tescilli ana 

sözleşmelerinde temsil ve bağlayıcı işlemler 
yapma yetkisi verilen ve yukandaki özellikleri 
taşıyan gerçek kişi temsilcileri, bu Kanun 
hükümlerine göre alt birlik ve Birlik organlanna 
seçilebilirler. Seçilme yeterliliğini kaybedenlerin 
alt birlik ve Birlikteki görevleri sona erer. Or-
ganlann seçimlerine katılma niteliklerine ilişkin 
diğer hususlar Birlik tüzüğünde belirlenir. 

Alt birlik ve Birlik üyelerinin haklarının 
kullanılabilmesi için tüzel kişilerin; sahibi, or-
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tağı, yönetim kurulu üyesi, genel müdürü, 
murahhas azası seviyesinde üst düzey yöneticisi 
ve şirketi temsile, ahzükabza yetkili olması ve 
bu hâlinin seçimden en az altı ay öncesini kap
saması şarttır. 

Üye tüzel kişinin münfesih olması hâlinde 
üyeliği ile birlikte seçilmiş olduğu alt birlik ve 
Birlik organlarındaki görevi sona erer. 

Alt birlik ve Birlik organlarının seçim 
esasları 

MADDE 36. - Alt birlik ve Birliğin organ
larının bu Kanunda belirtilen seçimleri yargı 
gözetimi altında gizli oy ve açık tasnif esasına 
göre aşağıdaki fıkralarda belirtilen şekilde ger
çekleştirilir. 

Seçim yapılacak genel kurul toplantıların
dan en az onbeş gün önce seçime katılacak üye 
veya temsilcileri belirleyen listeler iki nüsha 
olarak o yer ilçe seçim kurulu başkanı olan 
hâkime tevdi edilir. Ayrıca, toplantıların gün
demi, yeri, günü, saati ile çoğunluk olmadığı 
takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin 
hususlar da belirtilir. Toplantı tarihlerinin, gün
demde yer alan konular da göz önünde bulun
durularak görüşmelerin bir cumartesi günü ak
şamına kadar sonuçlanması ve müteakip pazar 
gününün dokuz-onyedi saatleri arasında 
seçimlerin yapılmasını sağlayacak şekilde 
düzenlenmesi zorunludur. Birden fazla ilçe 
seçim kurulu bulunan yerlerde görevli hâkim il 
seçim kurulunca belirlenir. 

Hâkim, gerektiğinde ilgili kayıt ve bel
geleri de getirtip incelemek suretiyle varsa nok
sanları tamamlattırdıktan sonra seçime 
katılacak üye veya temsilcileri belirleyen liste 
ile yukarıda belirtilen diğer hususları onaylar. 
Onaylanan liste ile toplantıya ilişkin diğer 
hususlar görevli ilçe seçim kurulu binası ile il
gili alt birlik veya Birliğin ilan yerinde asılmak 
suretiyle üç gün süre ile ilan edilir. İlan süresi 
içinde listeye yapılacak itirazlar hâkim tarafın-

(Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

tağı, yönetim kurulu üyesi, genel müdürü, 
murahhas azası seviyesinde üst düzey yöneticisi 
ve şirketi temsile, ahzükabza yetkili olması ve 
bu hâlinin seçimden en az altı ay öncesini kap
saması şarttır. 

Üye tüzel kişinin münfesih olması hâlinde, 
üyeliği ile birlikte seçilmiş olduğu alt birlik ve 
Birlik organlarındaki görevi sona erer. 

Alt birlik ve Birlik organlarının seçim 
esasları 

MADDE 36. - Alt birlik ve Birliğin organ
larının bu Kanunda belirtilen seçimleri, yargı 
gözetimi altında, gizli oy ve açık tasnif esasına 
göre aşağıdaki fıkralarda belirtilen şekilde ger
çekleştirilir. 

Seçim yapılacak genel kurul toplantıların
dan en az onbeş gün önce seçime katılacak üye 
veya temsilcileri belirleyen listeler iki nüsha 
olarak o yer ilçe seçim kurulu başkanı olan 
hâkime tevdi edilir. Ayrıca, toplantıların gün
demi, yeri, günü, saati ile çoğunluk olmadığı 
takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin 
hususlar da belirtilir. Toplantı tarihlerinin, gün
demde yer alan konular da göz önünde bulun
durularak görüşmelerin bir cumartesi günü ak
şamına kadar sonuçlanması ve müteakip pazar 
gününün dokuz-onyedi saatleri arasında seçim
lerin yapılmasını sağlayacak şekilde düzenlen
mesi zorunludur. Birden fazla ilçe seçim kurulu 
bulunan yerlerde görevli hâkim il seçim 
kurulunca belirlenir. 

Hâkim, gerektiğinde ilgili kayıt ve bel
geleri de getirtip incelemek suretiyle varsa nok
sanları tamamlattırdıktan sonra seçime 
katılacak üye veya temsilcileri belirleyen liste 
ile yukarıda belirtilen diğer hususları onaylar. 
Onaylanan liste ile toplantıya ilişkin diğer 
hususlar görevli ilçe seçim kurulu binası ile il
gili alt birlik veya Birliğin ilan yerinde asılmak 
suretiyle üç gün süre ile ilan edilir. İlan süresi 
içinde listeye yapılacak itirazlar hâkim tarafın-
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dan incelenir ve en geç iki gün içinde kesin 
karara bağlanır. Bu suretle kesinleşen listeler 
ile toplantıya ilişkin diğer hususlar ilgili alt bir
lik veya Birliğe gönderilir. 

Hâkim, kamu görevlileri veya aday ol
mayan üyeler arasından bir başkan ve iki 
üyeden oluşan bir seçim sandık kurulu atar. Ay
nı şekilde ayrıca üç yedek üye de belirler. Seçim 
sandık kurulu başkanının yokluğunda kurula en 
yaşlı üye başkanlık eder. Seçim sandık kurulu, 
seçimlerin Kanunun öngördüğü esaslara göre 
yürütülmesi, yönetimi ve oylann tasnifi ile 
görevli olup bu görevleri seçim ve tasnif işlem
leri bitinceye kadar aralıksız devam eder. 

Dörtyüz kişiden fazla üyesi bulunan alt 
birlik veya Birlikte her dörtyüz kişi için bir oy 
sandığı bulunur ve her seçim sandığı için ayrı 
bir kurul oluşturulur. Yüze kadar olan üye faz
lalığı sandık sayısında nazara alınmaz. Seçim
lerde kullanılacak araç ve gereçler ilçe seçim 
kurulundan sağlanır ve sandıkların konacağı 
yerler hâkim tarafından belirlenir. 

Genel kurullarda yapılacak seçimlerde 
toplantıya katılma hakkı olanlar imzalı yazı ile 
aday olabilir veya gösterilebilir. Seçimlerde 
aday olanların listeleri organlara göre ayrı ayrı 
olmak üzere tek liste hâlinde veya her organ 
için ayrı listeler hâlinde genel kurul başkanlık 
divanınca adayların soyadı alfabetik sırasına 
göre sıralanıp yeteri kadar çoğaltılarak o seçim
de görevli hâkime mühürlenmek üzere verilir. 
Listedeki isimlerin yanına herhangi bir unvan 
veya işaret konulmaz. Genel kurul toplan
tılarına katılma hakkı olanları gösteren listede 
adı bulunmayan üye oy kullanamaz. Oylar, oy 
verenin kimliğinin alt birlik, Birlik veya resmî 
kuruluşlarca verilmiş kimlik kartı ile ispat edil
mesinden ve listedeki isminin karşısındaki 
yerin imzalanmasından sonra, oy verme 
sırasında sandık seçim kurulu başkanı tarafın
dan verilen ilçe seçim kurulu mührünü taşıyan 

(Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

dan incelenir ve en geç iki gün içinde kesin 
karara bağlanır. Bu suretle kesinleşen listeler 
ile toplantıya ilişkin diğer hususlar ilgili alt bir
lik veya Birliğe gönderilir. 

Hâkim, kamu görevlileri veya aday ol
mayan üyeler arasından bir başkan ve iki 
üyeden oluşan bir seçim sandık kurulu atar. Ay
nı şekilde aynca üç yedek üye de belirler. Seçim 
sandık kurulu başkanının yokluğunda kurula en 
yaşlı üye başkanlık eder. Seçim sandık kurulu, 
seçimlerin Kanunun öngördüğü esaslara göre 
yürütülmesi, yönetimi ve oylann tasnifi ile 
görevli olup bu görevleri seçim ve tasnif işlem
leri bitinceye kadar aralıksız devam eder. 

Dörtyüz kişiden fazla üyesi bulunan alt 
birlik veya Birlikte her dörtyüz kişi için bir oy 
sandığı bulunur ve her seçim sandığı için ayrı 
bir kurul oluşturulur. Yüze kadar olan üye faz
lalığı sandık sayısında nazara alınmaz. Seçim
lerde kullanılacak araç ve gereçler ilçe seçim 
kurulundan sağlanır ve sandıkların konacağı 
yerler hâkim tarafından belirlenir. 

Genel kurullarda yapılacak seçimlerde 
toplantıya katılma hakkı olanlar imzalı yazı ile 
aday olabilir veya gösterilebilir. Seçimlerde 
aday olanların listeleri organlara göre ayrı ayrı 
olmak üzere tek liste hâlinde veya her organ 
için ayrı listeler hâlinde genel kurul başkanlık 
divanınca adayların soyadı alfabetik sırasına 
göre sıralanıp yeteri kadar çoğaltılarak o seçim
de görevli hâkime mühürlenmek üzere verilir. 
Listedeki isimlerin yanına herhangi bir unvan 
veya işaret konulmaz. Genel kurul toplan
tılarına katılma hakkı olanları gösteren listede 
adı bulunmayan üye oy kullanamaz. Oylar, oy 
verenin kimliğinin alt birlik, Birlik veya resmî 
kuruluşlarca verilmiş kimlik kartı ile ispat edil
mesinden ve listedeki isminin karşısındaki 
yerin imzalanmasından sonra, oy verme 
sırasında sandık seçim kurulu başkanı tarafın
dan verilen ilçe seçim kurulu mührünü taşıyan 
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ve adayları gösterir listedeki isimlerin karşısına 
seçilecek organın asıl üyeleri kadarı işaretlenip 
ilçe seçim kurulu mührünü taşıyan zarflara 
konularak kullanılır. Bunların dışındaki kâğıt
lara yazılan veya seçilecek organı oluşturan 
üye sayısından fazla adayın işaretlendiği oy 
pusulaları ile mühürsüz zarflardan çıkan 
pusulalar geçersiz sayılır. 

Sayım ve döküm sırasında en fazla oy 
alanlar asıl üyeliklere diğerleri de aldıkları oy 
sırasına göre yedek üyeliklere seçilir. Oylarda 
eşitlik hâlinde kura çekilir. Seçim süresinin 
sonunda seçim sonuçlan tutanakla tespit edilip 
seçim sandık kurulu başkan ve üyeleri tarafın
dan imzalanır. Tutanaklann bir örneği seçim 
yerinde asılmak suretiyle geçici seçim sonuç
ları ilan edilir. Kullanılan oylar ve diğer bel
geler, tutanağın bir örneği ile birlikte üç ay süre 
ile saklanmak üzere ilçe seçim kurulu başkan
lığına tevdi edilir. 

Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler 
ile tutanaklann düzenlenmesinden itibaren iki 
gün içinde seçim sonuçlarına yapılacak itiraz
lar, hâkim tarafından aynı gün incelenir ve 
kesin olarak karara bağlanır. İtiraz süresinin 
geçmesi ve itirazların karara bağlanmasından 
hemen sonra hâkim, yukarıdaki hükümlere 
göre kesin sonuçları ilan eder ve ilgili alt birlik 
veya Birliğe bildirir. Hâkim, seçim sonuçlannı 
etkileyecek ölçüde usulsüzlük veya Kanuna ay
kırı uygulama nedeniyle seçimlerin iptaline 
karar verdiği takdirde, bir aydan az ve iki aydan 
fazla bir süre içinde olmamak üzere, seçimin 
yenileneceği pazar gününü tespit ederek ilgili 
alt birlik veya Birliğe bildirir. Belirlenen günde 
yalnız seçim yapılır ve seçim işlemleri bu mad
de ile Kanunun öngördüğü diğer hükümlere 
göre yürütülür. 

Görevli hâkim ve seçim sandık kurulu baş
kanı ile üyelerine 298 sayılı Seçimlerin Temel 
Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında 

(Tarım, Omıan ve Köy işleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

ve aday lan gösterir listedeki isimlerin karşısına 
seçilecek organın asıl üyeleri kadan işaretlenip 
ilçe seçim kurulu mührünü taşıyan zarflara 
konularak kullanılır. Bunlann dışındaki kâğıt
lara yazılan veya seçilecek organı oluşturan 
üye sayısından fazla adayın işaretlendiği oy 
pusulaları ile mühürsüz zarflardan çıkan 
pusulalar geçersiz sayılır. 

Sayım ve döküm sırasında en fazla oy 
alanlar asıl üyeliklere diğerleri de aldıklan oy 
sırasına göre yedek üyeliklere seçilir. Oylarda 
eşitlik hâlinde kura çekilir. Seçim süresinin 
sonunda seçim sonuçları tutanakla tespit edilip 
seçim sandık kurulu başkan ve üyeleri tarafın
dan imzalanır. Tutanaklann bir örneği seçim 
yerinde asılmak suretiyle geçici seçim sonuç
lan ilan edilir. Kullanılan oylar ve diğer bel
geler, tutanağın bir örneği ile birlikte üç ay süre 
ile saklanmak üzere ilçe seçim kurulu başkan
lığına tevdi edilir. 

Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler 
ile tutanakların düzenlenmesinden itibaren iki 
gün içinde seçim sonuçlanna yapılacak itiraz
lar, hâkim tarafından aynı gün incelenir ve 
kesin olarak karara bağlanır. İtiraz süresinin 
geçmesi ve itirazların karara bağlanmasından 
hemen sonra hâkim, yukarıdaki hükümlere 
göre kesin sonuçlan ilan eder ve ilgili alt birlik 
veya Birliğe bildirir. Hâkim, seçim sonuçlarını 
etkileyecek ölçüde usulsüzlük veya Kanuna ay
kırı uygulama nedeniyle seçimlerin iptaline 
karar verdiği takdirde, bir aydan az ve iki aydan 
fazla bir süre içinde olmamak üzere, seçimin 
yenileneceği pazar gününü tespit ederek ilgili 
alt birlik veya Birliğe bildirir. Belirlenen günde 
yalnız seçim yapılır ve seçim işlemleri bu mad
de ile Kanunun öngördüğü diğer hükümlere 
göre yürütülür. 

Görevli hâkim ve seçim sandık kurulu baş
kanı ile üyelerine 26.4.2004 tarihli ve 298 sayılı 
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen 
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Kanunda belirtilen esaslara göre ödenecek üc
ret ve diğer seçim giderleri ilgili alt birlik veya 
Birlik bütçesinden karşılanır. Seçimler sırasın
da seçim sandık kurulu başkanı ve üyelerine 
karşı işlenen suçlar Devlet memurlarına karşı 
işlenmiş gibi cezalandırılır. 

Cezaî takibat 
MADDE 37. - Alt birlikler ve Birliğin 

paralan ile para hükmündeki evrak, senet ve 
sair mallan aleyhine suç işleyen ve bilanço, 
zabıtname, rapor ve diğer her çeşit kağıt ve def
terler üzerinde suç mahiyetinde değişiklik 
yapan veya bunlan kasten yok eden organlara 
dahil üyeler ile personel hakkında Devlet 
memurları hakkındaki cezalar uygulanır. 

Muafiyet 
MADDE 38. - Alt birlikler ve Birlik, 

24.4.1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler 
Kanununa göre kurulan kooperatiflere sağ
lanan her türlü vergi ve harç muafiyetinden ay
nı koşullarla yararlanırlar. 

Denetim 
MADDE 39. - Bakanlık alt birlikler ve 

Birliğin organları üzerinde idarî ve malî yön
den gözetim ve denetim hakkına sahiptir. 

Amaçlan dışında faaliyet gösteren alt bir
lik ve Birliğin sorumlu organlannın görevlerine 
son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçil
mesine, Bakanlığın veya bulundukları yer 
Cumhuriyet başsavcılığının istemi üzerine, o 
yerdeki asliye hukuk mahkemesince basit usule 
göre yargılama yapılarak karar verilir ve dava 
en geç üç ay içinde sonuçlandınlır. 

Ancak, millî güvenliğin, kamu düzeninin, 
suç işlenmesini veya suçun devamını önlemenin 
yahut yakalamanın gerektirdiği hâllerde gecik
mede sakınca varsa, alt birlik ile Birlik, vali 
tarafından faaliyetten men edilebilir. Faaliyetten 
men kararı, yirmidört saat içinde görevli 
hâkimin\onayına sunulur. Hâkim, kararını kırk-
sekiz saat içinde açıklar, aksi hâlde, bu idarî 
karar kendiliğinden yürürlükten kalkar. 

(Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Kütükleri Hakkında Kanunda belirtilen esas
lara göre ödenecek ücret ve diğer seçim gider
leri ilgili alt birlik veya Birlik bütçesinden kar
şılanır. Seçimler sırasında seçim sandık kurulu 
başkanı ve üyelerine karşı işlenen suçlar Devlet 
memurlanna karşı işlenmiş gibi cezalandırılır. 

Cezaî takibat 
MADDE 37. - Alt birlikler ve Birliğin 

paraları ile para hükmündeki evrak, senet ve 
sair malları aleyhine suç işleyen ve bilanço, 
zabıtname, rapor ve diğer her çeşit kağıt ve def
terler üzerinde suç mahiyetinde değişiklik 
yapan veya bunları kasten yok eden organlara 
dahil üyeler ile personel hakkında Devlet 
memurlan hakkındaki cezalar uygulanır. 

Muafiyet 
MADDE 38. - Alt birlikler ve Birlik, 

24.4.1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler 
Kanununa göre kurulan kooperatiflere sağ
lanan her türlü vergi ve harç muafiyetinden ay
nı koşullarla yararlanırlar. 

Denetim 
MADDE 39. - Bakanlık alt birlikler ve 

Birliğin organlan üzerinde idarî ve malî yön
den gözetim ve denetim hakkına sahiptir. 

Amaçları dışında faaliyet gösteren alt bir
lik ve Birliğin sorumlu organlannın görevlerine 
son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçil
mesine, Bakanlığın veya bulundukları yer 
Cumhuriyet başsavcılığının istemi üzerine, o 
yerdeki asliye hukuk mahkemesince basit usule 
göre yargılama yapılarak karar verilir ve dava 
en geç üç ay içinde sonuçlandırılır. 

Ancak, millî güvenliğin, kamu düzeninin, 
suç işlenmesini veya suçun devamını önlemenin 
yahut yakalamanın gerektirdiği hâllerde gecik
mede sakınca varsa, alt birlik ile Birlik, vali 
tarafından faaliyetten men edilebilir. Faaliyetten 
men kararı, yirmidört saat içinde görevli 
hâkimin onayına sunulur. Hâkim, karannı kırk-
sekiz saat içinde açıklar, aksi hâlde, bu idarî 
karar kendiliğinden yürürlükten kalkar. 
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ALTINCI BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Orman bitki türlerine ilişkin hükümler 
MADDE 40. - Bu Kanun hükümleri çer

çevesinde orman bitki türlerine ait; genetik 
kaynakların kaydı, tohumların üretilmesi, ser-
tifıkasyonu, ithalatı ve ihracatı ile ilgili uy
gulama ve düzenlemeler yapılmasına Çevre ve 
Orman Bakanlığı yetkilidir. 

Yürürlükten kaldırılan mevzuat 
MADDE 41. - 21.8.1963 tarihli 308 sayılı 

Tohumluklann Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonu 
Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

Diğer mevzuatla 308 sayılı Kanuna 
yapılan atıflar bu Kanuna yapılmış sayılır. 

GEÇİCİ MADDE 1. - Bu Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten önce 308 sayılı Kanun ile 
ilgili mevzuat hükümlerine göre tescil edilen, 
üretim izni verilen ve ticarî sebze çeşit kayıt 
listesine alınan çeşitler bu Kanun kapsamında 
kayıt altına alınmış sayılır. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten ön
ce 308 sayılı Kanun ile ilgili mevzuat hüküm
lerine göre özel sektör tarımsal araştırma 
kuruluşu olarak tescil edilen kuruluşların araş
tırma ve ıslah yetkileri devam eder. 

5 inci maddenin birinci fıkrası hükmü ile 
7 nci maddenin birinci fıkrası hükmü, kayıtlı 
çeşidi bulunmayan bitki türleri ile kayıtlı çeşidi 
bulunmakla beraber Bakanlığın gerekli 
göreceği tohumluk çeşitleri hakkında bu 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki 
yıl süre ile uygulanmaz. 

Bu Kanunun uygulanması ile ilgili yönet
melikler Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren bir yıl içinde Bakanlıkça hazırlanarak 
yürürlüğe konulur. Bu yönetmelikler yürürlüğe 
konuluncaya kadar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihte 308 sayılı Kanuna dayanılarak yürürlüğe 
konulan yönetmeliklerin, bu Kanuna aykın ol
mayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilir. 

(Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

ALTINCI BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Orman bitki türlerine ilişkin hükümler 
MADDE 40. - Bu Kanun hükümleri çer

çevesinde orman bitki türlerine ait; genetik 
kaynakların kaydı, tohumların üretilmesi, ser
tifikasyonu, ticareti, ithalatı ve ihracatı ile ilgili 
uygulama ve düzenlemeler yapılmaya Çevre ve 
Orman Bakanlığı yetkilidir. 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 
MADDE 41. - 21.8.1963 tarihli ve 308 sayılı 

Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonu 
Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

Diğer mevzuatla 308 sayılı Kanuna 
yapılan atıflar bu Kanuna yapılmış sayılır. 

GEÇİCİ MADDE 1. - Bu Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten önce 308 sayılı Kanun ile 
ilgili mevzuat hükümlerine göre tescil edilen, 
üretim izni verilen ve ticarî sebze çeşit kayıt 
listesine alınan çeşitler, bu Kanun kapsamında 
kayıt altına alınmış sayılır. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten ön
ce, 308 sayılı Kanun ile ilgili mevzuat hüküm
lerine göre özel sektör tarımsal araştırma 
kuruluşu olarak tescil edilen kuruluşların, araş
tırma ve ıslah yetkileri devam eder. 

5 inci maddenin birinci fıkrası hükmü ile 
7 nci maddenin birinci fıkrası hükmü, kayıtlı 
çeşidi bulunmayan bitki türleri ile kayıtlı çeşidi 
bulunmakla beraber, Bakanlığın gerekli 
göreceği tohumluk çeşitleri hakkında, bu 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki 
yıl süre ile uygulanmaz. 

Bu Kanunun uygulanması ile ilgili yönet
melikler, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren bir yıl içinde, Bakanlıkça hazırlanarak 
yürürlüğe konulur. Bu yönetmelikler yürürlüğe 
konuluncaya kadar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihte 308 sayılı Kanuna dayanılarak yürürlüğe 
konulan yönetmeliklerin, bu Kanuna aykın ol
mayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilir. 
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GEÇİCİ MADDE 2. - Bu Kanuna göre 
seçilmeye engel bir hâli olmayan gerçek ve tüzel 
kişiler, alt birlik kurucusu olmak istedikleri tak
dirde, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren altı ay içinde Bakanlığa başvurarak birer 
kuruculuk belgesi alırlar. Başvuru tarihinden 
itibaren bir ay içinde kurucu üyeler Bakanlığın 
tespit edeceği merkezlerde beş üyeden oluşan 
birer geçici yönetim kurulu seçerler. 

Bakanlıkça belirlenen merkezlerdeki 
geçici yönetim kurulları, geçici yönetim 
kuruluna seçildikleri tarihi takip eden bir ay 
içinde üye kayıt işlemlerini tamamlayarak 20 
nci maddeye uygun olarak ilk genel kurullarını 
toplantıya çağırarak organlarının seçimini ger
çekleştirirler. Bu madde kapsamındaki alt bir
likler, seçim sonuçlarını Bakanlığa bildirmekle 
tüzelkişilik kazanırlar. 

En az üç alt birlik tüzel kişilik kazandıktan 
sonra Bakanlık, alt birliklerce seçilen Birlik 
genel kurulu temsilcilerini, Birlik organlarını 
seçmek üzere Ankarada toplantıya çağırır. Bir
lik, organ seçimlerinin kesinleşmesiyle tüzel 
kişilik kazanır. 

Bu madde kapsamına giren alt birlikler tüzel 
kişilik kazanıncaya kadar, alt birlik kurmak için 
gerekli olan ve bu Kanunda öngörülen hazırlık 
çalışmalarında ve temaslarda bulunabilir. 

(Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

GEÇİCİ MADDE 2. - Bu Kanuna göre 
seçilmeye engel bir hâli olmayan gerçek ve 
tüzel kişiler, alt birlik kurucusu olmak istedik
leri takdirde, bu Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren altı ay içinde Bakanlığa baş
vurarak birer kuruculuk belgesi alırlar. Başvuru 
tarihinden itibaren bir ay içinde kurucu üyeler, 
Bakanlığın tespit edeceği merkezlerde beş 
üyeden oluşan birer geçici yönetim kurulu 
seçerler. Başvurularda Bakanlık, bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihte faaliyet gösteren der
nek ve meslek kuruluşlarına öncelik tanır. 

Bakanlıkça belirlenen merkezlerdeki geçici 
yönetim kurulları, geçici yönetim kuruluna 
seçildikleri tarihi takip eden bir ay içinde üye 
kayıt işlemlerini tamamlayarak 20 nci maddeye 
uygun olarak ilk genel kurullarını toplantıya 
çağırarak, organlarının seçimini gerçekleştirirler. 
35 inci maddenin ikinci fıkrasının (b) bendi, or
ganların ilk seçimlerinde uygulanmaz. Bu mad
de kapsamındaki alt birlikler, seçim sonuçlarını 
Bakanlığa bildirmekle tüzelkişilik kazanırlar. 

En az üç alt birlik tüzel kişilik kazandıktan 
sonra Bakanlık, alt birliklerce seçilen Birlik 
genel kurulu temsilcilerini, Birlik organlarını 
seçmek üzere Ankarada toplantıya çağırır. Bir
lik, organ seçimlerinin kesinleşmesiyle tüzel 
kişilik kazanır. 

Bu madde kapsamına giren alt birlikler tüzel 
kişilik kazanıncaya kadar, alt birlik kurmak için 
gerekli olan ve bu Kanunda öngörülen hazırlık 
çalışmalarında ve temaslarda bulunabilir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Bu Kanun yayımı tarihinde 
Yürürlük 
MADDE 42. 

yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 43. - Bu Kanun hükümlerini 

Bakanlar Kurulu yürütür. 

(Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Bu Kanun yayımı tarihinde 
Yürürlük 
MADDE 42. 

yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 43. - Bu Kanun hükümlerini 

Bakanlar Kurulu yürütür. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Gül 

Devlet Bakanı 
B. Atalay 

Devlet Bakanı 
G. Akşit 

Millî Savunma Bakanı 
M V. Gönül 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Çelik 

Ulaştırma Bakanı 
B. Yıldırım 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
A. Coşkun 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Şener 

Devlet Bakanı V. 
B. Atalay 

Devlet Bakanı 
K. Tüzmen 

İçişleri Bakanı 
A. Aksu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
Z Ergezen 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
S. Güçlü 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
M. H. Güler 

Çevre ve Orman Bakanı 
O. Pepe 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
M. A. Şahin 

Devlet Bakanı 
M. Aydın 

Adalet Bakanı 
C. Çiçek 

Maliye Bakanı 
K. Unakıtan 

Sağlık Bakanı 
R Akdağ 

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 
M. Başesgioğlu 

Kültür ve Turizm Bakanı 
E. Mumcu 
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