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IV. • BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEM DİŞİ KONULMALAR 
1 - Diyarbakır Milletvekili Cavıt Torun'un, Diyarbakır ve çevre ilçele

rinde meydana gelen sel felaketi sonrasında bölge halkının durumuyla ilgi
li izlenimlerine, bu lur felaketlerin zararını en aza indirmek için alınması 
gereken tedbirlere ilişkin gündem dışı konuşması 

2 -istanbul Milletvekili Berhan Şimşek'in, yerel bazda yayın yapan te
levizyon kanallarının karşılaştıkları sorunlara ilişkin gündem dışı konuşması 

3 - istanbul Milletvekili Ekrem Erdem'ın, modern arşivciliğin ilk adı
mı olan Hazıneı Evrakın kuruluşunun 160'ıncı yıldönümünde, arşivciliğin 
önemine ilişkin gündem dışı konuşması 

B) TEZKERELİ R VE ÖNERGELER 
1 - Oman Şûra Meclisi Başkanı Sheıkh Abdullah bin Alı Al Çatabı'nın 

davetlisi olarak Oman'a resmî ziyarette bulunacak olan Türkiye Buyuk 
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Sayfa 

Millet Meclisi Başkanı Bülent Annc'ın beraberindeki Parlamento heyetim 
oluşturmak üzere gruplarınca isimleri bildirilen milletvekillerine ilişkin 
Başkanlık tezkeresi (3/1156) 286 287 

C) GENSORU GENEL GÖRÜŞME MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECUS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 287 290 

1 - Edime Milletvekili Necdet Budak ve 31 milletvekilinin, balıkçılı
ğın sorunlarının araştırılarak çozum yollarının belirlenmesi amacıyla Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/391) 287 289 

2 - Uşak Milletvekili Alım Tunç ve 19 milletvekilinin, Gediz Nehrin
deki kirliliğin ve çevreye etkilerinin araştırılarak, Gediz Havzası 'nda sürdü
rülebilir kalkınmanın sağlanması için alınması gereken önlemlerin belirlen
mesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/392) 289 290 

V. - ÖNERİLER 291 
A) SİYASI PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 291 309 
1 -(10/381) esas numaralı Meclis araştırma önergesinin on görüşmesi

nin görüşme gunune ilişkin CHP Grubu önerisi 291 309 
VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLAR

DAN GELEN DİĞER İŞLER 309327,329349,362 
1 - Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Danış ve İbrahim Koşdere'nın, 

Gelibolu Yarımadası Tarihî Millî Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklen
mesine Dair Kanun Teklifi (Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklenme
sine Dair Kanun Teklifi) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/212) (S 
Sayısı 305) 309 

2 - Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanun Tasarı
sı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1030) (S Sayısı 904) 310 

3 - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri 
Hükümeti Arasında Yayılmanın Önlenmesi Amaçlanna Yönelik Yardım 
Sağlanmasının Kolaylaştırılması için işbirliğine İlişkin Anlaşmanın Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyo
nu Raporu (1/1115) (S Sayısı 1147) 310 

4 - istanbul Milletvekili Tayyar Altıkulaç'ın, Yükseköğretim Kurum
lan Teşkilatı Kanunu, Yükseköğretim Kanunu, Kamu Malı Yönelimi ve 
Kontrol Kanunu, Telsiz Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Geçici 1 inci Mad
desinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Teklifi ile Millî Eğitim, Kül
tür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (2/886) (S Sayısı 1256) ^\Q 326 327 329 

5 - Bursa Milletvekili Mehmet Altan Karapaşaoğlu'nun, Toprak Koru- 329 348, 349 360, 
ma ve Arazı Kullanımı Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 362 373 
Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Koyışlerı Komisyonu Raporu (2/762) 
(S Sayısı 1252) 374 392 

VII. - AÇIKLAMALAR VE SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞ
MALAR 326,360 

1 - Malatya Milletvekili Ahmet Munır Erkal'ın Malatya Milletvekili 
Fent Mevlut Aslanoğlu'nun, konuşmasında, şahsıyla ilgili doğru olmayan 
bazı ifadeler kullanması nedeniyle açıklaması 326 327 
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2 - Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, Ankara Milletvekili Salih Ka-
pusuz'un, konuşmasında, Partisine sataşması nedeniyle konuşması 

3 - Ankara Milletvekili Salih Kapusuz\ın, Samsun Milletvekili Haluk 
Koç'un, konuşmasında, Partisine sataşması nedeniyle konuşması 

VIII. - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZIL! SORULAR VE CEVAPLARİ 
1 - Aydın Milletvekili Mehmet Mesut OZAKCAN'ın, istisnai memur

luklara yapılan atamalara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Mehmet Alı ŞAHIN'ın cevabı (7/16184) 

* Ek cevap 
I - Yalova Milletvekili Muharrem INCE'mn, Mümtaz Turhan Sosyal 

Bilimler Lisesi öğrencilerinin üniversite alan tercihlerine ilişkin sorusu ve 
Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELIK'ın cevabı (7/17777) 

3 -Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI'nın, liselerle ilgili bazı uy
gulamalara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELIK'ın ceva
bı (7/17781) 

4 - izmir Milletvekili Serpil YILDIZ'ın, tarım ilacı kullanımına ilişkin 
sorusu ve Tarım ve Koyışlerı Bakanı Mehmet Mehdi EKER'ın cevabı 
(7/17794) 

5 - izmir Milletvekili Enver OKTEM'ın, OKS'ye ve ortaöğretim ku
rumlarına ilişkin sorusu ve Millî Eğilim Bakanı Huseym ÇELIK'ın cevabı 
(7/17888) 

6 - Zonguldak Milletvekili Harun AKIN'ın, Ereğli iş Geliştirme Mer
keziyle ilgili bazı iddialara ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Alı 
COŞKUN'un cevabı (7/17909) 

7 - Ardahan Milletvekili Ensar OGUT'un, Aksaray-Sarıyahşı Askerlik 
Şubesinin kapatılacağı iddiasına ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı M 
Vecdi GONUL'un cevabı (7/18078) 

8 - izmir Milletvekili Canan ARITMAN'ın, Batman'da artan intihar 
olaylarına ilişkin sorusu ve Devleı Bakanı Nimet ÇUBUKÇU'nun cevabı 
(7/18098) 

9 - Aydın Mıllttvekılı Özlem ÇERÇIOGLU'nun, THY'nın personel 
seçiminde uygulanan bir ankete ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal 
UNAKITAN'ın cevabı (7/18181) 

10 - Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'ın, Dünya Bankası kredili 
veya hıbelı projeleıe ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKI
TAN'ın cevabı (7/1M83) 

II - Kars Milletvekili Selamı YIĞIT'ın, BELBIM eski Genel Müdürü
nün düzenlediği bir basın toplantısına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Ni
met ÇUBUKÇU'nuı cevabı (7/18229) 

12 - Antalya Milletvekili Tuncay ERCENK'ın, dolandırıcı olduğu id
dia edilen bir heyetle yaptığı görüşmeye ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı 
Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/18602) 
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I. - GEÇEN TUTANAK OZETI 
TBMM Genel Kurulu saat 15 00'te açılarak altt olurum yaptı 
Van Milletvekili Cuneyıt Karabıyık, İğdır'ın düşman işgalinden kurtarılışının yıldönümü 

münasebetiyle, ılın tarihçesine, 
Adana Milletvekili Ayhan Zeynep Tekin (Boru), doğal afetlerin yol açtığı can ve mal 

kayıplarının önlenmesi için önceden tedbir alınmasının önemine, 
ilişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar 
Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'ın, zeytin ve zeytinyağı üreticilerinin sorunlarına, planlı 

zeytin dikiminin üretim kalitesine etkilerine ve zeytin zararlılarına karşı alınması gereken tedbirlere 
ilişkin gündem dışı konuşmasına Sanayi ve Ticaret Bakanı Alı Coşkun cevap verdi 

izmir Milletvekili Yılmaz Kaya'mn, (2/871) esas numaralı 1136 Sayılı Avukatlık Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklıfi'nı gen aldığına ilişkin önergesi okundu, Adalet 
Komisyonunda bulunan Teklifin gen verildiği bildirildi 

Muğla Milletvekili Hasan Ozyer'ın Dilekçe, 
Yozgat Milletvekili Mehmet Erdemır'ın Kamu iktisadı Teşebbüsleri, 
İzmir Milletvekili Serpil Yıldız'ın Avrupa Birliği Uyum, 
Komisyonu üyeliklerinden çekildiklerine ilişkin önergeleri, 
Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 45 milletvekilinin, ders ve yardımcı ders kitaplarının 

içeriğinde yapılan değişikliklerin araştırılarak yapılması gereken düzenlemelerin belirlenmesi 
amacıyla Meclis araştırması (10/390), 

Anavatan Partisi Grubu adına, Grup Başkan Vekilleri Gaziantep Milletvekili Ömer Abuşoğlu 
ve Malatya Milletvekili Süleyman Sarıbaş'ın, sel felaketlerinin yol açtığı zararlar ve alınması 
gereken önlemler konusunda genel görüşme (8/35), 

Açılmasına ilişkin onergelen Genel Kurulun bilgisine sunuldu, önergelerin gündemdeki 
yerlerim alacakları ve on görüşmelerinin, sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı 

Genel Kurulu ziyaret eden Makedonya Cumhurbaşkanı Branko Srvenkovskı ve beraberindeki 
heyete Başkanlıkça "Hoş geldiniz" denildi 

Gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Ongoruşmeler" kısmının 
26'ncı sırasında yer alan (10/59) esas numaralı Meclis araştırması önergesinin on görüşmesinin, 
Genel Kurulun 14/11/2006 Salı gunku birleşiminde yapılmasına ilişkin CHP Grubu önerisinin, 

Malatya Milletvekili Fent Mevlut Aslaııoğlu'nun, Tabu Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere 
Yapılacak Yardımlar Hakkında (2/358), 

Mersin Milletvekili Hüseyin O/can'ın, Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair (2/797), 

Kanun Tekliflerinin iç Tuzuk'un 37'ncı maddesine göre doğrudan gündeme alınmasına ilişkin 
önergelerinin. 

Yapılan görüşmelerden sonra, kabul edilmedikleri. 
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklıflen ile Komisyonlardan Gelen Diğer işler" kısmının 

396'ncı sırasında yer alan 1256, 392'ncı sırasında yer alan 1252, 389'uncu sırasında yer alan 1249, 
9'uncu sırasında yer alan 1228, 353'uncu sırasında yer alan 1209, 386'ncı sırasında yer alan 1244, 
395'ıncı sırasında yer alan 1255, 6'ncı ve 7'ncı sıralarında yer alan 1243 ve 1245 sıra sayılı Kanun 
Tasarı ve Tekliflerinin, bu kısmın 4, 5, 6, 7, 8,9, 10,11, 12'ncı sıralarına alınmasına ve diğer işlerin 
sırasının buna göre teselsül ettirilmesine, Genel Kurulun 14/11/2006 Salı gunku birleşiminde sozlu 
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sorular ve diğer denetim konularının görüşülmeyerek kanun lasarı ve tekliflerinin görüşülmesine, 
15/11 /2006 Çarşamb ı gunku birleşiminde ise sozlu soruların görüşülmemesine, çalışma surelerinin 
de 14/11/2006 Salı gunku birleşimde saat 23 00'e kadar, 15/11/2006 Çarşamba gunku birleşiminde 
saat 14 OO'ten 23 00'e kadar olmasına, 16 11 2006 Perşembe gunku birleşiminde ise saat 14 00'ten 
2] OO'e kadar çalışmalara devam edilmesine ilişkin AK Parti Grubu önerisinin, yapılan 
görüşmelerden sonra kabul edildiği, 

Açıklandı 
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 
l'ıncı sırasında bulunan. Kamu ihale Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 

Teklıfı'nın (2/212) (S Sayısı 305) görüşmeleri, daha önce gen alınan maddelere ilişkin komisyon 
raporu henüz gelmediğinden, 

2'ncı sırasında bulunan. Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine ilişkin (1/1030) (S 
Sayısı 904), 

3'uncu sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri 
Hükümeti Arasınd.ı Yayılmanın Önlenmesi Amaçlanna Yönelik Yardım Sağlanmasının 
Kolaylaştırılması İçin işbirliğine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
(1/1I15)(S Sayısı 1147), 

Kanun Tasarılarının görüşmeleri, ilgili komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır 
bulunmadığından, 

Ertelendi 
4'uncu sırasına alınan, istanbul Milletvekili Tayyaı Altıkulaç'ın, Yükseköğretim Kurumlan 

Teşkilatı Kanunu, Yükseköğretim Kanunu, Kamu Malı Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Telsiz 
Kanunu ile 78 ve l<») Sayılı Kanun Hükmünde Karamameleıde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanunun Geçici 1 inci Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Teklıfı'nın (2/886) (S 
Sayısı 1256) tumu üzerindeki görüşmeler tamamlanarak maddelerine geçilmesi kabul edildi, 1 'tncı 
maddesi üzerinde bir sure görüşüldü 

Samsun Milletvekili Haluk Koç, Isıanbul Milletvekili Tayyar Altıkulaç hakkında söylediği 
bazı ifadelerin yanlı; anlaşıldığı gerekçesiyle bir açıklamada bulundu 

15 Kasım 200(> Çarşamba gunu, alınan karar gereğince saat 14 00'te toplanmak üzere, 
birleşime 23 00'te son verildi 

Sadık YAKUT 
Başkan Vekili 

Ahmet Gökhan SARIÇAM Yaşar TUZUN 
Kırklareli Bilecik 
Kâtip Uye Kâtip Uye 

Türkân MIÇOOĞULLARI 
izmir 

Kâtip Uye 
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No.: 29 
II. - GELEN KÂĞITLAR 
15 Kasım 2006 Çarşamba 

Meclis Araştırması Önergeleri 
1 - Edime Milletvekili Necdet BUDAK ve 31 Milletvekilinin, balıkçılığın sorunlarının 

araştırılarak çozum yollarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/391) 

2 - Uşak Milletvekili Alım TUNÇ ve 19 Milletvekilinin, Gediz Nehrindeki kirliliğin ve 
çevreye etkilerinin araştırılarak, Gediz Havzasında sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/392) 
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1S Kasım 2006 Çarşamba 
BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 14.00 

BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT 
KÂTİP ÜYELER: Ahmet Gökhan SARIÇAM (Kırklareli), Türkân MİÇOOĞULLARJ (İzmir) 

BAŞKAN - Türkiye Buyıık Millet Meclisinin 19'uncu Birleşimi'nı açıyorum. 
III. - Y O K L A M A 

BAŞKAN - Elektronik cihazla yoklama yapacağız 
Yoklama ıçm beş dakika sure vereceğim Sayın milletvekillerinin oy düğmelerine basarak sa

londa bulunduklarını bildirmelerini, bu sure içerisinde elektronik sisteme giremeyen milletvekille
rinin salonda hazır bulunan teknik personelden yardım istemelerim, buna rağmen sisteme gireme
yen üyelerin ise yoklama pusulalarını, görevli personel aracılığıyla, beş dakikalık sure içerisinde 
Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum. 

Yoklama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yeter sayısı yoktur 
Birleşime on dakika ara veriyorum 

Kapanma Saati: 14.09 
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IKINCI OTURUM 
Açılma Saati: 14.20 

BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT 
KATİP ÜYELER: Ahmet Gökhan SARIÇAM (Kırklareli), Türkân MIÇOOĞULLARI (İzmir) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Buyuk Millet Meclisinin 19'uncu Bırleşımı'nın 
ikinci Oturumunu açıyorum 

III. - YOKLAMA 

BAŞKAN - Açılışta yapılan yoklamada toplantı yeter sayısı bulunamamıştı Şimdi, yoklama 
işlemini tekrarlayacağım 

Yoklama için beş dakika sure veriyorum 
(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz 
Gündeme geçmeden önce, uç sayın milletvekiline gündem dışı soz vereceğim 
Gündem dışı ilk soz, Diyarbakır ılı ve çevresindeki illerde meydana gelen sel felaketinde ya

şananlar ile ilgili soz isteyen Diyarbakır Milletvekili Cavıt Tonın'a aittir 
Buyurun Sayın Torun (AK Parti sıralarından alkışlar) 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
I - Diyarbakır Milletvekili Cavıt Torun 'un Diyarbakır ve çevre ilçelerinde meydana gelen sel 

felaketi sonrasında bölge halkının durumuyla ilgili izlenimlerine bu tur felaketlerin zararını en aza 
indirmek için alınması gereken tedbirlere ilişkin gündem dışı konuşması 

CAVIT TORUN (Diyarbakır) Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bir sure önce Diyarbakır 
ve bölgemizin diğer illeri Batman, Şanlıurfa, Hakkâri ve Şımak'ta meydana gelen sel felaketiyle il
gili olarak yaşananlar konusunda duygu, düşünce ve görüşlerimi açıklamak üzere gündem dışı soz 
almış bulunmaktayım Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum 

Dünya kurulduğundan ben tabu afetler dünyanın her yennde olmuş, oluyor ve olmaya devam 
edecektir İnsanoğlunun bunu önlemeye gucu yetmiyor Bu afetlerde tarihin her döneminde insan 
buyuk kayıplar vermiş ve vermeye devam ediyor Nuh Tufanı gibi butun bir dünyayı saran felaket 
esnasında Hazretı Nuh Aleyhısselam ve onun sözlerine uyanlar akıllarını kullanarak hayatlarını kur
tardılar, geriye kalanlar azgın sular içerisinde boğulup gittiler Biz insanlar olarak aklımızı kullan
dığımız zamanlarda da kimi doğa olaylarına karşı kayıplar verebiliriz Her turlu tedbın aldıktan son
ra takdire kary yaçahıleceiymızbır şey yoktur işte bu esnada karşı karsıya kalacaçjmızkayıçlar bi
zi vicdanen baskı altında bırakmaz Ancak, aklımızı kullanmadığımızda onumuze çıkan problem
ler, bir de hayatların kaybıyla neticelenmiş ise acılar, Diyarbakır'da, Batman'da, Şımak'ta, Şanlıur
fa'da, Hakkâri'de olduğu gibi çok buyuk oluyor 

Sevgili arkadaşlar, ıkı hafta önce meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşla
rımızın yakınlarına başsağlığı dilemek, gende kalanların ise yaşadıklarını görmek için, Batman ve 
Diyarbakır illerim, Genel Başkan Yardımcımız Nükhet Hotar Hanımefendi, Sağlık Bakanımız Re
cep Akdağ ve bir grup milletvekillinizle bölgeyi ziyaret ettik 

Bu illerde gördüğümüz manzaralar, hepimizi, gerçekten, dehşete duşurdu Batman, bu işten en 
çok zarar gören illerimizin başında geliyor Batman llııh Deresi etrafında yapılmış mahallelerde 
meydana gelen sel baskını, bu bölgeyi elli yıl geriye görürmüş Bizim gordugumuz manzara bu 
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Akıl kullanılmadığı, basiret bağlandığı için lluh Deresi etrafında yerleşim birimlerinin oluşturulma
sına imkân verilmesi, zararın büyüklüğünün ana sebebi olmuştur lluh Deresi, AK Parti iktidarı za
manında, yapım ve onarım 151 belediyeye ait olmasına rağmen, DSİ tarafından, milyarlarca lira har
canarak 5 kılometreuk bir alan tamamen usulüne uygun betonarme kanal sistemiyle onarılmış, fa
kat son elli yılda görülmemiş olan aşırı yağışların sebebiyet verdiği sel felaketinin onune geçileme
miştir 

Batman ilimizin yeni yerleşim alanında en kuçuk bir hasar yok iken, lluh Deresi çevresindeki 
vatandaşlarımızın buyuk felaketle karşı karşıya kalmaları, belediyelerin imar izni verme konusun
daki yetkilerinin yeniden gözden geçirilmesini zorunlu kılmaktadır 

Biz, Sayın Sağlık Bakanımız, Genel Başkan Yardımcımız ve mıüervekıllenmızle, lluh Deresi 
etrafında yapılmış olan evlerde ikamet eden vatandaşlarımızı Batman Valimizle birlikte ziyaret et
miş, sorunlarını dinlemiş bulunmaktayız Vatandaşlar, Valilik uygulamalarından. Hükümetin bu ko
nudaki çalışmalarından, bölge milletvekilleriyle birlikte diğer bölgeler mılletvekıllerımızın ziyaret
lerinden ziyadesiyle memnun olduklarını söylemişlerdir 

Sel felaketi sonrasında. Batman ilimizde hiç kimsenin aç ve açıkta bırakı [mamasına gayret gös
terilmiş, resmî kurumların sosyal faaliyet birimleri bu kişilere açılmış ve isteyen herkese günde uç 
oğun yemek verilmesine başlanmıştır Valilikte oluşturulan hasar tespit komisyonları, çalışmalarını 
hızla sürdürüyorlar Hükümetimiz, elbette elinden geleni yaparak bu maddi kayıpları gidermeye ça
lışacaktır Bunda kuşku yok Ancak, benim üzerinde durmak istediğim konu, Batman ilimizin lluh 
Deresi çevresindeki yapılaşmanın her zaman bu tur felaketlerle karşı karşıya olduğudur Çunku, bu 
boyutta gelecek bir sel felaketini, alacağımız yapay ledbırlerle önleyemeyiz O mahallenin bir baş
ka yere taşınmasından başka çare yok gibi gözüküyor Kalıcı tedbirler için TOKI'nın harekete geç
miş olduğunu öğrenmiş bulunmaktayım 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, aynı durum, aynı manzara Diyarbakır ilimizin Çınar ilçesi 
bakımından da geçerlidir Çınar ilçemizin ismini "Cumhunyet" koyduğumuz mahallesi, cumhur ile, 
cumhuriyet ile ilgisi olmayan basiretsiz kişilerin verdiği imar izni sayesinde sele teslim olmuştur 
Bu mahalle tamamın dere yatağındadır Yağış sonrasında kara yolları rogarları sele kapılan traktör, 
kamyon gibi buyuk araçlar sebebiyle tamamen tıkanmış ve Cumhurıye( Mahallesi gol haline gel
miştir Diyarbakır Valiliğimiz ve askerî birimlerimizin anında müdahalesi sonucunda, yüzlerce va
tandaşımız botlarla evlerinin damından alınarak hayatlannın kurtulması sağlanmıştır Şimdi onlar 
için kurulmuş olan çadırlarda hizmet veriliyor, sıcak yemek dağıtılıyor, ancak, bu mahallede oturan 
yüzlerce ailenin evi kullanılamaz durumdadır, ev eşyalarının tamamı sel sularına ve çamur yığınla
rına maruz kalmış, kullanılamaz hale gelmiştir 

Sevgili arkadaşlar, biz, şehir medeniyetini ıskalayan bir milletiz Şehirlerimizi aklın, bilginin, 
sevginin, saygının, insan onurunun hâkim olduğu yaşanılır mekânlar haline, maalesef, getiremedik 
Elimize geçirdiğimiz en kuçuk bir toprak parçasını hoyratça, bağnazlığın dik âlâsının hâkim olduğu 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Torun, lütfen toparlar mısınız 

Buyurun 
CAV1T TORUN (Devamla) - esfel düşüncelerle kullandık Allah'ın yaratmış olduğu geniş 

arazilerde yayılıp rahat bir hayat süreceğimize, nehir kıyılarımızı, deniz kenarlarını, dere yatakları
nı yerleşim alanı rulıne getirdik, goğu delmek istercesine yüksek binalar yaptık, köylerdeki çol ya
şantımızı şehirlerimize taşıdık, bırakın binalara, insanlara bile nefes alacak mekânlar bırakmadık 
Şimdi, çocuklarımız bu beton yığınlarından dışarı adım attıklarında karşı karşıya kaldıkları mekân, 
yeşillikler içerisinde, kuşların cıvıl cıvıl oruştuğu bir bahçe alanı değil, ana caddelerdir ve bu cad
delerden geçtiklerinde her an için olum saçan envai cinsten arabalardır 
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Şair şöyle söylüyor 
"Dağlarının, dağlarının ardı 
Nasıl anlatsam 
Ağaçsız, kuşsuz, golgesız 
Çırılçıplak, 
Vay kurban 
'Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda ' 
Yiğitlik, sen cehennem de olsan 
Fedayı kabul etmektir, 
Cennet yapabilmek için sem. 
Namuslu ve yoksul halka 
Bu'dur ol hıkâyet, 
Ol kara sevda " 
Bina yapmak, hele bu binaları daha çok para kazanmak amacıyla azgın, hoyrat yapılar haline 

dönüştürmek ve üstelik bunları dere yataklarına, deniz kenarlarına yapmak medeniyet değildir 
Sevgili arkadaşlar, biz, şehir medeniyetim gerçeklen ıskaladık Neslimiz heba olup gitti Sev

gisiz, saygısız, azman taş ve beton yığınlarıyla karşı karşıya kaldık Kimi insanlar yaşadığında dün
yayı kendisinin malı zanneder ve askın muteâl duygu ve düşüncelerden yoksun bir tarzda, hoyrat
ça kullanır Santimetre kare hesabı gözetilerek yapılan binalar soluğumuzu kesmiş bulunuyor 

Asaletten yoksun bu durumun onune geçmek için, acaba, idama giderken son sozu sorulan sev
gili Karadenizli vatandaşımızın dediği gibi, aha bu bana ders olsun, mu demeliyiz9 Hiç olmazsa 
bundan sonrasını kurtarmanın çarelerini aramamız gerekmiyor mu9 Şehir imar planlarını belediye
lerden alıp, bağımsız kuruluşlar haline mı getirmeliyiz'' Koy imar kanunu mu çıkarmalıyız9 

Bunları yeniden ve enikonu onumuze koyup düşünmek zorundayız Çok kısa sure önce çıkar
dığımız Iskan Kanunu'nu bu bakımdan çok önemsiyorum ve geliştirilmesini istiyorum Yoksa, ço
cuklarımızın, torunlarımızın karşı karşıya kalacakları daha buyuk felaketleri kapımızın onunde gör
mekten kendimizi alamayız 

Onumuz kış Mevsim giderek kendisine has yuzunu gösterecektir Yağmur, kar, soğuk, sel fe
laketine maruz kalan insanlarımızı daha buyuk boyutta etkileyecektir 

Sivil toplum kuruluşlarımızın, demek ve vakıfların, özellikle görsel basınımızın değerli temsil
cileri ile ana muhalefet partimizin değerli yöneticilerinin bölgeye gösterdikleri duyarlılığa teşekkür 
ediyorum Bu azız millet Bosna'ya, Sudan'a, Darfur'a. Endonezya'ya, Açe'ye koşuyor da, Diyar
bakır'a, Batman'a, Şımak'a, Şanlıurfa'ya, Hakkâri'ye, Şemdinli'ye mı koşmayacak9 Bu mumkun 
mu9 Gayretlen sebebiyle tum milletimizi gönülden kutluyorum 

istanbul Buyukşehır Belediye Başkanının organize ettiği yardım kampanyasıyla 4 trilyon nakit 
para toplandı Yarın bu parayla bölgeye gideceğiz Aynı yardımlarla bu miktar 30 trilyonu bulacak 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Torun, lütfen 
CAV1T TORUN (Devamla) - Tamamlıyorum 
BAŞKAN - Buyurun 
CAVIT TORUN (Devamla) Kongrede kendisiyle görüştüğüm Bağcılar Belediye Başkanı 

okul arkadaşım Feyzullah Kıyıklık Bey'e, yapmayı vaat ettiği buyuk yardım sebebiyle buradan te-
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şekkur ediyorum Keza, yardımları sebebiyle Buyukçekmece Kıraç Belediye Başkanı Ham it On
cu'ye teşekkür ediyorum Bu bağlamda, ayrıca, ülkemiz içerisinde tum sivil kuruluşları -istanbul 
zaten yapıyor- Ankara, izmir, Bursa, Adana gibi buyuk belediyelerimizi, kamu ve özel kurum ve 
kuruluşları, iş adamlarını ve yüce Meclisimizin sız değerli milletvekillerini her turlu yardım bakı
mından hizmete davet ediyorum 

Bir daha böyle felaketleri Rabbım kimseye yaşatmasın, bu türden belalara maruz kalmamak 
için de her şeyden önce aklımızı başımıza almamızı sağlasın diyor, hepinize saygılar sunuyorum 
(AK Parti sıralarındın alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Torun 
Gündem dışı ikinci soz, yerel televizyonların sorunlarıyla ilgili soz isteyen, istanbul Milletve

kili Berhan Şimşek e aittir 
Buyurun Sayın Şimşek 
2 - istanbul Milletvekili Berhan Şımşek'ın, yerel bazda yayın yapan televizyon kanallarının 

karşılaştıkları sonullara ilişkin gündem dışı konuşması 
BERHAN ŞİMŞEK (istanbul) - Teşekkür ederim 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, yerel televizyonların sorunları hakkında gündem dışı soz 

almış bulunuyorum Yüce Meclisi saygıyla selamlarım 
Medya organları, ister ulusal ister bölgesel ister yerel çapta yayın yapsın, demokrasinin akci

ğeri olarak tanımlanmaktadır Haber alma, yayma özgürlüğünün etkili aracı olan medya, özgürlük
ler rejimi olarak nitelendirilen çağdaş demokrasilerde yasama, yürütme ve yargı erklerinden sonra 
dördüncü kuvvet olarak bilinmekte Yerel televizyonlar ise yerel bazda yayın yapan, yerel sorunla
rı gündeme taşıyan kuruluşlardır Basının görevi, basın ahlakının ve ilkelerinin gereği olarak halkın 
doğru ve tarafsız bilgilendin İme sı dır Yerel televizyonlarımız, bu bilinçle, yayın yaptıkları alanlar
da, illerde yayınlarını sürdürmektedirler 

Ülkemizde, 21 ulusal, 200 civarında yerel televizyon kanalı bulunmaktadır Bizlerin seçimden 
seçime hatırladığımız, seçim bölgelerinde propaganda için yararlandığımız yerel ve bölgesel tele
vizyonlarımız birçok sorunla boğuşmaktadır RTUK payları, bu sorunların en önemlilerinden bin
dir Bildiğimiz gibi, ulusal ve yerel televizyonların reklam gelirlerinin yüzde 10,5'ı Ust Kurul payı, 
yüzde 5'ı eğitime katkı payı, yüzde 0,5'ı ise deprem vergısıdır Yerel televizyonlarımız bu ağır yuk 
altında ezilmektedir 1994 yılında belirlenen 10,5, yeni oluşturulan RTUK finansmanının sağlanma
sı için gerekli ıdı Ama, şu anda, RTUK, Hazineye milyonlarca YTL para aktaran bir ust kuruldur 
O nedenle, bu payın düşürülmesi gerekmektedir 

Son günlerde, RTUK ve meslek temsilcilerinin yapmış olduğu görüşmelerde, bu payın, bu ora
nın yüzde 2'ye inmesi gerektiğini kararlaştırmışlardır Yerel televizyonlarımız, zaten SSK, vergi pri
mi gibi ödemeleri devlete yapmaktadır Zaman zaman illere gittiğimizde o ılın televizyonunun tam 
ekranında RTUK bedelini ödeyemediği için kapatıldığı, şeklinde yazılarla karşılaşmaktayız 

Sayın Başkan sayın milletvekilleri, yerel televizyonların diğer önemli bir sorunu ise, frekans 
tahsislerinin yapılmamış olması ve frekans bedelleridir Bu Hükümet döneminde yapılan bir düzen
lemeyle, yerel televizyonlardan frekans bedelleri alınmaya başlanmıştır Yerel televizyonlar, para 
kazanmak bir yana, yayın yaşamlarını çok buyuk zorluklarla ve buyuk maddi krizlerle sürdürmek
tedir Zor şartlar altında yayın yapmakta olan televizyon kanallarına bir de, bu iktidar döneminde, 
"frekans bedeli" adı altında yem bir yuk getirilmiştir RTUK tarafından yayımlanan bir yönetmelik
te, frekans bedellerini ödemeyen televizyon kanallarına tahsisli frekansların başka taliplilere verile
ceği belirtilmektedir Televizyon dünyasında tekelleşmenin onu açılmaktadır Bu, çok tehlikeli bir 
gidiştir Frekans sisteminin oturmaması, yerel televizyonların yatınm yapmasını da engellemekte 
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2001 yılında RTUK Kanunu ile Meclisin gündemine gelen bir tasarıda soz alan ve şimdi de ara
mızda bulunan bazı AKP'lı milletvekili arkadaşlarım, o tasarının tekelleşmeye yol açtığını, özellik
le yerel televizyonlar ıçm para cezalarının çok yüksek olduğunu ve bundan dolayı karşı çıktıkları, 
tutanaklarda yazılı Bu arkadaşımız, AKP Samsun Milletvekili Sayın Musa Uzunkaya 2001 yılın
da Türkiye Buyuk Millet Meclisi Genel Kurulunda yaptığı bir konuşmada, "Bir kere, yerel ve böl
gesel yayın yapan radyo ve televizyonların yetkilileriyle, sorumlulanyla, onların karşılaştıkları so
runlarla alakalı en ufak bir mütalaa ve goruş talep etmeye ihtiyaç duydu mu sevgili Hükümetimiz''" 
demiştir, yanı 57'ncı Hükümeti kastederek Şimdi kendisine ve sizlere sormak istiyorum Dört yıl
dır iktidardasınız ve sız yine milletvekilisiniz, sızın sevgili Hükümetiniz dört yıldır yerel televizyon
ların sorunlarıyla ilgili hangi yerel televizyon lemsılcısını çağırıp sorunlarını dinledi0 Bu sorunlar
la ilgili hangi önlemleri aldınız9 

Sayın Başbakan, 21/10/2003 tarihinde Ankara Dedeman Otelinde "Yerel Televizyonlar Birliği 
Yerel Medya Semınerf'ndekı yaptığı konuşmasına şöyle başlıyor "Konuşmamın hemen başında al
tını çizerek özellikle ve samimiyetle belirtmek isterim ki, Hükümet olarak medya politikamızın bi
rinci maddesinde yerel medyanın sorunları yatmaktadır" Sayın Başbakan, aynı konuşmada, "Hiç 
abartmadan ve butun samimiyetimle söyleyeyim ki, bu konuya yıllarım vermiş uzman arkadaşları
mız yerel medyanın güçlenmesi için gerekli çözümler ve çareler üzerinde çalışmakladır" demiştir 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Şimşek, lütfen, toparlar mısınız 
BERHAN ŞİMŞEK (Devamla) - Toparlıyorum 
"Televizyon yasaları, yerel medyanın güçlenmesi sağlanacak bir dizi tedbirler içermektedir 

Elektrik ve telefon ücretlerinde indirim, RTUK'e ödenen reklam paylarının aşağıya çekilmesi, tek
noloji alımlarındaki vergi muafiyeti gibi tedbirler, yerel medyanın güçlenmesi için alacağımız diğer 
tedbirlerin yanında önemsiz kalmaktadır Biz buna çok önem veriyoruz " demiştir Sayın Başbakan 
ve şöyle devam ediyor "Yerel medyanın guçlenmesıyle birlikte bugün Anadolu'dan istanbul'a yö
nelen gazeteci goçu tersine dönecek, Anadolu'da gazetecilik yapmak cazip hale gelecektir" 

Sayın Başbakanın uzmanları sanıyorum ki hâlâ çalışıyor Yerel televizyonların sorunlarıyla il
gili hâlâ bir somut adım maalesef yok, çozum de yok, çare de yok RTUK payları aynı, elektrik pay
lan, telefon ücretleri aynı, teknoloji yatırımlarındaki vergi muafiyeti aynı Sayın Başbakanın iddia 
ettiği bir gerçek var, o da, basın çalışanlarının istanbul'dan Anadolu'ya goçu tersine dondu mu bi
linmez ama. Kanal 7 ekibinin bürokrasiye, bakanlıklara transfer edildiği doğrudur 

Biraz önce ifade ettiğim gibi, yerel televizyonların sorunları çok Bu sorunların aşılması için, 
RTUK paylarının düşürülmesi, frekans tahsislerinin bir an önce yapılması, yerel televizyonların 
reklam gelirlerini artırmak ıçm kamunun verdiği reklamları yerel televizyonlara da vermesi, tekno
loji yatırımlarında yerel televizyonların desteklenmesi, duşuk faizli, uzun vadeli kredilerin verilme
si, telefon, elektrik ücretlerinde indirim yapılması gerekmektedir Biz Cumhuriyet Halk Partisi ola
rak, ülkemizde buyuk bir özveriyle yayın yapmakta olan yerel televizyon kanallarımızın sorunları
nı biliyoruz, zamanı geldiğinde de gereğini yapacağız 

Sayın Başbakanın yerel televizyonlarla ilgili söylediği sözler ortada değerli arkadaşlarım Ben, 
Sayın Başbakanı sözlerinin arkasında durmaya davet ediyorum, ama, maalesef, birçok sozun arka
sında bugüne kadar dunılmadığını da hep biliyoruz 

"Issızlığı çözeceğiz, yoksulluğu yeneceğiz " dediniz, ıssızlık, yoksulluk bu donemde arttı 
"Yolsuzluğa dur diyeceğiz " dediniz, yolsuzluk, usulsüzlük daha artarak devam etti Yolsuzlukla il
gili daha önce Hükümetiniz döneminde yolsuzluk olmadığını söylüyorsunuz, şimdi sistematik yol
suzluktan bahsediyorsunuz Demek ki, sistematik olmayan yolsuzluk olduğunu kendiniz de kabul 
ediyorsunuz 
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Çiftçinin, üreticinin yuzu gülmedi verilen sözlerde Çay, fındık, buğday, çeltik, kayısı, pamuk, 
narenciye üreticisinin sorunları katlanarak arttı 

"DokunuImazhldar kaldırılacak " dedi, kaldırılmadı ve arkadaşlar, bu anlayışla da Sayın Baş
bakan Çankaya'ya çıkmak istiyor 'Uç yıl sonra cebiniz parayla dolacak " dendi, ama cepler delin
di, cepken de delindi Yerel televizyonlara verdiğimiz sözler de bu vesileyle herhalde unutulmuş oldu 

Değerli arkadaşlarım, bir kanun teklifi vereceğiz Bir kez daha yerel televizyonlarla ilgili sa
mimiyetinizi ve Barbakanın ve buradaki milletvekili arkadaşlarının samimiyetim ölçmek adına, 
umut ederim ki, 37'ncı maddeden kanun teklifi buraya geldiğinde, hem Genel Başkanınız hem Baş
bakanınız hem de 57'ncı Hükümet döneminde milletvekilliği yapan arkadaşlar sözlerinin arkasında 
dururlar 

Yüce Meclisi sıygıyla selamlıyorum (Alkışlar) 
BAŞKAN Tejekkur ediyorum Sayın Şimşek 
Gündem dışı uıtuncu soz, arşivin önemiyle ilgili soz isteyen İstanbul Milletvekili Ekrem Er

dem'e aittir 
Buyurun Sayın Erdem (AK Parti sıralarından alkışlar) 
3 - istanbul Milletvekili Ekrem Erdem in modern arşivciliğin ilk adımı olan Hazmet Evrakın 

kuruluşunun 160 im ı yıldonumunde arşivciliğin önemine ilişkin gündem dışı konuşması 
EKREM ERDEM (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Türkiye'de modem arşiv

ciliğin ilk adımı kabul edilen Hazıneı Evrakın kuruluşunun 160'ıncı yıl donumu nedeniyle gündem 
dışı soz almış bulunuyorum Bu vesileyle yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum 

Arşivler, bir ülkenin tapu senedi, bir milletin kimliği, hatıratı, maddi ve manevi değerleriyle 
onu geçmişinden bugüne ve bugününden yarınlarına bağlayan temel dayanağıdır, ait olduğu devrin 
orf ve âdetlerini, so.yal yapısını, meselelerim ve bunlar arasındaki münasebetleri ortaya koyarlar 

Tanım olarak arşiv, bir devletin, milletin, şehnn veya kışının geçmişine ait belgeler topluluğu
dur Bundan dolayı bir devlet ve milletin mutlaka koruması gereken kültürel değerlerin başında 
milli arşivleri gelir Millet olabilme ve millet kalabilmede bu kulnır varlıklarının buyuk yen ve ro
lü vardır Bir devletin ve milletin tarihi, kulturu ve milleti millet yapan değerlen arşivlerinde gizli
dir Türkiye arşiv belgesi bakımından çok buyuk bir zenginliğe sahiptir 

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü bünyesinde yer alan Osmanlı Arşivi, ihtiva ettiği belgelerin 
gerek sayısı gerekse bilimsel ve kültürel değeriyle dünya arşivleri aıasında oldukça itibarlı ve 
önemli bir yere sahiptir Osmanlı Arşivinde 100 milyona yakın belge ve 365 bin kadar defter bulun
maktadır 

Arşivlerimizin en önemli özelliği, Türkiye'nin olduğu kadar, bugün müstakil devlet kurmuş 
Orta ve Yakın Doğu, Balkan, Akdeniz, Kuzey Afrika ve ön Asya ülkelerinin kültürel, iktisadı ve 
siyası tarihlerinin gun ışığına çıkarılmasında, milletlerarası hakların ispatında ve korunmasında 
müstesna bir değere ve öneme sahip olmasıdır 

Günümüzde bu ülkelere mensup araştırıcılar, kendi millî arşivlerini kurmak, toplum ilimleri 
açısından var oluşlarıyla ilgili meseleleri incelemek, tespit ve değerlendirme yapmak için Osmanlı 
Arşivlerinde araştırmalar yapmak mecburiyetini duymaktadırlar 

"Osmanlı Arşivi olmadan bu devletlerin tarihi yazılamaz " diyen dünyaca unlu tarihçimiz Pro
fesör Doktor Halil İnalcık, 1985'te, devrin Başbakanı merhum Turgut Ozal'a, "Bana Osmanlı Ar
şivini verin, size bu kultur imparatorluğu kurayım " diyerek, Osmanlı arşivlerinin önemim çok ve
ciz bir şekilde ortaya koymuştur 

Osmanlı arşiv belgeleri, çeşitli milletlerarası ve şahıs hukuku davalarında da hukuki geçerlili
ğe sahiptir Nitekim bu yıl içerisinde Yunanistan'da, kilise ile Yunanistan devleti arasında ihtilaf ko-
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nusu olan bir araziyle ilgili davayı, kilise, mahkemeye sunduğu bir Osmanlı belgesi sayesinde ka
zanmıştır 

Son yıllarda gündemden bir turlu düşmeyen sözde Ermem soykırımı iddialarım çürütecek, 
Kıbrıs ve benzen millî davalarımızı guçlu kılacak deliller de, Osmanlı arşiv belgeleridir 

Cumhuriyet arşivi ise, Millî Mucadele'yı, Türkiye Buyuk Millet Meclisi hükümetten ile bun
ların çalışmalarını, Türkiye Cumhuriyeti'nın doğuşu ve cumhuriyetin ilanının yeniden yapılanması 
ve ortaya koyduğu yenilikleri, geçirdiği çeşitli safhaları ve elde edilen neticelen gösteren çok önem
li başka bir zenginliğimizdir 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Osmanlı Devletı'nde arşiv fikri çok eskilere kadar uzan
maktadır Arşivin bir milletin larıh ve kulnır hazinesi idrakinde olan ecdadımız, kurduğu arşiv teş
kilatına "Hazıneı Evrak" adını vermiştir 

Hazmet Evrakın 160'ıncı yıl donumu nedeniyle, dun, Meclis Başkanımız Sayın Bülent Arınç 
tarafından Meclisimiz şeref salonunda Osmanlı arşiv vesikalarının yer aldığı "Gok Kubbe Altında 
Birlikte Yaşamak'" isimli bir sergi açılmıştır 

Bilindiği gibi, Osmanlı Devleti, yaklaşık altı yuz yıllık bir donemde, Ona Avrupa'dan Orta Af
rika'ya, Kafkaslardan Arabistan'a kadar uzanan geniş bir coğrafyaya hükmetmiştir Bu, o kadar ko
lay olmamıştır Soz konusu zorluk, sadece coğrafyanın genişliği değil, üzerinde yaşayan farklı din, 
dil, millet, mezhep ve kültüre sahip insanları yönetebilmek tır 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun 
EKREM ERDEM (Devamla)-Osmanlı Devleti, böylesine farklı ve renkli bir toplumu, adıl bir 

yönetim anlayışıyla, barış içinde, bir arada yönetme becerisini göstermiştir Hâl böyle olunca, çok 
farklı özelliklere sahip insanlar, kendi din, dil ve kültürlerini serbestçe yaş ayabı İm işlerdir Bunun 
adı, gunumuz diliyle, birlikte yaşamaktır Birlikte yaşamak demek, çok kültürlülük içerisinde insan
ların birbirine hoşgörü gosterebilmesidir Bugün dünyanın temel sorunu budur ve Osmanlı Devleti 
bu konuda zengin bir tecrübe sahibidir Sergi bu tecrübeyi, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Mü
dürlüğüne bağlı Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığında bulunan belgeler ışığında ortaya koymaktadır 
Soz konusu belgelerin bir kısmı, Osmanlı Devletı'nın kendisine sığınan Avrupalı mullecılere yöne
lik himayeci tavrıyla yönettiği çeşitli insan topluluğuna karşı hoşgörülü yaklaşımını sergilerken, di
ğer bir kısmı ise, Osmanlı Devletı'nın Avrupalı devletler ve çeşitli topluluklar arasındaki dostluk 
ilişkilerim göstermektedir 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, burada sözlerime son verirken, sergiye ilgi göstereceği
nize inanıyor, savaşın olmadığı, masum insanların öldürülmediği, barışın hâkim olduğu, herkesin 
birbirine saygı duyduğu, hoşgörünün egemen olduğu gok kubbe altında birlikte yaşamak dileğiyle 
yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Erdem 

Gündeme geçiyoruz 

Türkiye Buyuk Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır, okutup, bilgilennıze sunacağım 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
l - Oman $ûra Meclisi Başkanı Shetkh Abdullah bin Alı Al Qatabı 'nın davetlisi olarak Oman 'a 

resmî ziyarette bulunacak olan Türkiye Buyuk Millet Meclisi Başkanı Bülent Annç'ın beraberindeki 
Parlamento heyetini oluşturmak üzere gruplarınca isimlen bildirilen milletvekillerine dışkın 
Başkanlık tezkeresi (3/1156) 
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Türkiye Buyuk Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Türkiye Buyuk Millet Meclisi Başkanı Bülent Annç'ın, Oman Şura Meclisi Başkanı Sheıkh 

Abdullah bin Alı Al Qatabı'nın davetine icabetle, beraberindeki Parlamento heyetiyle, Oman'a res
mi ziyarette bulunması hususu, Türkiye Buyuk Millet Meclısı'mn Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi 
Hakkında 3620 Sayılı Kanun'un 6 Maddesi uyarınca, Genel Kurul'un 7 Kasım 2006 tarihindeki i 5 
Birleşiminde kabul edilmiştir 

Anılan Kanun'un 2 Maddesi uyarınca. Heyetimizi oluşturmak üzere Siyası Pattı Gruplarınca 
bildirilen üyelerimizin isimlen Genel Kurul'un bilgilerine sunulur 

Bülent Arınç 
Türkiye Buyuk Millet Meclisi 

Başkanı 
ADİ SOYADİ SEÇİM ILI 

Hüseyin Bayındır Kırşehir 
Ayhan Sefer Ustun Sakarya 
Halil Kaya Van 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin ıkı önerge vardır, ayrı ayrı okutuyorum 
C) GENSORU. GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

ÖNERGELERİ 
I- Edirne Milletvekili Necdet Budak ve il milletvekilinin, balıkçılığın sorunlarının 

araştırılarak çozum yollarının belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/391) 

Türkiye Buyuk Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemiz bir deniz ülkesidir Ülkemiz 8 333 km kıyı şeridine sa

hip, 177 714 km akarsu, irili ufaklı 200 doğal gol, 243 adet baraj golü, 750 adet sulama goletı ol
mak üzere 1193 adet su kaynağı ve 8 bin balık turu ile su urunlen yetiştiriciliği için son derece uy
gun koşullara sahip olmasına rağmen dünya su urunlen üretimi yapan ülkeler sıralamasında genler
de kalmaktadır 26 milyon hektar alanda su urunlen üretim alanına sahip olan ülkemizde avcılık ve 
yetiştiricilik dahil toplam balık üretimimiz 650 bin ton/yıldır 

Dünyada Japonya ve Amerika başta olmak üzere ingiltere, isveç, Norveç, Danimarka, Alman
ya ve italya balıkçılığa çok önem vermekte, kurdukları modern filolarla bol miktarda balık avla
makta ve ekonomılırıne önemli girdiler sağlamaktadırlar Ülkemizde ise amatör ve kıyı balıkçılığı 
yapılmaktadır Sadece kıyı balıkçılığının yapılıp açık deniz balıkçılığının yapılmaması ülkemizin 
açık denizlere uzak olmasından kaynaklanmaktadır 

Su urunlen üretim alanları neredeyse tarım alanlarına yakın olmasına karşın su urunlen sektö
rünün GSYİH'dan aldığı pay binde 43 olurken tarım sektöründen aldığı payyuzde2,34'tur Bu den
gesizliğin gerisinde ülkemizin ulusal bir balıkçılık politikası ve planlamasından yoksun olması so
nucu bilinçsiz avcılık, kirlenme ve geçmiş hükümetlerin ekolojik değişimi algılamakta gecikmesi 
gibi sebepler yatmaktadır 

Türkiye'nin Avrupa Birliği müzakere surecinde AB balıkçılık mevzuatına uyum konusundaki 
yükümlülükleri 2003 yılında açıklanan Katılım Ortaklığı Belgesi ile ortaya konmuştur Bu bağlam
da, kısa vadede balıkçılık yönetimi, kontrol, pazarlama ve yapısal uyuma ilişkin Türkiye mevzuatı
nın, AB mevzuatınE uyumlaştırılması öncelik olarak ele alınmıştır Orta vadede ise balıkçılık yöne
timinin kurumsal kapasitesinin yeniden organize edilmesi ve güçlendinltnesı, balıkçılık yönetimi, 
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kontrol, pazarlama ve yapısal uyum çalışmalarının AB mevzuatına uyumlaştırılması, AB mevzuatı 
ile uyumlu bir bilgisayarlı balıkçı tekne kayıt sistemi hedeflenmiştir 

Soz konusu proje kapsamında, yasal ve yapısal politikalar, koruma, kontrol ve kaynak yöneti
mi, pazar organizasyonu ve su ürünleri bilgi sistemi konularında gerekli düzenlemeler yapılacaktır 
Bu projenin işlerlik kazanması açısından Tarım ve Koyışlen Bakanlığımız bünyesinde Su Urunlen 
Genel Mudurluğu'mın veya benzen müstakil bir yapının kurulması ve bu sayede ülkemizdeki ba
lıkçılığın daha kurumsal bir kimliğe kavuşması sağlanacaktır 

Ote yandan balık yetiştiriciliği diğer hayvan türleri yetiştiriciliğinde elde edilen urun acısından 
mukayese edildiğinde oldukça karlı bir işletme şeklidir Omeğın 7 kg yemden 1 kg sığır eti, 2 kg 
yemden 1 kg tavuk eti elde edilebildiği halde 1,7 kg yemden 1 kg balık eti elde edilebildiği düşü
nüldüğünde ve de yetiştirme alanı açısından beher metrekarede barındırıl ab ilecek hayvan sayısı goz 
onunde tutulduğunda işletme kârlılığı da ortaya çıkacaktır Buna karşın ıılkemızde ucuz olmasına 
rağmen kışı başına balık tüketimi 7-8 kg iken Japonya'da yaklaşık 50 kg'dır AB ülkelerinde tüke
tim 30 kg/yıldır Diğer taraftan hayvansal urun anlamında Avrupa Birliğine ihracat yapabildiğimiz 
tek urundur ve bu toplam kultur balıkçılı ile elde edilen üretimin % 35'ını oluşturmaktadır 

insan için ihtiva ettiği proteinler, endüstriye hammadde sağlaması ayrıca ticarette önemli bir 
sektör olmasından dolayı su urunlen sektörü dünyada önemim her geçen gun artırmakta ve stoklar
dan en iyi faydalanmanın sağlanması için çalışmaları da beraberinde getirmektedir Dünya ülkele
rinde yaşanan bu gelişmeler goz onunde bulundurulduğunda, ülkemiz balıkçılığının sorunları ve çö
züm yollarının belirlenmesi için Anayasanın 98 maddesi ve TBMM içtüzüğünün İ04ve 105 mad
deleri gereğince meclis araştırması açılmasını arz ederim 

l- Necdet Budak 
2- Mahmut Kaplan 
3- Mehmet Tekelıoğlu 
4- Mehmet Salih Erdoğan 
5-Alı Osman Salı 
6- Recep Özel 
7- Uy as Çakır 
8- A Müfit Yetkin 
9- Ömer inan 
10- Mehmet Asım Kulak 
11-SemıhaOyuş 
12- Recep Yıldırım 
13- Mahmut Göksu 
14- Alı Kuçukaydın 
15- Atılla Başoğlu 
16- Gursoy Erol 
17- Mehmet Emin Tutan 
18-Ahmet Kambur 
19-Mustafa Çakır 
20- Mehmet San 
21-Mehmet Danış 

(Edirne) 
(Şanlıurfa) 
(İzmir) 
(Denizli) 
(Balıkesir) 
(İsparta) 
(Rize) 
(Şanlıurfa) 
(Mersin) 
(Bartın) 
(Aydın) 
(Sakarya) 
(Adıyaman) 
(Adana) 
(Adana) 
(istanbul) 
(Bursa) 
(Tekirdağ) 
(Samsun) 
(Gaziantep) 
(Çanakkale) 
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22- Tevfik Zıyaeddın 
23- Osman Akman 
24- Zeki Karabayır 
25- Alı Temur 
26- Asım Ay kan 
27- Hüseyin Bealı 
28- Adem Tatlı 
29- Mustafa Ba-, 
30- Mehmet Ceylan 
31- AlıOğuten 
32- Hasan Aydın 

Akbulut (Tekirdağ) 
(Antalya) 
(Kars) 
(Giresun) 
(Trabzon) 
(istanbul) 
(Giresun) 
(istanbul) 
(Karabük) 
(Karabük) 
(Giresun) 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum 
2 - Uşak Mılleh ekili Alım Tunç ve 19 milletvekilinin Cedi: Nehri tideki kıı/ılığın ve çevreye 

etkilerinin araştırılarak, Gediz Havzası nda surduntlebılıı kalkınmanın sağlanması için alınması 
gereken önlemlerin belirlenme'!! amacıyla Meclis araştırması açılmaktım ilişkin önergesi (10/392) 

Türkiye Buyuk Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Kütahya'da doğup, Uşak, Manisa ve izmir'in bazı ilçe, belde ve köylerinden geçerek körfeze 

dökülen 401 km uzunluğundaki Gediz Nehri, ülkemizin buyuk ve en önemli nehirlerinden birisidir 
Türkiye nüfusunun % 4'unu barındıran ve 18 bin km2'hk alana sahip olan Gediz Havrasında 

4 il, 17 ilçe, 32 beldt, 74 koy ve 400'e yakın işletme Gediz'i kirletmeye devam etmektedir Beledi
yelerin çoğu Gediz'i kanalizasyon olarak kullanmaktadır 

Tarımsal üretim içerisinde sulamanın onemı çok büyüktür Ancak, Gediz Nehri zaman zaman 
kullanılamaz hale gelmektedir 5 sınıf kırlı su durumuna düşen bu zehirli suyu çiftçilerimiz çare
sizlikten ne yazık ki kullanmak zorunda kalmaktadır Topraklarımız zehirleniyor, ürünlerimiz çürü
yor, ekonomik verimlilik azalmaktadır Suyun içinde bulunan metaller toprakta kalıcı etkiye sahip 
olduğundan, artık topraklarımızı eski haline döndürmek mumkun olmamakta, verimli topraklarımız 
yok olup gitmektedir Tarımda daha ilen teknoloji uygulanmasına, daha çok gübre, daha bilinçli ilaç 
kullanılmasına rağmen verim durmadan düşmektedir Urun çeşitliliği azalmaktadır Toprak bazı 
ürünleri kabul etmemektedir 

Gediz'den gelen sularla sulanan topraklardaki otları yiyen büyükbaş hayvanların ciğerlerinde 
lekelere ve kelebek hastalığına rastlanmakta, küçükbaş hayvanlar yavrularını düşürmektedir Ya
şamlarını Gediz Nehrinde balıkçılık yaparak sürdürenler anık bulunmamakta, uzum başta olmak 
üzere, ihraç ettiğimiz bazı ürünler yabancı ülkelerden gen gelmektedir 

Gediz Nehri, izmir Körfezine yılda 22 bin 390 ton kimyasal kirletici organik yuk girdisi akıt
maktadır I katrilyon 27 trilyon lira harcanarak yapılan buyuk kanal projesi sayesinde evsel ve sa
nayi atıklarının körfezi kirletmesi önlenmişken, Gediz Nehri körfezi kirletmeye devam etmektedir 
Denize taşınan kirlilik, Maltepe Beldesi güneyinde kalan Kuş Cenneti ve Çamaltı Tuzlasını da kir
letmektedir 200 türden oluşan ve 50 bin kuşun barınağı olan, dünyanın önemli Kuş Cennetlerinden 
bin kirlilikten olumsuz etkilenmektedir Burada ekolojik dengenin korunması gerekmektedir Uşak 
ilimizde ıkı tane arıtma tesisi 2006 yılında faaliyete geçmesine rağmen, diğer tum bölgelerdeki yer
leşim birimleri ile s.ınayı bölgelerindeki fabrika ve ıgletmelerın bazılarında antma tesisi olmaması 
nedeniyle yaratılan kirliliğin bir an önce ortadan kaldınlması gerekmektedir Sorun yerel önlemler
le giderilemeyecek kadar buyuk boyutlara varmıştır 
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Ayrıca, tarımsal sulamanın bilinçli yapılması, sulanabilir alanların genişletilmesi, bölgeye ve 
toprağa uygun urun deseninin doğru olarak tespit edilmesi ve buna yönelik proje ve planların oluş
turularak geçilmesi gerekmektedir 

Gediz Havzası'nda yoğun olarak buğday, uzum, pamuk, tutun, zeytin, meyve tanını yapılmak
tadır Bölgede alışılagelen tarım çeşitliliği dışında üretim yapılmamaktadır Alternatif urun deseni 
konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarca gerekli araştırmalar yapılarak bölge çiftçisinin onu açılmalıdır 

Ülkemiz açısından bu kadar önemli olan Gediz Nehri, Türkiye'nin de iaraf olduğu "Uluslar 
arası Öneme Sahip Sulak Alanlar Hakkında Sözleşmenin (RAMSAR)" eklennde sayılarak uluslar 
arası koruma allına alınmıştır 

Gediz Nehrı'nın zararlı ve tehlikeli atıklardan arındırılması, bölge halkının refah ve gelir dü
zeylerini artırmak için urun deseninin geliştirilmesi, tarımsal sulanabilir alanların geliştirilmesi, ulu
sal ve yöresel düzeyde koordinasyonun sağlanması, destekleme yollarının araştırılması, idari ve ku
rumsal yasal düzenlemelerin yapılması, teknik bilgi ve altyapı eksikliklerinin giderilmesi amacıyla 
Anayasa'nın 98 .TBMM Içtuzuğu'nun 104 ve 105'ıncı maddeleri gereğince bir "Meclis Araştırma
sı" açılmasını arz ve teklif ederim 

1-Alım Tunç (Uşak) 

2- Süleyman Turgut (Manisa) 
3- Hakan Taşçı (Manisa) 

4- Hüseyin Tanrıverdı (Manisa) 

5- İsmail Katmerci (izmir) 
6- ismail Bilen (Manisa) 

7- Ahmet Çağlayan (Uşak) 
8- Mehmet Tekelıoğlu (izmir) 

9- Metin Kaşıkoğlu (Düzce) 
10- Faruk Anbarcıoğlu (Bursa) 

11- Zafer Hıdıroğlu (Bursa) 

12- Mehmet Çerçi (Manisa) 

13- Soner Aksoy (Kütahya) 
14- Husnu Ordu (Kütahya) 
!5- Osman Nuri Filiz (Denizli) 
16- Ahmet Erturk (Aydın) 
(T- Melimet Sai'ııi £rabğ~an (Denızl'ı) 

18- Zekenya Akçam (izmir) 

19- Alaettın Güven (Kütahya) 
20- Tevfık Ensarı (izmir) 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur 
Önergeler gündemde yerim alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki ongo-

ruşmeler, sırası geldiğinde yapılacaktır 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun iç Tuzuk'un 19'uncu maddesine göre verilmiş bir önerisi 

vardır, okutup oylarınıza sunacağım 

- 2 9 0 -



TBMM B: 19 15. 11 .2006 O: 2 

V. - ÖNERİLER 
A) SİYASI PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 
1 - (10/381) esas numaralı Meclis araştırına önergesinin on görüşmesinin görüşme gunune 

ilişkin CHP Grubu önerisi 
Türkiye Buyuk Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Danışma Kurulu 15 11 2006 Çarşamba gunu (Bugün) toplanamadığından, Grubumuzun aşa
ğıdaki önerisinin, İçtıızuğun 19 uncu maddesi gereğince Genel Kurulun onayına sunulmasını say
gılarımla arz ederim 

Prof Dr Haluk Koç 
Samsun 

Grup Başkan vekili 
Onerı 
Türkiye Buyuk Millet Meclisi Gündeminin Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılması

na Dair Ongoruşmelet Kısmının 327 ncı sırasında yer alan (10/381) Esas Numaralı Meclis Araştır
ma Önergesinin görüşmesinin. Genel Kururun, 15 11 2006 Çarşamba gunlu birleşiminde yapılma
sı önen İm ıştır 

BAŞKAN - Önerinin lehinde soz isteyen Hasan Ören, Manisa Milletvekili 
Buyurun Sayın Ören (CHP sıralarından alkışlar) 
Sayın Ören, sureniz on dakikadır 
HASAN ÖREN (Manisa) Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Özelleştirme idaresinin Pa 

muklu Mensucat Fabı ikası özelleştirme yöntemi ve uygulaması ile değer tespitindeki aksaklıkların 
araştırılması, Ozelleş irme idaresi Başkanlığı üzerindeki siyası baskılar. Hükümetin ve siyasilerin 
özelleştirmeye etkilen, Özelleştirme Yüksek Kurulunun kişilere özel aldıkları kararlar, fabrika ar
sasının Manisa'ya katkı sağlayacak, üretim ve istihdam yaratacak şekilde yeniden değerlendirme 
yolları, hissedarlarımı mağduriyetinin giderilmesi ve oluşacak artı değerin mm Manisa'ya yayılma
sının araştırılması amacıyla Anayasa'nın 98'ıncı, Türkiye Buyuk Millet Meclisi Içtuzuğu'nun 104 
ve 105'ıncı maddeleri gereğince bir Meclis araştırması açılması hakkında verdiğim önerge üzerin
de soz almış bulunmaktayım 

Değerli arkadaşlarım, eğer bir ülkede yoksulluk var ise, bilin ki, yolsuzluktan kaynaklanmak
tadır Hatırlanacağı gibi, 1998 yılında, bu ülkede bankalar hortumlanır iken, bu ülkenin bankaları
nın içleri boşaltılır iken. Cumhuriyet Halk Partisi -o gunu hatırlar iseniz- bankalara el koyun, ban
kalarla ilgili yem bir düzenleme yapın, eğer bu düzenleme şimdi yapılır ise, 2,5 milyar dolara mal 
olur, halkın parası bu şekilde kurtulur demışn Ama, ne yazık ki, o gunku iktidar, o gunku Koalis
yon, Cumhuriyet Halk Partisinin bu samımı açıklamasını dikkate almayarak, bankalarla ilgili dü
zenlemeyi getirmedi ve sonuçları 40-50 milyar dolarlık bankalardan kalan bir borç, bu halkın sırtı
na yüklendi ve halk fakırleştı 

Şimdi, muhalefet olarak, yine. Adalet ve Kalkınma Partisine ikazlarımız ve önerilerimiz var 
Eğer Bu yolsuzluk dunku gibi durmadan devam ediyor Bu devam ettiği sure içerisinde bir ön
lem alınmaz ise, bu halkımız dört yıldan ben fakırleştı, dört yıldan bu yana fakirleşmenin nedeni de 
yolsuzluklar Peki, bu yolsuzlukları çok söylüyoruz, bu yolsuzlukları söylüyoruz da, belgesiyle, bil
gisiyle, hukukun verdiği kararlar ile önümüzde bir dosya mı var'' Sayın Meclis Başkanımız geçen
lerde yaptığı televizyon konuşmasında, röportajında, Nazlı Ilıcak'a şöyle demişti "Elinde bilgisi, 
belgesi, hukuksal açıdan mahkeme kararları olan var ise, yolsuzlukla ilgili dosyası olan bana gelir
sin, ben araştırayım " Bir ay oldu, 150 sayfayı aşkın dosyayı kendisine teslim ettim, haber alama
dım, bilgi alamadım Sayın Başbakanımız, il başkanları toplantısında "Elinde belge ve bilgisi olan 
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var ise, dosyayı bana göndersin, yolsuzluklarla ilgili damarları kesiık " nutukları atıyor Kendisine 
de gönderdim, oradan da bilgi almadım 

Şimdi, nedir olan9 Değerli arkadaşlarım, Manisa'da, Manisa Pamuklu Mensucatın 145 dönüm
lük, yanı 145 bin metre karelik yen vardır Bu ışı orijinal kılan olayların başında da bu yerin beda
vaya, Özelleştirme idaresiyle anlaşarak bedavaya satın alınmasından kaynaklanmıştır [45 dönüm
lük yer 4 trilyona alınmıştır 4 trilyonluk yerin değen, mahkeme kararıyla, yanı mahkemenin tespit 
ettirdiği, mahkemenin oluşturduğu heyetin kararıyla Belediye Başkanlığına sorulmuş, Manisa Be
lediye Başkanı bu yerin değerinin 50 trilyon olduğunu söylüyor Peki, bu dosyanın ortak oze'lığı 
ne9 Bu dosyanın ortak özelliği, 10 buyuk ılın içerisinde olan Manisa Mamsa Belediye Başkanı, 
yanı AKP'lı Belediye Başkanının 47 iş adamıyla beraber bu ışın başında olmasından kaynaklanı
yor Yanı, Adalet ve Kalkınma Partisinin, koskocaman, Türkiye'deki 10 ılın içerisinde olan Manisa 
Belediye Başkanının bu olayın en tepe noktasında Başkanlık yapmasından kaynaklanıyor Nereye 
geliyor olay9 Danıştaya geliyor Danıştayda Ust Kurul 29 arkadaşımızla beraber bir karar veriyor, 
diyor ki "Burada usulsüzlük vardır, kamu zarar ettirilmiştir, hissedarlar zarar ettirilmiştir, bu yerin 
değen bu değildir" Ne yapılmıştır7 Özelleştirme idaresi ihaleye çıkarken bu yerin değerini artıran 
hususu göstermemiştir Bu yer geçmiş donemde sanayi yen olduğundan dolayı, imar değişikliğiyle 
ilgili, konut ve ticaret bölgesinde çevrildiği ihaleye çıkarken ihale dosyasında gösterilmemiştir Bu 
ihalede hile yapılmıştır 47 tane iş adamının içerisinden bu ihaleye fesal karıştırmakla ilgili bir baş
ka dosya Özelleştirme idaresine verilmiştir Bunlar benim soyledıklenm değil, bunlar, Ust Kurulun 
söyledikleri Sevgili Grup Başkan Vekilimize de dosyaları teslim ettim ve buradan da takıp etme 
imkânları var 

Değerli arkadaşlanm, 3 trilyona alınan bir yer, üzerine bir lamba dikmeden, uzennde bir çivi 
çakmadan, eğer, uç ay içerisinde, ıkı ay içerisinde başka bir şirkete üçte l'lık kısmını 20 trilyona 
satıyorsanız, burada bir şaibe vardır 

Şimdi, ne söylüyoruz9 Ne söylüyoruz CHP olarak9 Söylediğimiz şu Gerçekten, bu ışın içeri
sinde Adalet ve Kalkınma Partisinin Belediye Başkanı yok ise -bununla ilgili söyleyecek bir şeyle
ri varsa söylesin- eğer böyle bir şeyi yoksa, bu araştırma önergemize destek verelim Eğer, bu araş
tırma önergesine destek verirseniz, Sayın Belediye Başkanımızın lehinde bu araştırma önergesi çı
kar ise, hukuka yansıdığında haklı olur ise, ben, geçenlerde söylediğim gibi milletvekilliğinden is
tifa edeceğim Şunu söyleyebilirsiniz "Efendim, zaten bir yıllık sure kaldı Hukuksal açıdan da bu 
bir yıl sürer, senin istifan da gerçekleşmez " Bugüne kadar aldığım aylıkların hepsini, Manisa Be
lediye Başkanına, kendisine vereceğim (CHP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, bakınız, Belediye Başkanı bir demeç verdi Dosyada butun hepsi var, 
150 sayfalık dosya. Başbakanda var, Meclis Başkanında var. Grup Başkanında var, Yargıtayda var, 
Danıştayda var, her tarafta var Belediye Başkanı dedi ki "Bu dava sonuçlanıncaya kadar Bize 
davayı açan arkadaş geldi, 2 trilyon para istedi -aynen söylüyorum, kasette var- bu dava sonuçla
nıncaya kadar, biz, kimseyle oturup anlaşma yapmayız Burası hukuk devletidir" Ne zaman ki Da-
nıştayın gerekçeli kararı açıklandı, hiç kesintisiz, net açıklanan kararda "kamu zarara uğratılmıştır, 
vatandaşlar zarara uğratılmıştır, bu Özelleştirme idaresinin çıktığı ihale yanlıştır, yürütmeyi durdur
manın hemen uygulanması ve bu davanın esastan yeniden görüşülmesi" dendiği gun, istanbul'da 
pazarlık başlamıştır "O davanın sonucunu bekleyeyim, bekleyeceğiz" diyen ortak girişim grubunun 
başkanı Adalet ve Kalkınma Partisinin Belediye Başkanı, davayı açana "davandan vazgeç, istedi
ğin parayı veriyoruz" demiştir Bu, lafta değil, bu da dosyada var Parayı alan arkadaş diyor ki "27 
Eylül tarihi itibariyle, 13 Daireye müracaat ederek davamı geriye çektim "diyor ve basın mensup
larının karşısına geçiyor "Ben davamı geriye çektim " Niye çektiniz' "1,7 trilyona anlaştım, pa
ramı aldım ortak girişim grubundan ve davayı geriye çektim " diyor 

Değerli arkadaşlarım, bu Meclis bunu hak etmiyor Adalet ve Kalkınma Partisinin birçok insa
nı da bunu hak etmiyor Bu kadar açık, bu kadar net, hukukun verdiği bu kararlar doğrultusunda, 
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eğer böyle bir şeye goz yumacaksak. Sayın Manisa milletvekilleri, buraya gelin, bu dosyanın ne ta
rafında olduğunuzu açıkça belirtin Soz hakkı doğsun diye de ısım telaffuz ediyorum Sayın Hüse
yin Tanrıverdı, Sayın Hakan Taşçı, Sayın Süleyman Turgut, Sayın İsmail Bilen, Sayın Mehmet Çer
çi, neresındesınız bu dosyanın, hangi tarafında duruyorsunuz'' Eğer bu hukukun verdiği kararlar 
doğru değilse, bu hukukun verdiği kararlarda bir yanlışlık görüyorsanız, Özelleştirme İdaresine bas
kı yapmadıysanız, yapılmadıysa, lütfen, gelin buraya, deyin ki, bu 47 tane iş adamı ve başındaki Be
lediye Başkanımız, 3 trilyona aldığı yen 108 trilyona satma hakkına sahiptir, bu parayı da coluğu-
na çocuğuna helal 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

HASAN ÖREN (Devamla) - diyor iseniz, söylenecek bu laf yok 
BAŞKAN - Sa; in Ören, lütfen toparlar mısınız 
MUHARREM İNCE (Yalova) - Manisa Alı Dıbo'su mu' 
HASAN ÖREN (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, Adana'da, Hatay'da, her yerde bununla il

gili bir şeyler çıkıyoı Çıktığı yerde, yönetim kurulu uyesı AKP'nın, efendime söyleyeyim, ııyesıdır 
diye laflar soylenıyoı Ben şimdi ciddi bir şey söylüyorum Türkiye'de 10 bııyuk ılın içerisinde Ma
nisa'da Belediye Başkanlığı yapan, Manisa Belediye Başkanını suçluyorum Bu, Adalet ve Kalkın
ma Partisinin boynuna asılan yaftadır Bununla ilgili, gelin burada bir karar verelim, araştıralım 
Manisa Belediyesine ben taahhüt ediyorum, mıllelvekıllığımı bugün sonlandıracağım Bu davayı 
açalım, ama, eğer, bununla ilgili gerçekten hepimiz gözlerimizi yumacak isek, gözlerimizi yumup 
da oradaki insanlara Bakın, eğer, uzume, bugün, o Manisa'da yüzde 95'ı üretilen kuru uzume, yaş 
uzume, bugün buradjn hortumlanan 60 trilyon parayı oraya aktarmış olsaydık, o yuz binlerce uzum 
üreticisi şimdi daha lahat durumdaydı Biz 60 trilyonu, 70 trilyonu, 100 trilyonu sadece 47 arkada
şın cebine aktarıyoruz, yanlıştır Ben bu Meclisin bu yanlışı düzelteceğine inanıyorum 

Beni dinlediğiniz için ve bu önergemize, bu komisyonun kurulması için lehinde oy kullanaca
ğınıza inandığım için hepinize saygı ve sevgiler sunuyorum 

Teşekkür ediyorum (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ören 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Sayın Başkan 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Kapusuz 

SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Sayın Başkan, değerli konuşmacı arkadaşımız dosya verdiğin
den bahsetti, doğrudur Biraz önce, konuşmaya çıkmadan oncc elindekinin bir nüshasını da buraya 
bıraktı Ben, bunu, gereken incelemeleri yaptıktan sonra değerlendireceğimi ifade ettim 

Teşekkür ediyorum 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kapusuz 
Onerı üzerinde, lehinde konuşmak üzere, Kemal Kılıçdaroğlu, istanbul Milletvekili 
Buyurun Sayın Kılıçdaroğlu (CHP sıralarından alkışlar) 
BAYRAM ALI MERAL (Ankara) - Sayın Kapusuz, altı aydır bu konuşuluyor Yem mı ince

liyorsun9 Gozune kurban olduğum 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (istanbul) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan 
Değerli milletvekilleri, az önce, burada, değerli milletvekilimiz, Manısa'dakı bir özelleştirme 

olayının yarattığı sonuçları dile getirdi Aslında, sayın milletvekilimizin talebi Türkiye Buyuk Mil
let Meclisine saygınlık kazandırmaktır Türkiye Buyuk Millet Meclisi yolsuzlukların üzerine karar
lılıkla giderse, o zaman, Türkiye Buyuk Millet Meclisi toplumda hak ettiği saygınlığı kazanmış olur 
Ama, daha sozlenmın başında -sonradan söyleyeceğimi değil- ifade edeyim Adalet ve Kalkınma 
Partisi bu önergeyi teddedecektır 
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BAYRAM ALI MERAL (Ankara) - Çoğunluk yok, çoğunluk 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Çunku, şu boş sıralara baktığım zaman, yolsuzluklar 

konusunda Adalet ve Kalkınma Partisinin duyarlılığını çok daha rahat görüyorum Bu kadat önem
li bir önerge, bu kadar önemli bir konu, 60 trilyonluk bir olay ve buna karşılık sıralarında yer alma
yan Adalet ve Kalkınma Partisinin değerli milletvekilleri Eğer kulislerden çıkıp da bu önergeye 
"evet" oyu verirlerse, bu kürsüye gelip o?ur dileyeceğim, ama, bu kürsüye tekrar gelmeyeceğimi, 
Adalel ve Kalkınma Partisinin de bu önergeyi reddedeceğini gayet iyi biliyorum 

ŞUKRU ÜNAL (Osmaniye) - Ne konuşuyorsun' 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Neden konuşuyorum 
ŞUKRU ÜNAL (Osmaniye) - Boşuna konuşuyorsun1 

KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) Bakın, bir yolsuzluk olayını burada konuşurken 
Adalet ve Kalkınma Partisinin değerli bir milletvekili "Boşuna konuşuyorsunuz " diyor 

ŞUKRU ÜNAL (Osmaniye) - Tabu, boşuna konuşuyorsun 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) Evet, boşuna konuşuyoruz 
ŞUKRU ÜNAL (Osmaniye) - Her gun aynı laf 
MUHARREM İNCE (Yalova) - Yahu, sen ortak mısın'' 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - çunku, yolsuzluklara ortak olanlar bizi anlaya

mazlar 
BAŞKAN - Sayın Ünal, lütfen 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) Yolsuzluklarla beraber olanlar bizi anlayamazlar 

(CHP sıralarından alkışlar) 
MUHARREM 7NCE (Yalova) Alı Dıbo'ya ortak mısın sen1 

KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Yolsuzluklara tırnak açanlar bizi anlayamazlar Se
çim meydanlarında sız "3 Y ile mücadele edeceğiz " demediniz mı9 

BAŞKAN - Sayın Kılıçdaroğlu, lulfen Genel Kurula hitap edelim 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Seçim meydanlarında "3 Y ile mücadele edeceğiz " 

dediniz, "Yolsuzluklarla mücadele edeceğiz " dediniz ilk geldiğiniz şey yolsuzluklara kapı arala
mak oldu 

Bakın, bir omek vereceğim değerli milletvekilleri Özelleştirme idaresi Kanunu değişti, gelen 
madde şuydu itiraz eden Adalet ve Kalkınma Partisinin değerli milletvekillerinin özellikle dinle
mesini istiyorum Geçmiş maddede diyordu ki "Özelleştirilecek kuruluşlar değerlendirilir, değer
lendirme bedeli kamuoyuna açıklanmaz, ihale bitip olay sonuçlandıktan sonra değerlendirme kuru
lunun raporu kamuoyuna açıklanır" Ve bizler de yapılan ihale sonucunda acaba kamu kârlı mı çık
tı zararlı mı çıktı, öğrenmiş olacaktık Yaptığınız kanun değişikliği ne oldu biliyor musunuz değer
li arkadaşlar7 "Değerlendirme raporları ödemeler tamamlandıktan ve ihtilaflar sona erdikten sonra 
açıklanır" diye çıkardınız buradan Bu, ne demektir biliyor musunuz9 O değerlendirme kurulu ra
porları hiç açıklanmayacak demektir Nitekim, benim, bundan ıkı yıl önce verdiğim soru önergeme 
bugüne kadar yanıt almış değilim Ben bir milletvekiliyim Benim soru önergeme cevap veremeyen, 
buna cesaret edemeyen bir Hükümet, normal bir vatandaşın, sözde Bilgi Edinme Kanunu'nu çıkar
dınız, nasıl ona bilgi vereceksiniz9 Hiçbir bilgi veremezsiniz 

Bakın değerli arkadaşlar, bunlar sadece bizim görüşümüz değil Avrupa Birliği ilerleme Rapo
ru 2006, 9'uncu sayfadan bir bolum okuyorum size arkadaşlar "Yolsuzluk, Türk kamu sektöründe 
ve yargısında yaygın olmaya devam etmektedir Parlamenter dokunulmazlığın geniş kapsamı, Tur-
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kıye'dekı yolsuzluk bağlamında önemli bir sorun olmaya devam etmektedir Teftiş kurullarınca yü
rütülen yolsuzluk soruşturmalarına ilişkin olarak bazı kategorilerdeki kamu görevlileri hakkında -
yanı ust düzey, doğrudan bakanla muhatap kamu görevlileri hakkında- soruşturma yürütülürken ust 
makamdan on izm alma ihtiyacı, sorustuımanın etkin biçimde yapılmasını engellemektedir" Ve yi
ne bu bolümde "Yolsuzluk yaygın ve yolsuzlukla mücadele eden makamlar ve politikalar zayıf ol
maya devam etmektedir" 

Kim söylüyor'' Avrupa Birliği söylüyor Eğer bunu biz soyleseydık, yine bir başka arkadaşım 
diyecekti ki "boşuna konuşuyorsunuz " Avrupa Birliği söylediği zaman, boşuna konuşulmamış olu
yor Zaten, biz, kendi insanımızın değil de başkalarının sozune itibar ettiğimiz için, Türkiye Cum
huriyeti bu hale geldi Eğer, sız, kendi ozgur iradenizle milletvekili dokunulmazlığıyla ilgili sınır
lamayı getirmezseniz, yarın size dayatacaklardır Buraya sız tıpış tıpış getireceksiniz Doğru mu bu'' 
Doğru değil 

MEHMET DANİŞ (Çanakkale) - Kamudaki dokunulmazlıkları da eleştiriyorlar Kemal Bey 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Efendim'' 
MEHMET DAE^IŞ (Çanakkale) - Kamudaki dokunulmazlıkları da eleştiriyorlar 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Değerli Milletvekilim 
NECATI UZD1L (Osmaniye) - Kamuda dokunulmazlık yok, bakan dokunulmazlığı var 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Bir dakika arkadaşlar 
Sayın Recep Tayyıp Erdoğan, Sayın Alı Kırca'nın programına katıldı, Sıyasei Meydanına 23 

Nisandı Genç çocuklar, Sayın Başbakana sorular soruyorlardı Bir genç öğrenci Sayın Başbakana 
şu soruyu sordu "Milletvekili dokunulmazlığıyla ilgili sınırlamayı ne zaman kaldıracaksınız? Sız 
soz verdiniz " diye Sayın Başbakanın verdiği yanıt aynen şöyle, sızın söylediğiniz gibi "Sadece 
milletvekilinin değil, bu ülkede çok kışının dokunulmazlığı var, onların da kalkması lazım " 

Peki, bunu kim yapacak? 
ALI AVDINLIOĞLU (Balıkesir) - Katılıyoruz 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Efendim, niye getirmiyorsunuz'' Sız, dokunulmaz

lıkları getirdiniz de biz karşı mı çıktık? Biz, size Bürokratın dokunulmazlığı yok bir sefer (AK 
Parti sıralarından "Var, var" sesleri) 

MUHARREM İNCE (Yalova) - Anayasa değişikliği sadece milletvekilleri için 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Hayır efendim, hangi dokunulmazlık? 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen Hatibe müdahale etmeyin lütfen 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) Bürokratın dokunulmazlığı şöyle var, onu söyleye

yim Bürokratın dokunulmazlığımızın bakanlar, onun hakkında soruşturma açılmasına engel olduk
ları için var Getirin onu, kaldıralım Yasaları sız getirmiyor musunuz? 

ALI AYDINLIOĞLU (Balıkesir) - Kamuda bir hizmetliyi bile yargı layamıyorsumız 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Hayır efendim, o eskidendi O eskidendi Değiş

ti onların hepsi 
BAŞKAN - Sayın Kılıçdaroğlu, lütfen, Genel Kurula hitap eder mısınız Karşılıklı konuşma

yı bırakalım lütfen 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Değişti o Değişti, ama sızın haberiniz yok, çok 

ozur dilerim 
Evet, bakın, yine, başka bir şey, 58'ıncı sayfa, aynı, yine. Birleşmiş Milletler Raporu'ndan oku

yorum arkadaşlar "Yolsuzluğu önlemek ve mücadele için genel bir strateji ve eylem planı hâlâ yok
tur " Dört yıl geçti aradan, dört yıl1 Sız teftiş kurullarını kapatacağız diye Kamu Kanunu getirdiniz 
buraya, teftiş kurullarını kapatacağız diye "Yolsuzluk Türkiye'de yaygın bir sorun olmaya devam 
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etmektedir" Kime söylüyor bunu' Adalet ve Kalkınma Partisine söylüyor Nerede Adalet ve Kal
kınma Partisi'' Türkiye Cumhurıyetı'nı yolsuzluklardan arınmak için, Parlamentoda, seçim mey
danlarında soz verip yolsuzluğa teslim oluncaya kadar "Türk kamu kesimindeki yolsuzluk bağla
mında milletvekili dokunulmazlığı önemli bir sorun olarak tanımlanmasına rağmen, bu alanda ge
lişme kaydedilmemiştir" Bunu söylüyor Avrupa Birliği ilerleme Raporu, bunları ifade ediyor 

Sızın yaptığınız bir başka iş daha var değerli arkadaşlar Sız buraya yasaları getirirken diyor
sunuz ki "Efendim, bunu, Avrupa Birliğine uye olacağız, dolayısıyla bu yasaların bir an önce çık
ması lazım " Biz bu yasaların içinden bazı maddelerine itiraz ettiğimiz zaman da, "işle, sız, Avru
pa Birliğine karşısınız " diyordunuz 

Şimdi, bakın, değerli arkadaşlar, yine, Avrupa Birliği Raporu'ndan okuyorum Buraya kalkın
ma ajanslarıyla ilgili bir kanun geldi Kalkınma ajanslarını, sız, Kamu ihale Yasası'nın dışında tut
tunuz Biz dedik, yapmayın, niye Kamu ihale Yasası'nın dışında tutuyorsunuz, itiraz ettik, ama, 
geçti, sizlerin oylarıyla Avrupa Birliği diyor ki "Kalkınma ajanslarını çıkardınız, ama niçin bunu 
Kamu ihale Yasası'nın dışında tuttunuz''" Haklı değil mı'' Yanı, mademki, bizim dediğimizi yapı
yorsunuz, barı doğru yapın Çıkın, ihale varsa, ihale Yasası'na tabı olsun Hayır, İhale Yasası'na ta
bı olmayacak Neden'' Hatay'daki gibi Alı Dıbolar olacak, Çorum'dakı gibi Alı Dıbolar olacak, is
kenderun'daki gibi Alı Dıbolar olacak ve şimdi arkadaşımız açıkladı, Mersin'deki gibi Alı Dıbolar 
olacak 

Sızın bir belediye başkanınızın yolsuzluğu, 60 trilyonluk yolsuzluğu burada dile getiriliyor, en 
azından şu yapılabilir -sızın çoğunluğunuz var- dersiniz ki "Bir komisyon kuralım, bir bakalım ya 
Belki de bir yanlışlık vardır bu ışın içinde " Ama, onu kabul etmeyeceksiniz 

Sadece bu mu arkadaşlar9 Hayır, bu da değil Bakın, 34'uncu sayfada, yine burada Kamu 
Malı Yönetimi ve Kontrol Kanunu buradan geçti Bu Hükümetin yaptığı en iyi şeylerden birisidir 
Kamu Malı Yönetimi ve Kontrol Yasası'nı buradan geçirirken de en buyuk desteği CHP vermiştir 
Plan Bütçe Komisyonundaki alt komisyonda CHP bu yasaya olağanüstü destek vermiştir Ama, sız, 
buraya getirdiğiniz bazı kurumları, Kamu Malı Yönetimi ve Kontrol Kanunu dışında tuttunuz Ni
çin tuttunuz'' Sayıştay denetiminin niçin dışına çıkarıyorsunuz'' Denetlenmesin, kimse görmesin, 
yolsuzluklar cebe gitsin diye 

Peki, sız seçim meydanlarında "Biz yolsuzlukla mücadele edeceğiz " derken bunları mı kaste
diyordunuz'7 Vatandaş bunları mı anlıyordu9 Hayır, vatandaş bunları anlamıyordu 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Kılıçdaroğlu, buyurun 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Değerli arkadaşlar, sözlerimin başında da söylediğim 

gibi, siyaset kurumuna saygınlık kazandıracak olanlar, siyaset kurumunun içinde bulunanlardır, ya
nı milletvekilleridir, yanı parlamentodur, yanı iktidardır, yanı muhalefettir El birliğiyle ortak pay
dalarda, özellikle yolsuzluğa karşı mücadele etmediğimiz zaman, imamla cemaat arasındaki ilişki 
çıkar O ilişki içinde eğer bir milletvekili bunu yapıyorsa, Türkiye Buyuk Millet Meclisi yolsuzlu
ğu kapatıyorsa, "vatandaşa "sen niye yolsuzluk yaptın" demeye hakkımız yoktur Hem kultur yoz
laşmasına hem ahlak yozlaşmasına ortam hazırlarız 

Ben baştan da ifade ettim, bu önergeye CHP olarak biz "evet" diyeceğiz Vatandaşlarımız ga
yet iyi bilsinler, altlarını çizerek söylüyorum, Adalet ve Kalkınma Partisi de yolsuzluğu kapatmak 
için "hayır" oyu verecektir Kendilerine şimdiden "hayır" oyu hayırlı uğurlu olsun diyorum, hepi
nize saygılar sunuyorum (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kılıçdaroğlu 
Önerinin aleyhinde soz isteyen, ismail Bilen, Manisa Milletvekili 
Buyurun Sayın Bilen (AK Parti sıralarından alkışlar) 
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İSMAİL BİLEN (Manisa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yüce heyetinizi saygıyla se
lamlıyorum CHP'nın grup önerisi aleyhinde soz almış bulunuyorum 

Benim arkadaşlarımı dinlediğim gibi, onların da beni sükûnetle dinlemelerini özellikle istirham 
ediyorum 

MEHMET VEDAT YUCESAN (Eskişehir) - Yalan soytemezsen' 
HASAN ÖREN (Manisa) Doğru söyle, tabu Doğrusu burada' 
İSMAİL BİLEN (Devamla) Daha başlamadan Hasan Bey, daha başlamadım 1yı ki, ikaz 

ettim 
MUHARREM İNCE (Yalova) Sen davet ediyorsun ama ya' Bana laf at diye orada yalvarı-

yorsun 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen 
TUNCAY ERCENK (Antalya) - Ama, uyarıyor' 
İSMAİL BİLEN (Devamla) - Değerli arkadaşlar, 5 Ocak 2006, Manisa II Genel Meclisinin tu

tanaklarını getirdim Buraya, Değerli Milletvekilimiz Hasan Ören Bey katıldılar Aynen tutanaklar
dan okuyorum "Burayı almakla ilgili bir slogan geliştirilmişti Manisa'da Manisa'nın malı Mani
sa'da kalmalı Aylar önce, bu ışın uzenne gittiğimde, ısım vermeyeceğim, arkadaşlarımız dediler ki, 
'sevgili vekilim, yeıer artık, Manisa'nın malı Manisa'nın olmalıdır ve bu konuda, lütfen, bize yar
dımcı olun ' Eğer Manisa'nın malı Manisa'nın olacak ise, ben ağzımı açıp bir demeç vermem de
miştim ve vermedim " 

Yine, ihale surecinden bahsediyor, tutanakları okuyorum "98 ve 2004'te bu yer ihaleye çıktı 
Ancak, burada sacılamadı " 

HASAN ÖREN (Manisa) - Neden'' 
İSMAİL BİLEN (Devamla) "Daha sonra, herkese de ilan edilmiş " 
HASAN ÖREN (Manisa) - Neden saftlamadı' 
İSMAİL BİLEN (Devamla) - Sattlamadı işçiler 
HASAN ÖREN (Manisa) - imar durumuyla ilgili değişiklik olmadığından 
İSMAİL BİLEN (Devamla) Ben, hiç sataşmadım Hasan Bey, sükûnetle sızı dinledim 
HASAN ÖREN (Manisa) - Ama, yanlış söylüyorsunuz 
İSMAİL BİLEN (Devamla) - Lütfen dinleyin, tutanaklardan sızın sozunuzu okuyorum 
MUHARREM İNCE (Yalova) - Bu, sataşma değil ki' 
İSMAİL BİLEN (Devamla) - "Türkiye Buyuk Millet Meclisinin çıkardığı bir yasayla, Özel

leştirme idaresine burayla ilgili bir imar yapma hakkı verelim ve burası, Manisa'nın olması sloga
nıyla, biraz da arkadaşlarımızın baskısıyla ve biz de dahil olmak kaydıyla, hepimizin baskısıyla sa
tıldı " Benim baskım olmadı, sızın nasıl oldu, bilmiyorum Benim hiç baskım olmadı Burası Ma
nisalılar 

Bakın, değerli arkadaşlar, biz, burayı, değerli mı İlet ve ki II erimizi e, eski Valimizle, Belediye 
Başkanımızla gittik, Özelleştirmeden ve Sayın Maliye Bakanından Manisa'ya istedik 

HASAN ÖREN (Manisa) - Haa, bak, istemişsiniz işte 
İSMAİL BİLEN (Devamla) - Manisa'ya, Manisa Özel idaresine ve Belediyesine ücretsiz istedik 
HASAN ÖREN (Manisa) Tamam Keşke öyle olsaydı 
İSMAİL BİLEN (Devamla) - Aynen dediler ki "Biz burayı satacağız, buradan para elde ede

ceğiz, gelir elde edeceğiz, dolayısıyla, bunu bedava vermemiz mumkun değil " Ve bunun arkasını 
bıraktık Mademki mumkun değil, orada kaldı Daha sonra izmir'de ve başka yerlerde emsalleri ya-
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şandı, bunlar ücretsiz de venldı, ancak Manisa'ya, Manisa Belediyesine ve Özel idaresine parasız 
verilmedi ve "bir şirket veya bir firma, birkaç firma girdiği takdirde, bunu alabilir" demişlerdi Son
ra, arkadaşlar böyle bir ortak girişim grubu kurmuşlar "Buraya kadar da zaten hiçbir şey yok" di
yorsunuz Yine tutanaklardan ifadenizi okuyorum "Bu 47 kişiyi, sakın ola ki, siyası bu parti gibi 
duşıınmeyın " Bu sözler benim değil. Hasan Bey'ın, Hasan Ören Bey'in, tutanaklardan okuyorum 
"Bu 47 kışının içinde herkes var, yanı CHP, MHP, DYP '* Neyse, devam ediyor " satış 7,5 tril
yona " Şimdi 3 trilyona duştu, burada "3 trilyon" dedi 

HASAN ÖREN (Manisa) - Satışını biliyorsun, ama burada söylemiyorsun, değil mı1? 
İSMAİL BİLEN (Devamla)-Yine tutanaklardan Hasan Bey'ın ifadesini okuyorum "Tabu ki, 

KİPA buraya bir yatırım yapacağı için buranın değen 4 kat arttı Yanı, 250 dolara sattınız, ama bu
gün 1 000 dolar eder, belki daha fazla " diyor Yine tutanaklardan devam ediyorum "Bu yatırımla
rın gelirlerinin hepsi bu 47 arkadaşın olmalı, o oluyor, benim itirazım buna " diyor Peki kime ve
relim Hasan Bey7 "Yüzde 51'ı " 

HASAN ÖREN (Manisa) - Özel idareye verelim, Manisa Belediyesine verelim 
İSMAİL BİLEN (Devamla) - " bu 47 arkadaşta kalsın, gen kalanını da " Artık kimlerse 

onlar? Kimleri istiyor bilmiyorum "Bu kırk yedi arkadaşın dışında kalacaklara açalım, onlar alırsa 
hiçbir itirazım yok" diyor, aynen tutanakta 

HASAN ÖREN (Manisa) - I950'de Pamuklu Mensucata arsasını satıp da para yatıran ortak
larına 

İSMAİL BİLEN (Devamla) - "Bu 47 arkadaşımız, eğer Pamuklu Mensucatın bilanço üzerin
deki 40 milyar liralık " Dikkatinizi çekiyorum 

HASAN ÖREN (Manisa) - 40 trilyon 
İSMAİL BİLEN (Devamla) - "40 milyar lira" diyorsunuz 
HASAN ÖREN (Manisa) - Olmaz 40 trilyon 
İSMAİL BİLEN (Devamla) - "40 milyar liralık zararını kullanmasalar da, en az 10 trilyonluk 

vergi verecekler Ben 47 arkadaş için samimiyetimle hiçbir şekilde ve hiçbir şey söylemiyorum 
Adamlar ticaret yapmak istiyor, onların ticaret yapma hakları vardır 1 koyarlar 8 alırlar, 10 alırlar, 
20 alırlar " Aynen tutanaktan 

Grup Başkan Vekilinize vereceğim 
HASAN ÖREN (Manisa) - Ver Alacağım şimdi 
İSMAİL BİLEN (Devamla) Bunu, Hasan Ören, Cumhuriyet Halk Partili Milletvekili arkada

şımız, Manisa II Genel Meclisi uyelennın huzurunda yaptığı konuşmada söylüyor 
"Manisa'nın malı Manisa'nın olmalı, Manisalının olmalıdır" Malatyalı bu Türkiye Cumhurı-

yetı'nın vatandaşı değil mı ' Yanı, bu kadar da 
HASAN ÖREN (Manisa) - Sloganı öyle başlatan sizsiniz, bıllboard'lara astınız, nasıl söylü

yorsun onu' Yuzun kızarmadan nasıl söylüyorsun bunları7 

BAŞKAN - Sayın Ören, lütfen Sayın Ören, lütfen, sabredelim 
İSMAİL BİLEN (Devamla) - Yine tutanaktan, arkadaşlar, okuyorum "Efendim, ben burada 

Manisa'ya bu rantın, yanı, şu anki 20 trilyon alınacak ve bu 20 trilyona yapılacak olan yatırımlar " 
(CHP sıralarından gürültüler) 

FERİT MEVLUT ASLANOÖLU (Malatya) - Başkanım' 
BAŞKAN - Sayın Aslanoğlu 
İSMAİL BİLEN (Devamla) - " Eğer burada söylendiği gibi, kırk dokuzu Manisa'nın gerçek 

insanlarına, yanı, gerçek dediğimiz de ekonomik koşullar, yanı, 500 milyon tutarsanız, bir hisse se-
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nedı, adam 500 milyona 5 milyar kâr sahibi olur Oyie gözüküyor şimdi burada, böyle bir şey ya
par isek, ben de bunun sonuna kadar savunucusu olurum, nerede ne varsa ben orada olurum " 

HASAN ÖREN (Manisa) - Evet doğrudur Yüzde 50'sını dağıtın paranın 
BAŞKAN Sayın Ören, luifen 
İSMAİL BİLEN (Devamla) - Şimdi, burada bir şaibe var, bir yolsuzluk var, 47 kışının olunca, 

bu, usulsüzlük, hırsızlık oluyor, ama, kamuya açınca veya sızın bahsettiğiniz o kimse, o çoğunluk 
HASAN ÖREN (Manisa) - 2 bm kışı Ortak olan 7 bin kışı 
BAŞKAN - S.ıyın Ören 
TSMAİL BİLEN (Devamla) - ona açıldığında usulsüzlük kalkıyor mu' Soygun talan 
HASAN ÖREN (Manisa) - Ortak olan 7 bin kışı Sen fikrini beyan et Bırak sen benim yazdı

ğımı, okuduğumu Sen fikrini beyan el 
BAŞKAN - Sayın Bilen, lütfen, karşılıklı konuşmayalım 
Genel Kurula hitap eder mısınız lütfen 
İSMAİL BİLEN (Devamla) - Evet, değerli arkadaşlar, değerli Malatya Milletvekili m den ozur 

diliyorum Bakın,' Malatyalı almasın Doğru, güzel " Aynen tutanaktan okuduğum için Malat
yalı ifadesini verdim 

FERİT MEVLUT ASLANOĞLU (Malatya) - Yahu, bu Malatya da, Malatya Allah, Allah 
MEHMET ÇFRÇI (Manisa) - Ya, Hasan Oreıı söylüyor 
İSMAİL BILLN (Devamla) - Bu ihale biliyorsunuz AK Parti döneminde yapıldı, ama onu il

zam etmiyorum" diyor Bu ihale bu donemde yapılmış olabilir Eğer, bir usulsüzlük var mı, yok mu 
onu da söylemiyor çok muğlak geçiyor oraları Arkadaşlarımız ısrar ediyor 

HASAN ÖREN (Manisa) - Ne zaman'' Tarih ne, tarih? Tarih ne1? 
BAŞKAN - Sayın Ören 
HASAN ÖREN (Manisa) - Daha başladığı gun, bu dosya hazırlanırken 
BAŞKAN - Sayın Ören 
İSMAİL BİLEN (Devamla) - 5 Ocak 2006 tarihinde söylüyor 
Değerli arkadaşlar, şimdi, şunu söylüyorum, Hasan Bey'e defaatla da söyledim Bunu butun sa

mimiyetimle ifade ediyorum Eğer 
CANAN ARITMAN (izmir) - Sayın Oren'e bakarak konuşuyor devamlı 
İSMAİL BİLEN (Devamla) - Hasan Bey de bana bakıyordu, hemşehriyiz, birbirimizi çok uzun 

zamandır da görmedik, özledik 
Değerli arkadaşlar, eğer bir usulsüzlük, bir fesat varsa, samimiyetimle soyiuyorum 
FERİT MEVLUT ASLANOĞLU (Malatya) - Hah 
HASAN ÖREN (Manisa) - O kadar yahu 
İSMAİL BİLEN (Devamla) - belgesini getirsin Ben hukukçuyum 
HASAN OR.LN (Manisa) - Ya 
İSMAİL BİLEN (Devamla) - Hasan Bey, lütfen, bakın, hiç sataşmam yok Geçen gunku ko

nuşmamda da uç sayfada bir sayfa konuşturmuşsun beni, bir sayfa konuşturmuşsun 
HASAN ÖREN (Manisa) - Sataşmadın, yalan yanlış bir yığın şey okudun Paramparça ettin 

bir saatlik konuşmayı 
İSMAİL BİLEN (Devamla)-Şimdi, değerli arkadaşlar, şunu samimiyetimle söylüyorum Ben, 

avukatım ve ıyı de bir hukukçuyum [CHP sıralarından "Ooo" sesleri, alkışlar (')] 
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ÜMMET KANDOGAN (Denizli) - Bravo' 
OSMAN KAPTAN (Antalya) - O senin goruşun 
İSMAİL BİLEN (Devamla) -Evet, iyi de bir hukukçuyum Hasarı Bey avukat arıyorsa, bu da

vaya bakmak üzere de soz veriyorum kendisine, ne yapmam gerekirse elimden gelen hukuki yardı
mı yapmaya hazırım 

HASAN ÖREN (Manisa) - Sen ilk önce oy ver, oy ver. Manisa Milletvekili olarak oy ver sen 
ilk önce 

İSMAİL BİLEN (Devamla) - Cumhuriyet savcılığına intikal ettirsin 
TUNCAY ERCENK (Antalya) - Önce istifa edeceksin milletvekilliğinden 
FAHRETTİN USTUN (Muğla) - Önce milletvekilliğinden istifa et 
İSMAİL BİLEN (Devamla) - Bakın, karakolda doğru söyleyeceksiniz, mahkemede şaşıracak

sınız, böyle bir şey olmaz 
HASAN ÖREN (Manisa) - Cumhuriyet savcılığına Burada 
İSMAİL BİLEN (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bunu defaatla söyledim, cumhuriyet savcıla

rına gı im ey ı bilmiyorsa 
HASAN ÖREN (Manisa) - Gittim Burada 
İSMAİL BİLEN (Devamla) - yolunu bilmiyorsa, dilekçe yazmasını bilmiyorsa, ben, her tur

lu hukuki yardımı vermeye hazırım, yanında ve arkasında, hatta onunde olmaya hazırım, namus so-
zu Var mı başka bir şey7 

HASAN ÖREN (Manisa) - Var, var Burada 
MUHARREM İNCE (Yalova) - Kaç para istiyorsun'1 

İSMAİL BİLEN (Devamla) - Ama, bunu da söylüyorum 
Bakın, biraz önce Grup Başkan Vekilimize bir dosya verdiniz 
HASAN ÖREN (Manisa) - Evet 
TUNCAY ERCENK (Antalya) - Ben bir tavsiyede bulunayım sana Sen kendine bir avukat bul 
İSMAİL BİLEN (Devamla) - Şunu samimiyetle söylüyorum 
HASAN ÖREN (Manisa) - Bir ay önce Meclis Başkanına verdim, Başbakana verdim 
BAŞKAN - Sayın Ören, lütfen 
İSMAİL BİLEN (Devamla) - Tavır böyle olmaz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Lütfen Sayın Ören 
İSMAİL BİLEN (Devamla) - Değerli arkadaşlar, ben, ortamı germek niyetinde değilim, ben, 

bir hukuki süreçten soz ediyorum Eğer varsa, lütfen, bize de yardımcı olun, kim yapmışsa savcılı
ğa intikal ettirin, bir başkasına intikal ettirin, kim varsa Ben, bu ışın içinde yokum, kimseye baskı 
yapmadım, kimseye aracılık yapmadım, ama, lütfen, sizden bir yardım nca ediyorum, diyorum ki, 
bana belgelerinizi, bılgılennızı getınn, sızı ben gotureyım adliyeye, bilmiyorsanız yolunu göstereyim 

FERIT MEVLUT ASLANOGLU (Malatya) - Komisyon kuralım Komisyon kuralım 
İSMAİL BİLEN (Devamla) -Şimdi, değerli arkadaşlar, komisyon kuralım 
HASAN ÖREN (Manisa) - Evet, hemen 
İSMAİL BİLEN (Devamla) - 335 tane, bugüne kadar verilmiş 335 tane araştırma önergesi var 
FERİT MEVLUT ASLANOGLU (Malatya) - Hemen yarın alalım 
İSMAİL BİLEN (Devamla) - Bunların hepsim kuracak olsak, Meclis çalışmayacak Bakın, 

lütfen 
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HASAN ÖREN (Manisa) - Zaten çalışmıyor Hiçbiriniz yoksunuz, çoğunluk yok burada 
İSMAİL BİLEN (Devamla) - Çalışıyoruz, çalışıyoruz, gece yarılarına kadar da çalışıyoruz 
BAŞKAN - Sayın Bilen 
İSMAİL BİLEN (Devamla) - Bu Meclisin hakkını inkâr etmemek lazım Kendinize ve kendi

mize haksızlık yapmımanıız lazım Bu Meclis, cumhuriyet tarihinde en çok çalışan meclislerden bir 
tanesidir, gece yarılarına ve sabahlara kadar (AK Pattı sıralarından alkışlar) 

MUHARREM İNCE (Yalova) - Yarısı veto oluyor Boşa çalışıyoruz 
İSMAİL BİLEN (Devamla) - Sızın de katkılarınız ve emekleriniz vardır Bakın, Kamu ihale 

Kanunu 
HASAN ÖREN (Manisa) - Sizden başka 1 tane milletvekili niye bunu savunmuyor'' 
BAŞKAN Savın Ören 
İSMAİL BİLEN (Devamla) Ben bunu 
HASAN ÖREN (Manisa) - 2 milletvekili dışında hiç kimse savunmuyor 
İSMAİL BİLEN (Devamla) - İhaleyi savunmuyoruz, ihaleyi savunmuyoruz 
HASAN ÖREN (Manisa) - Aranızda konuşuyorsunuz Hasan Ören haklı diye 
İSMAİL BİLEN (Devamla) - Sayın Başkanım, sozumu hep Hasan Ören gasbedıyor 
(Mikrofon otomatik cıha2 tarafından kapatıldı) 
HASAN ÖREN (Manisa) - 2 milletvekilinden başka kimse konuşmuyor Nerede Hüseyin Tan

rı verdi9 

BAŞKAN - Sayın Ören, lütfen susar mısınız'' 
MEHMET ÇERÇİ (Manisa) - Biz yetmiyor muyuz sana, biz yetmiyor muyuz7 

HASAN ÖREN (Manisa) - Ne bileyim, sızın de sanki ortaklığınız var ya1 Hayret bir şey' 
BAŞKAN - Sayın Bilen, lütfen toparlar mısınız 
Buyurun 
İSMAİL BİLEN (Devamla) - Değerli arkadaşlar, ben geçen konuşmamda da söylemiştim, yi

ne söylüyorum, Allah'a hamdolsun, hiçbir yere milletvekili olduktan sonra ortak olmadım, hiçbir iş 
takıp etmedim, ihaleye aracılık yapmadım 

HASAN ÖREN (Manisa) - Bilmiyoruz 
İSMAİL BİLEN (Devamla) - Yapan varsa, yaptığını bildiğiniz bir insan varsa, yanınızda ola

cağımı da söyledim 
HASAN ÖREN (Manisa) - Var, var 
İSMAİL BİLEN (Devamla) - Samimiyetimle ifade ediyorum 
HASAN ÖREN (Manisa) - Şimdi vereceğim dosyayı 
İSMAİL BİLEN (Devamla) - Cumhuriyet savcılığına gitmeyi bilmiyorsanız, size yardımcı 

olacağım Ben elını/den tutacağım, yanınızda olacağım, kolunuza gireceğim, sızı götüreceğim 
Değerli arkadaşlar, bir şey daha söylüyorum Kamu ihale Kanunu'nda da hakikaten ciddi ma

nada sıkıntılar var Belediye başkanlarımız, valilerimiz ki Kaldı ki sızın belediye başkanınız, o da 
buradadır, ona da sorabilirsiniz, ciddi manada sıkıntılar var 

MUSTAFA ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) - Sen adliyenin yolunu bilmezsin Ne konuşuyorsun' 
İSMAİL BİLEN (Devamla) - Gerek malzeme alımlarında, gerekse iş yapımlarında ciddi za

man kayıpları var 
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MUSTAFA ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) - Sen avukatlığı bilmiyorsun Sen cubbe giyme
yi bilmezsin Ben senin avukatlığını bilmiyor muyum' 

İSMAİL BİLEN (Devamla) - Buradan dolayı belki deminki konuşmacı arkadaşın "Bu kalkın
ma ajanslarını neden Kamu ihale Kurumunun ve Kanunu'nun dışında tuttunuz''" ifadesi geçmişti 
Bunun için söylüyorum Evet, burada ciddi manada bir zaman kaybı soz konusudur Belki bunların 
da gözden geçirilmesi gerekir Ama, asıl konuya dönecek olursak 

HASAN ÖREN (Manisa) - Neresındesın, neresinde'' Asıl konu bu 
İSMAİL BİLEN (Devamla) - II Genel Meclisinde yaptığınız konuşmalar tutanakta 
HASAN ÖREN (Manisa) - Dosyaları size vereceğim 
İSMAİL BİLEN (Devamla) - Ben, sızın takdirinize sunuyorum 
HASAN ÖREN (Manisa) - Cumhuriyet Başsavcılığına, Ankara'ya şikâyet etmiştim 
İSMAİL BİLEN (Devamla) - Yüce heyetinize de soz vermiştim Orada diyeceksiniz hiçbir şey 

yok, kaldı ki bunun içerisinde CHP var, MHP var, AKP AKP de demiyorsunuz 
HASAN ÖREN (Manisa) - Orada hiçbir şey yok diyor isen, bugün istifa edeceğim, getir Ge

tir bakalım 
İSMAİL BİLEN (Devamla) - Bakın, aynen tutanak]ardaki ifadelerinizi okudum 
HASAN ÖREN (Manisa) Hadi komisyonu kuralım 
İSMAİL BİLEN (Devamla) - Arkadaşlarınıza da sunacağım, gerekirse, Grup Başkan Vekilini

ze de takdim edeceğim Sadece Manısa'dakı ihaleleri Manisalıların almasını da doğru bulmuyorum, 
şık bulmuyorum Çunku, orada yeterli bir rekabet ortamı da oluşmayabilir Diğer ilden, ilçelerden, 
hatta, varsa, yurt dışından insanların da katılması, gerekli rekabet ortamını, şeffaflığı sağlayacaktır 
diye düşünüyorum Eğer "sadece Manisalıların" derseniz, ışie böyle sıkıntılar çıkar 

HASAN ÖREN (Manisa) - Tabu, Siirt'ten gelip Manisa'dan milletvekili olursan, bu sorunlar 
çıkar tabu Tabu Olur mu9 Olmaz 

İSMAİL BİLEN (Devamla) - Değerli arkadaşlar, sözlerime başlarken söylemiştim, Hasan 
Ören Bey'ın taktığı de budur, söyleyecek şeyi de olmadığı zaman, bunu sürekli yapar Takdirlerini
ze arz ediyorum 

Yüce heyetinizi saygılarımla selamlıyorum (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bilen 

ikinci sırada, aleyhte soz isteyen Mehmet Çerçi, Manisa Milletvekili, soz sırasını Salih Kapu-
suz, Ankara Milletvekiline devretmiştir 

Buyurun Sayın Kapusuz (AK Parti sıralarından alkışlar) 

CANAN ARITMAN (izmir) - Manisalılar konuşsun Manisalılar, bırak Manisa milletvekilleri 
konuşsun 

SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım, hepinizi say
gıyla selamlıyorum 

Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi Grubu tarafından getirilen bir araştırma konusuyla ilgili ola
rak yapılan tartışmalan ve kullanılmış olan üslupları da dikkatle takıp etmeye çalıştım Bu konu bir 
müddet öncesinde bir kez daha buraya, gündeme getirilmişti Zannedersem, arkadaşlarımız, belirli 
konuları, bu ve benzeri zeminlerde kamuoyunun dikkatlerine sunmak üzere, biraz da bölgelerine 
mesaj vermek gibi de değerlendirmiş olarak, buraya, gündeme getirmiş olabilir 

Biraz önce yerimden müdahale ettim Değerli bir milletvekili arkadaşım. Grubumuz adına ba
na bir dosya getirdi Getirmiş olduğu dosya, kendisinin de ifade ettiği gibi, ilgili butun birimlere 
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gönderilmiş Takdir edersiniz ki, Türkiye bir hukuk devleti Hukuk devletinde kuvvetler ayrılığının 
bir gereği olarak da, biz, yasama ve denetim yapıyoruz Ayrıca yargımız var, ayrıca yürütmemiz var 

Şimdi, bir konu duşunun ki, ihale yöntemiyle, bir il bünyesinde, bir arsası, geçmişte sanayi ku
ruluşu olarak kurulmuş bir yerin arsası satılıyor AK Parti olarak. Başbakan olarak Ankara'nın mer
kezinde, Türkiye'nin muhtelif yerlerinde yapılmış olan butun ihaleleri, tek tek takıp etmek, kontrol 
etmek, parti olarak bunlara müdahale etmek gibi bir yanlışın içerisinde olmak sizce yakışır mı9 

NAİL KAMACI (Antalya) - Doğrusu aslında o Onu yapacaksınız 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Doğrusu bu derseniz 
NAİL KAMACI (Antalya) Sayın Başbakanın her konudan bilgisi olması lazım 
BAŞKAN - Sayın Milletvekilim, lütfen 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Değerli arkadaşlar 
BAŞKAN - Sayın Kapusuz, lütfen Genel Kurula hitap eder mısınız 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - bir arkadaşımız, duşunun ki bu anlayış içerisinde Ben, bu 

anlayışını kendisinin bir daha gözden geçirmesini tavsiye ederim 
Değerli arkadaşlar, bakınız, biz AK Partiyiz Türkiye'de nerede ve ne zaman olursa olsun. Baş

bakanımızın ilan ettiği gibi, belgesi ve bilgisi Bir zatı alıp gelip de burada "bu şahıs belgedir" der
seniz, anlamsızdır, bu bir Genel Başkana da yakışmamıştır (CHP sıralarından gürültüler) 

CANAN ARITMAN (izmir) - Canlı tanıktan daha iyi belge mı olur1? 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - ilave bir şey söyleyeceğim ilave bir şey söyleyeceğim 

(CHP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Evet, evet, lütfen dinleyin Değerli arkadaşlar, biz denetim 

görevi yapıyoruz Bu konu da bir denetim konusudur 
NAİL KAMACI (Antalya) - Belge orada 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Bu konu da denetim konusudur 
CANAN ARITMAN (izmir) - Canlı tanıktan daha iyi belge mı olur7 Ayıpi Ayıp1 

BAŞKAN Sayın milletvekilleri, lütfen 
AHMET YENİ (Samsun) - Niye rahatsız oldunuz 
NAİL KAMACI (Antalya) - Rahatsızlıkları ortada. Genel Başkan belgeyi gösteriyor 
BAŞKAN - Sayın Yeni 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Açıkça ilan ediyorum, biz, Salih Kapusuz başta olmak üzere, 

milletvekili arkadaşlarım, bakan arkadaşlarım, belediye başkanlarım, teşkilat mensubu, kim olursa 
olsun, bu AK Partiyi kararlamaz 

MEHMET VEDAT YUCESAN (Eskişehir) - Allah, Allah' 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Böyle bir hakkı ve yetkisi de yoktur (AK Parti sıralarından 

alkışlar) Ama, değil mı ki, bir iddianız var, elbette, bilginiz, elinizde belgeniz varsa 
HASAN ÖREN (Manisa) - Evet, var 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Eğer bize güvenmiyorsanız, biz yapmıyorsak, bu memleket

te yargı var, yargıya da mı güvenmiyorsunuz7 

HASAN ÖREN (Manisa) - Yargı kararlan içindeki 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Yargıya da mı güvenmiyorsunuz7 

HASAN ÖREN (Manisa) - Yargıya güveniyoruz 
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SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Lütfen, dikkat buyurun 
MEHMET KUÇUKAŞIK (Bursa) Yasayı değiştiriyorsunuz 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Bak, Hasan Bey 
HASAN ÖREN (Manisa) - Yargıyı söylüyorum, yargıyı, şahsımla ilgili düşünceyi söylemiyorum 
BAŞKAN - Sayın Ören Sayın Ören 
AHMET YENİ (Samsun) - Hasan Bey, dinle, dinle 
HASAN ÖREN (Manisa) - Ben ne yapıyorum9 

BAŞKAN - Lütfen, sayın milletvekilleri 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Bakınız, değerli arkadaşlar, yanı, size şunu söylemek duru

mundayım Arkadaşlar, biz sızı dikkatle, sessizce orada dinledik Bir konuyu gündeme getirdiniz, 
kamuoyunun onunde de bu konuyu tartışıyoruz Tartıştığımız konuda birazcık saygı gösterin, biraz 
dinleyin 

Bakın, ben, açıkça ilan ediyorum. Arkadaşlarımı görevlendirdim, bu dosyayı inceleyecekler, 
taraf olan kurumu da, ilgili olanları da inceleyecekler Yetmedi, bunun gereği olarak, eğer, bu konu
da ihmal varsa -ki, hukuken de böyle bir girişimin katkısı varsa- yapılacak şey şudur Biz, bu araş
tırmayı açarız, incelemeleri yaparız, gereği neyse onu da yerine getiririz 

CANAN ARITMAN (izmir) - Göreceğiz' 
HASAN ÖREN (Manisa) - Sabırsızlıkla bekleyeceğiz' 
MUHARREM İNCE (Yalova) - Bir senedir gündemde 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Ama, koskoca bir Parlamento, yasama görevinin önemli so

rumlulukları ve yenne getirilmesi gerekli olanlarla birlikte denetim yapıyoruz KIT Komisyonumuz 
var. Aynca, denetim yollarının envaıçeşıdını kullanmak mumkun 

Şunu söylemek istiyorum değerli arkadaşlar Biz, bu konularla ilgili olarak Sız, buraya her 
şeyi çıkıp söyleme imkânına sahipsiniz, ancak sızın de dikkatli olmanız, sorumluluğunuzun gereği 
olarak hassasiyet göstermek durumunda olduğunuz bir husus var O da, eğer, bu konularla ilgili ola
rak kararlı duruşunuz yargı tarafından da destekleniyorsa, yargı böyle bir sonuç veriyorsa 

HASAN ÖREN (Manisa) - Evet Aynen öyle 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - takdir edersiniz ki, Anayasa'mız gereği yargı kararları her

kesi bağlar 
HASAN ÖREN (Manisa) - Dosyayı inceleyince göreceksiniz 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - O zaman, suç işleyenlerin cezasını yargı verir Biz de deriz 

ki Arkadaş, sız suç işlediniz, mahkûm oldunuz, bizimle de alakanız yok 

Ama, suçlunun suçu ispat edilinceye kadar "beraatızımmet esastır" diye bir kuralımız var Her 
iddia sahibinin iddiasını doğru kabul edecek olursak veyahut da iddia edilenlerin sonucundan müs
pet anlamda onu destekleyen başka bir şeylere ulaşırsak gereğini yaparız 

Değerli arkadaşlar, ıkı hususa çok hassasiyet gösteriyoruz Bak, bu konuyu sıkça ve mukerre-
ren sız tekrar ediyorsunuz Konuşu Laiklik konusu Bu konuda Başbakanımız, Partimiz, Hüküme
timiz, Meclisimiz ve milletvekilimiz ve Türk milleti sızın göstermiş olduğunuz hassasiyet kadar 
hassasiyet göstermektedir Sızın laik olduğunuz kadar, laiklikle ilgili olarak neyi söylüyorsanız, ne
yi savunuyorsanız, biz, Anayasa çerçevesinde bunun aykırı olan bir tarafını söylem olarak, eylem 
olarak hiçbir yerde onumuze getirip koyamazsınız (CHP sıralarından gürültüler) 

MUHARREM İNCE (Yalova) - Biz rahatsız olmuyoruz, sız niye rahatsız oluyorsunuz? Baş
bakan niye rahatsız oluyor9 
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BAŞKAN - Lütfen, sayın milletvekilleri 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) Haa, rahatsızlığa gelmek Bu bir rahatsızlık değil Rahatsız

lığımızın sebebi şu Sız, sakız çiğner gibi, gereksiz bir şekilde tekrar ediyorsunuz, bınncısı bu 
İkincisine gelince değerli arkadaşlar 
MUHARREM İNCE (Yalova) - "Hem Müslüman hem laik olunmaz" diyen kimdi'» 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, galiba 
MUHARREM İNCE (Yalova) - Ben hem Müslüman'ım hem laıkım 
BAŞKAN - Sayın ince 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - galiba 
MUHARREM İNCE (Yalova) - Sız şimdi laik olduğunuza göre, acaba Müslüman mı değilsiniz9 

BAŞKAN - Savın İnce, lütfen 
NAİL KAMACI (Antalya) - Yanı, konu Manisa Laiklikle ne alakası var bunun9 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Bir daha sorat mısınız9 

MUHARREM İNCE (Yalova) - "Bir insan hem Müslüman hem laik olmaz" dedi Sayın Baş
bakan geçmişte 

BAŞKAN - Savın ince, lütfen 
Sayın Kapusuz, lütfen karşılıklı konuşmayalım 
MUHARREM İNCE (Yalova)- Yanı, bizde diyoruz ki, bir insan hem Müslüman hem laik ola

bilir Sız ne diyorsunuz9 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, arkadaşlarımızın zannedersem ya bilgi ek
sikliği veyahut da mantık olarak yaklaşım hataları var 

Değerli arkadaşlar, Müslümanlığın karşılığı laiklik değildir 
MUHARREM İNCE (Yalova) - Başbakan dedi bunu, biz demedik 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Eğer, inanan-man mayan derseniz, Müslüman veyahut da 

kâfir ayırımını koyarsanız, o kuralı sız kendiniz tayın edersiniz 
MUHARREM İNCE (Yalova) - Sayın Kapusuz, bunu biz demedik ki' 
CANAN ARITMAN (izmir) - Onun için şemsiyeyle dolaşıyor Başbakan değil mı9 Yağmur

suz havada niye şemsiyeyle dolaşıyor ki9 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Bir insanın Müslüman olması başka bir şey, bir rejimin, bir 
devletin laik olması başka bir şey (AK Parti sıralarından "Bravo" seslen, alkışlar) İnsan laik ola
maz, ama, laik bir kurumu savunur, laik bir devleti savunur Bu başka bir şey 

TUNCAY ERCENK (Antalya) Suç işliyorsunuz, suç Suç işliyorsunuz 
BAŞKAN - Sayın Ercenk, lütfen 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Bu başka bir şey 
MUHARREM İNCE (Yalova) Ben laıkım ve Müslüman'ım 
BAŞKAN - Sayın ince 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Bu sızın tercihiniz Bakınız kurumsal olarak 
MUHARREM İNCE (Yalova) - Senm de bunu demen lazım, herkesin demesi lazım Olur mu 

öyle şey (AK Parti sıralarından gürültüler) 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Arkadaşlar, işte 
MUHARREM İNCE (Yalova) - Mecbunyet var, anayasal mecburiyet var Laik olmak zorun

dasınız 
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SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Değerli arkadaşlar 
HASAN ÖREN (Manisa) - Salih Bey, nereye çektiniz mevzuyu1? 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, konuya geliyorum Değerli arkadaşlar, 

konuya geliyorum 
FERİT MEVLUT ASLANOÖLU (Malatya) - Manisa'ya gel, Manisa'ya 
BAŞKAN - Sayın Aslanoğlu 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Konuya geliyorum 
MUHARREM İNCE (Yalova) - Yolsuzluğa gel, yolsuzluğa 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Bakınız 
BAŞKAN - Sayın Kapusuz. lütfen toparlar mısınız 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Eğer bu söylediklerinizi ispat ederseniz, alnınızdan öperiz 

Ama, oturduğunuz yerden, yolsuzluktan, haksızlıktan konuşursanız, bunu, yüzünüze de cevabının 
doğrularını çarparız Bu kadar açık (AK Parti sıralarından alkışlar) 

HASAN ÖREN (Manisa)- Hadi komisyonu kuralım 
MUHARREM İNCE (Yalova) - Sayın Kapusuz, ben Manisa'ya gittim 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Bu kadar açık 
MUHARREM İNCE (Yalova) - Sayın Oren'le Manisa'ya gittim 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Bu kadar açık Dolayısıyla, burada polemik yaparak bir yere 

varmayacağınızı bilin 
Değerli arkadaşlar, şunu açıkça söylüyorum Sız burada ne iddia ederseniz, biz onun üzerinde 

çalışır, inceler, cevabını da verınz 
HASAN ÖREN (Manisa) - Komisyonu kurmazsınız' 
BAŞKAN - Sayın Ören 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) Haa, ihtiyaç varsa kurarız 
HASAN ÖREN (Manisa) - Hadi kuralım Dosya burada (AK Parti sıralarından gürültüler) 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) Şimdi, sızın iddianız, eğer incelenmeye, araştırmaya değer 

bulunursa gereğim yapacağımızı söyledim 
HASAN ÖREN (Manisa) - Benim iddiam değil, Danıştayın verdiği karar 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Efendim 
HASAN ÖREN (Manisa) - Benim iddiam değil 
BAŞKAN - Sayın Ören 
SALIH KAPUSUZ .(Devamla^ - Ya, onaman 

HASAN ÖREN (Manisa) - Hâkimlerin verdiği karar, Danıştayın verdiği karar, iddia değil 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Ya, bakın arkadaşlar, bir mahkeme karan varsa, ne istiyorsun 

benden ya7 Bu Meclisten ne istiyorsun o zaman sen'' Bir mahkeme kararı varsa, bu Meclis ne ya
pacak'' Herkesi bağlar 

HASAN ÖREN (Manisa) - işte, o belediye başkanı 1,7 trilyon vererek davayı geriye çekmiş
tir Onu söylüyorum ben (AK Parti sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN - Sayın Kapusuz, lütfen tamamlar mısınız 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - işte, bakın, değerli arkadaşlar, değerli arkadaşlar, arkadaşla

rın amacı başkaysa, uzum yemek değil bağcıyı dovmekse, uzum yemek değil de bağcıyı dovmek-
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se, fevkalade yanlış bir yola girersiniz (Gürültüler) O zaman bizden katkı bulamazsınız Ama, ama
cınız uzum yemekse, orada katkımız olur 

AHMET YENİ (Samsun) - İSKİ önünüzde duruyor ISKI'yı vatandaş unutmadı' 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Sızın ifadenizden, eğer olayı kişiselleştirmek varsa 
HASAN ÖREN (Manisa) - Hayır, hayır' 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - "yargının yapabileceği bir şey yok" diyorsanız, biz ne ya

pabiliriz9 

HASAN ÖREN (Manisa) - AKP belediye başkanı var1 AKP belediye başkanı' 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Sonuç olarak şunu söylüyorum değerli arkadaşlar Biz, AK 

Parti olarak 
TUNCAY ERCl'NK (Antalya) - Çorum'u da anlat, Çorum "u' 
SALTH KAPUSUZ (Devamla) - Biz, AK Parti olarak (CHP sıralarından gürültüler) 
TUNCAY ERC1.NK (Antalya) - Çorum1 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Evet, yargı neyi vermışse, karar o 
BAŞKAN Sayın Kapusuz, niye karşılıklı konuşuyorsunuz9 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Hayır, hayır Yargı kararı 
HASAN ÖREN (Manisa) - Daha yargının verdiği yürütmeyi durdurmayı uygulamıyorsunuz ya1 

TUNCAY ERCENK (Antalya) - Çalışıyorlar' 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Ya. arkadaşlar, arkadaşlar (CHP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN - Sayın Kapusuz, lütfen toparlar mısınız 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Topluyorum Sayın Başkan 
Arkadaşlarımız, kuralları hep kendi arzularına göre olsun Mahkeme sureci bitmemişse, so

nuç lan mamı şs a, bir mahkeme kararı Yargıtay surecini tamamlamamışsa, hatta davalar, daireler ku
rulup sonuçlanmamışa, bir iddia sahibi veyahut da bir suçlu ısnadıyla muhatap olan insan bu sure
ci devam ettiriyorsa, sız hâlâ "bu karar vardır" diyemezsiniz ki' 

CANAN ARJTMAN (izmir) - O zaman Şemdinli Komisyonunu nasıl kurdunuz9 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Bir yargı kararının nasıl kesinleşeceği, herkes tarafından bi
linmeli, ona göre de konuşulmalıdır (Gürültüler) 

Değerli arkadaşlar, AK Parti sonuna kadar ak'hğmı, ak olma surecini devam ettirecektir 
NECATI UZDIL (Osmaniye) - Yok, yok' Bürokraside açığa alma var, açığa alma1 Açığa ala

caksın' 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Bu itham ve bu iddialarla AK Partiye bir şey bulaştıramazsı
nız Bir şey bulaştıramazsınız. 

NECATİ UZDIL (Osmaniye) - Soruşturma geçireni açığa alacaksın' Niye oturtuyorsunuz9 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Şimdi, bu ve benzen konularla ilgili olarak, kamuoyunun hu
zuruna her zaman çıkıp doğrulan savunma noktasında kararlılığımızı herkes bilmeli, inşallah, gele
cekte de sizler bunu teyit edeceksiniz 

Teşekkür edıyoıum (AK Parti sıralarından alkışlar) 
CANAN ARITMAN (izmir) - Millet sızı süpürecek bu Meclisten, süpürecek1 Bir dahaki se

çimde 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Karar yeter sayısı 
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BAŞKAN - Öneriyi oylarınıza sunuyorum 
HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Başkan, bir dakika 
BAŞKAN - Bir saniye Sayın Koç 
HALUK KOÇ (Samsun) - Karar yeler sayısı istediler de 
BAŞKAN - Arayacağım 

SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Sayın Başkanım, oylamaya geçildikten sonra karar yeter sayı
sı mı olur'' 

BAŞKAN - Onenyı oylarınıza sunuyorum Kabul edenler Kabul etmeyenler 
HASAN ÖREN (Manisa) - Niye el kaldırmıyorsun'' Kaldırmıyorsun bak elim Niye'' Sen de 

biliyorsun yolsuzluk olduğunu 
BAŞKAN - Sayın Ören 
HASAN ÖREN (Manisa) - Bu kayıtlara geçsin Kaldır elini, kayıtlara geçsin 
MEHMET ÇERÇİ (Manisa) - Sen Genel Başkanınla 
HASAN ÖREN (Manisa) - Nerede başka Manisa milletvekilleri'' 
MEHMET ÇERÇİ (Manisa) - Senden ını korkacağız9 

HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Başkan, çoğunluk yok 
MUHARREM İNCE (Yalova) - Ya, Genel Başkanla arasından sana ne9 ister düzelir ister bo

zulur O bizim kendi sorunumuz, sana ne9 Sana ne9 Sen de git yalakalık yap da MYK'ya g"" 
HASAN ÖREN (Manisa) - Bana bir donem yeter, sen kendine bak1 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, karar yeter sayısı yoktur 
Birleşime on dakika ara veriyorum 

Kapanma Saati: 15.50 
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UÇUNCU OTURUM 
Açılma Saali: 16.03 

BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT 
KÂTİP ÜYELER: Ahmet Gökhan SARIÇAM (Kırklareli), Türkan MİÇOOĞULLARI (İzmir) 

BAŞKAN -Türkiye BuyukMillet Meclisinin İ9'uncu Bırleşımı'nın Uçuncu Oturumu'nu açı
yorum 

MUSTAFA ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) - Sayın Başkan, bir şey söylemek istiyorum 
V. - ÖNERİLER (Devam) 

A) SİYASI PARTİ GRUBU ÖNERİLER! (Devam) 
I - (10/381) esas numaralı Meclis araştırma önergesinin on görüşmesinin görüşme gunune 

ilişkin CHP Grubu önerisi (Devam) 
BAŞKAN - Cumhuriyet Halk Partisi Grup Önerisinin oylamasında karar yeter sayısı buluna

mamıştı Şimdi, önergeyi tekrar oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısı arayacağım 
Kabul edenler Kabul etmeyenler 
Sayın milletvekilleri, ıkı Katıp Uye arasında anlaşmazlık olduğu için elektronik cihazla oyla

ma yapacağız 
Uç dakika sure /eriyorum 
(Elektronik cihazla oylamaya başlanıldı) 
MUSTAFA ERDOÛAN YETENÇ (Manisa) - Sayın Başkan, Sayın Bilen buyuk hukukçu ol

duğunu iddia etti ve Sayın Oren"e hukukçu olarak yardım etmek istediğini ifade etti 
BAŞKAN - Sayın Yetenç, lütfen, böyle bir usulümüz yok 
MUSTAFA ERDOÛAN YETENÇ (Manisa) - Sayın Bılen'ın böyle bir şey söylemeye hakkı 

yok Sayın Bilen, kısa pantolonla gezerken biz Manisa'da hukukçuluk yapıyorduk 
BAŞKAN - Lütfen, Sayın Yetenç . 
MUSTAFA ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) - Sayın Oren'ın böyle bir yardıma ihtiyacı yok 
BAŞKAN - Sayın Yetenç, lütfen yerinize oturur musunuz 
MUSTAFA ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) - Böyle bir usulümüz olmadığını ben de biliyo

rum, ama tutanaklara geçsin diye söyledim 
(Elektronik cihazla oylamaya devam edildi) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, karar yeter sayısı vardır, önen reddedilmiştir 
Adnan karar geıeğınce sozfu sorman görüşmüyor ve gündemin "Kanun Tasarı ve îcfcııtîen ı/e 

Komisyonlardan Gelen Diğer işler" kısmına geçiyoruz 

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

/ - Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Danış ve ibrahim Kosdere mn Gelibolu Yarımadası 
Tarihî Millî Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (Kamu İhale 
Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/212) (S Sayısı 305) 

BAŞKAN - 1 'ıııcı sırada yer alan kanun teklifinin gen alınan maddeleri ile ilgili komisyon ra
poru gelmediğinden teklifin görüşmelerini erteliyoruz 
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2'ncı sırada yer alan, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine ilişkin Kanun Tasarısı ile 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz 

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

BAŞKAN-Komisyon'' Yok 
Ertelenmiştir 
3'uncu sırada yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri 

Hükümeti Arasında Yayılmanın Önlenmesi Amaçlarına Yönelik Yardım Sağlanmasının Kolaylaştı
rılması İçin işbirliğine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz 

3 - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hukumeıı Arasında 
Yayılmanın Önlenmesi Amaçlarına Yönelik Yardım Sağlanmasının Kolaylaştırılması için işbirliğine 
ilişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (I/III5) (S Sayısı 1147) 

BAŞKAN Komisyon'' Yok 
Ertelenmiştir 
4'uncu sırada yer alan, İstanbul Milletvekili Tayyar Altıkulaç'ın, Yükseköğretim Kurumları 

Teşkilatı Kanunu Yükseköğretim Kanunu Kamu Malı Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Telsiz Kanu
nu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanu
nun Geçici 1 inci Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Teklifi ile Millî Eğitim, Kül
tür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz 

4 - istanbul Milletvekili Tayyar Allıkulaç m. Yükseköğretim Kuıumları Teşkilatı Kanunu 
Yükseköğretim Kanunu Kamu Malı Yönelimi ve Kontrol Kanunu, Telsiz Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kaı aı namelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Geçici 1 inci 
Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Teklifi ile Millî Eğitim Kuttur Gençlik ve Spor 
Komisyonu Raporu (2/886) (S Sayısı 1256) (x) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde 
1 'mcı madde uzennde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına yapılan konuşma tamamlanmıştı 
Şimdi, soz sırası, Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Süleyman Sarıbaş'a aittir, Malatya Mil

letvekili 
Buyurun Say m Sarı baş 
ANAVATAN PARTİSİ GRUBU ADINA SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Sayın Başkan, 

çok teşekkür ediyorum 
Millî Eğitim Komisyonu Başkanımız ve istanbul Milletvekilimiz Tayyar Allıkulaç Beyefen-

dı'nın vermiş olduğu kanun teklifi üzerine. Anavatan Partisi Grubunun, Pıncı madde üzerindeki 
görüşlerini açıklamak üzere soz aldım Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum 

Konuya geçmeden önce, bugün, çok sayıda bu 4/C'ye göre çalışan ve mağdur olduklarını soy-
'rcytt.'^Jan^JfdfmiKdjmımrc^^&mı.^Lrfjırtf^ VrâKltotreiı.'lstiiüaiiKrı-
tısı çoğunluğuna, grup başkan vekillerine ve milletvekili arkadaşlarımıza söylüyorum, bu arkadaş
larımız çok mağdur, bunlar özelleştirme mağduru, sayılan da çok değil, çoğu yüksekokul mezunu, 
lise mezunu, 450 milyon liraya, en alı görevlerde çalışıyorlar Dedikleri şu "Devletimiz, Hüküme
timiz geçici işçilere dahi kadro verirken, bizler kadrolarımızdan olduk, bizleri unutmasınlar" Bunu, 
onların adına sizlere söylüyorum Keza, bu, geçici işçilere kadro verme meselesinden, birçok yöre
mizde orman işçilerimiz altı ayı doldurmadan şey yapıyorlar, öyle bir düzenleme yapılıyormuş, al
tı ayı doldurmayanlara, yıllık çalışmada Bunları da, mağduriyetlerinin önlenmesini, en azından, 
özellikle TRT'de çalışan geçici işçilerimizin de bu kapsama alınmasını Hükümetten talep ediyorum 

(x) 1256 S Sayılı Basmayazı 14/11/2006 tarihli 18 inci Birleşim Tutanağına eklidir 
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Değerli arkadaşlar, konuştuğumuz kanun, yeni kurulan 15 üniversitemize rektör atanmasıyla il
gili bir teklif Bundan bir ay evvel Amerika'daydım, bir üniversiteye, Bımgenton Üniversitesine git
tim, Rektör Yardımcısıyla da yemek yeme fırsatı buldum ve şöyle dedim Nasıl atarsınız rektörünü
zü, üniversitenizin sistemi nedir diye sordum Aynen şöyle söyledi, dedi ki "Bir üniversite, bulun
duğu ılın veya eyaletin sosyal hayatına, sanayi hayatına, kultur hayatına katkı sağlamak için, o ılın 
aydınlanması, o ılın çağdaşlaşması ve o ile menfaat sağlamak, yanı, kalkınmasına menfaat sağla
mak, kültürüne menfaat sağlamak için kurulan kurumlardır Dolayısıyla, ılın sosyal hayatıyla, ılın 
kultur hayalıyla, ılın insan hayatıyla doğrudan ilgilidir Eğer, bir ilde veya eyalette, üniversiteyi, bu
lunduğu ılın halkıyla, sosyal hayatıyla bu tun leştıremıy orsanız, bu üniversiteden yeterli katkıyı ala
mazsınız Onun ıçm" dedi "bir üniversite kurarken bir ile, bir eyalete, öncelikle o ılın ilen gelenle
rinden oluşan bir ırutevellı heyet kurarız Bu heyetin başı devlettir, bunun kaynağını veren veya 
eyalet bütçesidir, o halde, eyaleti temsılen vah, bu mütevelli heyetin başkanıdır Demokrasi adına 
seçilmiş belediye b.ışkanı bunun başkanıdır En çok vergi veren o eyalette uç kışı bu mütevelli he
yetin üyesidir O üniversiteye katkı sağlayan -yanı, ekonomik olarak, fiziki anlamda, başka anlam
larda katkı sağlayar kişiler de- bu mütevelli heyetin üyesidir Mütevelli heyet, önce bir genel mu
dur atar Üniversitenin genel muduru, üniversitenin fiziki yapısına, ekonomik, malı yapısına, her 
turlu şey genel müdürden sorulur ve bu mütevelli heyet bir de rektör atar Rektör de, sadece, bilim
sel ve akademik çalışmaları koordıne eden, kontrol eden, oğrelım programlarını orlaya koyan bir 
kurulla bu üniversiteyi yönelir Dolayısıyla da, üniversite, böyle bir mütevelli heyeti kapsamında, o 
ılınoz varlığı, oz malı olarak o ille bütünleşir" dedi işte, üniversiteden beklenen amaç bu 

Şimdi biz neyi tartışıyoruz9 Biz şunu tartışıyoruz Bu üniversitelere rektörleri YOK mu atasın, 
hükümet mı atasın? Yanı, öyle bir tartışmanın içerisindeyiz ki, konunun ozunu ve esasını bir kena
ra bırakıp, yanı, o illerimize kurduğumuz üniversitelerin, o ılın insanlarıyla, o ılın sosyal yapısıyla, 
o ılın kültürüyle, o ılın sanayisiyle nasıl bütünleşeceği projelerini bir tarafa bırakmışız Uğraştığı
mız şey Rektörü şu mu atasın, bu mu alasın' Eğer, hakikaten, o ille bütünleşmeyi sağlayamayacak, 
o ilden kopuk, o ılır sosyal hayalına katılmayan, kültürel hayatına katılmayan, sanayisine katkı sağ
lamayan, o ılın insanlarının aydınlanmasına, çağdaşlaşmasına, fıkır anlamında katkı sağlayamayan 
üniversiteler kuracaksak, topluma kapalı, tamamen kışla usulü, kimseyle irtibatı olmayan üniversi
teler kuracaksak, rektörünü YOK atasa ne olur, hükümet atasa ne olur1 Yanı, biz, ışın esasını kaçır
mışız, ışın tali boytıtuyla uğraşır dunıma gelmişiz 

Önümüzde bir Anayasa var ve Anayasa, üniversitelerin planlanmasını, efendim, denetlenmesi
ni, kurgulanmasını 131'ıncı maddemiz- YOK diye bir kuruma vermiş ve bu Kurum, tahmin ediyo
rum, yirmi dört senedir hayatımızda, üniversitelerimizi düzenliyor, denetliyor 

Şimdi, ben, buradan Orta Doğu Teknik Üniversitesine gidiyorum -oğlum orada okuyor- kapı
dan dört tane nöbetçiye kimlik göstermeden giremiyorum Mutlaka, kontrol altında Kimsenin gire
mediği, vatandaşa kapalı üniversiteler hâline getirmişiz Bımgenton Üniversitesini gordum, dört ta
ne bulvar, yol gtrıyor üniversiteye, kimse kimseye bir şey sormuyor Halkla bütünleşmiş üniversi
te işte, böyle üniversiteler lazım 

Şimdi, bu 131 inci madde kapsamında, YOK anlamında -YOK'e karşı olduğumdan falan de
ğil, ama, uygulama anlamında- gerçek manada üniversitelerimizi, sanayimizle, kültürümüzle, hal
kımızla, toplumumuzun aydınlanması yolunda bir bütünleşme sağlayabildik mı1 İstediğimiz üni
versiteden istediğimiz amacı, bu milletin vergileriyle kurduğumuz üniversitelerden milletin arzu et
tiği amacı hâsıl edebildik mû Mesele, bu Mesele, üniversitelerimizi, bilimsel anlamda ozgur, aka
demik anlamda ozgur, idari anlamda ve malı anlamda, o ılın hayırseverlerıyle, o ılın değerleriyle 
özerk hâle getirebildik mı9 Hayır Ne yaptık Lıseleştırdık Merkezi bir sistemimiz var Merkezî sis
temin ültimatomlarına göre yönetilen üniversitelerimiz var Halktan kopuk, halkın değerlerinden 
uzak, halkın yaşantısından âdeta uzak kalmış bir üniversitemiz var Kültürlerim de halkın kulturuy-
le de butunleştırememışız Kaldı ki, bu üniversitelerimiz, halkın aydınlanmasına da, kültürünün ge
lişmesine de hiçbir katkı sağlayamaz duruma gelmiştir 
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Şimdi, bu yapıyı değiştirmek lazım Ne lazım9 Bu yapıyı yeniden kurgulamak, yeniden yap
mak lazım Bir YOK reformu, üniversite reformu yapmak lazım Biz, bunları yapmıyoruz Yaptığı
mız şey şu Rektörü biz mı atayalım YOK mu atasın7 YOK de atasa bu ülkenin insanlarından ata
yacak, hükümet de atasa sonuçta bu ülkenin insanlarından atayacak ve kariyeri olan insanlardan ata
yacak Yanı, en azından profesör olacak herhalde bu insanlar, en azından belli bir kıdemi olacak, 
devlet tecrübesi olacak Dolayısıyla, bu tur tartışmalara, iktidar partimizin ve ana muhalefet parti
mizin, sanki bir şeyler oluyormuş gibi gözden kaçırarak, sadece bu tur tali tartışmalarla bir seneyi 
boşa harcadık diye düşünüyorum 

Gelin şu YOK reformunu üniversiteler reformu yapalım, bu ülkenin geleceği adına yapalım, 
konsensüsle yapalım Yanı, üniversitelerimiz, acaba, iktidarın emrine mı girer veya iktidar, üniver
sitelere tahakküm mu eder9 Olmasın, o da olmasın, ozgur olsun üniversitelerimiz, kendi içlerinde 
ozgur olsun, siyası baskılar olmasın Ama, lütfen, onları da, artık, toplumla, toplumun kültürüyle, 
değerleriyle, toplumun kalkınmasıyla ilgilenen üniversiteler haline getirelim 

Dolayısıyla, biz, taa baştan ben söylüyoruz, bizi, hükümetin ataması veyahut da YOK'un ata
ması çok fazla ilgilendirmiyor, kurucu rektörleri çok fazla BIZI ilgilendiren şey, bu üniversite sis
temimizin, YOK sistemimizin, yanı, yükseköğrenim sistemimizin, yeni baştan, çağdaş bir yapılan
mayla, toplumun kabul edeceği, bir konsensüsün oluşacağı bir yapılanmayla yeniden yapılanması
nı sağlamaktır 

Şimdi, Sayın Başkanımın getirdiği teklif, 4 taneyi hükümet belirlesin, Sayın Bakan belirlesin, 
efendim, YOK bunlardan 2 tanesini atasın şeklinde Bu doğru değil Yanı, siyası iradeyi bürokratik 
iradenin denetimine tabı tutmak hangi demokraside var9 Hükümet siyası iradeyi, millî iradeyi tem
sil ediyorsa -ki, ediyor, etmesi lazım- o zaman, bürokratik iradeye, yanı YOK'e teklifte bulunan si
yası irade mı olmalı, yoksa siyası iradeye, hâkimiyetimıllıyeyı temsil eden siyası iradeye teklifte bu
lunan bürokratik irade mı olmalı9 Ha, bu değiştirilecek dendi. Sayın Kapusuz "Bir önergeyle değiş
tireceğiz " dedi Yalnız, o önergede de katılmadığımız bir nokta var Şimdiye kadar, ana rektörleri, 
asıl rektörleri, üniversite rektörlerini, YOK, salt çoğunlukla belirlerken, şimdi bunu dörtte 3'e ge
tirmenin Anayasa'ya uygun bir tarafı var mı9 Böyle bir şey Yanı, kurucu rektörü dörtte 3'le be
lirleyeceksiniz 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
HACI BİNER (Van) - Daha evvel atandı, aynı şeyi atayalım mı diyorsunuz9 

BAŞKAN - Sayın Sarıbaş, lütfen toparlar mısınız 
Buyurun 
SÜLEYMAN SARTBAŞ (Devamla) - Asıl rektörleri salt çoğunlukla belirleyen YOK, kurucu 

rektörleri dörtte 3'le belirleyecek Niye9 Çunku, 7 tane uycyı hükümet atıyor, o 7 üyeden en az 2 
tanesi de dahil olmadığı takdirde, bir pazarlık olsun Bu yanlış arkadaşlar, bu yanlış1 Ya kapsamlı 
bir YOK reformu yapalım ya da bırakın, yapamıyorsanız bırakın, mevcut haliyle YOK belirlesin, 
size sunsun, sız de Cumhurbaşkanına gonderm, ama, boylc salt çoğunluklar, nitelikli çoğunluklar 
falan aramayın Nitelikli çoğunluklar Ne amaçla nitelikli çoğunluk arayacaksınız9 Şimdi, Anaya
sa diyecek, Anayasa Mahkemesi diyecek, diyecek ki, asıl rektörlerin atanmasında salt çoğunluk ye
tiyor da, bu kurucu rektörde niye nitelikli çoğunluk9 

SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Orada, üniversitenin senatosunun seçimi var 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Devamla) Efendim, tamam da, senatonun seçtiklerini dahi YOK 

salt çoğunlukla eleyebılıyorsa, kendi seçtiklerini de herhalde salt çoğunlukla seçebılmelı Burada 
bir nitelikli çoğunluğa falan gerek yok Bu nitelikli çoğunluk da Anayasa'ya aykırı olur, ama, bir an 
önce bu rektörler atansın, bir an önce bu üniversiteler hayata geçsin, çunku, hakikaten, bu ülkede, 
1 milyon 800 bin öğrenciden 1 milyon 500 bini üniversite kapılarından donduruluyor ve onlara, sız 
işe yaramazsınız deniliyor Böyle bir hakkımız yok, böyle bir hukukumuz yok Onun için, bu kanu-
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nun, bir an önce, doğru bir şekilde, Anayasa'ya uygun bir şekilde, tabu, bundan evvel de bir YOK 
reformunu, adam gibi bir YOK reformunu bu milletin onune koyarak, üniversiteyle halkı bütünleş
tiren bir anlayışı hâkim kılarak yapmamız gerekiyor 

Hepinize saygııar sunuyorum (Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Sanbaş 
Madde uzennde, şahsı adına soz isteyen Ömer Ozyılmaz, Erzurum Milletvekili Yok 
Aydın Dumanoğlu, Trabzon Milletvekili Yok 
Alaettın Güven, Kütahya Milletvekili 
Sayın Güven, buyurun (AK Parti sıralarından alkışlar) 
ALAETTIN GÜVEN (Kütahya) - Sayın Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım, görüş

mekte olduğumuz 1256 sıra sayılı, İstanbul Milletvekili Tayyar Allrkulaç'ın, Yükseköğretim Ku
rumları Teşkilatı Kanunu ve Yükseköğretim Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmündeki Ka
rarnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Geçici l'ıncı Maddesinin Yeniden Düzen
lenmesine Dair Kanun Teklifi hakkında soz almış bulunuyorum şahsım adına, hepinizi, en derin 
sevgilerimle, saygılarımla selamlıyorum 

Değerli arkadaşlarım, bu teklifin yolculuğu diyebileceğimiz serüvenin başlangıcı, AK Partinin 
eğitime ve eğitim kurumu içinde üniversitelere verdiği önem ve ehemmiyetle başlamaktadır Çağ
daş uygarlık yolunda üniversitelerin taşıdığı anlamı her platformda ifade eden iktidarımız, bunun 
göstergesi olarak, var olanlara ilaveten 15 yeni üniversiteyi 15 ilimizde kurma çalışmasını hep be
raber başlatmış, hep beraber de bunu gerçekleştirdik ve kurduk 

73 milyonun goz ardı etmediği, edemeyeceği bir gerçek, her üniversite bir dünyadır, ufuktur, 
aydınlık yarınlardır ve geleceğimizdir Bilindiği gibi, bu yolculukta 30/12/2005 tarihinde 5447 sa
yılı Yasa'yla I5ıın versıteyı kurduk Yasa'nın geçici l'ıncı maddesiyle kumcu rektör ataması tek
rar görüşülmesi için Cumhurbaşkanımız tarafından tekrar gen gönderildi Tekrar görüştük, onaya 
gönderdik 1/3/2006 tarihinde, kurucu rektörlerin ıkı yıl için Milli Eğitim Bakanı ve Başbakanımı
zın önereceği uç ısım arasından Cumhurbaşkanınca atanması hukmu karara bağlandı Ancak, 
4/5/2006 tarihinde Anayasa Mahkemesince iptal edildi 

Ancak, değerli arkadaşlarım, akan hayat içinde görevimiz problemleri çözmek insanın diğer 
adı da, herhalde, "problem çözen varlık" olsa gerektir diye düşünüyoruz ve bu problemin çözülme
si gerekir Ancak, kurulan bu üniversitelerimiz hakkındaki kurucu rektörlerin ataması konusunda ip
tal kararı, ardından da bir hukuki boşluk doğurduğu muhakkak Bu nedenle, yem düzenlemeye ih
tiyaç duyulmuş ve bu kanun teklifi hazırlanmıştır 

Bu teklifin yasalaşmasıyla sorun çozume kavuşacak, ayrıca, kamuoyunda ve akademik çevre
lerde yaşanan huzursuzluk giderilmiş olacaktır Hepimizin ittifakla kabul edebileceği gibi, bugünkü 
YOK Kanunu ve mevcut YOK yapısıyla, üniversitelerin özerkliğinden bahsedilemez Bugün, Tür
kiye'nin çağdaşlaşmasına, ilerlemesine, gelişmesine engellerden biri bu olsa gerek diye duşunuyonım 

Anayasa değı;ıklığı yapılarak, dünyayla yarışan üniversitelerin yaratılması gerekir Aslında, 
yeni kurulan üniversitelere yapılacak rektör atamalarında yaşanan sorun da bu YOK Kanunu ve 
YOK kurumunun antidemokratik yapısından kaynaklanmaktadır Her şeyin demokratik kurallar 
içerisinde işlediği kurumlarda ciddi sorunlar yaşanmaz YOK de, diğer kurum ve kurullar gibi bu 
ülkenin bir kurumudur, bu ülkenin kanunlarına tabıdır her şeyden önce Hukuksal sorunların, boş
lukların giderileceği yer de Türkiye Buyuk Millet Meclisidir Görüşmekte olduğumuz bu teklifle, 
bu sorun da çözülecek 

Teklifin, yasalaştığı takdirde, ülkemize, üniversitelerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni edi
yor, saygılar sunuyorum (AK Parti sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN Teşekkür ediyorum Sayın Güven 
Madde üzerinde, şahsı adına soz isteyen Alı Aydınlıoğlu, Balıkesir Milletvekili 
Sayın Aydınlıoğlu, buyurun (AK Parti sıralarından alkışlar) 
ALI AYDINLIOĞLU (Balıkesir) - Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar, görüşülmekte olan 

Yükseköğretim Kanunu'nun I 'inci maddesi üzerinde, şahsım adına soz almış bulunuyorum Hepi
nizi saygıyla selamlıyorum 

Yükseköğretimin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması konusunda, Hükümetimizin butun çalış
malarını rektör seçimine kilitlemesi, gerçekten buyuk bir talihsizliktir Zira, bu donemde. Hüküme
timiz, 15 devlet üniversitesi yanında, 2 vakıf üniversitesi kurmuş, ayrıca, meslek yüksekokulları ha
riç olmak üzere, 145 yükseköğretim biriminin kurulmasına neden olmuştur 5 vakıf üniversitesi de 
kurulma aşamasına gelmiştir Yine yükseköğretimin desteklenmesi ve nitelikli insan gucu yetiştiril
mesi amacıyla şimdiye kadar verilen yurt dışı burs ve kontenjanlarının sayısı, geçmiş iktidarlar dö
nemiyle kıyaslanacak olursa, çok yüksek oranda artırılmıştır 2006 yılından başlamak üzere her yıl 
I 000 öğrencinin, beş yıl içinde de toplam 5 000 öğrencinin yurt dışına master ve doktora öğrenim
lerini görmek için, geçmiş dönemlerdeki gibi, sadece gitmesi planlanmamış, bizzat uygulamaya ge
çilmiştir Her turlu engellenmelere rağmen 15 yeni üniversitenin rektörünün atandığında, 20 305 
akademik, 8 426 idari ve 175 döner sermaye olmak üzere toplam 28 906 gencimizin ve vatandaşı
mızın da üniversitelerimizde görev yapma imkânına kavuşacak olması çok önemlidir 

Değerli arkadaşlarım, sürekli olarak bilimsel ve idari özerklikten bahsetmekle birlikte, YOK bu 
yapısıyla olduğu surece, bunun gerçekleşmesi mumkun görülmemektedir Biz YOK'e karış değiliz, 
ancak her konuda olumlu ya da olumsuz Hükümetimizin aldığı her karara karşı çıkan YOK'un, bu 
Kanun'a, en azından Hükümetin verdiği katkı kadar katkı vermesi gerekmez mıydı9 Evet, YOK'un 
het şeye karşı çıkması sadece yükseköğretim sistemini değil, eğitim sisteminin butununu etkilemek
te ve bilimde gelişimin ve ilerlemenin onunu kesmektedir ve sayılarının çokluğu ile her zaman 
övündüğümüz ve gurur duyduğumuz gençlerimizin de, maalesef, moralini ve umudunu kırmaktadır 

Değerli arkadaşlarım, 1 Mart 2006 tarihinde, 15 yeni üniversitenin kurulmasıyla ilgili kanun 
çıkarıldı, ancak 4 Mayıs 2006 tarihli kararla, Anayasa Mahkemesi, bu Kanun'un geçici I 'inci mad
desini iptal ettiğinden dolayı, o günden bugüne kadar rektörlerin atanması hususunda gerçekten hu
kuki bir boşluk doğmuş ve hukuki bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmuştur Hazırlanan bu kanunla da, 
hem bu hukuki boşluğun kapatılması amaçlanmış hem de yeni kurulan 15 beş üniversitenin kurucu 
rektörlerinin seçiminde Yükseköğretim Kuruluna da, gerçekten, yetkiler tanınmıştır Kaldı ki, önce
ki uygulamalarda da kurucu rektörler, Başbakan ve Millî Eğitim Bakanının önerisiyle Cumhurbaş
kanı tarafından seçilmekteydi Şu anda görüştüğümüz Kanun da, 5467 sayılı Kanun'la ilgili Anaya
sa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda atama surecine Yükseköğretim Kurulunu da dahil et
miştir Ancak, Cumhurbaşkanının çekinceleri dikkate alınarak hazırlanmıştır 

Bu kanunun üniversitelerimize, bilim dünyamıza ve ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını temen
ni ediyor, hepinize saygılar sunuyorum (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Aydınlıoğlu 
Madde üzerinde, şimdi, on dakika sureyle soru-cevap işlemi yapılacaktır 
Soru sorma suresi beş dakikadır 
Sayın Işık, buyurun 
AHMET TŞIK (Konya) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum Sayın Bakanımdan seçim bölgem

le ilgili sualim olacak 
Sayın Bakanım, Konya Selçuk Üniversitesi, sızın de çok yakından bildiğiniz gibi, istanbul Üni

versitesinden sonra öğrenci sayısı olarak Türkiye'nin ikinci buyuk üniversitesi, 80 bin civarında öğ
rencimiz var ve malumunuz Konya, nüfus olarak 2 milyon 300 bm nüfusa sahip, şehir merkezinde 
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1 milyon insan yaşamaktadır Tabu, Selçuk Üniversitesi fiziksel şartlar bakımından noksansız, ek
siksiz, gerçekten bilimsel çalışmalar ortada 

Sorum şu Bu kadar buyuk, devasa bir üniversite, fiziksel şanları tamam, öğrenci sayısı ma
lum, ikinci bir uımersıte noktasında, yanı, teknik bir üniversite noktasında yıllardır bir talebimiz 
var, bunu çok yakından biliyorsunuz Bu noktada, ikinci bir üniversitenin kurulması noktasında Ba
kanlığın düşüncesini almak istiyorum 

Bir de, kurulması düşünülen 10 yem devlet üniversitesinin kuruluşuyla ilgili çalışmalar hangi 
aşamadadır'1 

Ayrıca, kamuoyunda dile getirilen 5 vakıf üniversitesinin kuruluş çalışmaları hakkında bilgi is
tiyorum Vakıf üniversiteleri devlet üniversiteleriyle karşılaştırıldığında, öğrenim gören öğrenci sa
yısı oranı nedir9 

Teşekkür ederim 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Işık 
Sayın Tuzun 
Sayın Gazalcı 
MUSTAFA GAZALCI (Denizli) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım 
Şimdi, biz on bir ay önce bu Meclisten bir yasa çıkardık Bunu Anayasa Mahkemesi iptal etti 

Onun üzerine Yükseköğretim Kurumu, var olan yasaya dayanarak tedvıren bu 15 yeni üniversiteye 
rektör atadı ve bunlar da, atanan rektörler orada rektör seçımlennı başlattı 1 Aralıkta, şimdi 4 tane 
üniversitemiz rektör adaylarını belirleyecek Biz de burada yeniden ışın başına donuyoruz, bir yasa 
çıkarıyoruz Peki, bu çıkaracağımız yasa, hanı Cumhurbaşkanından dönmesi, Anayasa Mahkeme
sinden dönmesi, onlar ayrı bir süreç, ben, şimdi, Sayın Bakana soruyorum Orada bir süreç başladı 
ve rektör adayları seçimle belirleniyor, biz de bunun tam tersine burada bir yasa çıkarıyoruz Bu du
rum nasıl etkilenecek9 Birinci sorum bu 

ikinci ve son sorum Şimdi, bir önergeyle bu l'ıncı maddenin değiştirilmesi soz konusu 
AKP'lı arkadaşlar, o önergede -Yasa'yla- diyor ki "Dörtte 3 oyla YOK 

BAŞKAN - Sayın Gazalcı, lütfen sorunuzu sorar mısınız 
MUSTAFA GAZALCI (Devamla) - Bitiriyorum efendim 

adayları belirlesin " Başka rektörler salt çoğunlukla belirlenirken "dörtte 3 oyla belirleyin" 
demek ve ille de Millî Eğitim Bakanlığını buraya, devreye sokmak, ikincil bile olsa, doğru mudur, 
yasaya uygun mudur, diyorum 

Teşekkür ediyorum 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Gazalcı 
Sayın Özkan, buyurun 
RAMAZAN KERİM ÖZKAN (Burdur) - Sayın Başkan, teşekkür ederim 
Sayın Bakan, bir konuya açıklık getirmenizi arzu ediyorum Yem kurulan üniversitelerden bi

ri de Burdur'da Mehmet Akif Ersoy Üniversitesidir Mutluluğumuzu bir bayram çocuğu gibi Bur-
durlular olarak heı platformda dile getiriyoruz, ancak Maliye Bakanlığındaki bütçe görüşmelerinde 
yatırım bütçesi olarak 500 bin YTL ayrıldığını üzüntüyle, hayretle öğrenmiş bulunuyorum Yeni ku
rulan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinin gerek şehir merkezindeki, gol kenarındaki kam
pus alanında gereV se Ortulu bölgesindeki kampus alanında birçok yatırıma başlanacağından bu ay
rılan 500 bin YTL kaynağı uygun buluyor musunuz9 Burdur'da mm ilçelerimizden, ikamet eden va
tandaşlarımız, iş adamlarımız trilyonlarca lira harcayarak bir katkı sağlamışlardır 59'uncu 
Hükümet olarak, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi bütçesini yetkililerimizin belirttiği oranda butçe-
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lennı çıkarmayı düşünüyor musunuz1* Kadrosuz, parasız bir üniversiteyi Burdurlu hemşehrilerim şu 
atasözüyle dile getiriyorlar Hamamı var kurnası yok, davulu var zurnası yok Bu durumu, adına 
üniversite açtığımız Mehmet Âkıf Ersoy'un ruhuna ve şanına yakıştırıyor musunuz9 

Teşekkür ederim 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Özkan 
Sayın Ufuk Özkan 
Soru sorma suresi tamamlanmıştır 
Say m Bakan, buyurun 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Van) Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 

Sayın Konya Milletvekili Ahmet Tşık Bey'ın sorusuna cevap veriyorum Konya Selçuk Üniversite
si, doğrudur, Türkiye'nin öğrenci mevcudu itibarıyla fakülte sayısı ve sahip olduğu öğretim uyesı 
itibarıyla Türkiye'nin en buyuk üniversitelerinden birisidir Şu anda uç buyuk vilayetin dışında bir
den fazla üniversitesi olan illerimizden Eskişehir'i omek verebiliriz Devlet üniversitesi bulunan uç 
buyuk ılın dışında sadece Eskişehir var Ama, gerek Bursa gerek Konya ve daha birçok ılımız bu 
potansiyele sahiptir 

80 bin öğrenci, aslında idare edilmesi zor olan bir potansiyeldir Üniversitelerin kendi rızası, 
Yükseköğretim Kurulunun çalışması olursa, Selçuk Üniversitesi gibi böyle devasa üniversiteler, as
lında, gelişimlerim daha hızlı sürdürebilmeleri için bölünebilir Şüphesiz ki yem üniversiteler kuru
labilir, ama şu aşamada devletin Konya'ya yeni bir teknik üniversite kurması, en azından 2006-2007 
yılı içerisinde böyle bir unıversıle kurması Hükümetimizin programında mevcut değil Dediğim gi
bi, üniversite ikiye bölünebilir Üniversitenin, ılın, dıger ilgili kurumların nzası alınırsa, böyle bir 
talep gelirse, Hükümetimiz tarafından bu değerlendirilir 

5 vakıf üniversitesiyle ilgili kuruluş sureci devam ediyor Hükümetimiz larafından, bu, bir ta
san haline getirilmiştir, Türkiye Buyuk Millet Meclisine gönderilmek üzere imzaya açılmıştır Sa
nırım imzalar. Bakanlar Kurulundaki imzalar tamamlanmak üzeredir Tamamlandığı zaman Türki
ye Buyuk Millet Meclisine gelecek Plan ve Bütçe Komisyonundaki, özellikle bütçe görüşmeleri 
bittikten sonra, bu üniversitelerimizin kuruluşu gündeme alınacaktır 

Bundan sonra devlet üniversitelerinin, daha fazla sayıda devlet üniversitesinin kurulması için, 
malumunuz, geçen sene bir süreç başlattık, Yükseköğretim Kuruluna yazı gönderdik, oradan cevap 
bekliyoruz Ama, fakülte kuruluşları yurt çapında devam ediyor 

Vakıf üniversiteleri ile devlet üniversiteleri arasında öğrenci potansiyeli açısından bir mukaye
se yapmamı istedi değerli milletvekilimiz Vakıf üniversiteleri sayı olarak 24 üniversitedir, ancak, 
sahip oldukları öğrenci sayısı itibarıyla, Türkiye'deki üniversite öğrencisi potansiyelinin sadece 
yüzde 4,5'una sahiptir Bunu da sizlere bildirmek isterim 

Sayın Gazaleı'nin sorusuna gelince Ben, dun, aslında, bu soruya cevap verdim "17-18 Kasım
da 4 üniversite için seçim yapılması sureci başlamıştır, bu ne olacak11" diye soruldu Dedim ki Hiç 
kimse, Anayasa'dan ve yasalardan kaynaklanmayan bir yetkiyi kullanma hakkına sahip değildir 
Yükseköğretim Kurulu böyle bir işlemi yapmamalıdır 

MUSTAFA GAZALCI (Denizli) - Yasada var 
MİLLİ EĞITIM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Çunku, 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nunu'nun 13'uncu maddesi, kurulmuş olan, şu anda rektörü bulunan üniversitelere yeniden rektör 
atanmasının nasıl olacağını düzenliyor Dolayısıyla, bir yasal boşluk vardır Bu yasal boşlukta böy
le bir işlem yapılmamalıdır Yapılırsa, bu doğru olmaz, bu yasal olmaz, bu hukuki olmaz ve kişiler 
sorumlu olur bundan dolayı 

Diğer taraftan. Sayın Gazalcı'nın, (Tabu, önerge henüz görüşülmüyor, ama, aslında, Sayın Ga-
zalcı sabretse, önerge esnasında da bu cevaplandırılır) niçin dörtte 3'luk çoğunluk 

MUSTAFA GAZALCI (Denizli) - Konuşma şansımız yok 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANİ HÜSEYİN ÇELİK (Van) Hayır 
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Niçin dörtte 3"luk çoğunluk olduğunu, talep edildiğini soruyorsunuz Niçin, normal rektörle
rin, şu anda mevcut üniversitelerin rektörlerinin atanması esnasında sadece salt çoğunluk isteniyor 
da, burada niye dörtte 3'luk çoğunluk isteniyor9 Çunku, orada adayları YOK belirlemiyor, orada 
adaylar seçilerek geliyor 6 aday öğretim üyeleri tarafından seçildiği için, zaten 6 kışı oraya geliyor, 
hazır olarak geliyor, salt çoğunlukla onların 3'e indirilerek Cumhurbaşkanına gönderilmesi doğru
dur Ancak, bu 6 ismi sıfırdan kendileri belirleyecekler, bir seçime tabı olmayacağı için, nitelikli bir 
çoğunluğun olması, aslında, son derece anlamlı ve mantıklıdır 

Ben, Sayın Özkan "a dun de cevap vermiştim, ama, hemşehrilerinin herhalde bir kez daha duy
masını istiyor Mehmet Akif Üniversitesi de. diğer yeni kurduğumuz üniversiteler de, kesinlikle, 
bunlar Hükümetimi; tarafından kurulduğuna göre, ödenekleri de, personeli de, butun ihtiyaçları da 
karşılanacaktır O 500 bin YTL semboliktir Yatırımları hızlandırma faslından ve yedek ödenekten, 
bunların kampus alanlan belirlendikten sonra -demiştim ben- Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama 
Teşkilatı, Millî Eğitim Bakanlığı ve YOK'un içinde bulunduğu Bütçe Yasası içine konan bir mad
deyle, bir heyet oluşturulacak ve çok rasyonel bir yatırım yapılabilmesi için, bu tespitler yapıldık
tan sonra oralardan ödenek aktarılacaktır 

BAŞKAN Sayın Bakan, sure tamamlanmıştır 
MİLLİ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Yanı, Sayın Özkan, hem hamam olacak 

hem kuma olacak ht'm davul olacak hem de zuma olacak, dert etmeyin 
Teşekkür ederim (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan 
Madde üzerinde yedi adet önerge vardır 
Önergeleri onc< geliş sırasına göre okutacağım, sonra aykıalıklarına göre işleme alacağım 
ilk önergeyi okutuyorum 

Türkiye Buyuk Millet Meclisi Başkanlığına 
1256 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının çerçeve I inci maddesiyle düzenlenen 5467 sayılı Kanunun 

Geçici 1 inci maddesinde geçen "ıkı" rakamının "uç" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederim 
Fatih Ankan 

Kahramanmaraş 
BAŞKAN - Ikmcı önergeyi okutuyorum 

Türkiye Buyuk Millet Meclisi Başkanlığına 
1256 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının çerçeve I inci maddesiyle düzenlenen 5467 sayılı Kanunun 

Geçici 1 inci maddesinde geçen "ıkı yıllığına" ibaresinin "onsekız aylığına" şeklinde değiştirilme
sini arz ve teklif ederim 

Mustafa Ataş 
istanbul 

BAŞKAN Uı,uncu önergeyi okutuyorum 
Türkiye Buyuk Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 1256 sıra sayılı Kanun Teklifinin çerçeve 1 inci maddesiyle düzenlenen 
Geçici Madde 1 m aşağıdaki şekilde değiştinlmesım arz ve teklif ederiz 

Salih Kapusuz Alaettın Güven Cahit Can 
Ankara Kütahya Sinop 

Mehmet San M Asım Kulak 
Osmaniye Bartın 
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Geçici Madde 1- 8u Kanunla kurulan üniversitelerin kurucu rektörleri, ıkı yıllığına Yükseköğ
retim Gene! Kurulu tarafından, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde uye tam 
sayısının 3/4 çoğunluğuyla belirlenecek altı profesör adaydan. Milli Eğitim Bakanınca onbeş gun 
içinde seçilerek Cumhurbaşkanına sunulan uç aday arasından Cumhurbaşkanınca seçilir ve atanır 
Yükseköğretim Genel Kurulunca aday belirleme işlemi bir ay içinde sonuçlandırılmadığı takdirde 
Milli Eğitim Bakanı tarafından belirlenecek uç kurucu rektör adayı Cumhurbaşkanına sunulur 

BAŞKAN - Dördüncü önergeyi okuruyorum 
TBMM Başkanl ığfna 

Görüşülmekte olan 1256 sıra sayılı yasanın Geçici I maddesinin sonuna aşağıdaki ifadenin ila
ve edilmesini arz ederim 

Saygılarımla 
Fer» Mevlut Aslanoğlu 

Malatya 
"Millî Eğitim Bakanlığı, Maliye Bakanlığı de işbirliği yaparak 15 gun içinde üniversitelerimi

zin kadro ihtiyaçlarını karşılar" 
BAŞKAN - Beşinci önergeyi okuruyorum 

Türkiye Buyuk Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1256 sıra sayılı Kanun Teklifinin 1 inci maddesinin aşağıdaki şekilde de

ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz 
Dursun Akdemir Süleyman Sartbaş Hüseyin Ozcan 

İğdır Malatya Mersin 
E Safder Gaydalı Turan Tuysuz Hüseyin Güler 

Bitlis Şanlıurfa Mersin 
Madde 1 - 1/3/2006 tarihli ve 5467 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde ye

mden düzenlenmiştir 
"Geçici Madde I - Bu Kanunla kurulan üniversitelere atanacak kurucu rektörlerin seçiminde, 

Yükseköğretim Kurulu her bir yeni üniversite için altı aday belirleyerek Milli Eğitim Bakanlığına 
bildirir Her bir üniversitenin kurucu rektörü. Milli Eğitim Bakanı ve Başbakanın altı aday içinden 
önereceği uç ısım arasından Cumhurbaşkanınca dört yıl için atanır Bu Kanunla kurulan üniversite
ye bir başka Devlet üniversitesinden fakülte, yüksek okul ve/veya ilgili mevzuatta belirtilen diğer 
birimlerden bınnın devri soz konusu ise, bu Devlet üniversitesi kurucu üniversite addedilerek. Yük
seköğretim Kurulu tarafından belirlenen altı adaydan en az uçu, kurucu üniversitenin kadrolu öğre
tim üyeleri arasından tespit edilir" 

BAŞKAN - Altıncı önergeyi okutuyorum 
Türkiye Buyuk Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 30 11 2005 Tarih ve 5467 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanu
nunun Geçici 1 Maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini dileriz 

Saygılarımızla 
Mustafa Gazalcı Haluk Koç Muharrem ince 

Denizli Samsun Yalova 
Yakup Kepenek Nurettin Sözen Engin Altay 

Ankara Sivas Sinop 
Hüseyin Ekmekctoğlu Mustafa Ozyurt 

Antalya Bursa 
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Geçici I inci Madde "Yükseköğretim Kurumu Başkanlığının sunduğu 3 Rektör adayından bi
ri 6 aylığına Cumhurbaşkanı'ne a atanır, atanan Rektör en geç 6 ay içinde Rekıorluk seçimini ger
çekleştirerek, görevi seçilen Reklore devreder" 

BAŞKAN - Son ve en aykırı önergeyi okutup işleme alıyorum 
Türkiye Buyuk Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan, 30 II 2005 Tarih ve 5467 Sayılı Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Ka
nununun Geçici I ncı Maddesinin Yasa metninden çıkarılmasını dileriz 

Saygılarımızla 
Mustafa Gazalcı Haluk Koç Muharrem ince 

Denizli Samsun Yalova 
Engin Altay Nurettin Sözen Hüseyin Ekmekcıoğlu 

Sinop Sivas Antalya 
Mustafa Ozyurt Yakup Kepenek 

Bursa Ankara 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu' 
MILLÎ EĞITIM, KULTUR, GENÇLIK VE SPOR KOMISYONU BAŞKANI TAYYAR 

ALTIKULAÇ (İstanbul) - Katılmıyoruz Sayın Başkan 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu' 
MİLLÎ EölTIM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Katılmıyoruz Sayın Başkan 
BAŞKAN - Önerge üzerinde Nurettin Sözen, Sivas Milletvekili, soz istemişlerdir 
Buyurun Sayın Sözen (CHP sıralarından alkışlar) 
NURETTİN SÖZEN (Sivas) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, öncelikle hepinizi saygıla

rımla selamlıyorum 
Değerli arkadaşlarım, bu Yasa'yı, bilindiği gibi, 1 Mart 2006'da burada görüşmüştük Millî 

Eğitim Bakanlığının ve Başbakanlığın önerisiyle rektör atanacaktı Daha sonra, bilindiği gibi, Cum
hurbaşkanı bunu bir kez daha görüşmek üzere iade etti Bu da yetmedi, arkasından Cumhuriyet Halk 
Partisinin başvurusu sonucunda -Anayasa'ya aykırılık iddiasıyla başvurulmuştu kuşkusuz- bu 
4/5/06 tarihinde Arayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi Niçin iptal edildi9 Anayasa'nın 
130'uncu ve 131'ıneı maddelerine aykırı olduğu için Yanı, üniversite özerkliği çiğnendiği için ip
tal edildi 

Üniversite özerkliğim Millî Eğitim Bakanı gibi anlıyorsak üniversitelerin vay geldi haline1 Ya
nı, üniversitelerde idari özerklik yokmuş1 Ben Sayın Bakana, 1946 tarihli, 4936 sayılı Türkiye'nin 
ilk Üniversite Yasası'nı okumasını tavsiye ediyorum Türkiye'de 1946'dan ben üniversiteler bilim
sel ve idari özerkliğe sahiptir Ancak, malı özerklikleri tartışılabilir inşallah, bir gun Türk üniversi
teleri bu duruma da gelecektir, yanı, malı özerkliğe de kavuşacaktır 

Değerli arkadaşlarım, şu anda tartıştığımız konunun, yanı, yasa tasarısının daha evvelki tasarı
dan farkı yoktur Çunku, daha evvelki tasarıda, atama zincirine, yasaya aykırı olarak, Anayasa'ya 
aykırı olarak, bakan ve başbakan dahil edilmişti Şimdiki onendeyse, sadece başbakan çıkartılmış 
ve Millî Eğitim Bakanı dahil edilmiştir Millî Eğitim Bakanının one konması, ortaya konması, üni
versite- YOK-Cumhurbaşkanı zincirini bozmaz Yanı, üniversite bağımsızlığına, özerkliğine aykırı
dır, yanı, Anayasa'ya aykırıdır Burada Anayasa'nın iptal etme nedeni, bu zincire Millî Eğitim Ba
kanı ve Başbakanın dahil edilmesidir, YOK'un katılması değil, siyasetçilerin katılmasıdır Kanun 
koyucu, Anayasa'yi yaparken, 2547 sayılı Yasa'yı yaparken, siyasetçiyi, üniversite rektörünü ata
ma zincirinin dışında bırakmıştır Şimdi, sız, ne yapıp yapıp, bir tarafından, önden, arkadan, bir ta-
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rafından Millî Eğitim Bakanlığını bu zincire sokmaya çalışıyorsunuz ki, işte, bu haliyle Anayasa'ya 
aykırıdır 

Değerli arkadaşlarım, 130 ve 131 'e aykırılığı, aynı şekilde, yine bu yasa bu şekliyle çıkarsa 
-kararlısınız, görüyorum- yine Cumhurbaşkanı iade edecektir, yine Anayasa Mahkemesi iptal ede
cektir Çunku, Millî Eğitim Bakanı bu atama ve seçim zincirine katılmış oluyor 

Değerli arkadaşlarım, konuşmalar sırasında dun sıklıkla ifade edilen işlerden bir tanesi boşluk 
oluştuğudur Herhangi bir boşluk soz konusu değildir Bu yasa çıktığı zaman, 4 üniversitenin, rek
tör seçme sayısına sahip profesörü vardı Yanı, daha evvel Millî Eğitim Bakanlığı ile YOK arasın
da yapılan bir yazışmayla, 7 öğretim uyesı olan üniversitelerde rektör seçilebileceği belirtilmiştir 
Dolayısıyla, eğer iyi myetlı bir yaklaşım olsaydı, yanı dayatmacı olmasaydınız, yanı üniversite 
özerkliğine saygılı olsaydınız, yanı Anayasa'ya saygılı olsaydınız, böyle bir anlayışınız olmasaydı, 
o 4 üniversite, o tarihte rektör seçme sayışma ulaşmış üniversitelerde rektör seçimini serbest bıra
kırdınız Görülüyor ki, sız, ne yapıp yapıp müdahalenizi yapacaksınız, Anayasa'yı çiğneyeceksiniz, 
kadrolaşma yolunda ilerleyeceksiniz 

Şimdi, şu Komisyon Raporu'nun 4'uncu sayfasını okuyorum "YOK temsilcisi seçim takvimi
nin kabul edildiğini ve kısa bir surede rektör seçiminin sonuçlanacağını söylemiştir" Yanı, bu yo
luna girmiş Yasalara dayalı olarak, YOK'un kararıyla, üniversite özerkliği çiğnenmeden, Anayasa 
Mahkemesi çiğnenmeden bu iş yoluna girmiş Ama, ihtilaf çıkarmak, ihtilafı sürdürmek, Cumhur
başkanıyla kavga etmek, YOK'le kavga etmek, ana muhalefetle kavga etmek ve demokrasiyi tah
rip etme işlemi hızla devam ediyor Nasıl ki. Millî Eğitim Şûrası1 nda yine dayatma politikaları gün
deme getirildi, bu ülkede gerginlik yaratılmak istendi, aynı şekilde, bu yasayla da, yeni dayatmalar, 
yeni gerginlikler getiriliyor Sayın Başbakanın bu gelişmelerden ne kadar haberdar olduğunu da ay
rıca merak ediyorum 

Demek ki, boşluk yok Özerkliğe saygılı olmak için. Millî Eğitim Bakanının veya Başbakanın, 
yanı siyasetçilerin -bu makamlar siyaset makamlarıdır- atama ve seçim zincirinden dışarıda tutul
ması lazım Aksı takdirde. Anayasa Mahkemesi de bunu tekrar iptal edecektir 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Sözen, lütfen toparlar mısınız 
NURETTİN SÖZEN (Devamla) -Daha evvel böyle bir uygulama olmuş, I992'de olmuş Da

ha evvelki konuşmamda da, yanı, bundan altı ay evvel yaptığım konuşmalarda anlatmıştım, kotu 
emsal emsal olmaz Hukuken o zaman böyle bir şey yapılmış, itiraz eden de olmamış, Anayasa 
Mahkemesine gidilmemiş, olmuş bitmiş Biz, şimdi, daha iyisini, daha doğrusunu yapacağız Hu
kuka, Anayasa'ya saygılı olacağız 

Üniversite özerkliğine saygılı olun, Anayasa'ya saygılı olun, kurumlarla kavga etmeyin, de
mokrasimizi de daha fazla tahrip etmeyin 

Saygılar sunuyorum hepinize (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Sözen 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum Kabul edenler Kabul etmeyenler Önerge reddedilmiştir 
Diğer önergeyi okutuyorum 

Türkiye Buyuk Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan, 30 11 2005 Tarih ve 5467 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Ka

nununun Geçici 1 ncı Maddesinin aşağıdaki şekilde değiştinlmesını dılenz 
Saygılarımızla 

Mustafa Gazalcı (Denizli) ve arkadaşları 
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Geçici I ınct Madde "Yükseköğretim Kurumu Başkanlığının sunduğu 3 Rektör adayından bi
ri 6 aylığına Cumhurbaşkanı'nca atanır, atanan Rektör en geç 6 ay içinde Rektörlük seçimini ger
çekleştirerek, görevi seçilen Rektöre devreder" 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu9 

MILLÎ EĞITIM, KULTUR, GENÇLIK VE SPOR KOMISYONU BAŞKAM TAYYAR 
ALTIKULAÇ (istanbul) - Katılmıyoruz Sayın Başkan 

BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu' 
MİLLİ EĞİTİM BAKANİ HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Katılmıyoruz efendim 
Önerge üzerinde Ankara Milletvekili Yakup Kepenek soz istemişlerdir 
Buyurun (CHP sıralarından alkışlar) 
YAKUP KEPENEK (Ankara) - Teşekkür ederim Sayın Başkan 
Değerli mılletveıcıllerı, 1256 sıra sayılı Sayın Altıkulaç'm Teklifi üzerine verdiğimiz önergeyi 

kabul etmeniz dileği} le soz aldım Hepinize saygılar sunuyorum 
Önce şunu söyleyeyim Bir yıldan 6erı üzerinde çafıştığımız 15 yem üniversite kurulması ışı

nı, üzülerek belirteyim. Hükümetimiz ve Millî Eğitim Bakanımız hiç de doğru yönetememiştir Bu, 
sakıncalı ve yanlış yönetimin, en iyi, en kusursuz örneklerinden biridir Geçen yıl 

AGÂH KAFKAS (Çorum) - Burada kurulmamasını savundunuz1 

YAKUP KEPENEK (Devamla) - Hayır, ben burada çıktım. Sayın Kafkas, kurulmasını savun
dum, ama, böyle değil Simdi söyleyeceğim, dinle 

Geçen yıl yasalaşan bu süreç Millî Eğitim Bakanının, dun akşam söylediği gibi, ısrarcı, inatçı 
ve iyi niyetten uzak tutumunun bir sonucu olarak işlemez durumdadır 

Bakınız, nasıl Önce şunu söyleyeyim, altını çizerek Bu üniversiteler kurulurken, bunların 
4'unde, Duzce'de, Ordu'da -Namık Kemal- Tekirdağ'da ve Uşak üniversitelerinde, şimdiki üniver
sitelerde olduğu gibi. rektör seçimini yapacak sayıda yeterli öğretim uyesı vardı Bunun, 6u 4 üni
versitenin istisna edilmesini, buralarda normal seçim yapılmasını önerdik Bu talebimizi -üzülerek 
belirteyim- reddettiniz Bu, karışıklığın başlamasının bınncı noktasıdır 

ikinci nokta şudur Yeni üniversitelerin kuruluşundan sonra bu Yasa'nın iptaliyle ilgili tartış
malar surecinde, YOK, var olan üniversitelerin, yem kurulanları yönetmesi için rektörlere tedvıren 
yönetme görevi verdi 

Şimdi, Sayın Bakan, YOK'u, burada çıkıyor, hukuka uymamakla suçluyor Oysa, bu davranış, 
2547 sayılı Yasa'ya uygundur, bu bir 

ikincisi Sayın Bakan, eğer YOK'u hukuka uymamakla suçluyorsa, gitmesi gereken yer Danış-
taydır Buraya gelip, ben yasa çıkarırım, ben kabadayılıkla her şeyi asarım, keserim mantığının, he
le hele, bilim yuvalaııyla ilgili konularda hiç gereği de yoktur, yen de yoktur 

ASIM AYKAN (Trabzon) - Kabadayılık olmaz 
YAKUP KEPENEK (Devamla) - Milli Eğitim Bakanı rektör adayı önererek 
AGAH KAFKAS (Çorum) - Yasa çıkarmak kabadayılık değildir 
YAKUP KEPENEK (Devamla) Bir dakika efendim Dinleyin 
Bu tasarı gerçekleşirse, Millî Eğitim Bakanı rektör adayı öneriyor Kime öneriyor7 YOK'e öne

riyor Böylelikle, Bakan, kendisim, YOK'un karşısında, ona onerı sunan bir duruma getiriyor, Ba
kanlığı 

Bir kez, yönelim ilkeleri, yönetim anlayışı, yönetimin kurgusu açısından Bakanlığın bu duru
ma düşürülmesi, başlan aşağı yanlıştır Bakanlık, YOK'e snnuş yapmamalıdır Bu, kökünden yan
lıştır ve o güzelim Bakanlık, Sayın Bakanın eJınde loıçulroJmektedır 
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Bu kürsüden birkaç kez söyledim, tekrar edeyim Millî Eğitim Bakanlığını Sayın Çclık'ten kur
tarmak gerekmektedir (AK Parti sıralarından gürültüler) 

Devam ediyorum Bu tasarıyla yapılmak istenen nedir9 Bu tasarıyla yapılmak istenen şudur 
Üniversiteye siyaset sokulmak isteniyor Bu, düpedüz, bunun uygulamasıdır 

AGÂH KAFKAS (Çorum) - Siyasetle ne alakası var9 

YAKUP KEPENEK (Devamla) - Sayın Kafkas, dinleyiniz 
Anayasa Mahkemesi iptal kararında, bilimsel özerkliğin, yönetsel özerkliğin, bilimsel çalışma 

alanının, kendi değerlen bir yana. kendi değerleriyle çalışmasını, bunun, her turlu bilimsel çalışma 
alanının, her turlu baskının, dış müdahalenin, siyasal, ekonomik, dinsel çıkar ilişkilerinin dışında tu
tulmasını istiyor 

Şimdi, değerli arkadaşlar, biz bu yasayla ne yapıyoruz9 Şunu yapıyoruz Biz bu yasayla idari 
özerkliğine üniversitelerin -ki, bu, bilimsel özerkliğin de temelidir- siyaset yoluyla müdahale etme
ye kalkıyoruz Bilimsel özerklik bu davranışla tecavııze uğruyor, tecavüz ediliyor bilimsel özerkli
ğe Buna izin verilmemelidir 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
YAKUP KEPENEK (Devamla) - Sayın Başkan, toparlıyorum 
BAŞKAN - Sayın Kepenek, lütfen toparlayınız 
Buyurun. 
YAKUP KEPENEK (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan 
Bu çerçevede şunu söyleyeyim Ders kitaplarını hurafelerle doldurduğunu bizzat Millî Eğitim 

Komisyonu Başkanı, teklif sahibi Sayın Altıkulaç'ın belirttiği, Bakanlığınızın bugünlerde, yedi yıl 
sonra toplanan şûradaki durumuna bakınız Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Sayın Profesör İrfan 
Erdoğan aynen şöyle diyor "Böyle bir gidiş, böyle bir karar Türkiye'yi yirmi yıl geriye goturur" 

Arkadaşlar, buna izin vermeyin, buna izin vermeyin 
Son bir nokta daha var Bu üniversitelerle ilgili komikliğe bakın, hazırlıksızlığa bakın, yeter

sizliğe bakın Bu üniversitelerin 11 'ı ile ilgili, 2007, gelecek yıl bütçesinden ayrılan para 500 bin 
YTL/dır Bununla hiçbir şey yapılmaz 

AGAH KAFKAS (Çorum) - Biraz önce açıklandı 
YAKUP KEPENEK (Devamla) - Sayın Bakan bunu ödeneklerle tamamlayacağını söylüyor 

Aslında bu da yanlıştır Bu, hazırlıksızlığın somut bir göstergesidir Pek çok yerde halkın katkıla
rıyla yerleşkeler yapılarak, binalar yapılarak çok şey yapılmak mümkünken, gizli ödeneklerle, ada
mına göre tahsis yapacağım, ödenek ayıracağım demenin hiçbir mantığı yoktur Bu. 2007 yılında da 
bu üniversiteleri çalıştırmak istemeyişin, bu ışı yuzune gozune bulaştırmanın, bu ışı yonetememe-
nın, bu işteki başarısızlığın -bu ödenek olayı- en somut göstergesidir, plansızlığın ve programsızlı-
ğın göstergesidir 

Bu teklifin yasalaşması Türkiye üniversite sistemini yıllarca içinden çıkamayacağı çok kotu 
durumlara sürükleyebilir Sızın buna izm vermeyeceğinizi düşünüyor, buna inanıyor, bu düşünce
lerle hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum (CHP sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kepenek 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum' Kabul edenler Kabul etmeyenler Önerge reddedilmiştir 
Diğer önergeyi okutuyorum 

Türkiye Buyuk Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1256 sıra sayılı Kanun Teklifinin I inci maddesinin aşağıdaki şekilde de

ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz 
Dursun Akdemir (İğdır) ve arkadaşları 
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Madde I • 1/3/2006 tarihli ve 5467 sayılı Kanunun geçici I inci maddesi aşağıdaki şekilde ye
niden düzenlenmiştir 

"Geçici Madde I - Bu Kanunla kurulan üniversitelere atanacak kurucu rektörlerin seçiminde. 
Yükseköğretim Kurulu her bir yem üniversite için altı aday belirleyerek Milli Eğitim Bakanlığına 
bildirir Her bir üniversitenin kurucu rektörü. Milli Eğitim Bakanı ve Başbakanın altı aday içinden 
önereceği uç ısım arasından Cumhurbaşkanınca dört yıl için atanır Bu Kanunla kurulan üniversite
ye bir başka Devlet üniversitesinden fakıılte, yüksek okul ve/veya ilgili mevzuatta belirtilen diğer 
birimlerden birinin devri soz konusu ise, bu Devlet üniversitesi kurucu üniversite addedilerek, Yük
seköğretim Kurulu tarafından belirlenen altı adaydan en az uçu, kurucu üniversitenin kadrolu öğre
tim üyeleri arasından tespit edilir" 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu9 

MILLÎ EĞITIM, KULTUR, GENÇLIK VE SPOR KOMISYONU BAŞKANI TAYYAR 
ALTIKULAÇ (istanbul) - Katılmıyoruz Sayın Başkan 

BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu1 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Katılmıyoruz Sayın Başkan 
BAŞKAN - Önerge üzerinde açıklama yapmak üzere. Dursun Akdemir, İğdır Milletvekili 
Buyurun Sayın Akdemir (Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 
DURSUN AKDEMİR (İğdır) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bugün, burada, istanbul 

Milletvekili Sayın Tayyar Altıkuiaç Bey'ın, Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu'nun 1 'inci 
geçici maddesinin yemden düzenlenmesine dair, hazırlamış olduğu kanun teklifi üzerinde soz almış 
bulunuyorum Grubum adına hepinizi saygıyla selamlıyorum 

Sayın milletvekili arkadaşlarım, bu kanunla ne getiriliyor7 Daha önce nasıldı, bununla ne getirili
yor9 Daha önce, on bir ay önce yasalaştı n İm iş olan Kanun'da, aynen, Millî Eğitim Bakanı teklif ediyor
du ve Cumhurbaşkanlığı tarafından atama getiriliyordu deniyor Bu getirilen kanun teklifi aynen şöyle 

"Madde 1- 1/3/2006 tarihli ve 5467 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu, Yükse
köğretim Kanunu, K.ımu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Telsiz Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 1 inci maddesi 
aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir 

Geçici Madde I Bu Kanunla kurulan üniversitelerin kurucu rektörleri, iki yıllığına Millî Eği
tim Bakanınca belirlenen dört profesör adaydan, Yuksekoğıetım Kurulunun 15 gun içinde seçerek 
Cumhurbaşkanına sunduğu ıkı aday arasından Cumhurbaşkanınca atanır" 

Değerli arkadaşlar, dun, ben burada belirttim Bu, bir bakıma demokraside halkın verdiği yet
kiyi kullanamama, dolayısıyla yetkiyi kendi maiyetindeki bürokratik bir makama teslim etme anla
mına geliyor Türkiye Cumhuriyetinde, demokrasi adına, hukuk devleti adına bunu reddetmek isti
yorum YOK'un uygulamalarına karşı olma anlamına değil, anayasal bir kuruluşumuzdur, ama hal
kın, bu toplumun vermiş olduğu hakkı bu şekilde kullanamayız, bir 

Ikı AK Parti Hükümetinin getirmiş olduğu önergede bir değişiklik var, bu Kanun'u değiştiri
yor Önergeyle, tamamen bu Kanun'un 1 'inci maddesiyle ilgisi olmayan bir şey getiriyor, diyor ki 
6 öğretim üyesini YOK tespit eder. Millî Eğitim Bakanına bildirir, Millî Eğitim Bakanı da 3'unu 
Cumhurbaşkanına bildirir Ama, burada 4/3 çoğunluk isteniyor 

Değerli arkadaşlar. Sayın Millî Eğitim Bakanım ve Değerli Komisyon Başkanım Profesör 
Doktor Sayın Tayyaı Altıkuiaç, aynı mealde, altı ay önce Kanun Cumhurbaşkanı tarafından veto 
edilerek Meclise gönderildiğinde orada konuşmuş, aynı öneriyi getirmişim, altı ay önce kanun tek
lifi vermişim, bu kanun teklifimi de dun burada konuşup söylemişim Sayın Altıkuiaç kürsüye çık
tığında benim teklifimden tek kelime soz etmiyor Kanun teklifimi kendisine gösteriyorum, kanun 
teklifinden haberi yok Kırk beş gun içerisinde Komisyonda incelenip Meclis Genel Kuruluna getı-
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rılmesı gereken kanundan, altı ay zaman geçtiği hâlde, kanun teklifi yapıp getirdikleri hâlde Komis
yon Başkanının bu yasadan haberi yoksa, bu Hükümet, milletvekili arkadaşları adına nasıl görev ya
pıyor, bu komisyonlar nasıl görev yapıyor7 Bunu sormak istiyorum 

Değerli arkadaşlar, bu nedenle, ben bir yasa teklifi getirdim 1 'inci maddenin, önergemle şu şe
kilde değişmesini talep ediyorum Önergem okundu, gerekçesini buradan açıklamak istiyorum 6 
öğretim uyesı tespit edilsin -profesör olarak- rektör olarak tayın edilmek üzere Ancak, tespit edilen 
bu 6 öğretim üyesinden 3 tanesinin, kurucu üniversite olarak, yeni açılan üniversiteyi eğer kurmuş-
sa, o kurucu üniversite öğretim üyelerinin arasından 3 tanesi olsun istiyorum ben Burada liyakati 
ortaya koymuş oluyoruz, emeği ortaya koymuş oluyoruz O kurumun daha kısa surede gelişmesini 
en iyi bilen bir yöneticinin o kurumun başına getirilmesini istiyoruz 

Bu nedenle, bu maddenin bu şekilde değerlendirilerek, kanunun 1 'inci maddesinin, vermiş ol
duğumuz önerge doğrultusunda değiştirilmesini sız değerli arkadaşlarımdan talep etmek istiyorum 
Çunku, aynen, benim verdiğim kanunu getirdiğine göre iktidarınız, milletvekili arkadaşlarımın da 
bunu takdir etmesini istiyorum 

Yalnız, burada " 3/4 çoğunlukla " Bir cümle eklenmiş benim teklifime Bunun, siyası bir içe
riği olduğunu düşünüyorum, amaçlı konduğunu düşünüyorum 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAÇKAN Sayın Akdemir, lütfen toparlayın 
Buyurun 
DURSUN AKDEMİR (Devamla) - Toparlayayım Sayın Başkanım 
Çunku, 3/4 çoğunluk getirmekle, kolay olarak atamanın gerçekleşmemesi, dolayısıyla, 

Hükümet tarafından buraya verilmiş üyeler kanalıyla, YOK Yönetim Kurulunu sıkıştırarak, kendi 
düşünceleri doğrultusunda bir adayın atanmasına fırsat sağlamak amacıyla bu önerge getirilmiştir 
3/4'u kabul etmemek kaydıyla ve verdiğim önergeye oy vermenizi talep ediyor, yüce Meclisi say
gıyla selamlıyorum (Anavatan Partisi şualarından alkışlar) 

BAŞKAN Teşekkür ediyorum Sayın Akdemir 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum Kabul edenler Kabul etmeyenler Önerge kabul edilmemiştir 
Diğer önergeyi okutuyorum 

Türkiye Buyuk Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1256 sıra sayılı yasanın Geçici I maddesinin sonuna aşağıdakııfadenın ila

ve edilmesini arz ederim 
Saygılarımla 

Fent Mevlut Aslanoğlu 
VrJnflyu 

"Milli Eğitim Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ile işbirliği yaparak 15 gun içinde üniversitelerimi
zin kadro ihtiyaçlarını karşılar" 

BAŞKAN- Komisyon önergeye katılıyor mu7 

MİLLİ EGITIM, KULTUR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU BAŞKANI TAYYAR 
ALTIKULAÇ (istanbul) - Sayın Başkan, katılmıyoruz Tabu, konu önce Plan ve Bütçe Komisyo
nunda görüşülmesi gereken bir konu O nedenle katılamıyoruz 

Teşekkür ederim 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Başkan 
Hükümet katılıyor mu9 
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MİLLİ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Görüştüğümüz teklifle ilgisi olmadığı 
için katılmıyoruz 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum 
Gerekçeyi mı okutayım7 

FERİT MEVLUT ASLANOĞLU (Malatya) - Konuşacağım Sayın Başkan 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Aslanoğlu 
FERİT MEVLUT ASLANOĞLU (Malatya) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekili arkadaş

larım, hepinize saygılar sunuyorum 
Değerli milletvekilleri, amaç, sonuç almak, eylem yapmak, bir şey üretmek Biz, burada adam 

kandırıyoruz bazen Oraya getirilmiş üçte 4 çoğunluk Bir ay toplanmayacak o 7 kışı Bir ay sonra, 
Milli Eğitim Bakanlığı kendi atayacak Bunu böyle soylesemze ya' Bunu böyle soylesenıze Dört
te 3 çoğunluk olmayacak, olmadı diye senin bir ayın doldu Önce on beş gundu orada Önce on 
beş gundu Kanun'un içerisinde on beş gundu On beş günde atamazsa. Millî Eğitim Niye birbi
rimizi kandırıyoruz9 Niye9 Bu Meclis adam kandırır mı9 Yazık oluyor arkadaşlar 

Değerli milletvekilleri, dünden ben Sayın Bakanım ve Sayın Komisyon Başkanım hep sorum
luluk duygusundan, hep böyle bir şeye buyuk sorumluluk duygusu duyarak bu ışı yaptıklarından 
bahsettiler Ne güzel1 Milletvekillerinin tek başına kanun teklifi vereceklerim, verebileceklerini ve 
bunu değerlendirmekten dolayı da çok sevindiklerim söylediler gerek Komisyon Başkanım gerek 
Sayın Bakanım 

Sayın Bakanım Malatya İnonu Üniversitesinin kadro kanunu Ikı yıl geçti Burada, 17 tane 
milletvekilinin, bu Mecliste olan, tum grubu olan partilerin milletvekillerinin imzası var Sız, bu im
zaya saygılı mısınız, saygısız mısınız9 

ENGİN ALTAY (Sinop) - Saygısız, saygısız 
FERİT MEVLUT ASLANOĞLU (Devamla) - Bu, 17 tane arkadaşım, Malatya Inonu Üniver

sitesini Yeni üniversiteleri konuşuyoruz Eski üniversiteleri Sanki onların hiçbir sorunu yok 
Eski üniversitelerin sanki her şeyi çözülmüş Eski üniversiteleri atmışız bir tarafa Her yere üniver
site kuralım, ama yazık ediyoruz O çocuklar bizim çocuklarımız, o hastalar bizim hastalarımız Sa
yın Bakanım Yanı, 17 tane insan, ıkı yıldır yalvaracak. Sayın Başbakana yalvaracak. Sayın Baka
na yalvaracak, Sayın Mehmet Alı Şahın Beyefendi'ye ve Malatya milletvekillerinin hepsi "Burada 
problem var, burada sorun var, bu çocuklarımız katlediliyor, ameliyathanelerimizi açamıyoruz, in
sanlarımız oluyor" diyoruz, demek ki, bilmiyorum, acaba size duyurmanın yolu nedir, bunu bize 
oğrelsenız, oradaki feryadı size başka yoldan duyuralım Sayın Bakan 

AVNI DOĞAN (Kahramanmaraş) - Rektör' Rektör' 
BAŞKAN - Lütfen, Sayın Milletvekilim 
FERİT MEVLUT ASLANOĞLU (Devamla) - Kardeşim, o üniversite benim, rektörüm' O 

üniversiteye, eğer demokrasi varsa, atanmış bir rektorse, ama o çocuklar benim çocuklarım, buna 
saygılı olacaksınız1 Saygılı olacaksınız1 

Onun için, Sayın Bakanım, eski üniversitelerin, sanki hiçbir sorunu yok onların Demin, Sel
çuk Üniversitesi, biliyorum bahsetti, orada da aynı sorun var, ama o üniversitelerimizin hiçbir so
runuyla ilgilenmiyorsunuz Bu üniversitelerin kesinlikle bütçelerim sıfırladınız Yatırım bütçesin
den bir kuruş para vermiyorsunuz Ve manın çok yakın surede ameliyathanelerde hastalarımız ka
lacak Ben, bunu, buradan bir kez daha size sunuyorum 

Değerli milletvekilleri, acaba yurt dışında kaç tane öğrenci okuyor, biliyor musunuz9 Bu ço
cuklarımız Sadece Amerika'da 50 bin Türk çocuğu okuyor Bu çocuklarımızın Amerika'ya veya 
ingiltere'ye bıraktıkları parayı acaba hiç hesapladınız mı9 Acaba hiç hesapladınız mı, yanı, oraya 
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öğrenim için gidip, orada harcadıklan parayı, okula verdikleri parayı, otele verdikleri parayı, eve 
verdikleri parayı'* Bu çocuklar niye gidiyor oraya'' Biz, eğer üniversitelerimize gerekli ödenekleri, 
araştırma geliştirme için gerekli her şeyi versek, acaba bu çocuklar gider mı7 Biz, burada çocukla
rımıza en az ıkı tane lisan oğretsek, bu çocuklarımız oraya gider mı arkadaşlar9 Yazık ediyoruz bu 
çocuklarımıza ve onların çoğu da donmuyor Gelin, bu çocuklarımıza sahip çıkın Sadece Ameri
ka'da değil, dünyanın her tarafında, sadece Türkiye'deki üniversitelerdeki bütçenin yetersiz olma
sından ve unnersıtelere gerekli araştırma için, araç gereç için hiçbir tahsisat verilmediği için bu ço
cuklarımız gidiyor Yazık oluyor Bu paranın kaç para olduğunu lütfen bıv hesaplayın arkadaşlar Bir 
çocuğun yılda harcadığı en az para, sadece okula yılda 25 bin dolar veriyor, sadece bunu söylüyo
rum Her bir çocuğun yun dışındaki, Amenka'dakı üniversitelere, sadece üniversite için veıdığı pa
ra 25 bin dolar arkadaşlar Bunun, orada sekiz ay otelini, yiyeceğim hesaplayın arkadaşlar 

Onun için, Sayın Bakanım, eski üniversiteler de, onların sorunu da, sorumluluk duygusu ola
rak, eğer sorumluluk duygunuz varsa, Malatya Inonu Üniversitesindeki hastalarımızın ve eğitim gö
ren çocuklarımızın vebalı hepinizin boynunadır 

Saygılar sunarım (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Aslanoğlu 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum Kabul edenler Kabul etmeyenler Önerge reddedilmiştir 
Sayın Erkal, soz talebiniz var, buyurun 
AHMET MUNIR ERKAL (Malatya) - Sayın Başkan 
BAŞKAN - Ne için soz istiyorsunuz9 Lütfen, ayağa kalkar mısınız9 Ne için soz istiyorsunuz, önce 
AHMET MUNIR ERKAL (Malatya) - Biraz önce konuşan milletvekili arkadaşımız lnonu 

Üniversitesinin kadro talebiyle ilgili olarak "Malatya milletvekillerinin hepsi imza atarak bu talebi 
yaptı, bunu niye anlamıyorsunuz" diye bir ifade kullandı 

Ben, böyle bir imza atmadım Bu hususla ılgılt bir açıklama yapmak istiyorum 
BAŞKAN Buyurun, yerinizden kısa bir açıklama. Sayın Erkal 

VII. • AÇIKLAMALAR VE SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 
/ - Malatya Mıllelvehlı Ahmet Munır Erkal in Malalya Milletvekili Ferit Mevlut 

Aslanoğlu ııun konuşmasında şahsıyla ilgili doğru olmavan bazı ıjadeleı kullanması nedeniyle 
açıklaması 

AHMET MUNIR ERKAL (Malatya) Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, lnonu Üniversi
tesinin kadro kanunuyla ilgili olarak arkadaşımızın yaptığı açıklamada benim böyle bir imzam yok 
ve burada birkaç kez gündeme geldi ve bu husustaki yanlışları çok net olarak ortaya koyduk Ma
alesef, lnonu Üniversitesi Rektörü, Türkiye Cumhuriyetinin genel ilkelerine, temel ilkelerine tama
men aykırı bir davranış sergileyen, bir taraftan kadro üterken, diğer taraftan 90 tane kadroyu Ma
latya dışına gönderen, yaptığı açıklamalarda, özellikle son açıklamalarda "ülkenin her şeyinin satı
lacağı" gibi zırva sayılabilecek ifadeler kullanan 

BAYRAM ALI MERAL .(Ankara) - Yakışmıyor 
BAŞKAN - Lütfen, Sayın Erkal, kendinizle ilgili bolumu açıklar mısınız Lütfen 
FERİT MEVLUT ASLANOĞLU (Malatya) Aç, soruşturma aç1 Soruşturma aç' 
BAŞKAN - Lütfen, Sayın Aslanoğlu 
AHMET MUNIR ERKAL (Malatya) - Böyle bir yapıda 
FERİT MEVLUT ASLANOĞLU (Malatya) - Al görevden o zaman 
BAŞKAN - Lütfen, Sayın Aslanoğlu 
AHMET MUNIR ERKAL (Malatya) - Böyle yapıda bin 
FERİT MEVLUT ASLANOĞLU (Malatya) - Aç soruşturma, benim konuşmama konuşma 
AHMET MUNIR ERKAL (Malatya) - Otur yerine1 
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BAŞKAN - Sayın Aslanoğlu 
AHMET MUNIR ERKAL (Malatya) - Otur yerine' 
FERİT MEVLUT ASLANOĞLU (Malatya) - Sen de çık konuş' 
AHMET MÜNİR ERKAL (Malatya) - Otur yerine' 
BAŞKAN - Sayın Aslanoğlu, lütfen oturur musunuz 
FERİT MEVLUT ASLANOĞLU (Malatya) - Ayıptır ya' Ayıptır ya' Çık konuş o zaman, 

kendi görüşlerini söyle 
AHMET MÜNİR ERKAL (Malatya) - Ben konuşma istedim, buradan soz verdi, yerimden 
BAŞKAN - Savın Aslanoğlu, uyardım ben Sayın Erkal'ı, lütfen 
FERİT MEVLUT ASLANOĞLU (Malatya) - Sen çık, görüşlerini söyle 
AHMET MÜNİR ERKAL (Malatya) - Bu anlamda. Sayın Başkan, bu hırçın ve tahammülsüz 

insanı 
FERİT MEVLUT ASLANOĞLU (Malatya) - Tahammülsüz sensin' Sen çık konuş' Sen çık 

konuş' 
BAŞKAN - Sayın Erkal, İutfen 
AHMET MÜNİR ERKAL (Malatya) - kamuoyuna ben teşhir ediyorum 
BAŞKAN Tefekkür ediyorum Sayın Erkal 
AHMET MUNIR ERKAL (Malatya) - Konuşmayı öğreneceksiniz, dinlemeyi öğreneceksiniz . 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
FERİT MEVLUT ASLANOĞLU (Malatya) - Benimkini konuşma, sen soz al konuş' 
BAŞKAN - Savın Erkal, teşekkür ediyorum 
AHMET MUNIR ERKAL (Malatya) - Size dinlemeyi öğreteceğim ben 
FERİT MEVLUT ASLANOĞLU (Malatya) - Allah Allah Sen çık konuş' Her sefer, ben soz 

aldıkça kalkıp ortaya çıkıyorsun ya' Sen çık, kursu orada ya1 Çık, kendi goruşunu söyle ya1 

AHMET MUNIR ERKAL (Malatya) - Dinlemeyi öğreneceksin 
FERİT MEVLUT ASLANOĞLU (Malatya) - Sen bana hiçbir şey öğretemezsin, önce sen ken

din öğren, kendin Malatya'ya sahip çıkmasını öğren Ayıptır ya1 Yazık sana ya' 
BAŞKAN - Sayın Aslanoğlu, lütfen 

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

4- istanbul Milletvekili Tayyar Allıkulaç'ın, Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Kanunu, 
Yuksekoğtetım Kanunu, Kamu Malı Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Telsiz Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Geçici 1 inci 
Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Teklifi ile Millî Eğilim, Kullur Gençlik ve Spor 
Komisyonu Raporu 12/886) (S Sayısı 1256) (Devam) 

BAŞKAN - Dıger önergeyi okutuyorum 
Türkiye Buyuk Millet Meclisi Başkanlığına 

Goruşulmekte olan 1256 sıra sayılı Kanun Teklifinin çerçeve 1 inci maddesiyle düzenlenen 
Geçici Madde l'ın aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz 

Salih Kapusuz (Ankara) ve arkadaşları 
Geçici Madde 1 - Bu kanunla kurulan üniversitelerin kurucu rektörleri, ıkı yıllığına Yükseköğ

retim Genel Kurulu tarafından, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tanhten itibaren bir ay içinde uye lam 
sayısının 3/4 çoğunluğuyla belirlenecek allı profesör adaydan. Milli Eğitim Bakanınca onbeş gun 
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içinde seçilerek Cumhurbaşkanına sunulan uç aday arasından Cumhurbaşkanınca seçilir ve atanır 
Yükseköğretim Genel Kurulunca aday belirleme işlemi bir ay içinde sonuçlandırılamadığı takdirde 
Milli Eğitim Bakanı tarafından belirlenecek uç kurucu rektör adayı Cumhurbaşkanına sunulur 

BAÇKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu7 

MILLÎ EĞITIM, KULTUR, GENÇLIK VE SPOR KOMISYONU BAŞKANI TAYYAR 
ALT1KULAÇ (istanbul) - Sayın Başkan, çoğunluğumuz bulunmadığından katıldığımı ifade edemi
yorum, yüce Meclisin takdirine bırakıyorum 

BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu9 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Katılıyoruz Sayın Başkan 
BAŞKAN Sayın Kapusuz, gerekçe üzerinde açıklama yapacaksınız galiba, buyurun (AK 

Parti sıralarından alkışlar) 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım, hepinizi say

gıyla selamlıyorum 
Arkadaşlarımızla birlikte vermiş olduğumuz önergeyi kısacık da olsa, birkaç cümleyle ifade et

mek, açıklamak istiyorum Tabu, değerli konuşmacı arkadaşlarımız, bir milletvekilimizin, bir ko
misyon başkanının kendisi tarafından verilmiş olan bir teklifi bir tasarı gibi yorumlayarak, Bakan
lığın, bu konuyla ilgili olarak, bizzat YOK'e öneren olduğunu ifade ediyorlar Bunu düzeltmem la
zım Tabu, bir milletvekili böyle takdir etmiştir, böyle düşünmüştür. Bakanlığın böyle bir önerisini 
teklif olarak getirmiştir Biz de, önergemizde, YOK tarafından seçilen 6 profesör arkadaşımızın, on 
beş gun içerisinde seçmesini, hükümet tarafından da bir ay içerisinde seçmesini, arkasından da 
hükümetin bu konudaki tercihim, yanı. Bakanın tercihini Cumhurbaşkanına sunmasını öneriyoruz 

HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Tam bir ay, on beş gun değil Sayın Salih Kapusuz 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Neden7 Biraz önce arkadaşlarımız yen geldi tenkit ettiler 

Şimdi, bu önergeyle yapılan şey çok açık ve net Biz, orada bir, dörtte 3 çoğunluk aradık Salt ço
ğunluk, normal atamalarda, rektörlerin, normal üniversiteler tarafından seçilmiş olan rektör adayla
rının 6 kışı olarak YOK'e sunulmuş olması, ki, bu sunulan 6 adayla ilgili olarak seçimler sırasında 
da salt çoğunluk var, evet, var Hatta, onun seçimiyle ilgili başlı başına hem yönetmelik hem kanun var 

Değerli arkadaşlar, peki, salt çoğunluk olması değil de dörtte 3 olması ne sıkıntı getınr1 Şim
di, bu ve benzen konularda bir seçimle gelmiş değil de mevcut, YOK tarafından, ki, YOK 7'sı 
Cumhurbaşkanı, 7'sı hükümet, 7 tanesi de Üniversiteler Arası Kurul tarafından atanıyor Hatta, 
Cumhurbaşkanlığıyla ilgili olarak "görev ve sorumlulukları" başlığı altındaki 104'uncu maddeye 
bakarsanız, Cumhurbaşkanının yürütmeyle ilgili görevleri sıralanırken "rektörleri atamak" diyor 
Yanı, yasamayla ve yürütmeyle ilgili olarak bu irtibatı kurarken şuna dikkat etmeniz lazım 
Hükümet 7 aday gönderiyor Cumhurbaşkanı Yürütme, görevi arasında 7 tane adayla oluşturulan 
21 kişilik heyet, zaten, bir anlamda, yumtme çoğunluğuyla önerilmiş oluyor 

Değerli arkadaşlar, bizim burada üzerinde durmak istediğimiz husus şudur Bu, siyası olarak 
her ne kadar arkadaşlarımız kendi pencerelerinden değerlendirmeleri varsa, ki, onunla ilgili birkaç 
şeyi zaten sonunda ifade edeceğim, ama şunu ifade etmek isterim ki, Anayasa Mahkemesinin bir 
iptal gerekçesi var 

HÜSEYİN BAYINDIR (Kırşehir) - Sızın pencere 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Bu iptal gerekçesinden bir boşluk doğmuştur YOK, Anaya-

sa'da ve yasalarda kendisine böyle bir kurucu rektör atanması konusunda ne Anayasa'da ve ne ya
sada olmayan bir yetki kullanmaya kalkmıştır Bunun için bu yasal boşluğu doldurmak da yasama
nın görevidir Biz, bu görevi yapıyoruz Önerdiğimiz de çok açıktır YOK tarafından dörtte 3 ço
ğunlukla, ne yapılıyor, 6 aday gösteriliyor Millî Eğitim Bakanı bunu 3'e indiriyor, Sayın Cumhur
başkanı da bu 3 adaydan seçerek 1 tanesini atıyor Bunun abanılacak Demokrasiyi tehlikeye gö
türmek, tahrip etmek, kurumlarla kavga etmek gibi takdimlerim ise ben çok yadırgadığımı ifade et
mek istiyorum 

HÜSEYİN BAYINDIR (Kırşehir) - Aynen öyle 
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SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Yakışmıyor arkadaşlar Biraz sonra bunlarla ilgili olarak bu 
konuşmaları yapan arkadaşlarımızın onune birkaç tane de kendi ifadelerinden belgeler koyacağım 

ENGİN ALTA'S (Sinop) Bizde de çok belge var Salih Ağabey Eğer belge kavgasına girersek 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Arz eder, teşekkür ediyorum (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum 
Önergeyi oylarınıza 

III.-YOKLAMA 
(CHP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalklı) 
HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Başkan, yoklama yapılmasını istiyoruz 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, önergenin oylaması sırasında yoklama talebinde bulunul

muştur Şimdi, bu talebi yerine getireceğim 
Önce, yoklamı talebinde bulunan sayın mı i letvekı İlerinin isimlerini okutup salonda bulunup 

bulunmadıklarını tespit edeceğim Yeterli sayıda sayın uye salonda hazırsa elektronik cihazla yok
lama yapacağız 

Sayın Koç 
TUNCAY ERCENK (Antalya) - Sayın Başkan, sayalım 
BAŞKAN - Sayın Ercenk, niye aceie ediyorsunuz? Lütfen, biraz sabırlı olun 
Sayın AI tay, Sayın Meral, Say m İnce, Sayın Gazalcı, Sayın Ercenk, Sayın Bayındır, Sayın Oz-

yurt. Sayın Akıncı, Sayın Coşkunoğlu, Sayın Uzdıl, Sayın Çerçıoğlu, Sayın Kaptan, Sayın Karade-
mır, Sayın Kesımoğlu, Sayın Şahın, Sayın Ekmekcıoğlu, Sayın Ozcan, Sayın Sözen 

Tamamlanmıştır sayın mı i Jet ve ki [[en 
Yoklama için beş dakika sure veriyorum 
Adlarını okuttuğum sayın üyelerin yoklama için elektronik cihaza girmemelerini nca ediyorum 
Yoklama işlemini başlatıyorum 
(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yeter sayısı vardır 

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

4- istanbul Milletvekili Tayyar Allıkutaç in Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu 
Yükseköğretim Kanunu Kamu Malı Yönetimi ve Kontrol Kanunu Telsiz Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Geçici l inci 
Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Teklifi ile Millî Eğitim Kultur, Gençlik ve Spor 
Komisyonu Raporu (2/886) (S Sayısı 1256) (Devam) 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum Kabul edenler Kabul etmeyenler Kabul edil
miştir 

Sayın milletvekilleri, kabul edilen önergeyle madde tümüyle değiştirildiğinden, değişiklik ön
gören diğer ıkı önergeyi işlemden kaldırıyorum 

Kabul edilen önerge doğrultusunda maddeyi oylarınıza sunuyorum Kabul edenler Kabul et
meyenler Madde kabul edilmiştir 

Birleşime on dakika ara veriyorum 
Kapanma Saati: 17.27 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 17.39 

BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT 
KÂTİP ÜYELER: Ahmel Gökhan SARIÇAM (Kırklareli), Türkân MİÇOOĞULLARI (İzmir) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Buyuk Millet Meclisinin I9'uncu Bırieşımfnın 
Dördüncü Oturumu'nu açıyorum 

1256 sıra sayılı Kanun Teklıfi'nın görüşmelerine devam edeceğiz 
VI, - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devanı) 
4 - istanbul Milletvekili Tayyar Altıkulaç 'in, Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Kanunu, Yük

seköğretim Kanunu Kamu Mail Yönelimi ve Konimi Kanunu Telsiz Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Geçici 1 inci Madde
sinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Teklifi ile Milli Eğitim Kullur, Gençlik ve Spoı Komis
yonu Raporu (2/886) (S Sayısı 1256) (Devam) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde 
Teklifin 2'net maddesini okutuyorum. 
MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer 
BAŞKAN Madde üzerinde Cumhuriyet Halk Parlısı Grubu adına soz isteyen, Engin Altay, 

Sinop Milletvekili 
Sayın Allay, konuşmayacak mısınız7 

ENGİN ALTAY (Sinop) - Geldim Sayın Başkanım 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Altay 
ENGİN ALTAY (Sinop)-Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, yüce heyetinizi saygıyla selam

lıyorum 
"Ben eğitime pedagojik bakıyorum " diyen Sayın Millî Eğitim Bakanı. Türk eğitim sistemini 

kırıp dökmeye devam ediyor Bizi ideolojik bakmakla itham eden Sayın Bakan, bana göre, pedago
jik bakmak şöyle dursun, inatçı bakış ve tutumunu sürdürmekle ve maalesef, eğitim sistemimizi tü
müyle tahrip etmektedir 

Sayın Bakan, bu inadınızdan vazgeçin Türkiye Cumhuriyeti anayasal bir devlettir Anaya-
sa'yla, anayasal kurumlarla didişerek, vuruşarak hiçbir yere varamazsınız Yeterli çoğunluğunuz 
vardır Gelin, Anayasa'yı istediğiniz gibi değiştirin Ondan sonra istediğiniz gibi çalıp istediğiniz 
gibi söyleyin Ama. bu Anayasa yürürlüktedir Bilerek, bile bile bunda ve bunun kurumlarında ge
dik açmaya çalışmak size de çok şey kazandırmaz Bunu peşinen söylemek istiyorum 

Geldiğiniz günden ben yüksek yargıyla, Cumhurbaşkanlığıyla, üniversitelerle, hele hele 
YOK'le, sivil toplum örgütleriyle, demokratik kitle örgütleriyle, velhasıl butun Türkiye'yle çaktır
madan kavga ediyorsunuz 

Seçim sisteminin bir sonucu olarak. Parlamentoda çok yüksek bir sayısal çoğunluktasınız 
Kendinize engel olarak gördüğünüz kaleye kuçuk mermiler atarak gedik açmakla uğraşacağınıza, 
topunuzun fitilini ateşleyin ve kaleyi delin Size tavsiyem budur Çunku, ışın tadı kaçtı Yanı. eği
tim gibi hassas bir konuda, bu kadar talihsiz, bu kadar yanlış, bu kadar birbiriyle çelişen kanun tek
liflerini, tasarılarını buraya getirerek, Parlamentonun da değerli zamanını işgal ederek, yapacağınız, 
kazanabileceğiniz bir mevzi olamaz 
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BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen, kursu onunu boşaltır mısınız 
ENGİN ALTAY (Devamla) - Sayın Altıkulaç, bir teklif hazırladı Şimdi, bu teklif görüşülsey

di, ben diyecektim ki Sayın Bakana Sız, Yükseköğretim Kurumuna 4 adayı bildirirken yazınızın 
sonunu "arz ederim' diye mı bitirirsiniz, "rica ederim" diye mı bitireceksiniz diyecektim Yanı, bu 
teklif, bir buyuk protokol skandaliydi aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığını, YOK'un bir alt bi
rimine donuşturuverdınız Ha, şimdi, bu tur eleştirilen alınca, apar topar. Sayın Salih Kapusuz ve 
arkadaşlarının hazırladığı bir değişiklik teklifi Tencere dibin kara, seninki benden kara, bu kara, 
bu bundan da kara Böyle nereye varacaksınız7 

Şimdi, "3 kurucu rektör adayı Cumhurbaşkanına sunulur" diye bitiriyorsunuz Ortada 15 tane 
üniversite var, 15 tane tedvıren görevlendirilmiş rektör var Sız, anayasal bir işlevi, bir sureci yok 
sayıp, AKP Grubu olarak yok sayıp, kendinize yeni bir süreç yaralıyorsunuz "Efendim, dörtte 3 ço
ğunlukla olacak " Ne zamandan ben bu demokrasi ve çoğulculuk aşkınız böyle birdenbire depreşti 
bilmiyorum Demokrasi ve çoğulculuk aşkınız hazır depreşmışken, gelin, Anayasa'da 102'ncı mad
deyi de buradaki gibi bir aşkla değiştirelim de. Cumhurbaşkanını da üçte 2 çoğunlukla seçelim Ha
di gelin, önce bunu yapalım Böyle bir şey olur mu7 Cumhurbaşkanını salt çoğunlukla seçecek Par
lamento, ama YOK dörtte 3'le rektör belirleyecek Bir kere daha söylemiştim Sız, âlemi sersem, 
herkesi kor mu zannediyorsunuz' Yanı burada biz kabak çekirdeği mı yiyoruz Sayın Bakan7 Bu 
yaptıklarınıza ses çıkarmayacağımızı mı zannediyorsunuz7 Bizim, tabu Meclis iç Tuzuk'unden ge
len gucumuz, yaptııımımız bellidir, ama Anayasa'yla ve anayasal kurumlarla didişilmez Rahmetli 
Ecevıt, bir donem burada, bu kürsüden "Burası devlete meydan okuma yen değil " demişti Şimdi 
sız de, bu Anayasa'ya ya sadakatle bağlı olacaksınız ya da bunu değiştireceksiniz Türkiye'yi yeni
den şöyle Anayasa'yı fırlatır gibi bir krize sokmaya da gerek yok Bakın, inanarak söylüyorum El
bette hepinizi kastetmiyorum, ama Türkiye'de toplumun butun kesimlerinde sızın niyetinizle ilgili 
kuşku vardır, endişe vardır 

CUNEYİT KARABIYIK (Van) - Niyet okuyucu 
ENGİN ALTAY (Devamla) - Doğrudur, değildir, Ankara'da 300 bin kışı niyetini göstermiştir. 
MAHFUZ GÜLER (Bingöl) - Neredeymış 300 bin ktşı7 

ENGİN ALTAY (Devamla) - Onun için ben diyorum ki, bakın, bu ülke Vatan Cephesı'nden 
çok çekti, bu ülke milliyetçi cephelerden çok çekti Şimdi sız, bu ülkede yeni bir cephe -adı ne olur 
ben bilmem, adını nıllet koyar, ama Türkiye'de yeni bir cephe- sıkıntısına, yeni bir cephe skanda-
lına yol açıyorsunuz Şurada ben sızı uyarıyorum 

AHMET YENİ (Samsun) - İsteseniz de olmaz 
ENGİN ALTAY (Devamla) - Neyi olmuyor kardeşim1 Delik deşik ettiniz şunu Şunun şu du

vara kaç kere çarptığını biliyor musun sen7 Şu Anayasa duvarına AKP Grubu olarak kaç kere çarp
tığım sen biliyor musun7 

AHMET YENİ (Samsun) - Zorlamayın kapıları, olmaz 
ENGİN ALTAY (Devamla) - Şimdi, YOK'te, YOK'un teşekkülünde üçte 1, üçte I, üçte 1 var 

Yanı YOK'un üçte l'ını zaten yürütme organı tayın ediyor, üçte l'ını de Üniversiteler Arası Kurul 
tayın ediyor Dörtte 3 Haa, vay uyanıklar' Şark kurnazlığı yapmaya çalışıyorsunuz da, bunu kimse 
yemez. Cumhuriyet Halk Partisi Grubu hiç yemez, anayasal kurumlar da hiç yemez, hele yüce mil
let hiç yemez 

Şimdi, asıl deıdınız şudur arkadaşlar, Hükümetinizin asıl derdi şudur Ben demiyorum ki hepi
nizin böyle bir derdi var Şimdi, üniversiteleri istediğiniz rotaya sokamadınız ve bunun dayanılmaz 
gerilimini yaşıyor Sayın Bakan ve 59'uncu Hükümet ve altını çizerek söylüyorum Sız, üniversite
leri istediğiniz rotaya sokamayacaksınız Millî Eğitim Bakanlığı taşra teşkilatı hemen hemen isteni
len rotaya girdi, istenilen düzeye geldi Bunu nereden anlıyoruz7 I7'ncı Milli Eğitim Şûrası'na il
lerdeki komisyonlardan gelen raporlardan anlıyoruz 
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Beyler, burası Türkiye Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyetı'mn başkentinde yapılan bir Millî 
Eğitim Şûrası'na Türkiye Cumhunyetı'nın bir ılının komisyonundan "23 Nisanlar, 19 Mayıslar te
ferruattır, bunlarla ilgili yürütülen hazırlıklar işlen aksatıyor" diye rapor gönden 11yorsa, ey Türki
ye'm vay haline senin' (CHP sıralarından alkışlar) 

Ama, Cumhunyet Halk Partisi ayakta olduğu müddetçe, Türkiye'nin sağduyu sahibi, laik, de
mokratik cumhuriyete bağlı yurttaşlan ayakta olduğu surece, bu raporlar elimizin tersiyle itilecek
tir Şu hale bakın' Sadece Diyarbakır, Maraş, Batman sekiz yıllık eğitime karşı goruş tebliğ ediyor 

ZEKERIYA AKINCI (Ankara) - Bakan karşı canım 
ENGİN ALTAY (Devamla) - Uşak "Din Kulturu ve Ahlak Bilgisi dersinin saat sayısı artsın" 

diyor Bursa "Butun okullara Kur'an dersini koyalım" diyor Karabük Sanki adamlar, Karabük, 
Türkiye'den ıkı yıldır, bir yıldır soyutlanmış gibi, bizim burada kıyamet kopardığımız açık lise hül
lesini yemden Şûra'ya öneriyor Hatırlarsanız bu açık lise hüllesini, gene o da yargıdan donmuştu 

Şimdi, nereye gidiyor bu Türkiye7 Bu ülke nereye gıdı yor7 Nasıl oluyor da Türkiye'nin butun 
illerinden tek bir ses yükseliyor "Efendim, katsayı engeli kaldırılmalıdır" (AK Parti sıralarından 
"haksızlık, kalksın" sesi) 

iyi ya, ben de diyorum ki Kaldırın kardeşim, kaldırın Yasama elinizde, yürütme elinizde, yar
gıyı da neredeyse baypas ediyorsunuz, ettiniz, gelin, kaldırın, ama, kaldıramayacaksınız, olmaz 
Hep söyledim Vah imam. Genelkurmay Başkanı imam, doktor imam, kaymakam imam olmaz, ola
maz, kabul edilemez, kabul edilemez 

BAYRAM OZCELIK (Burdur) - Milletvekili imam 
ENGİN ALTAY (Devamla) - Şimdi, arkadaşlar 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
MURAT YILDIRIM (Çorum) - Millet sızı izliyor 
ALI TEMUR (Giresun) - imamlara düşmanlığın mı var'' 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen 
Sayın Altay, lütfen toparlar mısınız 
ENGİN ALTAY (Devamla) - bir kısmınızın bu söylediklerime içten içe hak ver 
EROL ASLAN CEBECİ (Sakarya) - imamlara düşmanlığın mı var9 

ENGİN ALTAY (Devamla) - Evet kardeşim, Türkiye Cumhuriyeti imamlar cumhuriyeti olma
yacaktır Gel, buradan konuş' 

EROL ASLAN CEBECİ (Sakarya) Hadi be oradan' 
ENGİN ALTAY (Devamla) - Edepli ol biraz orada sen' 
BAŞKAN - Sayın Altay, lütfen Lütfen, Sayın Altay 
ENGİN ALTAY (Devamla) - Evet, altını çizerek söylüyorum 
EROL ASLAN CEBECİ (Sakarya) - imamlara hakaret ediyorsun 
ENGİN ALTAY (Devamla) - daha önce de söyledim Rejimde arzu ettiğiniz kırılma nokta

sına Türkiye gelmeyecektir, gelmeyecektir ve (AK Parti sıralarından gürültüler) 
BAYRAM OZÇELIK (Burdur) - Geç onları, geç' 
BAŞKAN - Sayın mılletvekıllen, lütfen 
ENGİN ALTAY (Devamla) - ben size söyleyeyim Millî Eğitim Şûrası'na ki, çok önemli

dir Şunlara ben üzülüyorum Millî Eğitim Şûrası ulusal basında niye "millî" değil, "dinî eğitim 
şûrası" diye başlıkla yazılıyor9 

ABDULLAH ERDEM CANTIMUR (Kütahya) - Kim yazmış9 
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ENGİN ALTAY (Devamla) - Kardeşim, doğrudur, yanlıştır, bunun yazılması bile yanlıştır 
Imam-hatıp damgası 

ABDULLAH ERDEM CANTIMUR (Kütahya) - Kim yazmış'' Hangi gazete' 
ENGİN ALTAY (Devamla) Gazeteleri okursunuz 
ABDULLAH ERDEM CANTIMUR (Kütahya) - Sızın gazeteniz 
BAŞKAN - Sayın Cantımur 
ENGİN ALTAY (Devamla) - Şimdi, ateş olmayan yerden duman çıkmaz Ben, derim ki 

Hükümetinize Gelin, yol yakınken bu yoldan donun Bu yol iyi yol değildir Bu YOK'un rektör 
adayı belirlemesinde dörtte 3'e ısrar ediyorsanız ve içinizde biraz demokrasi sevgisi, biraz millet 
sevgisi varsa, gelin, Anayasa'nın 102'ncı maddesini değiştirelim, Cumhurbaşkanını üçte 2 çoğun
lukla seçelim Ben, ıizın ne kadar durust, ne kadar vatansever olduğunuzu, çoğulculuğa ne kadar 
sevgiyle, sempatiyle baktığınızı, desteklediğinizi o zaman anlayacağım Seçim sistemindeki bir for
mül nedeniyle, bir yol nedeniyle buraya bu kadar kalabalık gelmiş olabilirsiniz, ama biliniz ki bu 
milletin tam dört yıl önce sadece ve sadece yuzrJe 24'u size güvenmiştir Bu milletin yüzde 76'sı 
dört yıl önce size güvenmiyordu, bugün bu yüzde 86 olmuştur 

Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum (CHP sıralarından alkışlar) 
MAHMUT GÖKSU (Adıyaman) - Mille* size güvenmiyor 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Altay 
Madde üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına soz isteyen Hüseyin Güler, Mersin Milletvekili 
Buyurun Sayın Güler 
MAHMUT GÖKSU (Adıyaman) - Millet size güvenmiyor 
ENGİN ALTAY (Sinop) Ne diyorsun ne ' Ne diyorsun' Gel bakalım gel, gel' 
BAŞKAN - Sayın Altay, lütfen 
ENGİN ALTAY (Sinop) - Gel lan burada konuş' 
MAHMUT GÖKSU (Adıyaman) - Önce iktidar ol, iktidar 
ENGİN ALTAY (Sinop) - Sen bir kere şuraya çıktın mı şuraya7 

BAŞKAN - Sayın Altay 
ENGİN ALTAY (Sinop) - Şuraya çıktın mı sen bir kere' Çık da konuşsana 
MAHMUT GÖKSU (Adıyaman) - Önce iktidar ol, iktidar 
ENGİN ALTAY (Sinop) - Ya da gel dışarıda konuşalım 
BAŞKAN - idare amirleri, lütfen 
Sayın Güler, buyurun 
HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlar, kanun teklifinin 

2'ncı maddesi üzerinde Anavatan Grubu adına soz almış bulunuyorum Hepinizi saygıyla selamlı
yorum 

Evet, hergeçen gun hoşgörüye, her geçen gun sağduyuya ihtiyacımız olduğu bir donemde, ger
ginlikten Maalesef, çözümden çok, amacımız, herhalde binlerini sadece kaşımak olarak algılıyoruz 

Evet, bu bir maceraydı size göre Yaklaşık bir yıl önce başlayan bir eğitim sureci ve bir 15 üni
versiteye, 15 ile İ5 üniversite esprisiyle başlayan bir donemde sadece yaptığınız tek şey var Goç 
yolunda düzelir Bunu burada defalarca söyledik 

Tabu ki bilimsellikten, kuramsallıktan ve sistemi olağanüstü Hep, sadece, biz iktidarız, iste
diğimizi yaparız anlayışı içerisinde bu ışı bu aşamaya getirdiniz 
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Tabu, sorun sıslem sorunu Eğitim sorunu, başta ilköğretimden itibaren başlayarak üniversite
lere kadar sıçrayan bir kısır dongu ve bugün de sadece 15 üniversiteye rektör ataması 

Beyler, post kavgası mı7 Nedir bu mücadele'' Eğer kurumlar arası diyalog, kurumlar arası bir 
birliktelik ve hiyerarşiye uygun egemenlik kayıtsız şartsız mılletınse, bunu burada oturup sağdu
yuyla çözmek zorundayız 

Yaklaşık 93 üniversiteden 2 milyon 310 bin öğrencinin eğitim surduğu, 65 binin uzennde bir 
eğitim kadrosunun olduğu bir üniversite dünyasını şöyle hayal ettiğimde, biz, Anavatan olarak, ola
ya daha farklı bakıyoruz Diyoruz ki, bu sorun, bir sistem sorunudur Eğer YOK'le başlayan ve eği
tim reformuyla başlayacak bir birliktelik Yoksa, 15 üniversiteye rektör atamışsınız Bu, sorunu 
çözmez Çözmediğini de hep beraber gorduk Yaklaşık bir yıl önce başlayan bir macerada, biz iste
diğimiz rektör adayını atarız dediniz, ısrar ettiniz ve yasal zemini de, daha doğrusu, kılıfı dahi uy
durmadan böyle bir adım atma ihtiyacı duydunuz ve karşımıza bu geldi 

Tabu, kanun teklifinin kendi içindeki çelişkilerini kendiniz açığa verdiniz Önerdiğiniz öner
geyle, bir derece, kısmen, yasamanın daha bir ust kurum olduğunun farkına vardınız Bu yüzden de, 
burada, kısmen de olsa bu telafi edildi olarak algılanıyor, ama ışı yine çözmeyecektir 

Bugün, üniversitelerde yaşanan onca sorunlar, yaklaşık 1,5 milyon öğrencinin sürekli üniver
site kapılarından gen donduğu bir ülkede ve Özellikle bilimsellikten uzak, özerklikten uzak bir 
üniversite yapısını şöyle düşündüğümüz anda, Türkiye'nin temel sorununu hepimiz çok iyi biliyoruz 

Dört yıl kaybedildi AK Pattı iktidarında, bugün de bu yasada bir yıl kaybedildi, bundan sonra 
yine kaybedilecek Bir anayasal süreç Önce Cumhurbaşkanlığından, sonra da, tahminime göre de 
Anayasa Mahkemesinden gen dönecek O zaman, amacınız, uzum yemek değil, bağcıyı dövmek 

Burada ince bir detay var Hayat detaylardan ibaret, şeytan da detaylardan ibaret Herhalde yü
rütme olarak atadığınız YOK'tekı 21 üyenin 7'sını sizler atadınız Bunlara güvenerek, dörtte 
3'luk çoğunluğun sağlanmasını istiyorsunuz Bir de bir süreç verdiniz, bir ay Bir ay sure sonunda 
eğer atama olmazsa. Millî Eğitim Bakanlığına bu yetki devredilir Bu, bir koylu kurnazlığıdır, şark 
kurnazlığıdır Yapmayın arkadaşlar Bilimsellikten de uzak, özerklikten de uzak Eğer, üniversitede
ki rektör atamasını bir post kavgası olarak algılıyorsanız, kadrolaşma olarak algılıyorsanız, bu yine 
ters tepecektir Üniversitelere çomak sokmayın Eğer, özerk üniversite ve istenilen, Türkiye'nin ha
yallerini kurabilecek ve bilimsellik açısından rekabet edebilecek, katılımcının olduğu, toplumla ba
rışık olduğu bir üniversite özlemi içersindeyiz 

Bugün, YOK kavramıyla hepimiz karşı karşıyayız Öğrencilik yıllarımızı hatırlıyoruz, hepimiz 
Kanun'a karşıyız, YOK'un kurumuna değil Bu yüzden, eğer bu surecin adını net koymadıktan son
ra, sadece gunu kotarmak olarak algılanır ki, bu sızı de kurtarmaz Yasal süreç içerisinde neredey
diniz'' Anayasa Mahkemesi iptal etti YOK kendine has bir Gerekçeli karardan sonra, YOK, ku
rucu, kendi üniversitelerinden rektörleri de atadı Bir hiyerarşi kavgası devam edecek Ne fayda ge
lir bu ülkeye9 üniversite kurumuna ne fayda gelir9 Ama, koskoca bir yıl gitti, bir yıl daha gidecek 
Önümüzdeki bu hataları, herhalde, bir seçimden sonra, bir süreç içerisinde, tekrar, yeni Meclis be
lirleyecektir diye düşünüyoruz 

Biz, üniversitede okuyan geçlerimizin, başta, bugün verdiğiniz harcırah dahil olmak üzere, 
harçlar, kesilen harçları da goz onunde bulundurduğumuzda, üniversitelerin, maalesef, bugünkü ya
pısı itibarıyla, hepimizin de şikâyet ettiği bir konu Bunun bu şekilde çözümlenmeyeceğini çok iyi 
biliyoruz Ama, sizlerin, buradaki niyetinizin ne olduğunu Aslında, çok kuçuk bir hesapla kendt 
lehinize çevireceğinizi düşündüğünüz bu kanun teklifiyle, maalesef, yine YOK'le baş başa, karşı 
karşıya geleceksiniz 

Sız hükümetsiniz, sız iktidarsınız, farkınıza varın Amaç kavga etmek değil, eş gudumu sağla
mak, koordinasyonu sağlamak, bu konuda somut, açık ve net tavırlar koymak Bugün, üniversite
lerde yaşanan sıkıntıları hep beraber biliyoruz Bunun samimiyet içerisinde çözümlenmesi gerekı-
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yorsa, tek adı var YOK Kanunu ve eğitim reformu Bunlardan uzak olduğunuz müddetçe yapaca
ğınız en ufak bir adım bu yaraya merhem olmaz, tam tersine yarayı kangrene çevirir 

Gelin, yapılacak bu süreç içerisinde, eş gudumu goz ardı etmeden Tabu ki, bugünkü koşul
lar içerisinde, bizim. Anavatan olarak önerimiz açık ve net Tabu ki, egemenlik kayıtsız şartsız mil
letindir ve soz ve yetki yasamanın olmalı, ama, bu doğrultuda ışın ozu, gunu kotarmak değil, siste
mi çok iyi, net bir şekilde çözmek Bu konuda atacağınız her samımı adımda yanınızdayız Anaya
sal değişiklik gerekıvorsa, bu konuda da, biz, Anavatan olarak -yapıcı olarak- hazırız Bunu, daha 
önceleri defaaten söyledik 

Ama, söylenen unsurda, tabu, hep altını çizmemi? gereken bir unsur kadrolaşma, kadrolaş
ma Nedir burada amacınız9 Burada açık ve net ifade edemediğiniz gibi, sadece tartışılmadan bu
nun bir an önce çıkması ve kendi anlayışınız doğrultusunda bir yapılanma, kadrolaşma, hatta parti
zanlık düzeyine varan bir algılama biçimi Ama, bu, size de fayda getirmez 

Bugün ülkenin yaşadığı işte, bütçe görüşmelerinde onumuze gelecek, üniversitelere ve eği
time aktarılan payı goz onunde bulundurduğumuzda, Türkiye'nin eğitim sureci içerisinde yaşadığı 
aksaklıkları hep beraber görüyoruz Üniversite sınavındaki başarısız devlet okullarının sureci, üni
versitelerdeki 1,5 milyonun üzerindeki öğrencinin kapı dışarı edilmesi, daha bir suru, kat sayı da da
hil olmak üzere birçok sorunlar 

Tabu ki, sistemin süreç ıçensınde yapısal anlamda bir çozum öneriniz olmadığ' gibi, sadece bir 
boyutuyla "biz istediğimizi yaparız" anlayışından ibaret, başka en ufak bir katkınız yok 

Burada, tabii ki, kanunun içenğıne baktığımızda, çok, altım net olarak çizmemize karşın, ço
ğunluğunuzun vermiş olduğu inatla bu kanunun bu boyutuyla geçmesini istemeye devam ettiniz 
Başarıyorsunuz da, ama sadece ülkeye zarar veriyorsunuz Koskoca bir yılı kayboldu ülkenin Bu 
ülkenin kaybını, herhalde, halkın kendisi düşünerek hesabını soracaktır Bunları unutmayacak 

Üniversitede milyonlarca öğrencinin sorunu varken, gerek eğitim kadrolarının yetersizliği 
Birazdan soru önergesiyle soracağız Üniversitenin kadrolarını neden vermiyorsunuz, amacınız ne9 

Üniversitelerde kadro hakkı kazanılmıştır, ama buna karşın, bu kadroların açılmasından, üniversi
tenin elinin kolunun bağlanmasından ne medet umuyorsunuz, ben de anlamakta zorluk çekiyorum1 

Bu ülkenin evlatları okuyacak bu okullarda Öğretim üyeleri de bu ülkenin evlatlarıdır Bu yüzden, 
ülkede verimliliği, rekabeti, bilimsel ve çağdaş formatları üniversitelere aşılamak istiyorsak, lütfen, 
allını tekrar tekrar çiziyoruz, sistemi sorgulayalım Ama, sızın sistemi sorgulama gibi bir niyetiniz 
yok Tabii ki, üniversitelere aktardığınız katkı payları da, ekonomik durumu da goz onunde bulun
durduğumuzda, bütçeleri daraltılmış, kadroları ellerinden alınmış, hatla kadrolar istihdam edilmiş 
olmasına rağmen vermemekte ısrar ettiğiniz bir kısır dongu, bundan ne medet umuyorsunuz, hâlâ 
anlamakta zorluk çekiyorum Herhalde kaostan besleniyorsunuz O kaos, süreç ıçensınde sizlere oy 
potansiyeli olarak dönecektir diye düşünüyorsunuz, ama, yanılıyorsunuz Halkımı bu kadar saf gör
meyin Biz, Anavatan olarak her yapıcı adımlarınızda yanınızda olduğumuzu ifade ettik Ama, bi
zim birikim ve deneyimlerimizden faydalanmak gibi bir düşünceniz yok Bu doğrultuda, hep, biz 
iktidarız, kendi içimizdeki, daha doğrusu, sorgulamadan verilecek bir karara da oy birliğiyle, hiç, 
en ufak bir şekilde, kendi önergeniz dahil olmak üzere onlan da reddederek, Hükümetin ıkı dudağı 
arasında, komisyonun ıkı dudağı arasında geçen bir ve grup başkan vekılıyle birlikte koordinasyon 
içerisinde geçirdiğiniz bir karar, kabul edenler, etmeyenler Bu ülkeye fayda değil, zarar veriyor
sunuz, açık ve net olarak 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
HÜSEYİN GÜLER (Devamla) - Toparlıyorum Sayın Başkan 
BAŞKAN - Sayın Güler, buyurun 
HÜSEYİN GÜLER (Devamla) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan 

- 3 3 5 -



TBMM B: 19 15.11.2006 0 : 4 

Bu ülkenin sevgiye, kardeşliğe, barışa her geçen gun ihtiyaç olduğu bir donemde kurumsal 
kavgadan medet ummanızın size fayda getireceğini de düşünmüyorum Ama, ülkem adına kaygı 
duyuyorum Bu ülkemin sureci içerisinde, üniversiteler de dahil olmak üzere, YOK ve eğitim refor
mu konusunda Anavatan olarak biz tecrübemizi ve birikimimizi paylaştık, ama, bundan faydalan
mak gibi bir unsurunuz yok Ama, bu ülkenin temel sorunu sistem sorunudur Dörtte 3 çoğunluk gi
bi bir YOK'tekı temsil düzeyini goz onunde bulundurduğumuzda, bu şark kurnazlığından vazgeçin 
diyoruz ve bu ülkeyi bir an önce kurumlar arası, en azından örnek olabilecek gibi, Hükümet-YOK 
veya en azından Millî Eğitim Bakanlığı-YOK gibi bir kavganın bu ülkeye zarar getireceğini düşü
nüyoruz Bu kanuna da, süreç içerisinde Anavatan olarak yapıcı bir boyutta katkıda bulunmaya de
vam ediyoruz. 

Önergemizi reddediniz Ne yapalım, canınız sağ olsun diyoruz 
Saygılar sunuyorum (Anavatan Partisi sıralanndan alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Güler 
Sayın Güler, soyısmınız Anavatan Partisi Grup Başkanlığı tarafından "Ozcan" olarak bildiril

diği için anons edilmiştir Bilgilerinize sunulur 
Komisyon Başkanı Tayyar Altıkulaç soz istemişlerdir 
Buyurun Sayın Altıkulaç (AK Parti sıralarından alkışlar) 
MİLLİ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU BAŞKANİ TAYYAR 

ALTIKULAÇ (istanbul) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, sizleri saygıyla selamlayarak sözle
rime başlıyorum 

Aslında, yürürlük ve yürütme maddeleri üzerinde soz islemenin ve Sayın Başkanlığın da bu is
teklere olumlu cevap vermesinin, öteden ben, doğru olmadığına inananlardan bin olmama rağmen, 
çok kısa bir ıkı açıklama için, buna zorunluluk hissettiğim için, kendimi Yanı, uzuntumu beyan 
ediyorum 

Değerli arkadaşlarım, biraz önce, Cumhunyet Halk Partili bir sayın uye, verilen önerge üzerin
de yaptığı konuşma sırasında, bana atfen, "Bizzat Millî Eğitim Komisyonu Başkanı ders kitapları
nın hurafelerle doldurulduğunu söyledi " gibi -Sayın Kepenek- bir beyanda bulundular Bu beyanı 
düzeltiyorum Ben böyle bir şey söylemedim Ders kitaplarının hurafelerle dolu olduğunu bilsem, 
derhal söylerim, yanı bunu açıklamaktan çekinmem Böyle bir şey söylemedim 

Yalnız, bir gazeteci arkadaşımız, "Din Kulturu ve Ahlak Bilgisi" kitaplarında abdest suyunun 
alyuvarlan artırdığı yönünde bir bilginin bulunduğunu, bu konuda benim görüşümün ne olduğunu 
sordu Ben de, kendisine, bunun müspet bilimin konusu olduğunu, müspet bilim böyle bir şey söy
lüyorsa, bu ispatlanmış bir şeyse, o zaman mesele yoktur, ama müspet ılım böyle bir şey demıyor-
sa, elbette, bu, yanlış bir beyandır Bunu yazan arkadaşlarımız da -kim yazmışsa- müspet bilime da
yanarak bunu yazmış olmalıdır, şeklinde bir açıklamam oldu, gazetelerde de böyle çıktı 

ZEKERIYA AKINCI (Ankara) - Müspet bilim böyle bir şey söyleyebilir mı hocam'' 

MİLLÎ EGITIM, KULTUR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU BAŞKANI TAYYAR 
ALTIKULAÇ (Devamla) - Buyurunuz'' 

Evet 
ZEKERIYA AKINCI (Ankara) - Müspet bilim böyle bir şey söyleyebilir mı7 Sızın kafanız da 

bu kadar karışık olabilir mı*? 
ASIM AYKAN (Trabzon) - Söyleyebilir 
BAŞKAN - Lütfen sayın mılletvekıllen 
Sayın Altıkulaç, lütfen 
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MİLLİ EĞİTİM, KULTUR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU BAŞKANI TAYYAR 
ALTIKULAÇ (Devamla) - Efendim, bu benim konum değil 

BAŞKAN - Sayın Altıkulac, lütfen karşılıklı konuşmayın Genel Kurula hitap eder mısınız 
MILLÎ EĞITIM, KULTUR, GENÇLIK VE SPOR KOMISYONU BAŞKANI TAYYAR 

ALTIKULAÇ (Devamla) - Bu benim konum değil Eğer bu ispatlanmış bir şeyse, yanı, sürekli ab-
dest Ya da "abdesı suyu" diyelim isterseniz buna Sık sık vücudunun belli yerlerini yıkayan in
sanların vücudunda böyle bir gelişme tespit etmişse müspet bilim, benim buna söyleyeceğim bir şey 
olamaz Ama, yoksa böyle bir şey, o zaman, elbette bu yanlış bir değerlendirmedir Konuyu bu ki
taba taşıyan arkadaşlarımızın da, herhalde, bu konuda müspet bilime başvurmuş olarak bu değer
lendirmeyi yapmış olabileceklerini ifade ettim Olay bundan ibarettir Ders kitaplarında, ders kitap
larının hurafelerle dolu olduğuna dair bir beyanım hiçbir zaman olmamıştır 

Diğer bir nokta Sayın Dursun Akdemir, verdiği kanun teklifiyle ilgili olarak -13/4/2006, Ni
san ayında verdiği kanun teklifiyle ilgili olarak- Komisyon masasının onune gelerek bana sordular 
gerçekten Ben, bir an için, hatırlamadığımı ifade ettim Ancak, konuyu inceledim Gerçekten, o ta
rihte bu teklif Sayın Akdemir tarafından verilmiş ve bu Millî Eğitim Bakanlığına sorulmuş "Böy
le bir kanun teklifi var, ne diyorsunuz9" Bakanlık, bize, kendilerinin bir çalışma yaptıklarından ba
hisle, bu öneriye olumlu bakmadıklarım beyan etmişler, biz de beklemişiz Olay bundan ibarettir 
Ve tabu, Sayın Akdemir ve muhalefet partisine mensup milletvekili arkadaşlarımın da yeterli ço
ğunlukları vardır Komisyonu toplamak için Özel bir gündemle Komisyonu toplantıya çağırabilir
ler ve bu teklifi gündeme pekâlâ aldırabılırlerdı Bunu da Sayın Akdemir ve arkadaşları yapmamış
lardır 

Bu açıklamayı yapmak gereğini duydum ve huzurlarındı işgal ettim 
Hepinize teşekkür ediyorum, tekrar saygılar sunuyorum (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Altıkulac 
Madde üzerinde şahsı adına soz isteyen Mehmet Çerçi, Manisa Milletvekili (AK Parti sırala

rından alkışlar) 
MEHMET ÇERÇİ (Manisa) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım, 1256 sıra sayı

lı Yasa Teklıfi'yle ilgili huzurunuzdayım Hepinizi saygıyla selamlıyorum 
Değerli arkadaşlar, dünden beri burada, özellikle yeni kurulan 15 üniversitenin rektör atamala

rıyla ilgili ve bu meyanda üniversitelerin içerisinde bulunduğu genel atmosfer ve Turk eğitim siste
miyle ilgili çok çeşitli görüşleri dinleme fırsatı bulduk Muhalefet partilerinin temsilcilerinin zaman 
zaman doğru ve yanlışın iç içe. zaman zaman on yargıların ve popülizmin iç içe olduğu görüşlerini 
hep beraber dinledik 

NECATI UZDIL (Osmaniye) Sana göre Sana göre 
MEHMET ÇERÇİ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, şimdi, tabu, burada biz eğitimi tartışıyoruz 

genelde, özelde YOK'u ve rektör atamasını konuşuyoruz 
Bilgi üretmek, bilgiyi kullanarak yeni bilgiler elde etmek, teknoloji üretmek ve insanlığa sun

mak ve eşyanın içerisindeki sırları ortaya çıkarmaya çalışmak, bilimsel çalışmaların temel amacı
dır Bunun için de en önemli kurumsal yapılar, üniversiteler ve akademik ortamlardır Özellikle üni
versitelerde, akademik ortamlarda bu bilgiyi yakalama mücadelesinin en temel gerçeği, özgürlük
tür, ozgur akademik ortamlardır Özgürlük atmosferlerinin, özgürlük ateşinin membası da, bakınız, 
tarihte hep üniversiteler olmuştur 

Tabu, sız, eğer eğitim sisteminde sorumsuzluğu, dogmaları, ideolojileri ve yetenekleri önleyen 
sistemi ortadan kaldırmazsanız, neticesinde bu ülkenin eğitimde çağ atlaması, çağdaş eğitimi yaka
laması ve bilimsel dünyada soz sahibi olması mumkun değildir 
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Türk gençliği, maalesef, bu on yargıların, ideolojilerin ve dogmaların, güvensizliğin ve yete
neklerin yok edilişinin acısını yıllardır çekmiştir ve hâlâ da çekmeye devam etmektedir Sız farkın
da olun ya da olmayın, Türk gençliği bu acıyı hâlâ yaşıyor 

Eğitimin amacı -burada tabu önem kazanıyor- müesses nizamı koruyacak gençlik yetiştirmek 
değildir, olmamalıdır Eğitim sistemi, ülkeyi daha ilen götürmesi gereken ve akademik ortamda 
dünyanın ilen gitmiş, bilimsel rekabette çok ileri gitmiş ülkeleriyle boy ölçüşecek ve çağdaş Türki
ye'yi kuracak kurumlar olmalıdır 

Bakın, bugünlerde bir milli eğitim şûrası yapılıyor Bazı arkadaşlarım, o şûradaki belki detay 
sayılabilecek konulara değindiler Bakınız, esası nedir 

ZEKERIYA AKINCI (Ankara) Detay değil, dogmanın dik âlâsı var orada1 

MEHMET ÇERÇİ (Devamla) - Evet, ışın esası şu Millî Eğitim Bakanlığı 
ZEKERIYA AKINCI (Ankara) - Dogmanın dik âlâsı var orada1 

MEHMET ÇERÇİ (Devamla) - Dinle bir Dinle 
ZEKERIYA AKINCI (Ankara) - Dinliyorum Onun için cevap veriyorum 
MEHMET ÇERÇİ (Devamla) - Millî Eğitim Şûrası -ben de Millî Eğitim Şûrası'nın bir üyesi

yim- burada temel konular, Avrupa Birliğine uyum, ilk ve ortaöğretimdeki eğitim ve yönlendirme 
sistemi, üniversitelere gınş sınavı gibi 

ZEKERIYA AKINCI (Ankara) - Çocuk kandırıyor 
MEHMET ÇERÇİ (Devamla) - meselenin temel yönleri olabilecek, eğitim sisteminin belki 

de önemli bir parçalan olan bu unsurları tartışıyor Ancak, belki de problem bunların daha da derin
lerinde ve çozumun bunlardan daha da zor olduğunu düşünüyorum 

Bence, meseleyi ilk önce düşünce ve fikir planında ele alıp, neslimize, gelecek Türkiye'yi ku
racak çocuklarımıza daha şefkatle yaklaşıp, onları, daha ozgur, sorgulayan, araştıran, zihinsel ve bi
reysel yetenekleri one çıkartan bir eğitim formatına doğru yönlendirmemi? gerekir diye düşünüyo
rum Böyle bir sistem kurmak olmalı hedefimiz Bu sistem, insan sevgisini, vatan sevgisini, eşya
nın sevgisini öğrettiği gibi, özgürlüğü, eşitliği ve adalet duygularını bilen ve onu yaşayan, topyekûn 
hayatı, devletini ve milletini o gözle gören nesiller yetiştirecektir 

Bakınız, adam yetiştirmek, insan yetiştirmek, belki de bu ülkenin en temel, birincil meselesi
dir, hepimiz bu konuda sorumluyuz 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Çerçi, lütfen, toparlar mısınız1 

MEHMET ÇERÇİ (Devamla) - Sayın Başkanım, toparlayacağım 
Böyle bir sistemde, fikirde, felsefede, sosyal bilimlerde ve diğer bilim alanlarında, sanatta, 

meslek erbabında kaliteli, yüksek vasıflı nesiller yetiştirirsiniz Bilginin ve sanatın peşinden koşma
yı amaç edinen insanlar ve guçlu akademik kurumlar ve filozoflar, devlet adamları, kahramanlar an
cak böyle yetişebilir işte o zaman millet olarak yeryüzünde düşlediğimiz yen almamız mumkun 
olabilir 

Bugün bu kararlan alırsanız, bu reform surecim başlatırsanız, yirmi yıl, belki yirmi beş yıl son
ra bunların neticesini alırsınız Adam yetiştirmek belki de dünyanın en zor ısıdır 

Pislikleri halının arkasına ya da köşeye supurerek, meseleleri görmezden gelerek geleceği kur
taramazsınız ve ancak krizlere sebep olursunuz Bugünlerden bu meselelere çozum üretmeliyiz ve 
Türkiye'nin yarınlarını kurtarmalıyız diye düşünüyorum 

Değerli dostlar, değerli arkadaşlarım, burada, tabu, ışın önemli bir boyutu da YOK meselesi 
Şahsı inancım odur ki, bugün tum akademik camiada öğretim görevlileri içerisinde bir araştırma ya-
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pıIsa, belki de yüzde 7û'lerde, 80'lerde, üniversite öğretim görevlilerinin YOK sisteminden mem
nun olmadığı ortaya sıkacaktır, fakat, yıllarca bu sistem, özellikle benim öğrenciliğimden ben kar
şı olduğunu bildiğim bu sosyal demokrat görüşteki insanların dahi, bugün geldiğimiz noktada YOK 
sisteminin en ateşli savunucuları olduğunu görüyoruz Bu sistem yıllarca, kucuk imparatorluklar, 
âdeta kuçuk krallıklar üretti Gelin bu sistemi değiştirelim tşm temeline, bilimsel çalışmayı, bilim
sel araştırmayı ve ozgur düşünceyi koyalım Bunları yapmadığınız takdirde, üniversitelere istediği
niz kadar kadro verin, istediğiniz kadar özerklikten bahsedin, bakınız, bu özerklik gerçeği ifade et
miyor 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
HÜSEYİN GÜLER (Mersin) Elinizi futan kim Sayın Vekilim' 
BAŞKAN Lütfen Sayın Çerçi 
MEHMET ÇERÇİ (Devamla) -Tamamlıyorum Sayın Başkan 
BAŞKAN Hayır, tamamlandı Teşekkür için Sayın Çerçi Yoksa, keserim sozutıuzu 
Buyurun, teşekkür için 
MEHMET ÇERÇİ (Devamla) Tamam, teşekkür ediyorum 
Bu akademik özerklik, özgürlüğü tanımlamıyor Gelin, bu özgürlük üzerine biraz daha düşünelim 
Ve hepinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Çerçi 
Madde üzerinde, Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik soz istemişlerdir 
Buyurun Sayın Çelik (AK Parti sıralarından alkışlar) 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 

görüşülmekte olan yasa teklifi üzerinde, müzakereler esnasında değerli milletvekili arkadaşlarımı
zın ortaya koydukları bazı görüşlere açıklık kazandırmak üzere soz almış bulunuyorum Hükümet 
adına, hepinizi en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Sayın Nurettin Sözen 
Bey, Millî Eğitim Bakanlığı ile YOK arasında daha önce bir yazışma yapıldığını, 7 profesöre sahip 
olan üniversitelerde rektörlük seçimi yapılabileceğini ifade etti Sayın Sözen'in özellikle bilmesini 
isterim, böyle bir yazışma soz konusu değildir Olan şey şudur YOK "Biz 15 vilayette üniversite 
kurmak istiyoruz, bu konuda YOK'un goruşu nedir''" diye sorduğumuzda, dediler ki "7 profesörü 
olan yerlerde üniversite kurulabilir" Bu da 4 vilayettir, diğer II'inde onlar kendilerince bir değer
lendirme yaptılar "kurulamaz" dediler 

NURETTİN SÖZEN (Sivas) - Bu cümle ne demektir Sayın Bakan'' 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANİ HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Efendim'' 
NURETTİN SÖZEN (Sivas) Bu cümle "rektör seçilebilir" demektir 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Efendim, oraya geleceğim müsa

ade ederseniz 
Bununla da yine bağlantılı olarak Sayın Kepenek de dedi ki "Rektör seçimi yapılması için ye

terli olan, 7 profesör bulunan üniversiteler " Değerli arkadaşlarım, 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-
nunu'nda ve şu anda yürürlükte olan butun kanunlarda, bir üniversitede rektörlük seçimi yapılabil
mesi için 7 profesör bulunması gerektığıyle ilgili bir hukum yoktur Bu, sadece YOK'un bir değer
lendirmesidir Çunku şuradan hareket ediliyor 1 'ı bu oturuma başkanlık edecek, diğer 6'sı da aday 
olabilecek, şeklinde bir yorum yapılıyor 

NURETTİN SÜZEN (Sivas) - Doğru' 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Müsaade edin 
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Bir üniversitede rektör adayı olabilmek tçın o üniversitenin kadrosunda bulunma mecburiyeti 
yoktur Diyelim ki, Kırşehir Üniversitesinde bir değerli profesörümüz rektör olmak istiyorsa, Gazı 
Üniversitesinde de kadrosu olsa, Ankara Üniversitesinde de olsa, oraya aday olabilir Dolayısıyla, 
böyle bir mecburiyet soz konusu değildir Bu yorumlara açıklık getirmek istiyorum 

Şimdi, yine Sayın Aslanoğlu özellikle Inonu Üniversitesinin kadro meselesini gündeme getir
di Ben, dun, burada sorulan bir soruya da cevap verirken dedim ki Sadece (A) ve (B) üniversite
sinin, (C) üniversitesinin değil, butun devlet üniversitelerinin kadro ihtiyaçlarıyla ilgili olarak bir 
çalışma yapıyoruz, bizatihi Sayın Başbakanımızın talimatıyla böyle bir çalışma yapılıyor Hangi 
üniversitemizde idari personel açığı var, hangi üniversitemizde özellikle sağlık personeli açığı var -
tıp fakültesi hastanelerinde- Sağlık Bakanlığını, Maliye Bakanlığını, DPT'yı de ışın içme dahil ede
rek böyle bir çalışma yapılıyor Bununla ilgili, biz, genel bir tedbir alacağız, bununla ilgili kadro 
tahsisi soz konusu eğer olacaksa, bunu yüce Meclisin huzuruna getireceğiz, zaten butun arkadaşla
rımızla da bunu paylaşacağız 

Yalnız, Sayın Aslanoğlu"nun söylediği bir cümle var -değerli arkadaşlar, bu, tabii son derece 
haksız bir ifadedir, doğru olmayan bir ifadedir- diyor ki "Üniversitelere bir kuruş yatırım ödeneği 
vermediniz " ifade aynen bu, zabıtlardan bakabilirsiniz Sadece 2006-2007 yılında -geçmişe de gi
debiliriz- üniversitelerin yatırım ödeneklerini söylüyorum 2,5 katrilyon Türk lirasıdır, 2006-
2007'yı söylüyorum Bakın, 2006 yılında 1 katrilyon 230 trilyon Türk lirasıdır, 2007 yılında ayrı
lan yatırım ödeneği 1 katrilyon 286 trilyon Türk lirasıdır Şimdi, bizim üniversitelerimiz de 

Yine, bir başka değerli arkadaşımız dedi ki "Kurumlarla kavga ediyorsunuz " Şunun çok iyi 
bilinmesi gerekiyor Üniversiteler bizim un ıvers iteler im izdir, mahkemeler bizim mahkeme lerımtz-
dır, anayasal kuruluşlar bizim anayasa! kuru I usları m izdir 

Değerli arkadaşlar, kurumlar arasında goruş ayrılığını, kurumlar arasında meselelere bakış açı
sındaki farklılıkları, eğer her zaman kavga olarak nitelerseniz, demokrasi anlayışınızda bir problem 
var demektir Biz, hiçbir anayasal kuruluşla, devletin tamamlayıcı unsurları olan hiçbir kuruluşla 
kavga etmek gibi bir niyette değiliz Çunku, biz, halka hizmet etmek için iktidar olmuş ve bunun 
için Varlık sebebimiz olarak bunu kabul ediyoruz Bu açıdan 

Bakın, siyası partilerle de ilgili olarak, değerli arkadaşlarımın şunu bilmesinde fayda var En 
kuçuk siyası partiden ana muhalefet partisine varıncaya kadar butun siyası partiler bizim rakipleri
mizde Ama, hiçbir siyası partiyi, biz, düşman kabul eden bir zihniyete sahip değiliz Düşmanlık 
zemininde siyaset yapmanın kimseye bir faydası olmaz değerli arkadaşlarım 

İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Biraz inandırıcı ol' 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Şimdi, yine, Sayın Altay'ın bazı 

ifadeleri var Bunları şık bulmadığımı ifade etmek istiyorum "Didişmek", "kavga etmek" Biz 
kimseyle didişmiyoruz "didişmek" tabın hoş "Kırıp dökmek" 

ENGİN ALTAY (Sinop) - Bu, tespit Sayın Bakanım, tespit 
MİLLİ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) Hayır "kırıp dökmek", "didişmek" 

bunlar yakışmıyor 
Şimdi, değerli arkadaşlarım, bakın. Milli Eğitim Şûrası'yla ilgili olarak bir ıkt şey söyleyece

ğim, ama, ona geçmeden önce, yine, arkadaşlarıma bir hususu hatırlatmak istiyorum Üniversitele
re tahsis ettiğimiz ödeneklerle ilgili olarak, sürekli olarak bize soruluyor Efendim, üniversitelerin 
ödeneklerini kestiniz Ben, dun, üniversitelerin bütçelerine doğrudan konmuş olan ar-ge yanı araş
tı rma-gel işti rme için konmuş olan ödeneklerden soz ettim Bakın, 2002 yılında 53 devlet üniversi
tesine, konsolide bütçeden verilen para 2 katrilyon 495 trilyon Türk lirasıdır Peki, 2006 yılında bu 
ne kadardır'' 5 katrilyon 846 trilyon Türk lirasıdır arkadaşlar Yüzde 120'den fazla bir artış sağlan
mıştır Şimdi, eğer, binleri bunu görmek istemezse, yapabileceğiniz bir şey yokkı Neticede, rakam-
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lar ortada Buyurun, bunlar Üstelik bu rakamlar nereden biliyor musunuz'' Yüksek Öğretim Kuru
lunun yayımladığı rapordan alınan rakamlardır. Maliye Bakanlığının, Millî Eğitim Bakanlığının değil 

Şimdi, Millî Eğitim Şûrası'na gelince değerli arkadaşlar, bakın, ben bir iddiada bulunuyorum, 
butun eski şûraları inceledim, iddia ediyorum arkadaşlar, çok buyuk bir iddiada bulunuyorum Hiç
bir donem, siyası iradenin bu derece müdahale etmediği, hur bir ortamda gerçekleşmesini sağladı
ğı bir şûra olmamıştır 

Bakın, ben, değerli arkadaşlar 
MUHARREM İNCE (Yalova) Odadan odaya oy kullanmaya gidiyorlar Şimdi oradan gel

dim Talimatla oy kullanıyorlar Sayın Bakanım 
MTLLÎ EĞITIM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bakın 
MUHARREM İNCE (Yalova) - Yapmayın Kimi kandırıyorsunuz'' 
BAŞKAN Sayın ince, lütfen 
MİLLÎ EĞITIM BAKANİ HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Şimdi, bakın, sevgili arkadaşlarım, 

şûranın uç çeşit üyesi vardır Tabu üyeler var Mesela, Milli Eğitim Komisyonunun değerli üyeleri 
buranın tabu üyesidir Seçilen üyeler var Davet edilen Seçilen üyeleri de kendi kurumları seçe
rek gönderiyor 

Kim var bu şûrada davet edilen9 Eski bakanların hepsi davet edilmiştir, açılışta 9 eski bakanı
mız bulunmuştur Eski Talim Terbiye Kurulu başkanlarının hepsi davel edilmiştir hayatta olanlar 
Millî Eğitim Komisyonunun Değerli Başkanı ve üyeleri davet edilmiştir YOK davet edilmiştir, 
YOK üyeleri davet edilmiştir Rektörler davet edilmiştir Bakın, valiler, kaymakamlar davet edil
miştir Belediye başkanları davet edilmiştir ve belediye başkanları davet edilirken de, İktidar Parti
sinin sahip olduğu belediye başkanı sayısı bellidir, bu oran muhalefet partilerinin lehine bir orandır 
Şu anda Mecliste temsil edilmeyen partilerden de belediye başkanları çağrılmıştır Bunun rakamla
rını, hesaplarını, isimlerini, hepsini butun arkadaşlarımla paylaşırım II genel meclisi üyeleri, bele
diye meclisi üyeleri, muhtarlar, il millî eğitim müdürleri, oğıetmenler, öğrenciler ve bakın, kamu 
kurum ve kuruluşlarından temsilciler Netice itibarıyla, değerli arkadaşlar, her yelpazeden, eği
timle ilgili olan sivil toplum örgütlen çağrılmıştır 

Şimdi, demokrasi, sevgili arkadaşlarım, düşünce özgürlüğü gerektirir Eğer düşünce özgürlü
ğüne saygınız yoksd, o ülkede demokrasi yoktur 

Bakın, dun, daha doğrusu ilk gun açılış esnasında, açılıştan sonra yapılan bir konuşmada, bir 
eski Talim Terbiye Kurulu uyesı çıktı dedi ki "Bu ezan Turkçeye çevrılmelıdır, eski şekle Arap
ça ezan olmamalıdır, Türkçe ezan olmalıdır" 

Şimdi, birisi bunu söylüyor, bir başkası çıkıp başka bir teklifte bulunabilir Şimdi, neticede, 
teklif sahiplen, tekliflerim Cumhuriyet Halk Partisi Grubuna veya AK Parti Grubuna veya şu med
ya grubuna tasdik ettirerek mı gönderecekler' Böyle bir şey olabilir mı9 

Ben, 17'ncı Millî Eğitim Şûrası'nm açılışında da söyledim, dedim ki "Zıt fikirlerin çatışma
sından gerçek doğar" Netice itibarıyla, eğer sız görüşlerin hur bir biçimde orada tartışılmasına mü
saade etmezseniz, kumandayla şûra yaparsanız, bunun adı şûra olmaz değeriı arkadaşlar 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - S.ıyın Bakan, lütfen toparlar mısınız 
Buyurun 
MILLÎ EĞITIM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan 
Meşveretin, şûranın "olmazsa olmaz" şartı, insanların her turlu ideolojik saplantılardan, peşin 

hükümlerden sıyrıhrak, orada gerçeği aramasıdır Şimdi, orada müzakere devam ederken, birisi bir 
teklifte bulunur, bu ısı bir başka teklifte bulunur, insanların farklı görüşlerde olması, farklı teklifler 
ilen sürmesi, demokrasinin çoğulcu vasfının gereğidir Dolayısıyla, bunları 
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Bakın, şunu da söyleyeyim Biraz önce değerli bir milletvekilimizin, burada, birkaç vilayetin 
ismini söyleyerek ifade ettiği teklifler, okyanusta bir damladır 2 bin sayfalık hazırlığı, biz, özellik
le Millî Eğitim Komisyonu üyelerine gönderdik 

ENOIN ALTAY (Sinop) - Iyı okumuşuz, bak ne güzel işle1 

MİLLÎ EClTIM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Okuduğunuz falan yok, basından 
alıp söylüyorsunuz Keşke okusanız1 

ENGİN ALTAY (Sinop) - Hayır, hayır1 Ne münasebet' Sayfa numarası vereyim 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HUSEYrN ÇELİK (Devamla) - Peki, lamam, okumuşsunuz 
BAŞKAN - Sayın Altay, lütfen 
MİLLÎ EölTIM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Dolayısıyla, değerli arkadaşlar 
ENGİN ALTAY (Sinop) - Sayfa numarası vereyim Lütfen' Çok rica ediyorum' 
MUHARREM İNCE (Yalova) - Sayın Bakan -bir dakika- biz: o raporları okumamakla itham 

edemez1 

BAŞKAN - Sayın Altay, lütfen' 
Lütfen Sayın ince1 

ENGİN ALTAY (Sinop) - Sayın Bakan, 536'ncı sayfa' Diyarbakır 344+4, Kahramanmaraş 
5+578'ıncı sayfa Sayfa numaralarını yazdım özellikle, böyle söyleyeceğinizi de biliyordum ben 

BAŞKAN - Oturur musunuz Sayın ince, lütfen' 
MİLLİ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Bu meseleyi farklı taraflara çek

menin anlamı yok diyorum 
Hepinize saygılar sunuyorum (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan 
Sayın milletvekilleri, birleşime 19 30'a kadar ara veriyorum 

Kapanma Saati: 18.30 
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BEŞİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 19,38 

BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT 
KÂTİP ÜYELER: Ahmet Gökhan SARIÇAM (Kırklareli), Türkân MtÇOOĞULLARI (İzmir) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Buyuk Millet Meclisinin 19'uncu Birleşimi'nin Be
şinci Oturuınu'nu açıyorum 

1256 sıra sayılı Kanun Teklıfî'nın görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz 
VI. - KANUN TASARİ VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
4- istanbul Milletvekili Tayyar Altıkulaç'ın, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu, 

Yükseköğretim Kanunu, Kamu Malı Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Telsiz Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Geçici I inci 
Maddesinin Yenıder Düzenlenmesine Dair Kanun Teklifi ile Milli Eğilim Kullur, Gençlik ve Spor 
Komisyonu Raporu (2/886) (S Sayısı 1256) (Devam) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde 
Teklifin 2'ncı maddesi üzerinde, şahsı adına ikinci soz, Tokat Milletvekili Resul Tosun'un 
Buyurun Sayın Tosun (AK Parti sıralarından alkışlar) 
RESUL TOSUN (Tokat) - Teşekkür ediyorum 
Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım, 1256 sıra sayılı Yasa Teklıfî'nın 2'ncı madde

sinde şahsım adına soz almış bulunuyorum, serdedeceğım fikirler tamamen şahsıma aittir 
Bu yasa teklifiyle, ortada kurulmuş olan 15 yeni üniversitemizin rektör atama sorununu gider

meye, halletmeye, çözmeye gayret ediyoruz 
Tabu, mesele, aslında YOK meselesidir, rektör atama olunca ve YOK, 1961 ve 1982 Anayasa

larıyla, âdeta, toplum denetiminin dışına bırakılmış birtakım kurumlar oluşturmak suretiyle, bir ba
kıma unıter yapımıma da halel verebilecek bir anayasal kuruluştur Anayasal kuruluş olduğu için ve 
onca eleştirilerimizi' rağmen bu Anayasa yürürlükte olduğu için bu Anayasa'ya uymak zorundayız, 
ancak, bu Anayasa'nın ihtiva ettiği antidemokratik maddeleri hepimiz biliyoruz, zaman zaman bu
nu dile getiriyoruz, kamuoyunda seslendiriyoruz 

ENGİN ALTAY (Sinop) - Değiştir ya1 Değiştir ya' 
RESUL TOSUN (Devamla) Değerli bazı arkadaşlarımız, bizi, buraya gelip, sanki cumhuri

yetle sorunumuz varmış gibi, cumhuriyetin tehlikede olduğunu ima eden, hatta açıkça ifade eden 
bazı sözler söylediler Türkiye'de hiç kimsenin cumhuriyetle sorunu olduğunu tahmin etmiyorum, 
zannetmiyorum Hele AK Partililerin 

ENGİN ALTAY (Sinop) - Hangi cumhuriyetle Resul Bey, hangi cumhuriyetle' 
BAŞKAN - Sayın Altay, lütfen müdahale etmeyin 
RESUL TOSUN (Devamla) - Hele AK Partililerin cumhuriyetle hiçbir sorunları yoktur, hem 

cumhuriyeti hem de demokrasiyi özümsemiş, Parti Programında da bunun tekemmül ettirilmesi is
tikametinde adımlar atacağını taahhüt etmiş, geçen bu dört yıl içerisinde de demokratikleşme isti
kametinde en önemli adımları tum mılletvekıllenmızın ortak gayretleriyle burada atmışızdır An
cak, biz, değerli arkadaşlar, cumhuriyetle hiçbir sorunumuz yok, ama, biz, saltanatın her türlüsüne 
karşıyız, saltanatın her türlüsüne, sistemdeki, devlet sistemlerindeki saltanata da devlet içindeki sal
tanatlara da karşıyız 
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Bu oluşturulan YOK sistemi, maalesef, devlet içinde ayrı bir devlet gibi, âdeta bir saltanat oluş
turulmuş ve bu saltanat, devletin unıter yapısını da bir bakıma tehdit eder mahiyettedir Milletin 
temsilcisi yüce Meclistir, onun adına icra yapan, bu Meclisten çıkan hükümettir ve yasama ve yar
gı dışında, toplumdaki butun kurum ve kuruluşların halkın denetimine açık olması gerekir Ancak, 
YOK'un, halkın denetimine, kamunun denetimine açık olmadığını da çok iyi biliyoruz 

Şimdi, YOK'te rektör atamaları konusunda şu anda bir düzenleme getirildi Son, lehte konuş
mayı da ben yapacağım Biz, acaba, rektör atamalarında dünyanın neresindeyiz'' 

MEHMET YILDIRIM (Kastamonu) - Ortasında 
RESUL TOSUN (Devamla) - Neresindeyiz'' 
MEHMET YILDIRIM (Kastamonu) - Tam ortasında 
RESUL TOSUN (Devamla) - Şimdi, bakınız, değerli arkadaşlar, çağdaş dünyada, çağdaş, de

mokratik ülkelerde halktan toplanan vergilerle finanse edilen üniversiteler, bakanlıklar, Yükseköğ
retim Kurulu gibi merkezî veya mütevelli heyeti gibi yönetim kurulu niteliğindeki ara kuruluşlar 
aracılığıyla toplumun denetimine tabıdır Toplum, denetimini bizzat yapamaz, vekili eliyle yapar, 
hükümeti eliyle yapar, bakanı eliyle yapar 

Şimdi, dünyadaki, özellikle de bizim müzakere etmekte olduğumuz Avrupa Birliği ülkelerin
deki rektör atamalarını size kısaca özetleyeceğim Türkiye'nin bu çağdaş uygulamada yerini, buyu
run, sız tespit ediverin 

Bakınız, Avrupa Birliği üyesi ispanya'da üniversite özerkliği, oğıetım üyelerinin araştırma 
yapma özgürlüğü olarak tanımlanmıştır 

MEHMET YILDIRIM (Kastamonu) - Doğru 
RESUL TOSUN (Devamla) - Bizdeki YOK'e tekabül eden üniversiteler konseyine -dikkat bu

yurun- hükümetin bir uyesı olan Eğitim ve Bilim Bakanı başkanlık eder 
Avusturya'da da durum aynıdır 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Tosun lütfen toparlar mısınız 
İZZET ÇETİN (Kocaeli) - O ülkenin bakanı adam gibi adam 
RESUL TOSUN (Devamla) - Üniversitenin özerkliğinden maksat bilimsel özerkliktir, akade

mik özerkliktir Üniversiteler idari yönden -dikkat buyurun- Federal Ulaştırma ve Bilim Bakanlığı
na bağlıdır Bu çağdaş Avrupa'dan bahsediyoruz 

Hollanda'da yine üniversiteler Eğitim, Kultur ve Bilim Bakanlığına bağlıdır Rektörü seçen de
netleme kurulunun üyelerini de Bakan atar 

italya'da YOK'e tekabül eden Üniversite Değerlendirme Millî Konseyinin Başkanı yine 
hükümet uyesı bir bakandır 

MEHMET YILDIRIM (Kastamonu) - aradakiler yanlış 
RESUL TOSUN (Devamla) - Fransa'da, yükseköğretim planlaması koordinasyonu, öğrenci 

kapasitelerinin tespiti, diplomaların onayı, öğretim elemanı istihdamına dair usul ve esasları Millî 
Eğitim Bakanlığı tespit eder Rektörleri üniversitelerin ust kurul üyeleri seçer, Millî Eğitim Bakanı 
atar Fransa1 

ENGİN ALTAY (Sinop) - Orada irtica var mı'? 
RESUL TOSUN (Devamla) - Sabredıver 
MUZAFFER BAŞTOPÇU (Kocaeli) - Dinle, dinle' 
RESUL TOSUN (Devamla) - Almanya'da rektörlere atama yetkisi Eyalet Eğitim Bakanına 

aittir Seçilen rektoru veto etme yetkisi bile vardır bakanın 
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Portekiz'de üniversiteler doğrudan Millî Eğitim Bakanına bağlıdır Üniversite profesörleri ta
rafından seçilen rektörü yine Eğitim Bakanı atar 

İtalya'da durum aynı, ingiltere'de durum aynı, Luksemburg'da durum aynı 
Size bir şey daha söyleyeyim Ben, aslında, atamaların tamamını Hükümetin yapmasını savun

masını CHP'den beklerdim Neden biliyor musunuz9 CHP'nın 1933 yılında, I Ağustos 1933 yılın
da yururluğe giren 2252 sayılı Üniversiteler Kanunu'nda, "Rektör, Millî Eğitim Bakanının önerisi 
üzerine Cumhurbaşkanı tarafından atanır" diyor (AK Parti sıralarından alkışlar) 

MEHMET KUÇUKAŞIK (Bursa) - Müzeden mı buldun onu'' 
RESUL TOSUN (Devamla) - Bir şey daha, bir şey daha Dekanlar da rektörün önerisiyle yi

ne Milli Eğitim Bakanı tarafından atanır Profesör kadrosu da Ikı uç tane profesörü dekan seçer, 
dekanlık, Mili! Eğitim Bakanlığı gönderir, Bakanlık 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Tosun, lütfen, teşekkür 
MEHMET YILDIRIM (Kastamonu) - Anayasa'yı ıyı okumamışsın herhalde, Anayasa'yı 
RESUL TOSUN (Devamla) - Değerli arkadaşlar, şu anda Türkiye rektör atamalarında burada

dır ve Atatürk dönemindeki uygulamalar çağdaş Avrupa'dakı uygulamalara uygundur, ama, şu an
daki YOK'un yapısı, ne çağdaş Avrupa Topluluğuna ne de Atatürk'ün çıkardığı yasaya uygundur 

1LYAS SEZAİ ÖNDER (Samsun) - Anayasa'yı değiştir, Anayasa'yı 
RESUL TOSUN (Devamla) - Saygılar sunuyorum (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Tosun 
Şimdi, madde üzerinde on dakika sureyle sonı-cevap işlemi yapılacaktır 
Soru sorma suresi beş dakikadır 
Sayın ince 
MUHARREM İNCE (Yalova) - Teşekkür ederim Sayın Başkan 
Sayın Bakana şunu sormak istiyorum Defalarca, her konuşmasında AKP Hükümetinin bütçe

den en buyuk payı millî eğitime ayırdığını söylüyor Sayın Bakan Ben Sayın Bakana bir sayısal de
ğer vereceğim Bu, doğru mu yanlış mı ' 

1998-2002 arasında kamu sektörü eğitim harcamalarının gaynsafı millî hasılaya oranı 
4,30'dur, yanı, sizden önceki donemde 2003-2006 arasında ise gaynsafî millî hasılaya kamu sek
törü eğitim harcamalarının oranı 4,10'a düşmüştür Bu doğruysa Sayın Bakan, halktan ozur dileyin 
Bu yanlışsa, ben bu kürsüden çıkıp sizden ozur dileyeceğim 

İkinci bir sorum daha var Geçtiğimiz günlerde bir okul muduru size ödenek yetersizliğinden 
yakındı Sız de oku) müdürüne, "Ödenek olsa annem de yönetirdi " dediniz mj7 Eğer bunu dediy
seniz Sayın Bakan, o okul mudunınun adına buradan sesleniyorum "Bütçeye, kanuna ne gerek var'' 
Btıtçe, kanun olduktan sonra Bakanlığı dedem de yönetir " Bunu hak etmiş olursunuz Demedıyse-
mz, benim bu sozumu söylememiş kabul edin 

Teşekkür ediyorum 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın ince 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Konuyla ilgisi olmayan konuda sorulabilir mı Sayın Başkan^ 

Ne alakası var'' 
BAŞKAN - Lütfen Sayın Kapusuz 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Bunları yöneltmeniz bile doğru değil Ya, olmaz böyle şey1 

Alakasız bir konu ya1 
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BAŞKAN - Sayın Gazalcı 
MUSTAFA GAZALCI (Denizli) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım 
Efendim, Sayın Bakan dedi ki biraz önceki konuşmasında işte, "YOK'un belirleyip Cumhur

başkanının atadığı tedvıren kurucu rektörler yasaya uygun değildir" Şimdi, ben, Sayın Bakana ya
sanın dayanağını söylüyorum, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu'na eklenen 
geçici 3 i 'inci maddeyi, o eklenen maddeyi söylüyorum " yem kurulan ve bağlantısı değiştirilen 
yükseköğretim kurumlarında uygulamayla ilgili ortaya çıkacak sorunlar Yükseköğretim Kurulu ka
rarıyla çözümlenir " Bakın, böyle bir yasa yetki vermiş Ayrıca, Anayasa Mahkemesinin yalnız yü
rütme kararı değil, iptal gerekçeli kararı bekledikten sonra tedvıren atama yapıyor 

Sayın Bakanım, zaman zaman sızın uygulamalarınız -Danıştay tarafından- hukuka uygun bu
lunmadığı için Damştaya götürüldü, Danıştay iptal etti Sız gerçekten hukuka aykırı bir durum ol
duğunu görüyorsanız, niçin onları mahkemeye goturmuyorsunuz da -burada YOK savunucuları, 
YOK yöneticileri yok- onların hukuksuz davrandığını söylüyorsunuz9 

Efendim, benim birkaç sorum daha vardı, ama otekı arkadaşlara fırsat vermek istiyorum 
Dun gece konuşmamda "dört yıllık Millî Eğitim Bakanının uygulamaları" diyeceğime "yıllık" 

sozcuğu yerine "ay" sozcuğu geçmiştir Ben, dört ayt değil, dört yılı kastettim, düzeltiyorum 
Teşekkür ederim 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Gazalcı 
Sayın Güler 
HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Teşekkür ediyorum. 
Sayın Başkan, sızın aracılığınızla, Sayın Bakanıma sorularımız var 
İğdır'da açılmasına karar verilen Ziraat Fakültesinin kadro ve ödeneği ne zaman verilecektir'' 
Kafkas Üniversitesinde tutulan kadroların sayısı ne kadardır1 Ne zaman serbest bırakılacaktır7 

Teşekkür ediyorum 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Güler 
Sayın Işık 
AHMET IŞIK (Konya) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum 
Ben de Sayın Bakanımdan şunu öğrenmek istiyorum Sayın Bakanım, 1739 sayılı Millî Eğitim 

Temel Yasası'nın 3'uncu maddesinin ikinci fıkrasında. "Hangi yükseköğretim kurumlarına hangi 
programları bitirenlerin nasıl girecekleri, gmş şartlan. Millî Eğitim Bakanlığıyla iş birliği yapılarak 
Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilir" denilmektedir Yükseköğretim Kurulu Başkanıyla 
nasıl bir iş birliği içerisindesiniz'' Bu konuda neler yapılmaktadır'' 

Son olarak, yükseköğretim kurumlarına eğitim için ayrılan bütçe ödeneğini mukayeseli alabi
lir mıyım7 

Teşekkür ederim 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Işık 
Sayın Tuysuz 
TURAN TUYSUZ (Şanlıurfa) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan Yalnız, birkaç dakika rica 

etsem 
Sayın Bakanım, hazır sızı bulmuşken, elime bugün bir faks geldi bir öğretmen arkadaşımızdan, 

ben, kısaca onun sorusunu yönelteceğim "Ben, yirmi beş yaşında ve kendini hiçbir zaman öğret
men olarak tanıtamadan etrafımdakilere " diye başlıyor "Etrafımdakıler, sözleşmeli öğretmenle
re hiçbir zaman öğretmen olarak bakmadılar ve ikinci sınıf öğretmeniz " diyor "Bir sene önce 'soz-
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leşmelı öğretmen' diye btr dal açıldı " diyor, "Ve içeriği hoş olmayan maddelerle doluydu " diyor 
"İlkokul birinci sınıfa giderken, ibrahim, adında bir öğretmenim vardı" diyor, "Ve onu örnek ala
rak öğretmen olmak istedim, ama, geçen sene sözleşmeli öğretmen olarak atandım ve şimdi, ülke 
genelinde çalışan 2 5 bin sözleşmeli öğretmen var Bunların 7 bininin askerlik tecili 30 Kasımda bi
tiyor MEB'ın bizi 10 Kasımda kapı onune koyma gibi bir niyeti var galiba " diyor "Bakanlığı ara
yıp sorumuzu söyledik, ama, ilgilenen olmadı Milletvekillerini aradık, kimse cevap vermedi" diyor 

BAŞKAN - Lütfen sorunuzu sorar mısınız Sayın Tuysuz 

TURAN TUYSUZ (Şanlıurfa) - Soruyorum Sayın Başkanım, çunku, onun da şeyini okumak 
zorundayım 

Urfa'da görev yapan bir öğretmen Millî Eğitim Bakanlığı Askere gidecek olan bu sözleş
meli öğretmenler döndükten sonra hakları saklı kalıyor mu kalmayacak mı9 Bunu sormak istiyorum 

Teşekkür ediyorum 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Tuysuz 
Sayın Bakan, buyurun 
MILLf EÖıTIM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arka

daşlarım, sorulan soruları sırayla cevaplandırıyorum 
Sayın Ince'mn, 1998-2002 yılları arasındaki bütçenin 4,30 olduğunu, 2003-2006 yıllan arasın

da da gaynsafı millî hasıla içerisinde payının 4,10 olduğunu söyledi ve iddialı bir ifade kullandı 
Bakın, ben, size, değerli arkadaşlarım, 2002 yılında Millî Eğitim Bakanlığı bütçesini de vere

ceğim, yükseköğretim kurumlarının bütçesinin dahil olduğu, gerek gayrısafi millî hasılaya göre ge
rekse de konsolide bütçe içerisindeki payını ifade edeceğim 

2002 yılında Millî Eğitim Bakanlığının gayrısafi millî hasıla içerisindeki payı 2,66'dır, 2007 
yılında bu oran 3,40'a çıkmıştır Eğer, konsolide bütçeyle ifade ederseniz, konsolide bütçe içindeki 
payı 2002 yılında 7,61'dır, 2003 yılında 6,91'dır, ama, 2007 yılında 10,40'a yükselmiştir Yükse
köğretim bütçesini de dahil ettiğiniz zaman, onu da söyleyeyim 

MUHARREM İNCE (Yalova) - Fonlar dahil mı ' 
MİLLÎ EGlTTM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Bakın, şimdiki söylediklerimde dahildir 
MUHARREM İNCE (Yalova) - Yaa' 
MİLLİ EGlTIM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Van) - 2002 yılında yükseköğretim kurumları

nın toplam bütçesini de dahil ettiğiniz zaman, 2002 yılında 3,54'tur, 2007 yılında 4,45'dır Doğru 
rakam budur Haa, eğer Sayın Ince'mn söyledikleri doğruysa, kendi doğrusunu kabul etsin, değilse, 
ifade ettiği gibi ozıır dilesin 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, ben, bir öğretmen, bir mudur benden ödenek istedi, ben de ona 
şöyle cevap verdim şeklinde onu tekrarlamak istemiyorum Sayın Ince'mn bir iddiası var, bu kesin
likle doğru değil 

MUHARREM İNCE (Yalova) - Basından o 
MTLLÎ EĞTTIM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Bakın, şimdi eğer basına göre hareket 

ederseniz, yanlış olur 
MUHARREM İNCE (Yalova) Size sordum zaten 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Şimdi, 154 Anadolu öğretmen lisesinin 

muduru Zubeyde Hanım Öğretmenevinde bir toplantıya çağrılmıştı Ben onlara hitap ederken de
dim ki Yan yana olan ıkı okulda, birinde bakıyorsunuz her şey yerli yerinde, âdeta yağ dokulse ya
lanır türünden bir temizlik, tertip, düzen var, diğer tarafa bakıyorsunuz, okul dökülüyor Soruyorum 
mudure "Niçin bu böyledir9" "Efendim, ödenek gelmedi " diyor Dedim ki Devletin bir hıyerarşı-
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sı var Sız bu meseleyi ilçe millî eğitim müdürünüze goturdunuz mu9 Kaymakamınızla konuştunuz 
mu1 Belediye başkanına müracaat ettiniz mı9 Valiliğe gittiniz mı9 Bu, veliden, öğrenciden para alın 
anlamına gelmiyor 

Bakın, eğer, basında çıkan haber doğruysa. Sayın Gazalcı'nın da, "Sayın Bakan demek istiyor 
ki, o zaman veliden, öğrenciden para alın, bağış alın " Ben böyle bir şeyi asla söylemedim Aksi
ne, o konuşmamda Nitekim, Radikal gazetesinde dediğim biçimde yer aldı Eğer basına göre, ba
sının yazdıklanyla hareket edersek arkadaşlar, yanlış sonuçlara varırız Yanı, her zaman şüphesiz ki 
yanlış olmaz, ama, çoğu zaman bu tur yanlışlarla karşılaşırız 

Sayın Gazalcı'nın söylediği, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Yasası'nın 31 'in
ci maddesinde uygulamayla ilgili sorunlarla ilgili Yükseköğretim Kurulunun yetkili olduğu şeklin
deki ifade, arkadaşlar, son derece açıktır Rektör ataması, uygulamayla ilgili bir sorun değildir Uy
gulamayla ilgili sorunlar Yas a'da öngörülmeyen, çok açık bir şekilde tasrih edilmemiş teferruatla il
gilidir Aslında, bu Yasa'yı okuyan herkes bunu anlar 

Yine başka bir şey sordu Sayın Gazalcı "Nıçm mahkemeye gitmek yerme, YOK, yasalara ve 
hukuka aykırı bir şey yapıyor diyorsunuz " Ben, zaten bunu söylerken dedim ki, eğer 17-18 Kasım
da dört üniversite için rektörlük seçimi yapılırsa, bu, hukuka aykırı olur, bu, Anayasa'dan ve yasa
lardan alınmamış bir yetkinin kullanılması anlamına gelir, biz, yargı surecini başlatırız dedik ve Da-
nıştaya başvuracağımızı söyledik Yanı, benim söylediğim de budur Sayın Gazalcı 

Ote taraftan, değerli bir milletvekili arkadaşımızın sorusu var, Mersin Milletvekilimiz Hüseyin 
Güler Bey'ın sorusu var Bu, İğdır'daki Ziraat Fakültesinin kadrolanyla ilgili Ben söylemiştim ar
kadaşlar, İğdır Ziraat Fakültesi, bizzat, benim meseleyle yakından ilgilenerek çıkardığım bir fakül
tedir Sayın İğdır Milletvekili, İğdır halkı da bunu biliyor Oraya giderken de bunu taahhüt etmiştim 
ve bu taahhüdümü yerine getirdim Kafkas Üniversitesi, bununla ilgili bir çalışma yapıp gönderdi
ği zaman 

BAŞKAN - Sayın Bakan, sure tamamlanmıştır 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Bitiriyorum Sayın Başkan 

biz, bununla ilgili değerlendirmeyi yapacağız ve gerekeni yapacağız 
Sayın Işık, sure dolduğu için sorunuza cevap veremiyorum Size, yazılı cevap vereceğim 
Sayın Tuysuz'un, sözleşmeli öğretmenlerle ilgili söylediğine bir cümleyle cevap vereyim Söz

leşmeli öğretmenler, butun ozluk hakları itibarıyla, kadrolu öğretmenlerle aynı haklara sahiptir An
cak, birisi SSK'lı, diğer Emekli Sandığına bağlıdır Zaten, sosyal güvenlik kurumlarındaki birleş
meden sonra da bu problem de ortadan kalkacak 

İZZET ÇETİN (Kocaeli) Hiç ortadan kalkma yok' 
MİLLİ EĞİTİM B AKANI HÜSEYİN ÇELİK (Van) Askere gitmeleri halinde, döndükleri za

man kendi görevlerine döneceklerdir 
Arz ederim Sayın Başkanım 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan 
Madde üzerindeki soru-cevap işlemi tamamlanmıştır 

III. - YOKLAMA 
(CHP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı) 
HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Başkan, yoklama istiyoruz 
BAŞKAN - Yoklama talebi var Yoklama isteyenleri tespit edeceğim 
Sayın Koç, Sayın ince, Sayın Meral, Sayın Yıldırım, Sayın Bayındır, Sayın Ozcan, Sayın Ça

kır, Sayın Pekel, Sayın Eraslan Sayın Çetin, Sayın Gazalcı, Sayın Uzdıl, Sayın Kucıık, Sayın Yu-
cesan, Sayın Sur, Sayın Karademır, Sayın Altay, Sayın Kaptan, Sayın Unlutepe, Sayın Kart 
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Sayın milletvekilleri, 20 kışı tamamlanmıştır 
Yoklama için beş dakika sure vereceğim 
Yoklamayı başlatıyorum 
(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yeter sayısı vardır 

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

4- istanbul Milletvekili Tayyar Alukuloç'ın, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu, 
Yükseköğretim Kanunu Kamu Malı Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Telsiz Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Geçici 1 inci 
Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Teklifi ıle Millî Eğitim, Kultur Gençlik ve Spor 
Komisyonu Raporu (2/886) (S Sayısı 1256) (Devam) 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum Kabul edenler Kabul etmeyenler Madde ka
bul edilmiştir 

3'uncu maddeyi okutuyorum 
MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yurutur 
BAŞKAN - Madde üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına soz isteyen Muharrem in

ce, Yalova Milletvekili 
Buyurun Sayın ince (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA MUHARREM İNCE (Yalova) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 

sizleri saygıyla selamlıyorum 
Öncelikle, az önceki soruma verilen cevapla ilgili konuşmak istiyorum Sayın Bakan, benimle 

ilgili polemiklerinizi hep dil bilgisinden yapıyorsunuz, çunku, o konuda bir uzmanlığınız var Ama, 
kusura bakmayın ben de fizik 

BAŞKAN - Sayın İnce, lütfen maddeyle ilgili konuşur musunuz 
MUHARREM İNCE (Devamla) - Maddeyle ilgili konuşuyorum, az önceki konuşmayla .. 
BAŞKAN - Gıup adına maddeyle ilgili soz istediniz, lütfen 
MUHARREM İNCE (Devamla) - O zaman "Bakanlar Kurulu yürütmesin'" diyeyim Sayın 

Başkan, onu konuşayım1 

BAŞKAN - Olabilir Sayın İnce, buyurun 
MUHARREM İNCE (Devamla) Kendi kendine yurtısun' 
Şimdi benim size sorum şu 98-2002 arasında kamu sektörü eğitim harcamasının gayrısafi millî 

hasılaya oranı -lütfen benim söylediğimi- 4,30, 2003-2006 arasında 4,10 mu9 Bu doğru mu'' Bu 
doğruysa sız ozur dileyeceksiniz, bu yanlışsa ben ozur dileyeceğim Ben bunu sorduğum zaman sız 
bana hane halkı harcamasını, velilerin harcamasını, yüzde 3'luk payı da sayıyorsunuz, yüzde 7 di
yorsunuz ya da başka sayılar söylüyorsunuz Lütfen bu istediklerime cevap veriniz 

MİLLÎ EGITIM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Hayır, hiçbir şey öyle değil 
MUHARREM İNCE (Devamla) - Bir diğeri Size tarihten ıkı omek vermek istiyorum değerli 

arkadaşlar Yıl 1400 Semerkant Medresesi Şeyhul-uleması (Rektörü) Uluğ Bey Zamanın Hakanı, 
Uluğ Bey'ın yardımcısını görevden alıyor Rektöre sormadan yapıyor ve buyuk tartışmalar çıkıyor 
Ve sonunda Hakan ozur diliyor, Rektör Yardımcısını gorevç gen getınyor 

SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Rektör yoktu da, neydi 0 , ulema mıydı' Doğrusunu söyle, ney
se, onu söyle 
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MUHARREM rNCE (Devamla) - Yi! 1587 Buhara Medresesinde gizli oyla rektör seçimi ya
pılıyor, gizli oyla Buharalı Sadrettın, iranlı Şınası'ye karşı seçimi kazanıyor Bunu size tarihten bir 
alıntı yapmak için yaptım 

Gelelim diğerlerine Değerli Komisyon Başkanım, kendinizi şu şekilde savundunuz, dediniz 
ki "Ben bir milletvekiliyim, yasama organının bir üyesiyim, kanun teklifi vermek de benim en do
ğal hakkımdır" Çok doğru, ilk bakışta çok doğru, ancak bu getirdiğiniz kanun teklifi sıradan bir ka
nun teklifi değil, daha önce bu, tasarı olarak Meclise getirilmiş, bizim itirazlarımıza rağmen bu ta
san buradan geçmiş. Sayın Cumhurbaşkanı iade etmiş, tekrar göndermişsiniz, Anayasa Mahkeme
sine gidilmiş, Anayasa Mahkemesi iptal etmiş Böyle bir geçmişi var bunun Şimdi, sız, bunu ka
nun teklifi olarak getiriyorsunuz Sonuçta, bu yine geri dönecek Bunu hepimiz biliyoruz, sız de bi
liyorsunuz, sızın içinizdeki birçok arkadaşımız da biliyor O zaman Hükümet diyecek ki, bizim su
çumuz yok vallahi, kanun teklifi gelmişti, ee, işte böyle oldu denecek Onun için size haksızlık ya
pıldığını, sızı korumak için söyledik Değerli Başkanım Sayın Altıkutaç 

Şimdi, bir de anlayamadığım mantık şurası Tasarı olarak getirdiğinizde Millî Eğitim Bakanı 
ve Başbakan öneriyordu Cumhurbaşkanına, 3 ısım öneriyordu, Cumhurbaşkanı onaylıyordu Sonra 
dediniz ki, böyle olmaz Nasıl olur'' Milli Eğitim Bakanı YOK'e öneriyor kanun teklifinde YOK 
idari açıdan size bağlı olmayabilir, ama hıyerarşık olarak sızın altınızda bir kurum Nasıl oluyor da, 
sız, kendi altınızdakı bir kuruma öneride bulunuyorsunuz'1 Böyle getiriyorsunuz Şimdi diyorsunuz 
ki, bu olmadı, 180 derece obur tarafa donuyorsunuz önergeyle, hayır böyle olmaz Nasıl olur9 YOK, 
Millî Eğitim Bakanlığına önersin 

Arkadaşlar, sızın kafanız karışık, sız ne yaptığınızın farkında değilsiniz YOK mu Millî Eğiti
me önerecek. Millî Eğitim mı YOK'e önerecek'' Buraya gelene kadar önergeyle olacak iş mı bu11 

Bunu ilkokul birinci sınıf çocuğu bile bilir, hukuk fakültesinin birinci sınıfında okuyanlar bunu bi
lir Böyle bir şey olur mu9 Bunu anlamak için hukuk fakültesi diploması almaya gerek var mı' 

Yine, sızın derdiniz üniversite açmak değil 
ENGİN ALTAY (Sinop) - Kale yıkmak, kale yıkmak 
MUHARREM İNCE (Devamla) - üniversite açmak olsa, bunu kavgasız gürültüsüz çıkarırsınız 
Bir şey daha söyleyeyim Bak, haksızlık yapıyorlar Burada kadrolaşma da değil, çunku, eski 

kadroları kullanacaksınız, 1 000 civarında yem kadro Burada kadrolaşma da değil Buradaki 
amacınız ne biliyor musunuz Sayın Bakan (Niyet okumayayım, şifre çözüyorum ) Sızın derdiniz, 
Üniversiteler Arası Kurulu ele geçirmek Evet, YOK'un yetkilerini tırpanlayacaksınız, burada Üni
versiteler Arası Kurulu ele geçirmek sızın derdiniz, sızın derdiniz bu 

Yaptınız bunu, Ondokuz Mayıs Üniversitesiyle ilgili komisyon kurdunuz, ne oldu9 Yapsamza 
gereğini, niye yapmıyorsunuz9 Yuzuncu Yıl Üniversitesine birçok şey yaptınız ne oldu9 Inonu Üni
versitesi ne oldu9 Ne yaptınız9 Hanı, komisyon kuruyordunuz Ondokuz Mayıs Üniversitesiyle ilgi
li9 Kurdunuz, ne oldu, ne buldunuz9 

ZAFER HIDIROGLU (Bursa) - Biraz da bize bak Muharrem 
MUHARREM İNCE (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, şimdi, bir de bir meşhur Şûramız var 

Sabah Şûradaydım "Oylama var " Hayda, hurra, genel müdürler, genel mudur yardımcıları dolu-
yorlar bir odaya "Oylama var Kabul edenler Etmeyenler " Sayın Cumhurbaşkanı gelmemiş, 
mesaj bile göndermemiş, YOK'ten yetkililer yok, Genelkurmay temsilcileri yok, kimse yok Top-
luyorsunuz insanları "Haydi oylama var " 

Ben ne yaptım bugün biliyor musunuz' Kapıdaki görevliye gittim -mavi kartlar var, o kartlar
la oy kullanıyorsunuz- kimlik göstermedim, hiçbir şey yapmadım Bana bir uye kartı verir mısın de
dim "Isım nedir" dedi 

DURDU MEHMET KASTAL (Osmaniye) - Rozetini görmüştür 
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MUHARREM İNCE (Devamla) - Rozet, CHP rozeti yazıyor burada, ilçe başkanı da olabilirim 
AHMET YENİ (Samsun) - Sızı tanıyorlar 
MUHARREM İNCE (Devamla) - Beni mı tanıyorlar? 
AHMET YENİ (Samsun) - Sem tanıyorlardır 
MUHARREM İNCE (Devamla) - Teşekkür ederim 
Ver oradan bir uye kartı dedim, aldım uye kartını Oy kullanıyorlardı insanlar orada 
Bu Şûranın bir tane amacı var arkadaşlar, tek bir amacı var Bu Şûranın amacı milli eğitimin 

sorunlarını çözmek değil Yakında yeni bir gerginlik kapıda, yem bir kanun teklifi gelecek -butun 
basına söylüyorum bunu- bakın, yakında yeni bir kanun teklifi gelecek bu kat sayılarla ilgili Sayın 
Bakan da diyecek ki "Ne yapalım kardeşim, Şûradan böyle bir karar çıktı " Buna dayanak oluştur
mak için o kadar masraf ediyorsunuz, o kadar insanı topluyorsunuz, böyle bir şey olamaz Gergin
lik yaratmakta ustune yok Bence, Sayın Başbakan bu sefer sızı affetmeyecek, çunku Sayın Başba
kan, son düzlüğe girdik Cumhurbaşkanlığı seçiminde, artık gerginlik istemiyor, biraz yumuşak geç
mek istiyor, sız de butun gerginlikleri peş peşe getirdiniz, kesin sızı affetmeyecek bu sefer Yanı, bu 
son altı yedi ayda böyle gerginlik isleyeceğim sanmıyorum 

Yine, Sayın Bakan bir açıklamasında aynen şöyle diyor Şikâyet ediyorlar ımam-hatıp liseli ço
cuklar, gençlerimiz, Sayın Bakanın açıklaması "OSS'ye zerre kadar hakkım yok" diyor, "OSS'yı 
değiştirmekle ilgili hiçbir katkıda bulunamam, zerre kadar katkıda bulunamam" diyor Böyle bir 
açıklamanız var Sayın Bakan, bulurum size bunu Peki, mademki zerre kadar hakkınız yok, OSS'ye 
müdahale amacı taşıyan bu Şûra, tek amacı da o olan, butun basım bu şekilde, insanların uyukladı-
ğı o Şûrayı niye topladınız9 Madem bu kadar hakkınız yok, lavsıye niteliğinde kararlar alan Şûrayı 
niye topladınız'' "OKS'yı kaldıracağım" dedi Sayın Bakan OKS'y1 kaldıracaksınız da Şûranın on 
komisyon raporlarına baktım, sınavın süreceği yazılı oluyor Sonra, şurada kaldı on ay, sız gidicisi
niz, bu Şûra kararlaımı kim uygulayacak9 Biz bunları uygulamayacağız, size söylüyorum Biz, bu 
17*ncı Şûranın karaılannı uygulamayacağız Şûrayı yeniden toplayacağız 

AHMET YENİ (Samsun) - Sız zaten yoksunuz 
ZULFU DEMIRBAö (Elazığ) - Sızı iktidara getiren kim ki yanı? 
MUHARREM İNCE (Devamla) - Boşu boşuna masraf ediyorsunuz Sayın Bakan Dört yıldır 

iktidardaydınız ne oldu da dört yıldır bu Şûrayı toplamadınız da şurada seçime az bir zaman kala bu 
Şûrayı topluyorsunuz 

Değerli arkadaşlarım, ha, yakında bir şey daha yapacaksınız, biliyorum, bakın Niyet okuma 
değil bunun adı, şifre çözme Şifre çözüyorum 

CAVIT TORUN (Diyarbakır) - Müneccim mısın9 

MUHARREM İNCE (Devamla) - Yakında yem birçok vakıf üniversitesi açılması için uğraşa
caksınız, çunku vakıf üniversitelerinin rektörleri de Üniversiteler Arası Kurulun uyesı 

SALİH KAPUSUZ (Ankara) Geldi tasarı, burada 
MUHARREM İNCE (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, yine, ilginç şeyler duyuyorum 
Çok fazla canım durmak istemiyor da, yine de durmaya çalışıyorum 
Talim Terbiye Kurulu Başkanı açıklama yapıyor "Müfredatlar bize ozgudur " diyor Sayın Ba

kanın açıklamasına bakıyorum, "Gelişmiş ülkelerde neyse biz de onu yapıyoruz " diyor Bize ozgu 
mu, tercüme mı'' 

Dun ilginç bir şey oldu Genel Kurul toplanmış. Millî Eğitim Bakanının, onun bürokratlarının, 
Millî Eğitim Komisyonu üyelerinin hepsinin bulunduğu bir yer olacak burası 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN - Sayın ince, lütfen toparlar mısınız 
MUHARREM İNCE (Devamla) - Bir tarafta Genel Kurul, bir tarafta Plan ve Bütçe, bir taraf

ta Şûra Nereye gideceğiz9 Bu aceleniz neden9 Böyle bir mantık olur mu' işte bugün de Plan ve 
Bütçeyi ertelemişler galiba 

Ben, Sayın Bakana bilimsel bir öneride bulunmak istiyorum 
Değerli arkadaşlarım, 1900'lu yılların eğitim anlayışı kurnazlık üzerinedir, uyanıklık üzerine

dir, koru konine mat üzerinedir Makinelerin yapacağı ışlenn becerisine sahip olmak 190O'lu yılla
rın mantığıdır 2000'lerın eğitim anlayışı ise, özgürlük anlayışıdır, başkalarının özgürlük sınırlarını 
tanımlayan bir anlayıştır Yaşadığı çevreye sahip olma değil, yaşadığı çevreye ait olma anlayışıdır 
Sız yaşadığı çevreye ve doğaya sahip olma ani ayı şınd asın iz Bu anlayışı terk edin Modern eğitim
de, bilimsel eğitimde, çağdaş eğitimde sahip olma değil, ait olma anlayışı vardır ve bu duygularla 
yetişen bireyler yetiştirmek zorundayız Bu yaptığınız kurnazlıkları gören çocuklar eğitimde çok 
zorluk çekecekler Bunlar kurnazlıktır 2006 yılında eğitimde kurnazlığa yer yoktur 

Saygılar sunuyorum yüce Meclise (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın İnce 
Madde üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına soz isteyen ibrahim Ozdoğan, Erzurum Millet

vekili. 
Buyurun Sayın Ozdoğan (Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 
ANAVATAN PARTİSİ GRUBU ADINA İBRAHİM OZDOĞAN (Erzurum) - Sayın Başkan, 

değerli milletvekili arkadaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum 
Ben de, Anavatan Partisi Grubu adına, 1256 sıra sayılı Kanun Teklifi üzerinde soz almış bu

lunmaktayım 
Değerli arkadaşlar, kurulan 15 üniversite uzenne, bu, uçuncu kez olarak Türkiye Buyuk Millet 

Meclisinin gündemine geliyor ve hâlâ daha 15 üniversitemizin rektörlerim atamadık Değerli arka
daşlar, bunun tek bir sebebi vardır AK Parti, hükümet olduktan sonra, genel anlamda yaptığı tek 
bir icraat vardır, Türkiye'de butun sahaya siyasal olarak hâkim olma düşüncesinden başka bir şey 
yoktur Bunu nereden biliyoruz9 Sıvı! toplum örgütlerinin kongreleri oluyor, demeklerin kongrele
ri oluyor En kuçuk demeğe kadar, AK Parti, buralara hâkim olmak istiyor Dolayısıyla, bu anlayış
tan yola çıkan AK Parti Hükümetinin de, bilimselliğin yen ve merkezi olan, bir ülkenin kalkınma
sında en buyuk motor olan üniversitelere siyasal olarak hâkim olma düşüncesinden başka bir derdi 
yoktur 

AHMET YENİ (Samsun) - Geç anladın geç' Geç anladın1 

İBRAHİM OZDOĞAN (Devamla) - Halbuki bizim üniversitelerimizin, eğitimimizin bir yığın 
sorunu vardır ve AK Parti de, iktidar olurken, gençliğimize, buyuk milletimize, azız milletimize bir 
yığın soz vererek gelmiştir, fakat bunların hiç, bınsını yanmamıştır değerli arkadaşlarım 

MUSA SIVACIOĞLU (Kastamonu) - Burun o sözlerini yerine getirmiştir 
İBRAHİM OZDOĞAN (Devamla) - Bakın, bunlardan birisi, meslek lisesi mezunlarının üni

versiteye giriş önündeki engellerinin kaldırılmasıdır, yanı, katsayı engelinin kaldırılmasıdır Bu bağ
lamda, özel olarak, ımam-hatıp lisesi mezunlarına ve kendılennı dindar addeden insanlara mesajlar 
verilmiştir, fakat, bugüne kadar bunlar yapılmamıştır 

Bundan önceki konuşmalarda Cumhuriyet Halk Partisinin değerli milletvekilleri konuşurken, 
AK Partinin, işte, dindarları getirdiğini, imamları getirdiğim söylediler Değerli arkadaşlar, doğru
dur, getirebilir, herkes olabilir, herkes bu ülkede yönetici olabilir Bir insanın dini bilgiye sahip ol
masıyla, imam olarak vasıflandın İması mumkun değil Bu açıdan ben karşıyım, ama, şunu söyle
mek istiyorum değerli arkadaşlar Aslında, AK Partinin yaptığı, bu yüzleri vitrinlere zaman zaman 
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getirerek, kendisim dindar addeden halkımızı kandırmaktan başka hiçbir işlev görememektedir 
Şimdi sizlere soruyorum Dindarlık, bu ülkede. Alı Dıbo olaylarının meydana çıkmasını emrediyor 
mu emretmiyor mu'> İslamiyet buna cevaz veriyor mu vermiyor mu' Eğer, AK Partinin böyle dinî 
bir hassasiyeti olsaydı değerli arkadaşlarım, Türkiye de Alı Dıbo olayları olmazdı Yanı, bu imam 
dediğimiz insanları vitrinlere koyarak, dindar insanımızı bir dahaki seçimlerde teiıklemek isteme
sinden başka hiçbir amacı bulunmamaktadır değerli arkadaşlarım 

AHMET YENİ (Samsun) AK Partideyken öyle mı yapıyordunuz sız'' 
İBRAHİM OZDOöAN (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bakın, sorunlardan birisi de bu ülke

de başörtülü kızlarımızın üniversiteye girişteki engellerden bir tanesi de budur değerli arkadaşlarım 
BAŞKAN Sayın Ozdoğan, maddeyle ilgili konuşur musunuz lütfen 
İBRAHİM OZDOGAN (Devamla) - Bu maddeyle ilgili, sorun efendim 
BAŞKAN - Lütfen Sayın Ozdoğan 
İBRAHİM OZDOĞAN (Devamla) - Bu buyuk bir sorunumuzdur Sayın Başkanım 
ZAFER H1DIROĞLU (Bursa) - Maddenin adını söyle 
İBRAHİM OZDOĞAN (Devamla) - Seçimler yapılmadan önce meydanlarda ne verildi? 
ZAFER HIDIROöLU (Bursa) - Hangi maddeyle ilgili konuşuyorsun'' 
İBRAHİM OZDOĞAN (Devamla) - Bakın, şu da söylenmiştir değerli arkadaşlarım 
ZAFER HIDIROĞLU (Bursa) - Kaçıncı madde1» 
İBRAHİM OZDOĞAN (Devamla) - "Baş ortusu bizim namusumuzdur" denilmiştir, ama, ya

pılmamıştır Önümüzdeki 2007 seçimlerinde kendisini dindar addeden seçmenlere ne cevap vere 
çekler, hangi vaatlerde bulunacaklar ben hakikaten bunu düşünmekteyim 

OSMAN KILIÇ (Sivas) Sana ne? 
İBRAHİM OZDOĞAN (Devamla) - Belki de, az önce, Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Millet

vekili Muharrem Ince"nın konuşması gibi. Şûrada alınan kararlar seçimlere yönelik kararlardır Din
dar addeden seçmene bir mesaj niteliği taşımaktadır Ama, kendisini dindar addeden insanımız as
la ve katiyetle bunlara bir daha kanmayacaktır 

Tabii ki, biz, şahsen de ve Anavatan Partisi olarak da, bu ülkede başörtülü de başortusuz de 
hangi kıyafete mensup olursa olsun özgürce öğretimini yapmalıdır 

Bakın, Sayın Erkan Mumcu, Millî Eğitim Bakanıyken, kapsamlı bir YOK reformunu hazırla
mıştı, fakat, maalesel, Siirt seçimleri hatırına -bir siyasiyle anlaşarak Sayın Başbakan- bu, rafa kal
dırılmıştır Bu, dındaı seçmene yapılabilecek en buyuk yanlışlardan birisidir Buradan milletime bu
nu haykırmak istiyorum 

Bakın, üniversitelerimizdeki en önemli sorunlardan birisi de üniversitelerimizin kalitesidir de
ğerli arkadaşlarım Üniversitelerimizde ne kadar öğrenci okuyor, üniversitelerimizde ne kadar aka
demisyen var, profesör var, doçent var, yardımcı doçent var ve bunların sayısı -yanı kalite ve kan-
tıte yönünden- ne kadardır, bunlar üzerinde AK Parti Hükümeti hiç durmamaktadır Dışarıya ne ka
dar öğretim elemanı, yetiştirmek uzere gönderiyorsunuz, bunların üzerinde durmuyorsunuz Sayın 
Başbakan, her zaman olduğu gibi, devlet ve hükümet işlerini bırakarak, en kuçuk ilçenin kongrele
rine kadar gidiyor, fakat, ülkemizin bu en buyuk sorunlarıyla uğraşamıyor Böyle bir idare, böyle 
bir yönetim görülmemiştir 

Değerli arkadaşlarım, sıyaseten ülkenin her kurumuna, demeklere, sivil toplum örgütlerine 
hâkim olmak, geçmı} siyası partilerde de görüldüğü gibi hiçbir siyasiye ve hiçbir siyası partiye ha
yır getirmez İlende, bunun ceremesini çekersiniz değerli arkadaşlarım Buradan, bunu, sizlere ses
lenmek istiyorum 
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AHMET YENİ (Samsun) - Erzurumlu inanıyor mu size7 

İBRAHİM OZDOÖAN (Devamla) Diğer Diğer önem 
AHMET YENİ (Samsun) - Erzurumlu inanıyor mu sana7 

İBRAHİM OZDOÖAN (Devamla) - Erzurumlu'nun inanıp inanmadığını bılebılmen ıçm, se
nin dadaş olman lazım Dadaşlık vasfından yoksun olduğun için, sen bunu bilemezsin 

Bakın, AK Parlı Hükümeti aynı zamanda üniversitelerle kavgalı, YOK'le kavgalı değerli arka
daşlarım, ust yargıyla kavgalı Şimdi, buıada, AK Partinin yetkilileri, sayın milletvekilleri çıkıp 
YOK'u şikâyet ediyorlar, YOK'u şikâyet ediyorlar değerli arkadaşlarım Bu, yanı timsahın gozyaş-
larmdan başka bir şey değildir YOK'u kaldırmak, yerine başka bir kurumu daha özgürlükçü bir 
kurumu koymak sızın elinizdedir Biz de Anavatan Partisi Grubu olarak 21 kışıyız, 21 milletvekili
yiz Hodri meydan diyoruz, size soz veriyoruz, böyle özgürlükçü bir kurum getirin değiştirelim 

İRFAN GUNDUZ (istanbul) - Nasıl güveneceğiz'7 Sız yarı yolda bırakırsınız 
İBRAHİM OZDOĞAN (Devamla) - Sız, Erkan Mumcu'nun Millî Eğitim Bakanı iken yapmak 

istediğini rafa kaldırdınız Ağlamayın, burada çıkıp, maalesef, YOK'u eleştirmeyin Bu, sızın hal
kın karşısında ne kadar samimiyetsiz olduğunuzu göstermektedir değerli arkadaşlarım 

Şimdi, üniversite mezunları boş geziyor Bugün, mezun olan üniversitelilerimizin, maalesef, 
yüzde 40'ı boşla gezmektedir Sız, böyle siyası işlerle ilgileneceğinize bu üniversite mezunlarımıza 
neden iş bulmuyorsunuz7 Bir de çıkıp diyorsunuz ki, insanımızın ıssızlık oranı yüzde 8 bilmem ne 
kadar Arkadaşlar, bu yalan1 Issızlık oranı yüzde 20'den aşağı değildir bu ülkede Bu, resmi kurum
ların, sızın emrınızdekı resmî kurumların resmî rakamlarından başka bir şey değildir Burada, lüt
fen timsah gözyaşları dökmeyin Eğer kahramansanız, gelin YOK'u değiştirin Biz Anavatan Par
tisi olarak destek vereceğiz Buradan halkımıza da oy vereceğiz, getir değiştirelim 

ZULFU DEMIRBAG (Elazığ) - Nasıl güveneceğiz size1» 
İBRAHİM OZDOĞAN (Devamla) - Perde arkasında oy vereceğiz, açıkça oy vereceğiz, beya? 

oyu kullanacağız açıkça 
ZAFER HIDIROĞLU (Bursa) - Sana guvenemeyiz1 

İBRAHİM OZDOĞAN (Devamla) Buyurun getirin 
ZAFER HIDIROĞLU (Bursa) Sana bir kere güvendik yanlış yaptın' 
İBRAHİM OZDOĞAN (Devamla) Yığıtsenız getirin1 

ZAFER HIDIROĞLU (Bursa) Sana guvenemeyız ibrahim Bey, sen yanlış yaptın, yolda bı
raktın bizi 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen 
İBRAHİM OZDOĞAN (Devamla) - Sen Bursalısın, yanı Giresunlu Bursalısın Bursalılar se

ni çok iyi tanıyor Zafer Bey kardeşim, seni çok iyi tanıyor 

BAŞKAN - Sayın Ozdoğan, lütfen karşılıklı konuşmayalım 
ZAFER HIDIROĞLU (Bursa) - Sana güvenip yola çıkılmayacağını anladık 
İBRAHİM OZDOĞAN (Devamla) Seni çok ıyı tanıyor Bursalılar, bunu söyleyeyim 
ZAFER HIDIROĞLU (Bursa) - Dadaşlığa yakışıyor mu bu7 

İBRAHİM OZDOĞAN (Devamla) Değerli arkadaşlarım, millî eğitim, maalesef, bizim eği
timimize de zarar vermiştir, islamiyet'e de zarar vermiştir Yanı, bundan bir sure önce, işte kıtaplar-
dakı abdest alındığı zaman alyuvarları artırdığını yazmak, hakikaten, islamiyet'e, dindarlığa yöne
len insanların onune de bir set çekmiştir değerli arkadaşlarım Butun bunlar niçin yapılıyor7 Butun 
bunlar, oy kaygısıyla yapılıyor değerli arkadaşlarım 
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İbadetler, değerli arkadaşlarım, Allah için yapılır Onun dışında hiçbir şey yoktur 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Ozdoğan, lütfen toparlar mısınız 
İBRAHİM OZDOĞAN (Devamla) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım 
Son olarak şunu söylemek istiyorum AK Parti, 2007 seçimlerine artık butun hızıyla çalışmak

tadır değerli arkadaşlarım ve iek bir sistemi vardır Dini kullanmak Geçmişte nasıl kullandıysa, 
şimdi de kullanıyor Sızın dindarlara verdiğiniz zararı kim verdi değerli arkadaşlarım'' 

Bakın, geçen sene, değerli arkadaşlarım, buraya Bankalar Yasası getirildi ve orada bir özel fı-
nans kurumunun -ki ben de oraya para kaptırmışımdır- burada, ilgili madde, gece yarısı Başbaka
nın emriyle kaldırılmıştır ve kurtarılmıştır ve o fınans kurumunun televizyonu da, butun medya or
ganları da harıl harıl AK Partiye çalışmaktadır işte bunun adına ne derler Al gulum, ver gulum 
Bundan başka bir şey değildir 

AHMET YENİ (Samsun) - Kaç para kaptırdın? 
İBRAHİM OZDOĞAN (Devamla) - Sayın Başbakan Almanya'ya gitti Sanayi Bakanlığına, 

sanayiyle ilgili parasını dini kullananlara kaptıran bir vatandaşımız şikâyet etti ve "çağırın o sah
tekârı" dedi iş bittikten sonra, adı "sahtekâr" oluyor değerli arkadaşlarım Peki, soruyorum bura
dan size YIMPAŞ Holdingin Başkanının sayın bakanlarla, milletvekilleriyle aynı cenaze töreninde 
bulunmasının ne anlamı vardır9 Bunu sormak istiyorum 

AHMET YENİ (Samsun) - Cenazeye gitmesinler mı9 Cenazeye gidilmesin mı'> 
İBRAHİM OZDOĞAN (Devamla) - Bu sızın yaptığınız nedir değerli arkadaşlarım'* Dindarla

rı ve dindarlığı kullanıp, eskimiş bir çorap gibi atmaktan başka bir şey değildir 
Hepinizi saygıyla selamlıyorum (Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Ozdoğan 
AK Parti Grubu adına soz isteyen, Salih Kapusuz, Ankara Milletvekili 
Buyurun Sayın Kapusuz (AK Parti sıralarından alkışlar) 
AK PARTİ GRUBU ADINA SALİH KAPUSUZ (Ankaıa) - Sayın Başkan, değerli milletve

kili arkadaşlarım, tapınızı saygıyla selamlıyorum 
Bir yasa teklifinin son maddesi "Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yurutur" 
Evet, milletvekili arkadaşlarım, konuyla ilgili olarak birtakım değerlendirmeleri yaparlarken, 

üzülerek ifade ediyorum ki, doğru bir üslubu ve doğruları burada ifade etmeyi tercih etmiyorlar 
Biraz önceki iddia çok dikkatimi çekti Engin Bey'e de bakıyorum, ama, aramızda göremiyo

rum, zannedersem 
Konu şu Efendim, oylama yapılıyor Şûrada Bu yapılan oylamada herkes bir tarafa koşuyor, 

genel müdürler, müdürler, bir koşuşturmaca yaşıyor Gerçeklen, böyle bir uygulama var mı diye 
dikkatimi çekti 

MUHARREM İNCE (Yalova) - Ben dedim 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Müsaade edin Müsaade edin 
MUHARREM İNCE (Yalova) - Onu ben dedim 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Haa, sız, söylediniz Doğru, Muharrem Bey söyledi, o da gel

di, yoktu biraz önce 
MUHARREM İNCE (Yalova) - Buradaydım 
ORHAN ERASLAN (Niğde) - Bakanla görüşüyordu 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Biraz önce telefon ettim 
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MUHARREM İNCE (Yalova) - Bakanla görüşüyordum, buradaydım 
BAŞKAN - Sayın ince 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Talim Terbiye Kurulu Başkanı Profesör Doktor irfan Erdoğan 

Bey'ı aradım, biraz önce aradım, "Arkadaş, oylamaya geçtiniz mı"? Bir değerli milletvekilimiz. Ge
nel Kurulda çok kotu bir görüntüyle, koşuşturarak oylama yapılıyor Nedir bu olay1" diye sor
dum Efendim, oylamalar yarın (AK Parti sıralarından alkışlar, CHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN - Lütfen sayın milletvekilleri Lütfen 
MUHARREM İNCE (Yalova) - Bu yalandır1 Bu yalandır1 Bugün, Müsteşar Yardımcısı 
BAŞKAN - Sayın İnce, lütfen oturur musunuz 
MUHARREM İNCE (Yalova) - Hayır efendim Böyle bir şey olamaz Sayın Başkan 
BAŞKAN - Lütfen oturur musunuz Sayın ince 
MUHARREM İNCE (Yalova) - Bu yalandır' 
Bugün oylamanın yapılıp yapılmadığını kendileri açıklasınlar 
BAŞKAN - Sayın ince Lütfen oturur musunuz Sayın ince 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, yetmedi 
MUHARREM İNCE (Yalova) - Sayın Başkan, olamaz böyle bir şey' 
BAŞKAN - Lütfen oturur musunuz Sayın ince 
MUHARREM İNCE (Yalova) - Böyle bir şey olamaz 
Ben, gozume mı inanacağım'' 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Yetmedi 
BAŞKAN - Sayın İnce, lütfen oturur musunuz' 
MUHARREM İNCE (Yalova) - Sayın Bakan, oylama yapılmıyor mu bugün'' 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Yetmedi Dedim ki, arkadaşlar sızın oylamanız 
MUHARREM İNCE (Yalova) - Sayın Kapusuz, size hiç yakışmadı 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Lütfen Lütfen Konuştunuz 
MUHARREM İMCE (Yalova) - Sayın Bakan orada Ona sorar mısınız*' 
BAÇKAN - Sayın ince, lütfen oturur musunuz 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Efendim, sormaya ihtiyacım yok Işın başındaki arkadaşa sor

dum diyorum ya' Bakan Bey burada 
BAŞKAN - Sayın Kapusuz 
MUHARREM İNCE (Yalova) - Işın başında Bakan Oylama yapılmadı mı Sayın Bakan9 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Değerli arkadaşlar 
MUHARREM İNCE (Yalova) - Oylama yapılmadı mı Sayın Bakan? 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - "Peki, oylamayı nasıl yapıyorsunuz7" dedim 

BAYRAM ALI MERAL (Ankara) - Bakan unuttu Bakan unuttu 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Geçmiş yıllarda farklı, acaba bu yıl farklı bir uygulama yön

teminiz mı var9 Söyledikleri şey şu Geçen yılkı, geçmiş sûralardakı yapılan oylama neyse, aynı 
yöntemle uyguluyoruz 

MUHARREM İNCE (Yalova) - Oylamalar böyle olur, böyle 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Herkesin elinde bir kart olacak, o karta göre oylama yapılacak 
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Peki, genel müdürlerin oy kullanma hakkı var mı9 Evet, genel müdürlerin de, üyelerin de ora
da oy verme hakları var Ancak, genel mudur arkadaşlarımızın buyuk bir ekseriyeti oy kullanmıyor
lar, kullanmayı düşünmüyorlar, çunku "Etkilediniz, etkili oldunuz diye, Şûra'nın üzerinde bir de et
ki görüntüsü bıraktırmak istemiyoruz " dediler 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, bakınız, biraz önce, konuşmacı arkadaşlarıma bir önceki konuş
mamda söyledim Şimdi, bir partiyi bağlayan en belirgin yazılı metin, o partinin programıdır Bu, 
Cumhuriyet Halk P.ırtısı Programı "Yeni Hedefler, Yem Türkiye " Bu da "Güzel Günler Görece
ğiz" Cumhuriyet Halk Partisi 2002 Seçim Bildirgesi 

Elbette, konuşmacı arkadaşlarımız burada değerlendirmeleri yaparlarken, herhalde bu ana me
tinlerim değiştirmediklerine göre, burayla ilgili olarak referans kabul ederler, buna göre değerlen
dirme yaparlar 

ORHAN ERASLAN (Niğde) - Kopya çeken aslını yapamaz Başkan, yanılmayasın' 
SALTH KAPUSUZ (Devamla) - Şimdi, parti programı sayfa 163 Uzunca okumayacağım, fa

kat bir ıkı cümleyi okuyup bazı konulara işaret etmek istiyorum "Cumhuriyet Halk Partisi döne
minde, üniversiteler en ileri ve en yüksek düzeyde eğitim ve bilim araştırma yapan, bilgi üreten, 
bilgiyi hiçbir baskıyla sınırlama olmaksızın serbestçe yayabılen, özerk bilim, eğitim ve kultur ku
rumları haline getirilecektir " 

FERİT MEVLUT ASLANOĞLU (Malatya) - Ne var bunda' 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - "CHP, bu amaçla koklu bir üniversite reformu yapacak, YOK 

sistemini kaldıracak, üniversitelere bilimsel ve yönetsel özerklik tanıyacaktır" (CHP sıralarından 
"Doğru, doğru" sesleri) 

ORHAN ERASLAN (Niğde) Doğrul Ne var bunda' 
BAŞKAN - Lütfen sayın milletvekilleri' Sabredin lütfen1 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Çok güzel 
Biraz önceki yapılan konuşmalarda, arkadaşlarımız, yönetsel özerklik var dediler, yönetsel 

özerklik, yanı idari özerklik var dediler Var olan bir şeyi (CHP sıralarından gürültüler) 
FAHRETTİN USTUN (Muğla) - Seçim bildirgesinde öyle bir şey yok' 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bir başka şeye geçeceğim Sabırlı olun, 

anlayışınıza bırakıyorum 
ORHAN ERASLAN (Niğde) - Anlamamışsın, anlamamışsın' 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Yine, 3 Kasım 2002 Seçim Beyannamenizde, sayfa 75, o da 

burada 
İZZET ÇETİN (Kocaeli) Tamam 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Yanlış anlaşılmasın, gösteriyorum ki, hatırlayın diye "Üni

versitelerimizi çağdaş dünya üniversiteleri düzeyine çıkaracağız " 
ORHAN ERASLAN (Niğde) - Ne var bunda' 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - " Anayasa'da ve yasalarda gerekli değişiklikleri yaparak, 

üniversitelerimizi tek tıp yapılanmaya mahkûm olmaktan kurtaracağız " 
FERİT MEVLUT ASLANOĞLU (Malatya) - Ne güzel' 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Bir hukum veriyor Bakın, dikkat edin, demek ki, bugünkü 

YOK, bugünkü üniversite anlayışı tek tıpçı (AK Parti sıralarından alkışlar) Peki, neyi savunuyor
sunuz'' Bakın, söylediklerinizden Bu doğruysa, bugünkü iddialarınızı nereye koyuyorsunuz'' 

HALUK KOÇ (Samsun) - Ne ilgisi var bununla' 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Çok ilgisi var 
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Bakınız, daha başka bir şey söyleyeceğim Şimdi, bu da, kendi Internet sitenizde mevcut CHP 
org tr "YOK Raporu" Lütfen, dikkat edin "YOK Raporu" yanı, -parante7 içinde- YOK Raporu 

HALİL AKYUZ (istanbul) Evet 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Şimdi, iktidarda sız olsaydınız, bugünkü YOK'u, yanı, 

YOK'u değiştireceğinizi söylüyorsunuz Bizim, bununla ilgili yapmış olduğumuz sıradan bir dü
zenlemeyi bile, demokrasinin tahııbatı, eğitimin bilmem ne olması, özgürlüklerin yok olması gibi 
ithamlarla nasıl buluşturabilirsiniz değerli arkadaşlar'* (AK Parti sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

AHMET KUÇUK (Çanakkale) - Geriye doğru değiştiriyorsunuz 
İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Beterin beteri var, sen daha beter yapacaksın' 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) Danasını söyleyeceğim Bakınız "12 Eylül, 82 Anayasası ve 

YOK" diye, sızın Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kollan Üniversite Konseyinin bu konuyla ilgi
li yazdıklarını, bir kez daha, bugün, güncelleştirilmiş kendi sitenizden okumanızı tavsiye ederim 
(CHP sıralarından gürültüler) 

İZZET ÇETİN (Kocaeli) Oku da tutanaklara geçsin 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - ikazlarını anlamanızı tavsiye ederim 
ORHAN SUR (Balıkesir) - İsterseniz Arapça yazalım, o zaman anlarsınız belki' Türkçe ya

zınca anlamıyorsunuz 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bakınız, bir milletvekili arkadaşımızın 

teklifinde kafamızın karışık olduğunu söyleyen Cumhuriyet Halk Partililere şu kafalarının karışık 
olup olmadığını kendileri test etsinler, kendileri düşünsünler 

İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Çok net, çok net' 
MUHARREM İNCE (Yalova) - Biz ileriye doğru değiştireceğiz Sız, geriye doğru değiştiri

yorsunuz 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Dolayısıyla, bu konuyla ilgili olarak, dunku konuştuklarını, 

seçim beyannamelerini, programlarını, sıtelerındekı beyanlarını bir gözden geçirip, bugünkü konuş
malarıyla bir tartsınlar, ölçsünler, bir şeye karar versinler Biz de, Cumhuriyet Halk Partisinin, bu
günkü YOK'un yapısından, bugünkü yaptıklarından, yeterli veyahut da yetersizliklerinden yana mı, 
yoksa, gerçek anlamda, Türkiye'ye uygun, eğitimimize uygun, çağımıza uygun 

FAHRETTİN USTUN (Muğla) - Size uygun, size' 
İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Sen daha beter yapacaksın1 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) bir eğitim anlayışı, bir unıversııeden yana mı, buna karar 
versinler 

ORHAN SUR (Balıkesir) - Size uygun değil, bize uygun 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) Benim sizden istediğim şey bu, bunu ıslıyorum sadece 
Değerli arkadaşlar, bu yapmış olduğumuz düzenleme, Anayasa'da var olan, diyor ki, "kanun

la düzenlenen " Çok açık hukum 
Değerli arkadaşlar, diyor ki Anayasa'nın 130'uncu maddesi "Kanunun belirlediği usul ve 

esaslara göre, rektörler Cumhurbaşkanınca Seçilir ve atanır" Nedir o1 Kanunu kim yapacak? Ka
nunu burası yapacak Biz yapıyoruz 

İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Hıtler de çoğunluğuna göre kanun yapmıştı, ne oldu9 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Yapmış olduğumuz kanuna göre adımlar atmak durumunda
yız Dolayısıyla, biz, Anayasa Mahkemesinin iptal etmiş olduğu bir hukmu, yasama görevimizi ye
rine getirerek dolduruyoruz 
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Dolayısıyla, bunun Anayasa'ya aykırılığı, bunun başka gerekçelerle bir araya getirilmesini 
doğru bulmadığımı bir kez daha ifade ediyor, şu ana kadar katkı veren, lenkıt eden arkadaşlarımız 
dahil, teşekkür ediyorum, bu yasanın, memleketimize, milletimize, ülkemize hayırlı olmasını te
menni ediyor, saygılar sunuyorum (AK Parti sıralarından alkışlar) 

MUHARREM İNCE (Yalova) Sayın Başkan 
HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Başkan, 69'a göre soz istiyorum 
BAŞKAN - Lütfen oturur musunuz 
Buyurun Sayın İnce 
MUHARREM İNCE (Yalova) - 69'uncu maddeye göre soz hakkı istiyorum 
BAŞKAN - Ne için ıslıyorsunuz'' 
MUHARREM İNCE (Yalova) - Sayın Kapusuz konuşmasında Ben bugün Şûrada oylama 

yapıldığını söyledim, Sayın Kapusuz'sa, Talim Terbiye Kurulu Başkanını aradığını, bugün bir oy
lama yapılmadığını, oylamanın yarın yapılacağını söyledi Bu konuyu açıklamak istiyorum, sözle
rimi çarpıtmıştır Sayın Kapusuz 

BAŞKAN - Sayın ince, sız konuştunuz, dinledik, oylama yapıldığını söylediniz Sayın Kapu
suz da, Talim Terbiye Kurulu Başkanıyla konuştuğunu, Talim Terbiye Kurulu Başkanının söyledik
lerini söyledi İş, bu kadar basit 

MUHARREM İNCE (Yalova) Sayın Başkan, bugün yapılan oylamalar 
BAŞKAN - Sayın Koç, buyurun, sızın soz talebiniz vardı 
MUHARREM İNCE (Yalova) - Sayın Başkan 
BAŞKAN Uygun görmüyorum 
Sayın Koç 
Lütfen oturur musunuz Sayın ince 
MUHARREM İNCE (Yalova) Sayın Başkan 
BAŞKAN - Lulfen oturur musunuz 
Sayın Koç, buyurun 
MUHARREM İNCE (Yalova) - Şunu açıklayayım Bugün, alt komisyon oylaması yapıldı, ya

rın genel oylamalar yapılacak. Sayın Kapusuz Bunu sız de biliyorsunuz, bunu sız de biliyorsunuz 
BAŞKAN - Sayın İnce, zaten maksat hasıl oldu, düzelttiniz 
Buyurun Sayın Koç, sız ne için soz istiyorsunuz'' 
HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Başkan, 69'uncu maddede "bir siyası partiye atfolunan yan

lış görüşler uzenne MZ hakkı tanınır" diyor 
BAŞKAN - Ne diye yanlış söyledi, yanlış şey atfetti'' 

HALUK KOÇ (Samsun) - Efendim, Cumhuriyet Halk Partisi Programından okuduğu bölüm
ler, şu anda bizim siyası tutumumuzla bağdaş (AK Parti sıralarından "Doğru" seslen) 

BAŞKAN - Lütfen sayın milletvekilleri 

HALUK KOÇ (Samsun) - Dinliyorsanız söyleyeyim 
Şu anda bizim programımızdan okuduğu bölümlerin şu andaki siyası tutumumuzla bağdaşma

dığını ifade etti Bu yanlış bir anlaşmadır Müsaade ederseniz soz alarak düzeltmek istiyorum 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) Benim fikrimi söyleme hakkım yok mu' 
(AK Parti ve CHP sıralarından karşılıklı laf atmalar) 
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BAŞKAN - Sayın Koç, yeni bir sataşmaya mahal vermeden kısa bir açıklama 
Ikı dakikalık sure veriyorum 
VII. - AÇIKLAMALAR VE SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR (Devam) 
2 - Samsun Milletvekili Haluk Koç un Ankara Milletvekili Salih Kopuşuz un konuşmasında 

Partisine sataşması nedeniyle konuşması 
HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum 
Öncelikle Sayın Kapusuz'a teşekkür ediyorum Meclis kürsüsünden de oİsa Cumhuriyet Halk 

Partisinin programıyla ilgili, kamuoyuna, yurttaşlarımıza açıklama yapma durumunda kaldığı ıçm 
teşekkür ediyorum, bu yardımı ıçm, katkıları için 

Değerli arkadaşlarım, bakın, Cumhuriyet Halk Partisi çok açık bir şekilde söylüyor Cumhuri
yet Halk Partisi, 1980 faşist darbesiyle kapatılan bir siyası partidir ve 12 Eylül 1980'ın kurduğu ku
rumlara karşı mücadele ede ede 9 Eylül 1992'deyemden kurulmuştur Şimdi YOK, ilk kuruluşun
da, antidemokratik, o donemin siyası anlayışını üniversitelere dayatma ıçm organize edilmiş bir ya
pıdır [AK Parti sıralarından alkışlar(')] Bugün ıçm de YOK'u savunmuyoruz YOK, Cumhuriyet 
Halk Partisi iktidarında kaldırılacaktır [AK Parti sıralacından alkışlarO)] Ama, insan hakları, özgür
lükler, demokrasi altına, o sihirli sözcükler altına sizler bir şeyler saklıyorsunuz, öyle uyanıyor 

MUSA UZUNKAYA (Samsun) - Hiçbir şey saklamıyoruz 
HALUK KOÇ (Devamla) Sız bunu reddedin Kamuoyunda yerleşik kanı budur Sızın, de

mokrasi, insan haklan, özgürlükler adı altında getirmek istediğiniz, atmak istediğiniz adımların ar
kasında her zaman bir Başbakan, şu Millî Eğitim Bakanının fotoğrafını görüyorum ben 

TEVHİT KARAKAYA (Erzincan) - Sayın Başkan, bühtandır bu 
HALUK KOÇ (Devamla) - O fotoğraf, uzun yıllardır siyası geçmişinde bıraktığı sözleri, gu-

cu eline aldığı zaman yaşama geçirme aşamasında her turlu şeyi yapabileceğim gösteriyor Cumhu
riyet Halk Partisinin sizinle iş birliğine girmeme sıkıntısı budur Bunu, çok açık bilin, çok açık bilin 

YOK konusuna, bugünkü konuya gelince Bununla ne bağlantısı var, ben onu anlamadım, 
bununla ne bağlantısı var9 Yanı, Cumhuriyet Halk Partisi Evet, ıdan açıdan özerk üniversite 
Evet, yönetsel açıdan özerk üniversite, malı açıdan, bilimsel açıdan özerk üniversite, ama, medrese 
değil Sayın Kapusuz, ama, medrese değil (CHP sıralarından alkışlar) Türkiye Cumhuriyeti'nın te
mel ilkelerine bağlı kurumlar olacak Var mısın buna' Senin kafanla olmaz bu 

Saygılar sunuyorum (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN Teşekkür ediyorum Sayın Koç 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) Sayın Başkan 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Kapusuz 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Sayın Başkan, arkadaşımızın değerlendirmeleri, biraz önce 

kendilerinin ifade ettiği şekliyle çarpıtılarak arz edilmiştir 
BAŞKAN - Sayın Kapusuz, yeni bir sataşmaya mahal vermeden, lütfen 
Ikı dakikalık sure veriyorum 
MUHARREM İNCE (Yalova) - Sayın Başkan, bu torpil niye böyle'' 
BAŞKAN - Lütfen Sayın İnce, oturur musunuz 
MUHARREM İNCE (Yalova) - Bana -demin yalancılıkla suçladı- soz hakkı vermiyorsunuz, 

şimdi niye veriyorsunuz7 

BAŞKAN - Vermiyorum Sayın ince 
MUHARREM İNCE (Yalova) - Sayın Başkan 
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BAŞKAN - Oturur musunuz lütfen yerinize1 

MUHARREM İNCE (Yalova) Sız, grup başkan vekili değilsiniz, Meclisin başkanısınız, be
nim de başkanımsınız 

BAŞKAN - Lütfen, oturun' 
MUHARREM İNCE (Yalova) Sızın bu tutumunuzu kınıyorum ben (AK Parti sıralarından 

"Dinle" seslen) 
BAŞKAN - Lütfen, oturun oraya 
MUHARREM rNCE (Yalova) - Yakışmıyor 
BAŞKAN - Sözlerinizi gen alır mısınız lütfen1 

Buyurun Sayın Kapusuz 
3 - Ankara Milletvekili Salık Kapusuz'un Samsun Milletvekili Haluk Koç un, konuşmasında, 

Partisine sataşması nedeniyle konuşması 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan 
Değerli arkadaşlar, ben, hiçbir zaman arkadaşlarımızın istediği bir ortamın oluşmasını istemi

yorum Böyle bir ^ de ifade etmedim, böyle bir şey ifade etmedim 
FERİT MEVLUT ASLANOĞLU (Malatya) - Yaratıyorsun, yaratıyorsun 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Ben, sadece, bir dikkat çekmek için kendilerine ait metinleri 

okudum 
Şimdi 

FAHRETTİN USTUN (Muğla) - Çarpıtarak değil, tamamını oku 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Orada zaten ozu var, anlamadıysan bir daha bakarsın arkadaşım 
FAHRETTİN USTUN (Muğla) - Sen anlamamışsın 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, tarihimizde, önemli görevler icra etmiş, 

mirasımız olan, ecdadımız, kültürümüz, değerlerimiz ve inançlarımız var Eksiklikleri bulunabilir 
Bugün, cumhuriyet döneminde de dunku medreselerimiz bugünkü üniversitelerimiz hâline, darül
fünunlarımız üniversiteler hâline gelmişse, dunu karalamaktan vazgeçmeyen bu anlayış Türkiye'yi 
bir yere götüremez (AK Parlı sıralarından alkışlar) Biz ise medreseleri yeniden ihdas edelim demi
yoruz Dediğimiz şeyi anlamakta arkadaşlarımız guçluk çekebilirler, ama, biz, çağdaş dünyanın 

HALUK KOÇ (Samsun) - Sen, çağdaş 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - gittiği istikamette, bilimin, teknolojinin, ulaşımın, erişimin 

en hızlı olduğu bir donemde 
HÜSEYİN BAYINDIR (Kırşehir) - İrak, Sunye, Suudi Arabistan 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) çağdaş anlamda, o tek tıpçı anlayış, militarist anlayış, tasvip 

etmemiz mumkun olmayan antidemokratik anlayışın yapısında buluşmuyoruz, bunu savunmuyo
ruz, yen geldiği zaman kus, yen geldiği zaman deve olmuyoruz Biz, dun ne isek bugün de oyuz, 
şu anda savunduğumuz her şey kendi program tarımız] a aynıdır [CHP sıralarından "Gömlek, göm
lek" seslen, alkışlar^)] 

HÜSEYİN BAYINDIR (Kırşehir) - Gömleği kim değıştııdı, gömleği'' 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Bizim bu konularda Bizim bu konularda (Gürültüler) 
Bizim bu konularda hiçbir zaman, ama hiçbir yerde, bunu çağrıştıracak yanlış bir adımımız soz 

konusu olmamışın 
MUHARREM İNCE (Yalova) - Gömleği kim değiştirdi, gömleği'' 
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SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Herkes kendisine baksın Aynaya bakın, aynaya bakarsanız 
kendinizi görürsünüz (Gürültüler) 

AK Parti 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Kapusuz, teşekkür ediyorum 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - programıyla 
BAŞKAN - Sayın Kapusuz, lütfen, teşekkür ediyorum 
AHMET KUÇUK (Çanakkale) - Gömlek nerede, gömlek'' 
BAŞKAN - Sayın Kapusuz, lütfen Teşekkür ediyorum Sayın Kapusuz 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan 
BAŞKAN - Teşekkür için açıyorum 
HALUK KOÇ (Samsun) - Bana da ıkı dakika verin Sayın Başkan 
BAŞKAN - Teşekkür için 
Lütfen Sayın Koç 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, biz, bu konularda çok açık ve netiz 
ORHAN SUR (Balıkesir) Dun ne iseniz bugün de osunuz 
BAŞKAN - Teşekkür eder mısınız Sayın Kapusuz, lütfen 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Herkes bunu çok iyi bilmektedir, arkadaşlarımız da bilsin 
Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kapusuz 
HALUK KOÇ (Samsun) - Aferin, "dun ne isem bugün de oyum" dedin1 Hanı gömlek değiş

tirmiştiniz' 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Yok 
HÜSEYİN BAYINDIR (Kırşehir) - Gömlek nerede, atlet nerede'' 
HALUK KOÇ (Samsun) - Bu Meclis, acı bir itirafa sahne oldu 
AHMET KUÇUK (Çanakkale) Evet Biz zaten arkadaşların değişmediğini söylüyoruz, dun 

ne ise bugün de olar, gömlek değiştirmediler 
(AK Parti ve CHP sıraları arasında karşılıklı laf atmalar) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen 
MUHARREM İNCE (Yalova) - Biz değişmediğinizi kabul ediyoruz zaten, dun neysenız bu

gün de osunuz 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri 
Sayın ince, yalan söylemediğinizi ifade ettiniz Zaten tutanaklara da geçti ve maksat hasıl ol

du Sızı de, aynı şekilde, Başkanlık Divanına karşı daha saygılı davranmaya davet ediyorum 
MUHARREM İNCE (Yalova) - Ben de sızı tarafsız davranmaya davet ediyorum Sayın Baş

kan, ben de sızı adıl olmaya davet ediyorum 
VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
4 - istanbul Milletvekili Tayyar Âllıkulaç in Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu 

Yükseköğretim Kanunu Kamu Malı Yönelimi ve Kontrol Kanunu Telsiz Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı 
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Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Geçici ! met 
Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Teklifi ile Millî Eğitim Kuttur, Gençlik ve Spor 
Komisyonu Raporu (2/886) (S Sayısı 1256) (Devam) 

BAŞKAN - Hükümet adına Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik soz istemişlerdir 
Buyurun Sayın Bakanım (AK Parti sıralarından alkışlar) 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 

görüşülmekte olan yasa teklifiyle ilgili olarak dünden ben müzakere yapıyoruz, ancak, Buyuk Mil
let Meclisinin mehabetine yakışan, Buyuk Millet Meclisinin vakarına yakışan üslup, bazı arkadaş
larımızın kullandığı üslup değildir 

Burada ne yaptığımızı, ne yapmak istediğimizi dünden beri izah ediyoruz Ama, muhalefete 
mensup değerli arkadaşlar, bunu beğenmiyorsa, benimsemiyorsa, buraya gelirler, nezih ve nazik bir 
dille görüşlerim ortaya koyarlar Türkiye Buyuk Millet Meclisinin mensuplarına "sizleri saygıyla 
selamlıyorum değerli arkadaşlarım" diyerek hitap ettikten sonra, maalesef, son derece yakışıksız 
ifadeler kullanılabiliyor 

Biraz önce, Grup Başkan Vekili Sayın Haluk Koç, konuşması esnasında "şu Millî Eğitim Ba
kanı" diyerek, hiç de kendisine yakışmayan bir üslupla bir ifade kullanmıştır Ben, "şu Grup Baş
kan Vekili" dediğim zaman, bu çok şık olmaz 

HALUK KOÇ (Samsun) Sızı işaret ettim 
ORHAN ERASLAN (Niğde) - "Şu" bir işaret sıfatıdır Sayın Bakan 
BAŞKAN Sayın Eraslan, lütfen 
MİLLİ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) Netice itibarıyla, değerli arkadaş

lar, biraz önce söyledim, biz yasamanın mensupları, biz siyasiler, siyası parti mensupları, birbirimi
ze saygı göstermediğimiz zaman, birbirimize nazik nezih bir üslupla hitap etmediğimiz zaman, biz, 
siyaset kurtımunu ayaklarımızın altına almış oluyoruz Sız, siyasete saygı duymadığınız zaman 

Bakın, dünden ben "üniversiteye siyaset sokuyorsunuz " Sanki "üniversiteye mikrop bulaş
tırıyorsunuz" der gibi söylüyorsunuz 

Değerli arkadaşlarım, sızın yaptığınız da siyasettir Siyaset, devlet yönetimidir Siyaset, halkın 
refah ve mutluluğunu en ust düzeye çıkarma sanatının, biliminin adıdır 

FERİT MEVLUT ASLANOĞLU (Malatya) - Halkı ezmektir, halkı ezmek' 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Siyaseti bu kadar kotu bir şey ola
rak tanımlarsanız, ondan sonra, insanların, siyası partilere, siyaset kurumuna saygı duymasını bek
leyemezsiniz 

NURETTİN SÖZEN (Sivas) Siyasetin yen burasıdır 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) Ben, bir şeyin altını çizmek istiyo

rum Değerli arkadaşlarımız da burada ifade ettiler, bakın, biz, Avrupa Birliğine girmeye çalışıyo
ruz Dünyanın kalkınmış, medeni, modern ülkelerinde olmayan, kimsenin bilmediği, yeryüzünde 
uygulaması olmayan bir şeyi, hiç kimse getirip burada ikame etmeye çalışmıyor Netice itibarıyla, 
Türkiye'de 15 yem üniversite kurulmuştur, daha fazlasının kurulması gerekiyor Niçin9 Bakın, her 
vesileyle söyledik, Türkiye emsali olan, nuftısu Türkiye kadar olan ülkelerde 150-200 üniversite 
vardır 2 milyon öğrencimiz üniversite kapısına gitmektedir ve bu 2 milyon öğrencimizin ancak 
yüzde 10'u dört yıllık bir lisans programına yerleşebilmektedir 

Değerli arkadaşlarım, bakın, bir şeyin altını çizmek istiyorum Diyebilirsiniz ki "Efendim, bu
ralardan mezun olan insanlar işsiz kalıyorlar Peki, ne yapacağız bunu'" Biz, hanı liseyi bitiren 
gençler boş kalıyoı diye iş Eskiden liseyi bitirenlerde iş bulabiliyorlardı Dünyanın hiçbir yerin
de üniversitelerden mezun olan herkesin devlet kapısında memur olması, iş bulması soz konusu de-
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gıldır, yeryüzünde böyle bir şey yoktur Biz diyoruz ya, mecburi eğitimi hanı 8 yıl yetmez 12'ye çı
karalım Bu ülkede yükseköğretim mezunlarının yüzdesine bakın Üniversitelerdeki, daha doğrusu, 
yükseköğretimdeki okullaşma oranlarına bakın Bizim butun gayretimiz budur El birliğiyle, bunın 
siyası partiler, Yükseköğretim Kurulu, ilgili olan butun kuruluşlar, Türkiye'deki bu meseleyi biz 
çözmek ve mesafe katetmek zorundayız Onun için, birbirimizi suçlayarak ve hiç de nezih olmayan, 
siyasete yakışmayan bir üslup kullanarak, burada, bu şekilde birbirimize hitap etme hakkına sahip 
değiliz 

Bakın, bugün, Millî Eğitim Şûrası'nda olanları söyleyeyim size Millî Eğitim Şûrası'nda bir 
kararın karar olabilmesi için genel kurulda oylanması lazım, alt komisyonlarda Birçok alt komis
yonda oylama yapılmamıştır, ama, bazı alt komisyonlarda temayül belirlemek için oylama yapıl
mıştır Ancak, değerli arkadaşlarım, buradaki yapılan oylamaların şûra karan olma açısından kesin
likle bir anlamı yoktur Şûra genel kurulunda bunlar oylanmadığı surece şûra kararı olmazlar 

Bir başka şey Hiç kimse, öyle, elini kolunu sallayarak "Bana oradan bir kart ver, ben de oy 
kullanacağım " diyemez Son derece disiplinli ve -bakın, tekrar altını çiziyorum- Sûra uyesı olan in
sanlar tarafından oy kullanılabilir Bakın, yarın Şûra salonunda Şûra Genel Kurulu yapılacak ve sa
dece tiye olan insanlar oraya gelecekler ve orada oylarını kullanacaklar 

Cumhuriyet Halk Partili Millî Eğitim Komisyonu uyesı olan, Anavatan Partili Millî Eğitim Ko
misyonu uyesı olan, AK Partili Komisyon uyesı olan butun arkadaşlarım, bu Şûranın tabu delege-
sıdır, tabu üyesidir Onlar da gidip orada oylarını kullanabilirler 

Böyle bir şey olabilir mı Rastgele kapıdan birisi girecek "oradan bana bir kart ver" diyecek ve 
gidip orada oy kullanacak1 Biz, bakın, bu yapılan çalışmaları bu şekilde hafife aldığımız zaman, 
orada onlarca profesör var, orada valiler var, orada kaymakamlar, belediye başkanları var, Devlet 
Planlama Teşkilatının, Maliyenin, butun kamu kuruluşlarının orada seçilmiş, gelmiş temsilcileri var 
800 uyesı var bu Şûranın 800 kusur uyeyı biz hafife alıyoruz, bunları istihfaf ediyoruz demektir 
Bu son derece yakışıksız bir tutumdur, bunu paylaşmak istiyorum 

Işın sonuna geldik, bu vakte kadar değerli arkadaşlarımın katkıları oldu Ben, bir daha teşek
kür konuşması yapmamak için, bu vesileyle bu kanun teklifinin yasalaşması için emeği geçen, ko
nuşmalarıyla, teklifleriyle, önergeleriyle katkısı olan bunın değerli milletvekili arkadaşlarıma teşek
kür ediyorum, saygılar sunuyorum (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan 
Madde üzerinde, şahsı adına soz isteyen, Ayhan Sefer Ustun, Sakarya Milletvekili (AK Parti 

sıralarından alkışlar) 
AYHAN SEFER USTUN (Sakarya) Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri, 1256 sıra sa

yılı Kanun Teklıfi'nın 3'uncu maddesi üzerinde şahsım adına soz aldım, yüce Meclisi saygıyla se
lamlıyorum 

Değerli arkadaşlar, yaklaşık on bir ay önce, bu Meclisin, yüce Meclisin vermiş olduğu kararla, 
15 ilimizde yem üniversite kuruldu O günlerde, ben ertesi gunu televizyonları izlediğimde, insan
ların sevinçten ağladığını gordum Hatla, karşımda duran Sayın Tevhit Karakaya, uçaktan iniyordu, 
davul zurnayla insanlar bunları karşılamışlardı ve sayın milletvekilimizin de, o duygu seli içerisin
de ağlayarak konuştuğunu gordum Maalesef, bu güzel tablo, insanlarımızın kursaklarında bırakıl
dı İdeolojik yaklaşımlardan dolayı, kurumların inatçılığından dolayı, geldiğimiz nokta bu oldu Oy
sa, bugün, bizim, burada, akabinde kurulacak 15 tane yem üniversitenin hangi illere kurulması ge
rektiğini tartışmamız lazımdı Ama, anlamsız kararlarla, inatlaşmalarla bugüne geldik 

Değerli arkadaşlar, rektör adaylarının atanmasında Yükseköğretim Kurulunun devre dışı bıra
kılmasının üniversitenin özerkliğine halel getireceğinden dolayı, Anayasa'ya aykırılığı iddia edile
rek, çıkarılmış olan kanun iptal oldu Biraz önce. Grup Başkan Vekilimiz Sayın Salih Kapusuz da 
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zikretti Ben, bir sefirde anlaşılmak üzere tekrarlıyorum bu cümleyi Bakın, Anayasa'nın 130'uncu 
maddesi "Kanunun belirlediği usul ve esaslara göre, rektörler Cumhurbaşkanınca, dekanlar ise 
Yükseköğretim Kurulunca seçilir ve atanır" diyor 

Şimdi, Anayasa'ya baktığımızda, rektörlerin atanması noktasında en ufak bir hukum yok Pe
ki, nerede var 2547 sayılı YOK Kanunu'nda var ve yine, bizim, aralık ayında çıkardığımız, 15 üni
versitenin kuruluğuna ilişkin bu Kanun'da var Şimdi, aslında. Anayasa Mahkemesi, Anayasa'ya 
bakarak buna karar \ ermedi, kanunlar arasında bir denge guttu, neredeyse, bir kanunun bir kanuna 
denetimini yaptı Oysa, Anayasa Mahkemesinin görevi, sadece, kanunların Anayasa "ya aykırılığını 
belirlemektir Bir kanunun bir kanuna aykırı olup olmadığına Anayasa Mahkemesi karar veremez 
Bizim kanunlar hiyerarşimiz de. Anayasa, kanunlar ve tüzükler olarak aşağı doğru gider Bir defa, 
yapılan bu başlangıçta bir yanlıştı 

Bir de, bakın, özerklikten bahsediliyor Bu özerklik, kimin özerkliği'' YOK'un özerkliği mı, 
yoksa üniversitelerin özerkliği mı ' Ben, okuyorum, Anayasa diyor bunu " bilimsel özerkliğe sa
hip üniversiteler Devlet tarafından kurulur" Oysa, Anayasa Mahkemesi veya bugün, burada iddia 
eden arkadaşlarımız, YOK'un özerkliğini savunuyorlar Oysa, bizim, üniversitelerin özerkliğini sa
vunmamız lazım YOK'u devreye sokarak Dun de konuşmamda ifade etmiştim, eğer, bir rektör 
adayı 1 oy alsa dahi 6 tanesinin arasına girerse YOK'un onune geliyor, YOK, sıralamayı değişti
rebiliyor, 1 oy almış adamı isterse birinci sıraya koyuyor isterse ikinci sıraya koyuyor, o şekilde 
Cumhurbaşkanının onune koyuyor 

Arkadaşlar, üniversitelerin özerkliğinin onunde kim engel7 Üniversitelerin özerkliğinin önün
de lek engel YOK'tıır (AK Parti sıralarından alkışlar) 

FİKRET BADAZLI (Antalya) Bravo1 Doğru tespit 
AYHAN SEFER USTUN (Devamla) - YOK, 1982 Anayasası'yla birlikte, üniversitelere, üni

versite hocalarına yanaşık düzen eğitimi vermek üzere kurdurulmuştur Verdi mı9 Evet, bu zamana 
kadar yanaşık düzen eğitimini verdi, görevini layıkıyla yaptı Ben şaşırıyorum1 Bakıyorum, ilk yıl
larda, buna, sosyal demokratlar karşıydı Hakikaten de en çok onlar çekti 1402'ilklere bakın sız, 
1402'ilklere En fazla, sosyal demokratlar, solcular bundan çekti, ama, bakıyorum ki, şu anda, 
sosyal demokratlar' YOKsever" olmuşlar' Hayret ediyorum, "YOKsever" olmuşlar1 

HÜSEYİN BAYINDIR (Kırşehir) - Sız daha tehlikesiniz ondan 
AYHAN SEFER USTUN (Devamla) - Arkadaşlar, şu anda, Bakanın veya Başbakanın rektör 

atamalarında yer almasının, yine bu özerkliğe aykırı olduğu ifade edilmeye çalışılıyor Duşunun ki, 
bir YOK, 1 oy almış adamı sıralamanın ister birine isler ikisine koyabiliyor, ancak, bir Millî Eğitim 
Bakanının veya bir Başbakanın bu süreçte yer almasının 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Ustun, lütfen, toparlar mısınız 
AYHAN SEFER USTUN (Devamla) - Evet 
I oy almış bir rektör adayını, YOK, isterse birinci sıraya koyabiliyor isterse ikinci sıraya ko

yabiliyor Bu, üniversitenin özerkliğine aykırı olmuyor, ancak, bir bakanın veya bu memleketin baş
bakanının atama surecinde yer almasının üniversitelerin özerkliğine aykırı olduğu iddia ediliyor 
Değerli arkadaşlar, bu, millet iradesi açısından olsun gerekse Anayasa açısından olsun kabul edile
cek bir durum değildir 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Madde üzerinde, şahsı adına, Hatay Milletvekili Mehmet Er aslan, Denizli Millet

vekili Ümmet Kandoğan'a devretmiştir 
Buyurun Sayın Kandoğan 
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ÜMMET KANDOGAN (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, sizleri saygıyla se
lamlıyorum 

Biraz önce konuşan iktidar partisi milletvekillerinin sözleriyle ilgili bazı düşüncelerimi açıkla
mak ıslıyorum Ne enteresan ve ne gariptir ki, bir muhalefet partisi milletvekili edası içerisinde, bu 
kürsülere gelip, âdeta, belli hizmetleri yapamamanın ezıkltğı içerisinde görüşlerini açıklayan mil
letvekilleri oldu 

ZAFER HIDIROĞLU (Bursa) - Demokrasi var bizde 
ÜMMET KANDOGAN (Devamla) - Şimdi, ben buradan sormak istiyorum değerli milletve

killerine Sız, dört yılı aşkın zamandan ben iktidar değil mısınız'' İktidardasınız Ben, Sayın Kapu-
suz'un. Acil Eylem Planını da yanında getirmesini arzu ederdim Açın, Acil Eylem Planınıza bakın 
"YOK'un yemden yapılandırılması 6 ile 12 ay arası " Ne oldu7 Ben size soruyorum şimdi Dört 
yıl bitti. YOK'u yemden yapılandırma sozu verdiniz, Acil Eylem Planı içerisine koydunuz, ama, 
bugün gelip YOK'ten şikâyet ediyorsunuz, ağlıyorsunuz, feryat ediyorsunuz Sızın elinizi tutan mı 
var arkadaşlar7 Elinizi tutan mı var9 Niçin getirmiyorsunuz YOK'le ilgili bir değişikliği'' Şimdi, bir 
milletvekilimiz de dedi ki, tüyler ürpertici bir soz "Devletin unıter yapısına halel veriyor" 

MAHFUZ GÜLER (Bingöl) - Kim söyledi7 

ÜMMET KANDOGAN (Devamla) - Evet, bir milletvekili konuştu, AK Partili milletvekili 
geldi, bunu söyledi Eğer 

MAHFUZ GÜLER (Bingöl) - Kim söyledi'' Öyle bir şey söylenmedi 
ÜMMET KANDOGAN (Devamla) - Sız nenleydiniz Sayın Milletvekili7 

MAHFUZ GÜLER (Bingöl) Buradaydım Öyle bir şey yok 
OSMAN OZCAN (Antalya) - Söyledi, tutanağa bakın 
ÜMMET KANDOGAN (Devamla) - Efendim Allah Allah' Yanı. şimdi onu söyleyen mil

letvekili desin ki "Ben böyle bir şey söylemedim " 
MAHFUZ GÜLER (Bingöl) - Ne dedi7 

ÜMMET KANDOGAN (Devamla) - "Devletin unıter yapısına halel veriyor " 
MAHFUZ GÜLER (Bingöl) - Nerede7 Nerede7 

ÜMMET KANDOGAN (Devamla) - Şimdi, eğer devletin unıter yapısına halel veriyorsa 
YOK, o zaman niçin unıter yapısına halel veren bu uygulamanın onunu kesecek tedbirleri almıyor
sunuz7 Bu çok ciddi bir ilham, çok ciddi bir iddia Devletin unıter yapısına zarar veren bir YOK'un, 
355 kişilik bir AK Parlı Grubu olarak onunu kesemiyorsanız, devletin unıter yapısını tesis etme 
noktasında bir gayret, bir faaliyet içerisinde değilseniz bunu nasıl anlatacaksınız millete7 

OSMAN KILIÇ (Sivas) - Sayın Kandoğan, o zaman sen vardın Acil Eylem Planında 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Değerli milletvekilleri, şimdi bir arkadaşımız da diyor 

ki "Kat sayı uygulaması detay " Bir AK Parti milletvekili diyor "Kat sayı uygulaması detay " diye 
Şimdi Sayın Başbakan Tayyıp Erdoğan demedi mı ki "Üniversite imtihanında meslek liselilerin, 
ımam-hatıp liselilerin ayağına 50 kilogramlık taş bağlıyoruz, diğer duz lise mezunlarıyla haydi eşit 
şartlarda üniversite imtihanına giriliyor1 Biz bunun onune geçeceğiz, biz bu haksızlığı hâk ile yek
san edeceğiz" Ne oldu7 Ne oldu değerli milletvekilleri7 Dört yıl geçti İşte beşinci yıl geliyor üni
versite imtihanlarında Ne zaman düzelteceksiniz bu kat sayı adaletsizliğini7 

OSMAN OZCAN (Antalya) - Yine masal anlatacaklar 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Arkadaşımız da diyor ki "Detay " Yanı, artık o bizim as

lı düşüncemiz değil, ferî bir konudur, artık onlar detaydır, biz o detaylarla ilgilenmiyoruz, şeklinde 
bir düşünceyi bir değerli milletvekilimiz geldi, buraoa zikretti 
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Şimdi bir milletvekilimiz de dedi ki "Üniversitelerdeki akademisyenlerin yüzde 70'ı, 80'ı 
YOK'e karşı " YOK'e karşıysa kaldırın Kaldırın getirin, biz de destekleyelim Ben de karşıyım 
YOK'un antidemokratik uygulamalarına Mutlaka YOK'un yeniden yapılanması lazım, yem bir dü
zenleme yapılması lazım 355 kişilik bir Meclis çoğunluğuna sahipsiniz Bizler de destek olalım, 
getirin, bu YOK'u yeniden yapılandıralım 

Değerli milletvekilleri, şimdi. Sayın Komisyon Başkanımızın getirmiş olduğu teklifin sadece 
2'ncı ve 3'uncu maddeleri kaldı, "Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer", "Bu Kanun hüküm
lerim Bakanlar Kurulu yurutur " Sayın Komisyon Başkanımızın vermiş olduğu teklifin sadece bu 2 
maddesi kaldı, ama ne enteresandır ki, böyle bir kanunu burada görüşürken verilen bir önergeyle, 
YOK'un rektörlerle ilgili seçim meselesinin bu kadar zor şartlar içerisine sokulmasının altında ya
tan sebebi de burada irdelememiz lazım Getirilen bu düzenlemeyle, YOK'un bir ay içerisinde dörtte 3 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Kandoğan, lütfen toparlayın 
ÜMMET KANDOÖAN (Devamla) - çoğunlukla bir ay içerisinde bu yeni kurucu rektörleri 

seçebileceğine inanıyor musunuz1* 
FERİT MEVLUT ASLANOĞLU (Malatya) Toplantı olmayacak, toplantı 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Kaldı ki, Cumhurbaşkanı seçimi daha kolay şartlar içe

risinde değerli milletvekilleri Yanı, bu kurucu rektörler, Cumhurbaşkanının fonksiyonundan daha 
mı önemli bir fonksiyon icra edecekler ki, bu kadar ağırlaştırıcı hükümlerle, şartlarla bir seçim ge
tiriyoruz ve bunun altında yatan sebep de, bir ay içerisinde bu çoğunluğa sahip olunamayacağı için, 
otomatıkman Millî Eğitim Bakanı tarafından seçilmesiyle ilgili bir düzenleme' 

Sayın Bakanım, ıkı gun önce yeni bir araştırma, anket yayımlandı Bakınız, o ankette, 
Hükümetin başarılı olduğu konuları sormuşlar Başarılı olduğu konular, "yüzde 4,9, eğitim alanın
da başarılı" diyorlar 

ZAFER HIDIROĞIU (Bursa) - Kimin anketi? 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - 4,9 Sayın Bakanım Sızın bu orandan çıkaracağınız ders

ler olmalı Eğer, Hükümetin başarılı olduğu alanlar içerisinde sayılırken eğitim yüzde 4,9 oranına 
sahipse, bir Millî Eğitim Bakanı olarak oturup düşünmeniz lazım, nerede hata yaptığınızın, nerede 
yanlışlıklar içerisinde olduğunuzun muhasebesini yapmanız tazım 

Değerli mılletvt killeri, bakınız, işte, geldiniz, gidiyorsunuz Sayın Bakanım Bu donemde dam
ganızı vurduğunuz bir icraat var mı Allah aşkına7 Gelen nesiller, bundan sonraki Türkiye, Sayın Ba
kanım, sızın döneminizle ilgili olarak hangi icraatı hatırlayacaklar7 

MUSA SIVACIOĞLU (Kastamonu) - Her şeyi, her şeyi 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Akıllarında hangi icraatlar kalacak7 Üniversite ımtıhan-

.U™£İA OK$ .ı.mt.ıhau.b.ı-Andi> JW Jtautasf ̂ .«ftw.«u» st£vaisı&& .m1 .ta.ta]&nsi£Aİf7 £te btafezef sğıtgm-
cı sıfır almıştır bu imtihanlarda 

ZAFER HIDIROĞLU (Bursa)- insaf et' 
ÜMMET KANDOÖAN (Devamla) - Değerli milletvekilleri . 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Kandoğan, lütfen 
Teşekkür için 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Değerli milletvekilleri, daha söyleyecek çok sozumuz 

vardı, ama, ben bu duygu ve düşüncelerle yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum 
BAŞKAN Teşekkür ediyorum Sayın Kandoğan 
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Madde uzennde on dakika sureyle soru-cevap işlemi yapılacaktır 
Soru sorma suresi beş dakikadır 
Sayın Gazalcı, buyurun 
MUSTAFA GAZALCI (Denizli) - Teşekkür edenm Sayın Başkanım 
Efendim, Anayasa'nın 104'uncu maddesinde cumhurbaşkanının "Görev ve yetkılerf'yle ilgili 

başlıkta "Üniversite rektörlerini seçmek" demliyor Tabu ki, bu yasanın belirlediği ölçülerle üniver
site rektörlerini seçecek, ama, yasa yaparken, yasanın kamu yararına aykırı olmaması gerekir, hu
kuka aykırı olmaması gerekir, Anayasa'ya aykırı olmaması gerekir Bilimsel özerkliğe sahip 
130'uncu maddede üniversitelerin özerkliğine aykırı olmamak gerekir 

Şimdi, bu yasa sızın oy çokluğunuzla çıkacak Peki, burada, cumhurbaşkanının bu Anayasa'nın 
104'uncu maddesinde belirlenen "rektörleri seçmek" bu yasanın neresinde var'' 

MUSA SIVACIOGLU (Kastamonu) - içinde, içinde 
MUSTAFA GAZALCI (Denizli) - Bu yasa, rektörlerin hukuk güvencesini getiriyor mu9 Üni

versite özerkliğini pekiştiriyor mu9 

Sayın Bakana soruyorum Bakın, kurucu rektörlerin Hükümet tarafından atanması merkezî 
YOK yapısını değiştirmiyor Bu, ille de rektörleri ben seçeceğim diyor Bu konuyu uçuncu kere gö
rüşüyoruz, Cumhurbaşkanından gelecek bir daha görüşeceğiz diyorum 

Teşekkür ediyorum 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Gazalcı 
Sayın Işık 

AHMET IŞIK (Konya) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum 
Sayın Bakanım, Kredi Yurtlar Kurumunun yurt kapasite I eriyle ilgili gelinen nokta nedir7 Yanı, 

koğuş sisteminden çok çağdaş sisteme 
İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Üniversiteyle ne alakası var7 Rektör atamasına gel, rektör 
AHMET IŞIK (Konya) - Üniversite öğrencileri herhalde Kredi Yurtlarda kalıyor arkadaşlar 

yanı' 
BAŞKAN - Lütfen sayın milletvekili en 
Sayın Işık, sız sorunuzu sorun, buyurun 
AHMET IŞIK (Konya) - Sayın Bakanım, ayrıca, 2006 yılında öğrenci başına düşen pay ne ka

dardır üniversitelerde7 

Son sorum ise Üniversite sınavlarında ilk 5 bine giren öğrencilere, bilebildiğim kadarıyla, 250 
YTL bir burs veril m ekte Bu bursun artması soz konusu mu7 Çunku 130'dan 150 YTL'ye çıktı di
ğer öğrencilerin, artı, master ve doktora öğrencilerinde bu burs devam ediyor mu7 

Teşekkür ederim 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın İşık 
Sayın Bayındır 

HÜSEYİN BAYINDIR (Kırşehir) - Teşekkürler Sayın Başkan 
Sayın Bakan, size yaşanmış, çok somut bir soru soracağım Elbette burada getirdiğiniz yasalar

da art niyetinizin olmadığını, işte daha iyi bir demokrasi, daha çok özgürlük gibi konularda dem vu
rarak bizi de, halkı da yanıltmaya çalışıyorsunuz Sızın kadrolaşmayla ilgili 

ŞUKRU ÜNAL (Osmaniye) - Yargılıyor efendim 
MAHFUZ GÜLER (Bingöl) - Soru mu soruyor7 
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BAŞKAN - Sayın Bayındır, lütfen düzeltir mısınız 
HÜSEYİN BAYINDIR (Kırşehir) Sorumu soruyorum 
BAŞKAN - Lütfen Sayın Bayındır 
HÜSEYİN BAYINDIR (Kırşehir) - Tamam Başkanım 
Şimdi, sorum net Sayın Bakan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nda bir lisede 
AHMET IŞIK (Konya) - Üniversiteyle ne alakası var" 
HÜSEYİN BAYINDIR (Kırşehir) altı tane, altı kıta yazılmış bir şiir okutuluyor 
AHMET IŞIK (Konya) - YOK'le ne alakası var'' 
HÜSEYİN BAY İNDİR (Kırşehir) - Sızın atadığınız kadroların yaptığı bir ışı anlatıyorum size 
Altı kıtanın tamamını okumaya cesaret edemem bu, tutanaklara geçsin istemem, size yazılı so

ru önergesi verdim Sayın Bakan, ibret olsun diye 29 Ekim Cumhuriyet Bayramfnda (AK Parti 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN - Lütfen sayın milletvekilleri 
Sayın Bayındır, lütfen maddeyle ilgili sorunuzu sorar mısınız'' 
HÜSEYİN BAYINDIR (Kırşehir) - Soruyorum Sayın Başkan 
"Bu vatan ne senindir ne benımdır/Kur'an-ı kaldıran başörtüsünü yıkanlarındır/Bu vatan kör

pe çocukları sokağa atanlarındır " 
AHMET IŞIK (Konya) Ne alakası var' 
BAŞKAN Sayın Bayındır, sozunuzu kesmek zorundayım Lütfen soru sorar mısınız Sayın 

Bayındır 
HÜSEYİN BAYINDIR (Devamla) - "Bu vatan karnı tok, sırtı pek yatanlarındır " diyor 
AHMET IŞIK (Konya) - Soruyla ne alakası var? 
BAŞKAN - Sayın Bayındır, lütfen 
HÜSEYİN BAYINDIR (Devamla) - Sayın Bakan, diğerlerini de yazılı soru önergesi olarak 

verdim Bence liseleri bu hale getirdiniz, körpe çocuklara Cumhuriyet Bayramı'nda bu şiirleri oku
tuyorsunuz Onun için biz sızın şifrenizi çozduk diyoruz ve bu konuda 

BAŞKAN - Tefekkür ediyorum Sayın Bayındır 
TEVHİT KARAKAYA (Erzincan) - Bunu okuyan provokatördür 
BAŞKAN - Sayın Ozdoğan 
İBRAHİM OZDOGAN (Erzurum) Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım 
Sayın Bakanımıza bir soru sormak istiyorum Erzurum Atatürk Üniversitesi yanm asırlık kok

lu bir üniversitedir Erzurum'a ikinci bir üniversite kurulmasında, gerek bilimsel gerekse akademis
yen bakımından her turlu altyapıya sahiptir Bu açıdan Erzurum kamuoyu Erzurum'a teknik üniver
site olarak ikinci bıı üniversite istemektedir Bu konuda düşünceniz nedir? Hükümet olarak bakış 
açınız ne olabilir? 

Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Ozdoğan 
Soru sorma suresi tamamlanmıştır 
Sayın Bakan, buyurun 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 

Sayın Gazalcı'nın Anayasa'nın 104'uncu maddesini zikrederek, "Sayın Cumhurbaşkanı rektör
leri seçer ve atar" dediğini ifade etti "Bu yasanın neresinde seçme ve atama var?" diye soruyor 
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Malumunuz, şu anda gonıştuğumuz teklif yasalaştığı zaman. Sayın Cumhurbaşkanı 3 kışı için
den birisini seçecek ve atayacak Bu da son derece açık bir şekilde ifade edilmiş Bugünkü seçim 
sisteminde nasıl ki -rektör atama sisteminde- 6 kişiyi üniversite öğretim üyeleri seçip YOK'e gön
deriyorsa, YOK bunu 3'e indirip köşke gönderiyorsa. Sayın Cumhurbaşkanının onayına sunuyorsa, 
burada da aynı mekanizma işleyecek Birden fazla adayın Sayın Cumhurbaşkanına gönderilmesi 
esastır Bu 3 değil, 2 de olabilir 2 de olduğu zaman, seçme ve atama işlemi yerine gelir Burada her
hangi bir problem olduğu kanaatinde değilim 

Sayın Işık'ın Kredi ve Yurtlar Kurumuyla ilgili sorusuna gelince Değerli arkadaşlarım, bıldı-
%\ım. gVcı, Aata w ı « , feıiYTfi ç>ğ,wwnW6. y:,Xw.m:T&ı yvpktn. yvmUjKİa, kaği^ -Astemtaı VM4I Bre, 
Türkiye'de yeni yaptığımız yurtlarda Şu anda Türkiye'nin don bir yanında üniversite yurtları in
şa edilmektedir ve 188 bin olan daha önceki kapasite 200 binin uzenne çıkarılmıştır ve yurttaki oda
lar, âdeta -otel odaları gibi- uç yıldızlı, don yıldızlı otel odaları kal ite sindedir 

3 kişilik ranza sistemi kaldırılmış, 3 kişilik, 4 kişilik karyola sistemine geçilmiştir Demir doğ
rama olan karyolalar kaldırılmış, ahşaba geçilmiştir 

Öğrencilerimiz son derece nezih ortamlarda bu yurtlan kullanmaktadır Aynı zamanda, yurtla
rı birer hayat merkezi olarak tanzim ediyoruz Her turlu sosyal faaliyetlerim yürütecekleri mekânlar 
olarak şu anda dizayn edilmektedir Bu mahiyette birçok yurt da açılmıştır 

Kredi ve Yurtlar Kurumu öğrencilerine, malumunuz, 2002'nm sonunda 45 YTL burs veya kre
di veriliyordu Şimdi, 2006 yılı itibarıyla, bu, 130 YTL olmuş, 2007 bütçesiyle birlikle de 150 
YTL'ye çıkacaktır Enflasyondaki artış ortadadır Bu, bizim, üniversite gençliğine verdiğimiz öne
min bir göstergesidir 45 YTL, yüzde 200'den fazla bir artışa tekabül etmektedir 

Değerli arkadaşlar, ote taraftan, yüksek lisans ve doktora yapan insanların da almış olduklan 
krediler ve burslar, yine, bu oranda her sene artırılmak tadır, bunlar da devam edecektir Malumu
nuz, biz, butun kredi ve burs sistemim de Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesinde toparlayarak dev
letteki dublıkasyonlan önledik Bunu da ifade etmek istiyorum 

Sayın Ozdoğan'ın sorusuıta gelince Atatürk Üniversitesi, 1957 yılında kuruldu, Türkiye'nin 
koklu üniversitelerinden birisidir ve bünyesinden, birçok öğretim uyesı yetiştirerek, diğer üniversi
teleri de takviye etmiş, beslemiş olan bir üniversitedir 

Erzurum, altyapısı itibarıyla ikinci bir üniversiteyi kaldırır durumdadır Bana da zaman zaman 
gelen müteşebbis insanlar var, buralarda vakıf üniversiteleri kurmak için çabalar vardır Bu çabalar 
bize iletildiği zaman bunları değerlendireceğiz Ama, devlet üniversitesi olarak bir teknik üniversi
te kurulması -2006-2007 yıllarında- Hükümetimizin gündeminde mevcut değildir 

Sayın Başkanım, arz ederim 
BAŞKAN Teşekkür ediyorum Sayın Bakan 
ATILA EMEK (Antalya) Sure var Sayın Başkan 
BAŞKAN- GOTOJOTUZ Sayın Milletvekilim 
Sayın Coşkunoğlu, buyurun 
OSMAN COŞKUNOĞLU (Uşak) - Teşekkür ederim Sayın Başkan 
Sayın Bakan, yürütme maddesi üzerinde konuşuyoruz Gerçekten bu yasayı yürütebileceğinizi 

zannediyor musunuz"* Ben zannetmiyorum Daha önce, gerek üniversitelerde rektörü atamak vçıtı 
gerekse TÜBİTAK'ın Başkanım atamak için Hükümet çok ısrarlı davrandı ve hepsi başarısız oldu 
Bunu yürütmek mumkun olacak mı ' Bunu soruyorum, bu cevabınız çunku tutanağa geçecek 

Dört yıl önce üniversite olmayı hak etmiş Uşak Üniversitesi dört yıldır bunu bekliyor, tekrar 
sürüncemede kalacak mı9 Bunu soruyorum 

Teşekkür ederim 
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BAŞKAN - Sayın Coşkıınoğlu, teşekkür ediyorum 
Sure tamamlanmıştır 
Sayın Bakan, ya7ilı cevap verirsiniz 
MİLLİ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Sayın Başkan, bir cümleyle cevap vere

yim müsaade ederseniz'' 
BAŞKAN - Sayın Bakan, bir cumleyse buyurun 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Saym Coşkunoğlu, yasamanın görevi 

yasama yapmak, yürütmenin görevi yürütme yapmaktır Biz yürütmek için gayret gösteriyoruz, sız 
yürütmemek için gayret gösteriyorsunuz Bu tavrı da milletin ferasetine havale ediyorum (AK Par
ti sıralarından alkışlar) 

MUHARREM İNCE (Yalova) - Sız de fazla yürütüyorsunuz' 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum Kabul edenler Kabul etmeyenler Madde kabul edilmiştir 
Tumunun oylamasından önce oyunun rengim açıklamak üzere Tuzuk'un 86'acı maddesi gere

ğince lehte soz isteyen Avnı Doğan, Kahramanmaraş Milletvekili 
Buyurun Sayın Doğan (AK Parti sıralarından alkışlar) 
AVNI DOĞAN (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, aslında, tek madde

lik bir kanunu tartışıyoruz Eğer, geçmişteki uygulamaları düşünürsek ve vicdanımıza sorarsak 
-eğer, vicdanımız varsa- bunun tartışılmaması gerekiyordu Yapılmak istenen nedir9 Bugüne kadar 
yapılan şeydir Şimdi şu söyleniyor, deniyor ki "Bugüne kadar yapılan yapıldı, biz size yaptırma
yız." Biz de, millî iradenin buraya seçtiği temsilciler olarak diyoruz ki "'Biz, kendimizi, otekı yeri
ne koydurmayız Çunku, biz, millî iradeyiz Kimse bizi otekı yerine koyamaz " "Efendim, sız se
çerseniz politik seçersiniz " Biz seçmiyoruz zaten Bugüne kadar uygulanan sureci uygulamaya 
çalışıyoruz Sız, bize "otekı" diye bakarsanız, biz de size öyle bakarız 

Kızılderili'nin bir sozu var Amerika Başkanına Diyor ki "Sayın Başkan, eğer, sız, toprağa tu-
kurursemz, toprak da size tukurur" 

Kim seçerse seçsin rektörleri, bu mevcut profesörlerden seçmiyor mu9 Bu profesörler. Adalet 
ve Kalkınma Partisinin mekteplerinde mı yetişti9 YOK sistemi içerisinde yetişmedi mı9 YOK on
ları profesör yapmadı mı9 Biz, dışarıdan mı profesör getiriyoruz9 (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Kimse, bu memlekette yetişen birtakım profesörleri bizden, birtakım profesörleri başkalarından sa
yamaz Bu çifte standarttır, bu yanlıştır Bunu yapanlar bunun ıçm seçim kazanamıyorlar (AK Par
ti sıralarından alkışla:) 

Yapılan şey şu, yapılan şey şu Bir bakan tespit ediliyor, o, tacız edilmeye çalışılıyor Biz, eleş
tiriyi saygıyla karşılarız Bu Meclis, çok önemli eleştiriler görmüştür geçmişte, ismet Paşa'nın eleş
tirilerini görmüştür Tacız başka şeydir, eleştiri başka şeydir Doğrultacaksın tüfeği, tacız ateşi, için
de ne var9 Çamur Bununla kimse bir yere varamaz (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Ata nal çaktığını gormuş, kurbağa ayağını uzatmış Bunu niye söylüyorum9 Buradan seçilip, 
oraya giden bir arkadaşın, yirmi dört saat, seçildiği yere hak etmediği eleştirilen, hak etmediği ta
cizi yönelttiği için 

FERİT MEVLUT ASLANOĞLU (Malatya) - Burayı gösterme, burayı gösterme' 
AVNI DOĞAN (Devamla) - insanda, Allah'ın bize verdiği 
BAŞKAN - Sayın Doğan, lütfen lehte Sataşmaya mahal vermeden konuşur musunuz 
OSMAN OZCAN (Antalya) - Sizinkiler neci9 

AVNI DOĞAN (Devamla) - Tamam Sayın Başkanım 
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FERİT MEVLUT ASLANOGLU (Malatya) - Burayı gösterme1 

AVN1 DOĞAN (Devamla) - Allah'ın verdiği bize birçok nimet vardır arkadaşlar, hava gibi, su 
gibi birçok nimet vardır, ama en buyuk nimet, utanır yuzdur 

Hepinize saygılar sunuyorum (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Doğan 
Aleyhte soz isteyen Yalova Milletvekili Muharrem İnce 
Buyurun Sayın İnce (CHP sıralarından alkışlar) 
MUHARREM İNCE (Yalova) - Teşekkür ederim Sayın Başkan 

Sayın milletvekilleri, az önce Adalet ve Kalkınma Partisinin Grup Başkan Vekili Sayın Kapu-
suz kürsüde aynen şu sözleri söyledi "Talim Terbiye Kurulu Başkanını aradım, burada oylama ya
pılmamış " Benim, bir anlamda, yalan söylediğimi söyledi (AK Parti sıralarından "Doğru" seslen) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen 
MUHARREM İNCE (Devamla) - Arkadan, Sayın Bakan, kısmen de olsa, zımnen de olsa ba

na destek verdi, burada oylama yapıldığını, bazı komisyonda 
MAHFUZ GÜLER (Bingöl) - Alt komisyon o1 

MUHARREM İNCE (Devamla) Komisyonda yapılan oylama, oylama değil mı9 (AK Parti 
sıralarından "Değil" seslen) 

BAŞKAN - Sayın ince, niye karşılıklı konuşuyorsunuz, lütfen 
MUHARREM İNCE (Devamla)- Arkadaşlar, bakın hep belge istiyorsunuz, alın size belge iş

te, bu b:r kimlik Bu kımlıklen havaya kaldırarak oy kullanılıyor "Muharrem İnce" yazıyor "Ver 
oradan bir kimlik" dedim, "Adınız ne9" dedi, "Muharrem İnce " Delege bir de, uye 

DURDU MEHMET KASTAL (Osmaniye) - Seni tanımışlar 
MUHARREM İNCE (Devamla) - Ver bir Bir tane daha verdi 
Sayın Bakana hediye ediyorum bun lan, oylamalar böyle oluyor 
Bundan buyuk belge olur mu Sayın Kapusuz9 (AK Parti sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN Sayın ince Sayın ince, lütfen 
MUHARREM İNCE (Devamla) - Bundan buyuk belge olur mu9 

BAŞKAN - Sayın ince, lütfen, tumu üzerinde aleyhte soz istediniz 
MEHMET KILIÇ (Konya) - Arkadaşından aldığın kimlik, ayıp' 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Yarın da oy kullanacak mısınız9 

MUHARREM İNCE (Devamla) - işte bunun için, güvenilir olmadığı tçın Sayın Başkanım, gü
venilir olmadığı için burada yapılanlar, onun için "ret" vereceğim Çunku, ben oyumun rengini açık
larken bunu bir gerekçeye dayandırmam lazım 

TEVHİT KARAKAYA (Erzincan) - Nüfuzunu kotuye mı kullandın9 

MUHARREM İNCE (Devamla) O komisyonlardaki yapılanlann hiçbirisi güvenilir değı'drr 
Oradaki yapılan iş bellidir, oradaki yapılan iş yakında getirilecek bir tasarıya zemin hazırlamaktır, 
"Bakın, Şûra böyle istiyor" demektir Yoksa, bu Şûrada boşu boşuna masraf ettiniz 

MUSA UZUNKAYA (Samsun) - Kimlikler kimin Muharrem9 

MUHARREM İNCE (Devamla)-Yine, Sayın Bakanın da zayıf tarafını keşfetmiş olduk böy
lece Kendisinin sayısal büyüklüklerle arası pek iyi değil Gaynsafi millî hasılanın kamu sektörü 
içindeki payının -ısrarla söyleyeceğim, bu kürsüye her çıktığımda söyleyeceğim- 1998-2002 arasın
da 4,3, 2003-2006 arasında 4,10 
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HALİL AYDOGAN (Aryonkarahısar) - 99- 2002"yı söyle 
MUHARREM İNCE (Devamla) - Hane halkı harcamalarını saymayın diyorum, kamu sektö

ründeki harcamaları sayın diyorum Dolayısıyla, sızın döneminizde, eğitim harcamalarının gayrısa-
fı millî hasılaya oranla düştüğünü her fırsatta söyleyeceğim Sayın Bakan 

Yine, 2007 yatırım programında, bu 15 üniversiteden başka 15 yem üniversite daha kuracağı
nızı söylemiştiniz 2007 yatırım programına neden almadınız, neden yok7 Yalova var mı bunlann 
içinde, öğrenmek istiyorum Sayın Bakan, var mı yok mu' Başka vilayetlerimiz Kimler var1* Ora
da yok, 2007 yatırım programında yok Peki, niye soz verdiniz insanlara'' Niye, böyle yapacağız de
diniz'' 

Ben, bir de şunu hatırlatmak istiyorum Geçtiğimiz günlerde Danıştayı basan bir katılın baba
sı Millî Eğitim Bakanlığında müfettişti 

TEVHİT KARAKAYA (Erzincan ) - Sızın döneminizde alınmış 
MUHARREM İNCE (Devamla) - Hasan Âlı Yücel de Millî Eğitim Bakanlığında müfettişti 
"Rektörü bakan atıyor" dediniz Evet, 1933'tc rektörü Bakan alıyordu 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Sız hâlâ 30'larda mısınız'' 
MUHARREM İNCE (Devamla) - Ama, o Bakan, Doktor Reşit Galıp'tı Sız Reşit Galıp'le kı

ya slanamazsın iz Sayın Bakan Sız Hasan Âlı Yucel'le ki yaslanamazsınız (AK Parti sıralarından 
gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar) Onlar, cumhuriyetin temellerim kuran bakanlardır 

BAŞKAN - Savın ince, lütfen 
MUHARREM İNCE (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, Sayın Ümmet Kandoğan, giderken -

çok teşekkür ediyorum, soz hakkını da bana verdi- dedi ki "Sayın Bakan, sız, hiç, bu yaptığınız do
nemde. Millî Eğitime damganızı vurdunuz mu' Bunu soruyorum " Vurdu, vurdu, çoraplarına vur
du, çoraplarına, çoraplarına yazdı "Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik" diye 

FEHMİ HUSREV KUTLU (Adıyaman) - Ayıp, otur yerine' 
MUHARREM İNCE (Devamla) - Oyumun ret olduğunu bildirir, yüce Meclise saygılar sunu

yorum (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın ince 
Sayın milletvekilleri, teklifin tumunu oylarınıza sunuyorum Kabul edenler Kabul etmeyen

ler Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır Hayırlı olsun 
Birleşime on dakika ara veriyorum 

Kapanma Saati: 21.28 
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ALTINCI OTURUM 
Açılma Saati: 21.45 

BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT 
KÂTİP ÜYELER: Ahmet Gökhan SARIÇAM (Kırklareli), Türkân MIÇOOĞULLARI (izmir) 

BAŞKAN-Sayın milletvekilleri, Türkiye Buyuk Millet Meclisinin 19'uncu Bırleşımı'nın Al
tıncı Oturumu 'mı açıyorum 

5'ıncı sırada yer alan, Bursa Milletvekili Mehmet Alt an Karapaşaoğlu'nun, Toprak Koruma ve 
Arazı Kullanımı Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Tarım, Orman 
ve Koyışlerı Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine başlayacağız 

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

5 - Bursa Milletvekili Mehmet Allan Karapaşaoğlu'nun, Toprak Koruma ve Arazı Kullanımı 
Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Tarım. Oıınan ve Koyışlerı 
Komisyonu Rapotu (2/762) (S Sayısı 1252) (x) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde 

Komisyon Raporu 1252 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır 
Teklifin tumu üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına soz isteyen Bursa Milletvekili 

Mehmet Kuçukaşık 
Buyurun Sayın Kuçukaşık 
CHP GRUBU ADINA MEHMET KUÇUKAŞIK (Bursa) - Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri, 1252 sıra sayılı Bursa Milletvekili Mehmet Altan Karapaşaoğlu'nun, Toprak Koruma ve Ara
zı Kullanımı Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve 
Koyışlerı Komisyonu Raporu ve özellikle, yine, alt komisyonda değişmiş haliyle. Toprak Koruma 
ve Arazı Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi hakkında Cumhu
riyet Halk Partisi Grubu adına soz almış bulunmaktayım Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum 

Şimdi, arkadaşlar, şu anda, biraz sonra Turkıye-ltalya millî maçı oynanacak ve butun Türki
ye'deki insanlar, elbette ki, italya ve Türkiye arasındaki milli maçı seyredecekler Bizler ise, bura
da, sanki gizli bir iş yaparmış gibi, ABD'nın isteği üzerine, bir Amerikan firmasını kurtarmak ıçm 
bir kanun çalışması yapacağız ve özellikle, tum kuralları hiçe sayarak, çalışma saatlerini istediği
miz gibi ayarlayarak, gunduz tum Türk halkının bizi seyretmesini, mm insanların bizi seyretmesini 
ve Türkiye Buyuk Millet Meclisinin "çok çalışıyor, çok çalışıyor" diyerek kimler adına kanun çı
karmasını yine insanların gözünden saklayarak, gece yarısı iş yapan insanlar gibi, bazıları gibi, bir 
yasa teklifim getirmeye çalışıyoruz 

Adı ne kadar değiştirilmeye çalışılırsa çalışılsın, bu yasa teklifinin adı Cargıllı kurtarma yasa
sıdır Cargıllı kurtarma yasasıdır, ondan başka hiçbir şey değildir ve yine, verilen kanun teklifinde, 
Sayın Altan Karapaşaoğlu'nun verdiği teklifte sadece tek bir madde var, yanı, bu kanunun 6'ncı 
maddesi, ama. Tarım ve Koyışlerı Komisyonu, şimdiye kadar yerleşik olan uygulamanın tamamen 
dışında, alt komisyona geldiğinde, kendisinden, durumdan vazife çıkartarak, "aman ha, bu Cargıll 
diye anlaşılmasın" demiş ve hiçbir kanun teklifi olmadığı halde, 1 'inci, 2'ncı, 4'uncu, 5'ıncı mad
deleri buraya eklemiş ve karşımıza bu kanun teklifi gelmiş 

(x) 1252 S Sayılı Basmayan tutanağa eklidir 
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Şimdi, arkadaşlar, bakınız, Cargıll nedir'' 31/10/2006 tarihli gündem dışı konuşmamda, nişas
ta bazlı şekerlerle ilgili gündem dışı soz almıştım ve burada, Cargıllle ilgili serüveni anlatmıştım ve 
bu yasa teklifinin en kısa surede onumuze geleceğini de söylemiştim ve gerek o zamanki Sayın Ba
kanın bana verdiği cevapta gerekse teklifin sahibi olan Sayın Altan Karapaşaoğlu burada açıklama
larda bulundu ve şırndı, bu teklif geldi onumuze arkadaşlar 

Şimdi, Cargıll 21 Ekim 2006 tarihinden ben kapalı Cargıllın kapatılması için, burada. Bursa 
Barosunun önderliğinde yapılan hukuk mücadelesi 21 Ekim 2006 tarihinde başarıya ulaştı ve bu 
Meclis kürsüsünden, şimdiye kadar, ilk önce, daha Cargıllın kurulma izm verildiği tarihte, 14 Bur
sa milletvekilinin 12 tanesi, o zamanın Başbakanı Sayın Mesut Yılmaz'a giderek, sanıyorum Sayın 
Karapaşaoğlu da Bu milletvekillerinin içerisinde mıydınız9 Ben, 14 milletvekilinin 12'sını bili
yorum, Bursa milletvekili Sayın Mesut Yılmaz, "Evet, biz bu yatırıma karşı değiliz, ama, bu ya
tırımın yapılacağı yer yanlıştır, iznik Golü kıyısında bu yatırımı yapmayın " diye karşı çıkmıştı ve 
o tarihten bugüne kadar, muhalefette olan butun Bursa milletvekilleri, Cargıllle ilgili ya soru öner
gesi verdiler ya da bu kursuyu kullanarak, Cargıllın kurulduğu yer yanlıştır, yargı kararlarını uygu
layın diye, tum siyasal iktidarlara seslendiler 

Şimdi, gömlek değiştirmek gibi veya utanır suratlar olmak gibi, Sayın Doğan'ın biraz önce 
söylediği bir laf vardı Beş yıl önce söylediklerim bugün inkâr ederse insanlar, utanması gereken su
ratlar, beş yıl önce söylediklerini bugün inkâr edenlerin suratları utanması gerekir ve kızarması ge
reken surat da onun suratı olması gerekir Gömlek değiştirdiği zaman insanlar, eğer siyasal inançla
rını ve fikirlerini değiştiriri erse, dun "evet, doğrudur" dediklerine bugün "yanlıştır" derlerse, işte, 
kızarması gereken suratlar onlar olması lazım Gömlek değişmekle inançlar değişmez Bizim bir 
hassasiyetimiz var, bir özelliğimiz var Biz seksen beş yıldan ben Cumhuriyet Halk Partisiyiz diyo
ruz, bağırıyoruz burada, her yerde söylüyoruz Hiçbir şekilde fikirlerimizden de utanç duymadık ve 
o fikirleri her zaman için de savunduk 

Şimdi, Cargıll yasasına geliyoruz Sayın Başbakanın bir sozu var, aynen şöyle söylemişti 
"Meclisin duvarında yazan 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' sozunu halkın içerisine getire
ceğiz " demişti Sayın Başbakan, sız, o sozu, Amenkan Başkanı Bush"a verdiğiniz, Cargıllı kurtar
ma sözüyle acaba halkın içerisine mı indirdiniz, yoksa Amerikan Başkanına mı teslim ettiniz ya da 
sız Başbakanlıkta, Başbakanlık Müsteşar Yardımcılarıyla, Bakanlık temsilcileriyle yapılan toplan
tıda, Tarım ve Koyışlerı Bakanlığına, Cargıll kapatılacak, mahkeme kararları karşısında kapatıla
caktır, kurtarın diye yazarken egemenliği halkın arasına mı indirdiniz, yoksa Amerika'nın Cargıll 
firmasına mı teslim ettiniz7 Herkesin bunun cevabını vermesi gerektiğine inanıyorum 

Bakın, arkadaşlar, bu kanun niye çıkıyor9 Hiç kimse kendisini savunmasın bu kanunu biz ken
dimiz çıkarıyoruz diye Hayır, öyle bir şey yok, öyle bir şey yok Elimde, Başbakanlık Hukuk Mü
şavirliğinin-Mustafa Çetin, Başbakan adına. Müsteşar Yardımcısı-bir yazısı var Bu yazıyı okumak 
istiyorum ve hepinizin de ibret almasını istiyorum Çunku, eğer egemenlik varsa, eğer yasama mec
lisinin üzerinde hiçbir guç yoksa, bu tasarının, bu teklifin bu Meclisten çekilmesi gerekir ve bu tek
life "evet" diyecek arkadaşların da vicdanına seslenmek istiyorum Emri kimden aldıklarını, yetki
yi kimden aldıklarını herkes ona göre çok iyi bilsin 

"Tarım ve Koy işlen Bakanlığına 
Bursa ılı Orhangazi ilçesi Gemıç ve Gürle köyleri Karapınar mevkiinde kurulu bulunan Cargıll 

Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine ait mısır işleme tesislerinin kurulmasına ve faaliyetine 
imkân veren işlemlerin iptali talebiyle Bursa ilindeki bazı meslek kuruluşları ve şahıslar tarafından 
gerek idare mahkemelen gerekse Danıştay nezdınde açılan davaların idare aleyhine sonuçlanmak
ta olduğu malumunuzdur Son olarak, fabrikanın kurulu bulunduğu alanın Bakanlar Kurulunun 
05/5/2005 tarih ve 2005/8944 sayılı Kararıyla özel endüstri bölgesi ilan edilmesine ilişkin işlemin 
yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle Danıştay 10 Dairesinin 2005/6613 ve 2006736 esa-
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sında ıkı ayrı dava açılmıştır Bunlardan 2005/6613 esasında açılan davada, dava konusu işlemin 
yürütmesinin durdurulmasına hükmedilmiş! ir Bunun üzerine, davalara karşı hazırlanacak dilekçe
lerde izlenecek stratejiyi belirlemek ve yargı sureci sonunda verilebilecek olası bir aleyhe karşı iz
lenecek yol ve yöntemleri tespit etmek üzere Başbakanlıkta 10/4/2006 tarihinde Müsteşar Yardım
cısı Mustafa Çetın'm başkanlığında Başbakanlık, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı ve Cargıll firması yetkililerinin katılımıyla bir toplantı gerçek
leştirilmiştir" Cargıll firmasının yetkilileriyle Başbakanlıkta bir toplantı Devam {AK Parti sı
ralarından "Güzel" sesi) 

Elbette güzel1 Egemenliği ve inançlarımızı Amerika'ya devrettikten sonra, elbette güzel1 De
vam 

"Yapılan toplantıda, Danıştay 10 Dairesince verilen yürütmenin durdurulması kararının tesisin 
faaliyetlerim durduracak nitelikte olduğu belirtilerek tesisin faaliyetine devamının sağlanabilmesi 
için hukuki yönden neler yapılabileceği tartışılmış, sonuçta Bakanlığınızın faaliyet alanıyla ilgili 
olarak," 

"1) 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazı Kullanımı Kanunu'nda yapılacak bir değişiklikle, il
deki kamu kurum ve kuruluşları ile üniversite temsilcileri yanında, sivil loplum orgutu temsilcileri
nin katılımıyla oluşan Toprak Kurulunun, bu Kanun'dan kaynaklanan yetkisinin, tarım urunu isle
yen ve ilen teknoloji kullanan mevcut tesislerin bulunduğu alanlar için Tarım ve Koyışlen Bakan
lığına devredilmesinin sağlanabileceği ve böylece sivil toplum örgütlerinin bu konudaki olumsuz 
tutum ların ı n bertara f ed 11 ebı 1 eceğı," 

2) 5403 sayılı Kanun'un geçici 1 'inci maddesinde yer alan, gerekli izinler alınmadan tarım dı
şı amaçlı kullanıma açılmış ve tarımsal bütünlüğü bozmayan tarım arazilerinin istenilen amaçla kul
lanımı için Bakanlığa müracaatta tanınan altı aylık surenin, yapılacak bir kanun değişikliği ile altı 
ay daha uzatılmasının " Tesadüf ya, aynı maddeler var, teker teker tarif de etmiş, nasıl kanun çı
kartacağınızı da bilin demiş ve bu kanun teklifini veren arkadaşımız burada "hayır" diyor, "Ben, ke
sinlikle Başbakanlıktan öyle bir yazı gelmedi, biz kendi inisiyatifimizle verdik, bizde hiçbir istek 
böyle olmadı " diyor Tesadüf, altı ay, altı ay daha istenmiş burada, Cargıll için istenmiş " uzatıl
masının Şırket'ın izinlerim yenileyebilmesine imkân vereceği ve böylece faaliyetine devamını sağ
layabileceği goruşlen ortaya konmuştur" 

"Belirtilen bu görüşlerin Bakanlığınızca incelenerek, sorunların aşılması için gerektiği düşünü
len çalışmaların yapılması hususunu değerlendirmelerinize ve bilginizi rica ederim " 

Şimdi, arkadaşlar, bakınız, çok net bir şekilde Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Saym Musta
fa Çetin diyor ki "Cargıllın kurtarılması için 5403 sayılı Yasa'nın geçici 1 'inci maddesindeki, ye
niden, düzenlemeyi yapınız " 

Şimdi, Sayın Altan Karapaşaoğlu'nun vermiş olduğu kanun teklifini okuyorum "Geçici Mad
de 3 - 11/10/2004 tarihinden önce, gerekli izinler alınmadan tarım dışı amaçlı kullanıma açılmış bu
lunan ve tarımsal bütünlüğü bozmayan arazilerin istenilen amaçla kullanımı için, altı ay içerisinde 
Bakanlığa başvurulması, -Sayın Mustafa Çetin de aynı şeyi söylüyor- hazırlanacak toprak koruma 
projesine uyulması ve tarım dışı kullanılan tarım arazilerinin her metre karesi için beş Yem Türk li
rası ödenmesi şartıyla izin verilir" 

Şimdi, arkadaşlar, bu yasa, tamamen Cargılh kurtarmak için ve Amerika'nın isteğiyle ve Car
gıll yetkililerinin Başbakanlıkta yapmış olduğu toplantı üzerine hazırlanmış bir yasadır Bu yasayı 
çekin geriye, çekin geriye Anayasa'ya aykırıdır Anayasa'nın 138'ıncı maddesi çok açık Verilmiş 
olan yargı kararını bertaraf etmek için yasa çıkartılması yasama organın yetkisinde değildir Bu, 
Anayasa suçudur ve bu Sızı uyarıyorum arkadaşlar, açıkça da söylüyorum Bir açık oylama so
nucunda bu Mecliste, bu, Anayasa'ya aykırı yasanın lehinde oy kullanacak arkadaşların hem vicda
nı sorumlu olacaktır, ama hukuki sorumluluğu ne olacağını bilemem Ama, vicdanı sorumlulukla
rının olacağına kesinlikle inanıyorum 
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Şimdi, Cargıll, gerçekten de önemli bir olay Çunku, geçmişte, muhalefet ettikleri donemde 
Cargıllın kapanmasını isteyen arkadaşlar bu donemde neler yapmışlar Özellikle, ben. Bursa millet
vekilleri açısından soruyorum Şimdiye kadar, Bursa milletvekilleri açısından, hiç kimse sesini çı
karmadı Ben, özellikle, Cargıllın kurulduğu 56'ncı Hükümet zamanında, ilk izin verildiği zaman
da, orada yiğitçe mucadele eden ve bugün AKP sıralarında oturan Sayın Ertuğrul Yalçınbayır'ın ne 
düşündüğünü merak ediyorum Hukukçu kişiliğine inandığım, sevdiğim, saydığım ağabeyim bugün 
ne düşünüyor Cargıll konusunda'Ve yine Bursa milletvekillerinin, bugün AKP içen s inde yer alan 
Bursa milletvekillerinin ne düşündüğünü merak ediyorum, vicdanlarında ne dediklerini merak edi
yorum Bu cevabı burun Bursa kamuoyuna vermeleri gerektiğine inanıyorum inanıyorum onlara, 
bu cevabı vermeleri gerektiğine inanıyorum 

ZAFER HID1ROĞLU (Bursa) - Bu cevabı sana da venrız 
MEHMET KUÇUKAŞ1K (Devamla) - Tabu 
Şimdi, arkadaşlarımız yine, çok, konuşurken, bizim yüzlerimizin kızarmasından bahsediyorlar, 

utanmasından bahsediyorlar Demek ki, iktidar sorumluluğu geldiği zaman veya insanlar kendileri
ni nelerin iktidara getirdiklerini farklı olarak algıladıkları zaman farklı düşünüyorlar diye algılıyorum 

Bakınız, bu kanun teklifim veren Sayın Altan Karapaşaoğlu, çok ilginçtir ki, bu kürsülerden, 
23/7/1998 gunu gündem dışı bir konuşma yapmış Bu konuşmada aynen şu sözleri söylüyor "Bur
sa Valiliğinde oluşturulan II Danışma ve Dayanışma Meclisi, Buyukşehır Belediye Başkanı ve Be
lediye Meclisi, sivil toplum örgütlen, çevre kuruluşları, ilgili iznik, Orhangazi ve Gemlik belediye
leri, Bursa Sanayi ve Ticaret Odası, Gemlik, Orhangazi Ticaret ve Sanayi odaları, ovada tanmla uğ
raşan köylülerimiz, bu bölgedeki tum toplum, Amerikan Cargıll firmasının iznik Golü kıyısına kur
mayı planladığı nişasta fabrikasının kuruluş yerine karşı çıkmaktadırlar Halkımız ve ilgililer, özel
likle yabancı sermayeli bir yatırımın, ülkemizde gerçekleştirilmesine karşı olmadıklarını, ancak, yer 
seçiminin çok buyuk bir yanlış yapılarak tespit edilmesi dolayısıyla karşı çıktıklarını belirtmekte
dirler " 

Devam ediyor "Değerli arkadaşlar, bu konuda, 'Iğılı birimlerden, ilgili bölge müdürlüklerin
den, daha önceki tarihlerde olumsuz rapor venlmış olmasına rağmen, bir müddet sonra, birileri ta
rafından düğmeye basılıyor " 

Herhalde, Başbakanlık Müsteşarından gelen bu yazı, o düğme herhalde bu olması lazım, Car
gıll firmasının, Amerika'nın bastığı düğme bu olması lazım ve ondan sonra, devam " ve uydur
ma gerekçelerle ilgili daireler olumlu raporlar veya olumluya çıkabilecek raporlar vermeye başlı
yorlar Zaten bölge idare mahkememizin vermiş olduğu kararda bu olumsuzlukları içeren bir karar 
olduğu için, bu yatırımın durdurulması istikametinde bir işarettir ve ilgilileri buradan uyarmak isti
yoruz " Ben de sızı uyarmak istiyorum Sayın Altan Karapaşaoğlu Damşlayın vermiş olduğu en yet
kili karar var ve Anayasa'ya aykırı bir teklif veriyorsunuz Ben de sızı buradan uyarmak istiyorum, 
bu tarihin kürsüsünden uyarmak istiyorum (CHP sıralarından alkışlar) Anayasa'ya aykırı bir yasa 
teklifini veriyorsunuz Daha önce de verdiniz, şimdi, tekrar, Cargıllı kurtarmaya kalkıyorsunuz 

Bakınız, Danıştay 10 Dairesinin yürütmeyi durdurma kararında -aynen bugünkü olaylar belir
lenmiş gibi- aynen şu ifade var "Bu durumda, Cargıll Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine 
ait olup, tarımsal amaçla kullanılacak alanda kaldığı anlaşılan taşınmazlar uzenne endustn tesisi ku
rulmasına olanak sağlayan 1/25 000 ölçekli ve soz konusu tesisler ile o donemde alınan izinlerin da
yanağını teşkil eden iznik Golü Çevre Düzeni Planının hukuka aykırılığı yargı kararıyla saptanarak 
iptal edilmekle " Yanı, şu anda ne yasal düzenleme yaparsanız yapın, ne ruhsat venrsemz verin 
bunların hepsi iptal edilmiştir, yıkılması gerekir diyor aynen Danıştayın karan bu, 10 Dairenin 
" iptal ile idari işlem, plan, tesis tarihinden itibaren hukuk alarmdan butun sonuçlarıyla birlikte 
ortadan kalktığından " Yanı, artık, böyle bir plan yok, böyle bir tesis yok diyor "Olaya bu madde 
hükmünün uygulanması -yanı, özel endüstri bölgesi ilan edilmesi o bölgenin, Cargıllın bulunduğu 
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alanın, sızın tarafınızdan yapıldı, bu, 2005 tarihinde- suretiyle, soz konusu alanın endüstri bölgesi 
olarak ilan edilmesinde hukuka uyarlığı görülmemiştir Açıklanan nedenlerle, 2527 sayılı idari Yar
gılama Usulü Yasası'nın 27'ncı maddesinde öngörülen koşulların gerçekleşmesi nedeniyle yürüt
menin durdurulması isteminin kabulüyle, dava konusu S/7/2005 tarih ve 25866 sayılı Resmî Gaze
temde yayınlanan 5/5/2005 tarih ve 2005/8944 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yürütmenin durdu
rulmasına 8/2/2006 tarihinde oy birliğiyle karar verildi " 

Arkadaşlar, Danıştay diyor ki "Ne yaparsanız yapın, hangi yasal düzenlemeleri yaparsanız ya
pın, hukuken bu iş bitmiştir" Anayasa'nın 138'ıncı maddesi gereğince, sız şu anda Anayasa suçu 
işlemeye çalışıyorsunuz, buna devam ediyorsunuz 

Özellikle, bakınız, AKP iktidara geldiğinden ben buyukşehır belediyesi sınırları içerisinde de
ğişiklik yapıldı Ham şu pergel yasası var ya, 20 kilometre, 30 kilometre 50 kilometreye çıkarıldı 
Orhangazi'ye bağlı köyler birdenbire Bursa Buyukşehır Belediyesi sınırları içerisine alındı Dendi 
ki Acaba Buyukşehır Belediye sınırlarına alırsak, 1/25 000'lık planlarla, ne kadar iptal edilse de, 
biz bunu buyukşehırde yem yaptığımız planda geçirebilir mıyız endüstri bölgesi olarak diye düşü
nüldü Sonradan bundan vazgeçildi Ondan sonra ne yapıldı''Endüstri bölgesi içerisinde yapılan de
ğişiklikle, yine eklemelet yaptınız 

Şimdi, bakıyoruz ki, çok masum gibi gözüken -hakikaten de, Türkiye'ye yabancı yatırımın gel
mesini teşvik ediyor arkadaşlarımız diye sevmiyoruz, biz de istiyoruz Türkiye'ye yabancı yatırım 
gelsin diye- yapılan değişikliğe bakıyorum Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkındaki Kanun Kabul tanhı 22/6/2004 Burada 8'ıncı maddede geçici madde 2'yle bir deği
şiklik yapılıyor Buna dayanarak da Cargıllın bulunduğu Orhangazi ilçesinin Gemış ve Gürle köy
leri endüstri bölgesi tlan edildi Ama, bir son fıkra var arkadaşlar Hanı, bu istihdam için Türkiye'de 
36-49 diye kavga edildi ya, aman ha, sakın ha Başbakan bağırdı "Türkiye'yi kalkındıracağım" 
dedi Son bir fıkra eklenmiş Aynen şöyle yazıyor, bakın, okuyorum "Özel endüstri bölgelerinde 
uygulanacak devlet yardımları, endüstri bölgelerinde uygulanacak devlet yardımlarından ayrı ola
rak Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir" 

Şimdi, arkadaşlar, Türkiye'de Cargıllın bulunduğu bölgeden başka özel endüstri bölgesi var 
mı"* İlan edildi mı9 Hayır Yahu, Danıştayın, yasaların iptal ettiği, kaldırdığı, iptal ettiği ruhsatlar 
uzenne o fabrikayı devam ettirmeye kalkıyorsunuz, yıkılması gereken fabrika yerme tam tersi yeni 
yasal düzenlemeler yapmaya kalkıyorsunuz, barı bir de cebine para koymaya kalkmayın ya' Hanı 
fakır gureba9 Nerede bunlar? Nerede bunlar7 Lafa geldiği zaman hep bunlan söylüyorsunuz Garip 
gureba var Şimdi, diyeceksiniz ki buraya gelince Ya arkadaşlar, öyle dedin ki, mısır üreticileri var 

Bakın arkadaşlar, Türkiye'nin mısır ihtiyacı 3 milyon tondur Cargıllın işlediği yıllık mısır da 
200 bin tondur, en fazla 250 bin ton işler Ikı yıl önce, sözleşmeli mısır üretimi yapmak ıçm Ziraat 
Bankası Genel Müdürlüğüyle konuştular, köylülere kredi vermeye kalktılar, sözleşmeli üretim yap
sınlar diye 

Şimdi, geçen sene mısıra destek ve teşvik verdiğinizde, geçen sene mısınn fiyatı -Toprak Mah
sullerine müdahale ettiniz- 265 hin liraydı, 50 bin de teşvik. 310 bin Su anda Toprak Mahsulleri 
devreye girmedi Mısınn fiyatı, serbest piyasada 365 bin Aman ha, sakın Toprak Mahsullerini sok
mayın devreye, sakın, sakın1 Gayeı iyi gidiyor fiyatlar Sakın buraya kimse gelip de demesin ki, sız, 
Cargıll kapatılırsa, mısır fiyatı düşecek Hayır, bu yıl da 400 bin ton açık var ve sızı buradan uyarı
yorum 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Kucukaşık, lütfen, toparlar mısınız 
Buyurun 
MEHMET KUCUKAŞIK (Devamla) - Bitireceğim Sayın Başkanım 
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Şimdi, hepinizi buradan uyarıyorum 400 bin ton açık var bu yıl arkadaşlar Mısır, 400 bin li
raya da gelecek ve 400 bin ton mısır ithal etmek zorunda kalacaksınız Çunku, hava kuraklığı ne
deniyle ve geçen sene mısırda zarar etmesi nedeniyle, Türkiye'de az mısır ekildi O yüzden, Cargıll 
de zaten alması geıeken mısırın 150 bin tonunu aldı Ben size söyleyeyim 50 bin ton daha mısır 
alacak bundan sonra, alacağı mısır bu olacak ve şu anda, herkes, biz, Türkiye'deki insanlar bilmi
yorum bekliyor mu ama, Cargıll yetkililerinin bölgeye verdiği mesajı biliyorum "Merak etmeyin • 
dun için söylüyorlardı- bugün yasa çıkıyor, yarın mısır alacağız " 

Ismarlama yasa yapanlar, binlerinin isteği üzerine yasal düzenleme yapanlar, Türk halkından 
gereken cevabı bugüne kadar aldılar 

RASIM ÇAKİR (Edime) - Keşke soylemeseydın Mehmet, Maliye Bakanının oğlu duyacak 
şimdi, mısır alacak 

MEHMET KIIÇUKAŞIK (Devamla) - Özellikle, yargı kararlarını hiçe sayarak başkalarının 
çıkarı için düzenleme yapanlar, Türk halkından çok ağır cezalar aldılar 

Arkadaşlar, lütfen, kendinize gelin Lütfen kendinize gelin Bu yasa, Anayasa'ya aykırı Bu ya
sa sizlerin serbest iradenizle çıkmıyor, Bush'un, Amerikan Başkanı Bush'un Başbakan Tayyıp Er
doğan'dan ıkı kere istediği yasal düzenleme nedeniyle çıkıyor (CHP sıralarından alkışlar). Başba
kanlık Müsteşarlığında düzenlenen toplantı nedeniyle çıkıyor bu yasa 

MEHMET İŞİK (Giresun) - Burası sömürge mı'' 

MEHMET KUÇUKAŞIK (Devamla) - Eğer Bırakın egemenliği Meclisin duvarlarında kal
sın, sız halkın arasına indirmeye kalkmayın Çunku, oradan alırsanız, Bush'un eline teslim ediyor
sunuz 

Saygılarımla (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kuçukaşık 
Tumu uzennde Anavatan Partisi Grubu adına soz isteyen ibrahim Ozdoğan, Erzurum Millet

vekili 
ANAVATAN PARTİSİ GRUBU ADINA İBRAHİM OZDOĞAN (Erzurum) Sayın Başkan, 

değerli milletvekili arkadaşlarım, 1252 sıra saydı. Sayın Bursa Milletvekilimiz Mehmet Altan Ka-
rapaşaoğlu'nun. Toprak Koruma ve Arazı Kullanımı Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifi üzerine Anavatan Partisi Grubu adına soz almış bulunmaktayım, bu vesileyle 
yüce heyetinizi en derin saygılarımla selamlıyorum 

Değerli arkadaşlarım. Sayın Mehmet Altan Karapaşaoğlu, gerçekten, birkaç dönemdir Türkiye 
Buyuk Millet Metlisinde -kendisine çok da saygı duyarım, sevgi duyarım- milletvekilliği yapan, 
halkı temsil eden bir arkadaşımızdır, saygıya, sevgiye layıktır, fakat böyle bir kanun teklifine neden 
alet olduğunu hâlâ daha anlamış değilim Neden alet olduğu konusunu da halâ daha anlamış deği
lim, çunku kendisi gerçekten vicdan sahibidir, milleti seven bir insandır, milletimizi seven bir in
sandır Az önce, Cumhuriyet Halk Partisi sayın milletvekilinin burada konuştuğu gibi, hakikaten, 
burada, üstümüzde olan bir yazı "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir " vecizesine, felsefesine ta
mamen aykırı bir kanun teklifidir ve zannediyorum ki, Sayın Karapaşaoğlu'nun iradesi doğrultu
sunda çıkmamıştır ve bizim de aldığımız bilgilere göre, bundan birkaç ay önce Başbakanlıkta yapı
lan toplantıda, hukuk kararına rağmen, Danıştayın kararına rağmen "bu hukuk kararı nasıl aşılır" 
şeklindeki toplantı sonucunda bu karar Komisyona kadar gelmiş ve bu ışın ceremesi de Sayın Ka
rapaşaoğlu'nun ustune yüklenmiştir Keşke, Sayın Karapaşaoğlu böyle bir şeye engel olmasıydı di
ye düşünüyorum Hakikaten, bu kanun teklifi, Amerika Birleşik Devletlerinin isteğiyle Cargıll fir
masının kurtarılması için verilmiş bir kanun teklifinden başka bir şey değildir, fakat ışın kılıfı, bu
rada, kanun teklifi gerekçesinde yazılı bulunmaktadır 
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Değerli arkadaşlar, bu kanun teklifinin gerekçesi hepinizin onunde şu anda bulunmaktadır, fa
kat azız milletimizin de haberdar olması için bu gerekçeyi okumak istiyorum değerli arkadaşlarım. 
Gerekçe şöyle 

"3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazı Kullanımı Kanununun geçici 1 inci 
maddesi ile 11/10/2004 tarihinden önce, gerekli izinler alınmaksızın tarım dışı amaçlarla kullanıma 
açılmış bulunan, ancak tarımsal bütünlüğü bozmayan arazilerin Kanunun yürürlük tarihinden itiba
ren altı ay içerisinde Tarım ve Koyışlerı Bakanlığına başvurulması, hazırlanacak toprak koruma 
projesine uyulması ve tarım dışı kullanılacak arazının her metre karesi için beş Yem Türk Lirası 
ödenmesi şartıyla soz konusu arazilerin istenen amaçla kullanılabilmesine imkân sağlanmıştır" di
yor "Ancak, belirlenen altı aylık sure içerisinde vatandaşlarımızın bir kısmı çeşitli nedenlerden do
layı bu düzenlemeden yararlanamamıştır " Bakın, kılıfa bakın değerli arkadaşlar "Vatandaşlarımı
zın bir kısmı çeşitli nedenlerden dolayı bu düzenlemeden yararlanamamıştır" işte burada Cargıll 
firmasını kurtarma kılıfı yatmaktadır değerli arkadaşlar Ve devam ediyor "Bu vatandaşlarımızın 
mağduriyetlerinin giderilmesi gerekmektedir Teklif ile soz konusu Kanunda belirlenmiş olan 
11/10/2004 tarihinden önce tarım dışı amaçla kullanıma açılmış arazilerin belli şartlar dahilinde is
tenen amaçla kullanımına imkân sağlanmaktadır" Değerli arkadaşlar, az önce değerli milletvekili
mizin de belirttiği gibi, böyle bir pozisyon Türkiye'nin herhangi bir yöresinde bulunmamaktadır 
Yanı, mızrak çuvala sığmamaktadır, Cargıll firması kurtarılmaktadır 

Şimdi, ben Sayın AK Partili değerli milletvekili arkadaşlarıma soruyorum Bir seneden az bir 
zaman kaldı, 4 Kasım 2007'de seçime gireceğiz Değerli arkadaşlarım, acaba 4 Kasım 2007'de 
Amerikan vatandaşları mı gelip burada oy kullanacak yoksa azız milletimizin fertleri mı oy kulla
nacak'' Buradan seslenmek istiyorum değerli arkadaşlar Sızın bir Amerikan firmasını kurtarmanız, 
oylan alacağınız, tekrar iktidar olacağınız anlamına hiçbir zaman gelmeyecektir Bakın, 3 Kasım 
2002'de buyuk milletimiz geçmiş iktidarları nasıl sildi supurduyse, sızı de elbette ki bu nedenler
den dolayı silip süpürecektir Zerre kadar şüphe etmeyin değerli arkadaşlarım 

AHMET YENİ (Samsun) - Dadaş' Dadaş' Erzurum'u kandırdın 
İBRAHİM OZDOĞAN (Devamla) - Bak Ahmet Yeni 
AHMET YENİ (Samsun) - Kandırdın Erzurum'u 
BAŞKAN - Sayın Yem, lütfen 
İBRAHİM OZDOĞAN (Devamla) - Samsun Milletvekili Ahmet Yem, bak, sana buradan bir 

şey söylemek istiyorum 
RASIM ÇAKIR (Edime) - Bastır dadaş1 

İBRAHİM OZDOĞAN (Devamla) - Ben, asırlardır Erzurum'da oturmuş gerçek bir Erzurum
luyum Kanımla, annemle, babamla, dedemle, sülalemle gerçek bir dadaş, gerçek bir Erzurumlu
yum 

RASIM ÇAKIR (Edime) - Bastır dadaş' 
IBRAHIM OZDOĞAN (Devamla) - Sana bunların kimler tarafından üflendiğini çok iyi bili

yorum 
BAŞKAN - Sayın Ozdoğan, lütfen 
İBRAHİM OZDOĞAN (Devamla) - Ben, milletvekilliğim sureci içerisinde Erzurum'da hiç

bir firma ile, hiçbir menfaat kuruluşu ile hiçbir ranta kesinlikle girmedim Ben Erzurum'a gittiğim 
zaman alnım açık, yuzum ak olarak gidiyorum Bunu sana üfleyenler aslında Erzurum'da itibarı ol
mayan insanlardır Bak, ilan ediyorum, yalan söylüyorlar onlar Onlar yalan söylüyorlar 

AHMET YENİ (Samsun) - Makas değiştirdin, makas 
BAŞKAN - Sayın Yem, lütfen 

- 3 8 0 -



TBMM B:19 15 .11 . 2006 O: 6 

İBRAHİM OZDOGAN (Devamla) - Onlar yalan söylüyorlar 
BAŞKAN - Sayın Ozdoğan 
İBRAHİM OZDOĞAN (Devamla) - Bak, Samsun, Samsunlu vatandaşlarımız Karadeniz'in en 

yumuşak insanlarıdır Sen de çok yumuşak insansın, sana bu tavrı yakıştırmıyorum, bunu söyleye
yim O üfleyenlere sakın inanma, o üfleyenlerin bir kısmı cin olmadan çarpmış insanlardır 

BAŞKAN - Sayın Ozdoğan 
İBRAHİM OZDOĞAN (Devamla) - Ben, bir kuruşluk 
BAŞKAN - Sayın Ozdoğan 
İBRAHİM OZDOĞAN (Devamla) - milletvekilliğim sureci içerisinde 
BAŞKAN - Sayın Ozdoğan, lütfen konuya gelir mısınız 
İBRAHİM OZDOĞAN (Devamla) - bir menfaate girmedim kimseyle Butun Erzurumlu da 

beni sevmektedir Crzurum'da sadece 150 insan beni sevmez, onlar da hortumcu insanlardır Bunu 
sana açık ve kesin olarak söylüyorum Bunu bil, bir daha da bana laf atma yerinden Zaten, bir yıl 
sonra sen o sıralarda oturmayacaksın, bak, sana söylüyorum, kalbimle söylüyorum 

AHMET YENİ (Samsun) - 400 milletvekiliyle geliyor, 400 
İBRAHİM OZDOĞAN (Devamla) - Kork, kork, şimdiden kork, sana söylüyorum Sakın, o 

yalancılara da inanma 
Değerli arkadaşlarım, konuya gelmek istiyorum Şimdi, bakın, değerli Cumhuriyet Halk Parti

si Muğla Milletvekilimizin bir muhalefet şerhi var burada Işın ozu burada bulunmaktadır Muhale
fet şerhinin bir kısmını, buyuk milletimizin de anlaması açısından burada okumak istiyorum Sayın 
Fahrettin Ustun'e buradan teşekkür etmek istiyorum 

Sayın Fahrettin Ustun bu muhalefet şerhinde diyor ki "Cargıll firmasının yatırımına olanak 
sağlayan iznik Golü Çevre Düzeni Planı Danıştay 6 Dairesinin 26/11/2002 tarih ve E 2002/4839, 
K 2002/5652 Karalıyla iptal edilmiş ve bu karar idari Dava Daireleri Genel Kurulunca onaylanmış
tır Plan yargı tarafından iptal edildiğinden, Cargıll firması yatırımının hukuksal dayanağı da orta
dan kalkmıştır" 

Bakın, değerli arkadaşlar, yanı hukuk bunu ortadan kaldırmış Hakikaten bu getirilen kanun 
teklifi, Anayasa'ya kesinlikle aykırıdır ve Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kesinlikle, inşallah, 
gen gönderileceği umıdı içerisindeyim 

Devam ediyoruz "Danıştayın kesinleşmiş iptal kararma rağmen, soz konusu yatırıma hukuk-
sallık kazandırmak amacıyla 4737 sayılı Özel Endustn Bölgeleri Kanununda 22/6/2004 tarihli ve 
5195 sayılı Kanun la gerçekleştirilen değişiklikle Cargıll firmasının yatırım yaptığı arazı Bakanlar 
Kurulunun 5/7/2005 tanh ve 2005/8944 sayılı Kararıyla Özel Endüstri Bölgesi ilan edilmiştir" 

"Bu karar u?eı ine açılan yeni davada, hukuka aykırılığı belirlenmiş imar planlarının geçerli sa
yılması yolunda yargı kararlarını etkisiz kılacak yasal düzenlemelerin de yapılamayacağı gibi ge
rekçelerle Danışta} 10 Dairesi tarafından 8/2/2006 tarihinde Bakanlar Kurulu kararının yürütülme
sinin durdurulmasına karar verilmiştir" 

işte burada değerli arkadaşlarım, iktidar tarafından Anayasa çiğneniyor, hukuk hiçe sayılıyor 
Bakın, geçmiş siyasilerden ve geçmiş siyası partilerden hata yapanlardan ders almanız gerekmekte
dir değerli arkadaşlarım Onlar, mutlaka yaptıkları hatanın altında boğulmuşlardır Size iyilik olsun 
diye bunu hatırlatmak gereği duydum 

AHMET YENİ (Samsun) - Teşekkür ederiz 
İBRAHİM OZDOĞAN (Devamla) - "Başbakanlık tarafından Nisan 2006 tarihinde ve 

1666/3020 sayılı yazı ile Tarım ve Koyışlerı Bakanlığına bir yazı yazılarak Cargıll firması için bir 
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yasanın çıkarılması gerektiği, bunun için de kanun değişikliği ile altı ay daha uzatılmasının şirketin 
izinlerini yenileyebilmesine imkân vereceği ve böylece faaliyetine devamını sağlayabileceği görüş
leri Tarım ve Koyışlerı Bakanlığına iletilmiştir" 

Bunlar tamamen, değerli arkadaşlarım, kılıftan başka bir şey değildir iktidarın devamını sağ
lamak isteğinden başka bir şey değildir, fakat iktidarın devamı da sağlanacak gibi değildir değerli 
arkadaşlarım 

" Cargıll firmasının kurt ani ması için bulunduğu ılın milletvekili bu teklifi sunmuştur" diyor 
"Anayasa'nın 6'ncı maddesinde dile getirilen 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir Türk mil

leti, egemenliğini, Anayasa'nın koyduğu esaslara göre, yetkili organları eliyle kullanır,' temel ilke
sine rağmen, Hükümetin ve Komisyonun yabancı bir kuruluşun yararı için ve o kuruluşla birlikte 
hukuk dışı çozum arama çabası, açık bir Anayasa ihlali girişimidir " 

Değerli arkadaşlarım, bunu anlamak için hukukçu olmaya gerek yok, ilkokul mezunu bir va
tandaşımıza, bir çocuğa dahi sorsanız, bu, hakikaten Anayasa'nın çiğnendiği apaçık ortadadır 

Son cümle "Özel şahıs ve firma için kanun çıkarılamaz Yukarıda sıraladığım nedenlerden do
layı muhalifiz " demiş Evet, hakikaten, bu, buyuk mıllclımızın çıkarları için muhalif olmamız ge
reken bir kanun teklifidir 

Değerli arkadaşlarım, don yıllık hükümet sureci içerisinde maalesef AK Parti Hükümetinin ya
bancılara duyduğu hayranlık, hakikaten, hepimizi hayrete düşüren bir şeydir Seksen yıllık Türkiye 
Cumhuriyeti lanhı içerisinde yabancılara duyulan hayranlık, bu dönemki kadar bir donem asla ve 
katiyetle olmamıştır 

Bakın, bu ülkede sadece bu gibi ferdî olaylar veya bir firma bazında olan olaylar değildir, bu 
Hükümetin yabancılara toprak satışıyla çıkardığı Yasa'yla, maalesef, topraklarımız da yabancıların 
eline gitmektedir Bunu da azız milletimizle paylaşmak ıslıyorum değerli arkadaşlar Bakın, AK 
Partinin çıkardığı kanunlar sayesinde Türkiye, yabancılara parsel parsel satılıyor 

Bakın, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı tarafından hazırlanan rapora göre, değerli 
arkadaşlarım, Türkiye'de mülk edinen yabancıların sayısı özel ve tüzel kişilik olarak 62 500, satı
lan taşınmazların yuz olcumu ise 285 milyon metre karedir Bu, korkunç bir rakamdır değerli arka
daşlarım ve rapor devam ediyor, okuyorum sizlere Rapora göre, satışların 6 053 'u yeni Kanun'un 
yürürlüğe girdiği 7 Ocak 2006'dan 24 Temmuz 2006'ya kadar olan donemde gerçekleşti Bu do
nemde satışı yapılan taşınmaz alanın büyüklüğü 800 bin metrekareye ulaştı Bu, korkunç ve vaha
met teşkil eden bir rakamdır Aynı donemde mülk edinenler ise 1 876 İngiliz, 801 İrlandalı, 749 Al
man, 357 Hollandalı, 296 Norveçli, 176 Belçikalı, 90 Yunanlı olarak belirlendi 

Türkiye ile arasında tam karşılıklılık anlaşması bulunmayan ülke sayısının 33, valandaşlan 
Türkiye'de sadece bina mülkiyeti edinebilen ülke sayısının 26, vatandaşları Türk Dışişleri ve içiş
leri Bakanlarının ortak izniyle taşınmaz edinebilen ülkeler sayısının 6 olduğu belirtiliyor 

Ayrıca, raporda, değerli arkadaşlarım, Türkiye'de mülk edinmenin neden ve şekilleri üzerinde 
de duruluyor Yuz olcumu bakımından, Hatay'da yüzde 64 miras, istanbul'da yüzde 66 miras, Muğ
la'da yüzde 96 satış, Adana'da yüzde 74 satış yoluyla gerçekleştiği ifade ediliyor Bunlar vahim 
şeyler 

Ayrıca, raporda, iş yen niteliğindeki taşınmazlarda ilk sırayı İstanbul 'un, konut niteliği taşıyan 
ve yabancı gerçek kişilerin mülkiyelinde bulunan taşınmazlarda ilk sırayı arsa payına göre Muğ
la'nın, turistik tesislerde ilk sırayı taşınmazların arsa payı büyüklüğüne göre Antalya'nın, kışı ve ta
şınmaz sayısına göre ise istanbul'un aldığına yer veriliyor Bunlar korkunç işlerdir ve bunlar AK 
Parti Hükümetinin marifetiyle meydana gelmektedir Milletimizin bunlardan haberdar olması gere
kiyor 

Ayrıca, yabancıların sahip olduğu mülk sayısının ilçe bazında değerlendirilmesinde ilk 10 ilçe 
iskenderun, Sarıyer, Reyhanlı, Alanya, Kumluca, Fethiye, Ceyhan, Yıldırım, Bodrum ve Ortaca 

- 3 8 2 -



TBMM B: 19 15 .11 . 2006 0 : 6 

olarak geçiyor Yanı, Türkiye'nin cennet diye nitelendirebileceğimiz yerleri Dikkatinizi çekmek is
tiyorum Herhalde çok yakında belediye başkanları ve belediye meclis üyeleri, zannediyorum ki, 
yabancılardan seçilecektir Bu, unıter devlet yapımızın yıkılmasına ve ülkemizin parçalanmasına 
vesile olabilecek en kotu şeydir değerli arkadaşlarım 

Değerli arkadaşlar, soz konusu raporda, bu mülklerin edinim nedenleri de vurgulanıyor Alan
ya'da yüzde 98, Fethiye'de yüzde 95, Yıldırım'da yüzde 93, Bodrum'da yüzde 93, Ortaca'da yüz
de 98 satış ile bu mülklerin elde edınıldığı belirtiliyor Korkunç rakamlar 

Bu ilçeler arasında arsa türünden taşınmazlarda, yuz olcumu taşınmaz sayısı ve kışı sayısı açı
sından ilk sırada Alanya yer alıyor Alanya'da 12 6S4 metre kareye ulaşan 50 parselin 20 kışı tara
fından satın alındığı belirtiliyor Acaba bu 20 kışı kim' Sizlerin vicdanlarına sormak istiyorum bunu 

Türkiye'de gayrımenkule yatırım yapan yabancılar arasında 14 456 kişiyle ingilizler birinci, 
14 382 kişiyle Almanlar ikinci, 13 905 kişiyle Yunanlılar uçuncu sırada yer alıyor Yunanlıların ra
kamına da, değerli arkadaşlarım, nüfusunu goz onune getirdiğimiz zaman, dikkatinizi çekmek isti
yorum ve sizleri derin derin düşünmeye davet ediyorum değerli arkadaşlarım 

israil uyruklulara yönelik taşınmazların tamamının 10 ilde toplandığına işaret edilerek, bu ta
şınmazların toplam yuz ölçümünün 80 487 metre kare ve 142 kişiye ait 106 parsel olduğu vurgula
nıyor Bunlar da İsraillilere ait İsrail uyruklulara ait taşınmazların yuz olcumu bakımından yüzde 
65'ını arsa, yüzde 29'unu ise arazı turu taşınmazlar oluşturuyor Bu arsa ve arazı turu oranlarına da 
dikkatinizi çekmek istiyorum 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, burada konuşmamın üzerine bina ettiğim rapor, konunun bi
rinci derecede ilgilileri tarafınca hazırlanmış, kesin ve net veriler sunan bilimsel bir değerlendirme 

Aymazlığı, vurdum duymazlığı artık bir yaşam biçimi haline getirmiş olan Hükümet yetkilile
rine buradan seslenmek istiyorum Biz, yabancılara mülk satışının içerdiği vahameti bu kürsüden 
daha önce de dile getirdik, hassasiyetimizin altını çizdik Biz ne zaman bu konuyu gündeme getir
diysek, sız ısrarla ve inatla inkâr ettiniz, burada endişelenecek bir şey yok dediniz Şimdi, daha ke
sin, çok daha net rakamlarla konuşuyoruz işte Halep, işte arşın Simdi ne diyeceksiniz7 Ben, bu ül
kenin tum duyarlı ve vatansever vatandaşları adına bunu merak ediyorum ve AK Parti içindeki çok 
değerli, vicdanlı milletvekili arkadaşlarımın vicdanlarını tekrar durtuklemelerını hassasiyetle rica 
ediyorum 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Ozdoğan, lütfen toparlar mısınız 
İBRAHİM OZDOĞAN (Devamla) Değerli arkadaşlarım, yabancılara mülk satışının normal 

karşılanması gerek bir durum mudur, yoksa ulusal güvenliği sarsacak boyutlarda bir iradesizlik, bir 
gevşeklik mıdır9 Netedeyse bir yıldır bu tartışılıyor Hükümet, her ne kadar bu tartışma bitti, vatan
daşımızın ıçı rahat mesajı verse de, sokağa çıktığınız zaman, vatandaşın en buyuk endişeleri arasın
da bu durum vardır değerli arkadaşlarım Çunku, bizim azız milletimiz millî ve ulusal konularda 
çok hassastır Hırsızı affedebilir, hortumcuyu affedebilir, fakat, millî ve ulusal konulara duyarlılık 
göstermeyen ve ihanet edenleri asla ve katiyetle affetmez değerli arkadaşlarım (Anavatan Partisi ve 
CHP sıralarından alkışlar) 

Muhalefeti oluşturan bir kesim "ülke elden gidiyor" söylemini sahiplenirken, Hükümet bunun 
komplo teorisinden başka bir şey olmadığı görüşünde Evet, komplo teorisi kavramına Hükümet ve 
Sayın Başbakan her zaman sığınıyor Bakalım, nereye kadar sığınacak9 Herhalde 4 Kasımdan son
ra sığınacak bir durumu ve bir koruluğu kalmayacaktır diye düşünüyorum 

Bu tartışmada ezberden konuşmak bizim tarzımız değil O nedenle, biraz, konuyla ilgili olarak 
yapılmış araştırmalardan soz etmek istiyorum değerli arkadaşlar Bakın, Orta Doğu Teknik Üniver
sitesinden 3 öğretim üyesinin, yabancılara mülk satışında gelinen son noktayı tespit etmek için 
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Kaş'ın Kalkan beldesinde yaptığı araştırmada, yöredeki I 800 villadan 607'sının satıldığı, 
300'unun de satış aşamasında olduğu vurgulandı Türk insanının bir kerede toplu para kazanma hır
sı yüzünden ucuza kapatılan villaların pansiyon olarak kullanıldığı, Türk turizminin yabancıların 
eline geçme tehlikesinin baş gösterdiği belirtiliyor değerli arkadaşlarım Sızın vicdanınıza sunuyo
rum 

BAŞKAN - Sayın Ozdoğan, teşekkür ediyorum 
İBRAHİM OZDOÖAN (Devamla) - Ben de teşekkur ediyorum Sayın Başkan 
BAŞKAN- Tumu üzerinde, AK Parti Grubu adına soz isteyen, Allan Karapaşaoğlu, Bursa Mil

letvekili 
Buyurun Sayın Karapaşaoğlu (AK Parti sıralarından alkışlar) 
AK PARTİ GRUBU ADINA MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Sayın Başka

nım, Divanın değerli üyeleri, çok değerli milletvekili arkadaşlarım, hepinizi, saygıyla, sevgiyle se
lamlıyorum 

Ben, evvela, 8 madde olarak düzenlenmiş olan bu tasarıyla ilgili, kanunla ilgili olarak teknik 
bilgi vermek istiyorum Sonra da, burada yapılan ithamlara da cevap vereceğim tabu 

Bu teklif 8 maddeden ibaret, 2 maddesi yürütme ve yürürlük l'mcı maddesi, yeni bir fıkra ek
lenerek yasaya, özel arazı toplulaştırmasının tanımı yapılmış, bu yasada eksik olan bir konu günde
me getirilmiş 2'ncı maddesinde, yasanın 8'ıncı maddesinde değişiklik yapılarak, verimli işletme 
oluşturmak için arazilerin bölünmesine ilişkin uygulamaya, yanı tapuya şerh koymak suretiyle ko
laylık getirilmiştir 

3'uncu maddesinde ise, 13'uncu maddede değişiklikle belirtilen yetkilerin valiliklere de dev
redilmesi sağlanmış, yerelde incelenmesi sağlanmış, halledilmesi sağlanmış 

4'uncu maddesinde ise, Tarım Bakanlığı kendi uhdesinde olan toplulaştırma yetkisini madde
de belirtilen kurum ve kuruluşlara devrederek, ekonomik ve pratik bir hal kazandırmış bulunuyor 

5'ıncı maddeyle yeni 28'ıncı madde eklenmekte, Bakanlığın eğitim ve bunlara ilişkin sertifika 
vermesini sağlamakta. Bakanlığın eğitim yapması, eğitim yapabilmesi sağlanmış 

Değerli arkadaşlar, bu teklifin, bu tasarının benim tarafımdan Komisyona venlış şekli hakkın
da da birtakım ifadelerde bulunuldu Ben, burada, şimdi, size bu tasarıyı, bu teklifi hangi tarihte Ko
misyona verdiğimi belgesiyle ifade edeyim Bakın, 22 Şubat 2006 tarihinde Komisyona ben bu tek
lifi vermişim Verdiğim teklif ile sadece bu yasanın ilgili maddesinde verilmiş olan altı aylık sure
nin az olduğu, yanlış olduğu, o düzenlenen maddenin de hatalar içerdiğini belirtmek suretiyle tek
lifi hazırlayıp verdik 

Bununla ilgili olarak, Cargıllın kapatılmasıyla ilgili olarak işte Orhangazi Kaymakamlığının tu
tanağı Efendim, 10'uncu aynı 20'sınde vuku buluyor Benim böyle bir Cargıllle ilgili kapatma ka
rarının verildiğine dair şubat ayında bilgim nasıl olur7 Yanı, mahkemenin böyle bir karar vereceği
ne benim nereden bilgim olur7 

ATILLA KART (Konya) - On yıldır devam ediyor 
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Devamla) - Mahkemeye ben hukum vermiyorum ki, 

ben hükmetmiyorum ki Mahkeme bu kararı veriyor 
MEHMET KUÇUKAŞIK (Bursa) - Mahkeme 8 Şubat 2006'da verdi kararı Allan Bey 
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Devamla) - Arkadaşlar Arkadaşlar 
MEHMET KUÇUKAŞIK (Bursa) - 8 Şubat 2006 mahkeme kararı 
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Devamla) - Mehmet Bey Mehmet Bey, bakın ben sızı 
BAŞKAN - Sayın Karapaşaoğlu, lütfen karşılıklı konuşmayalım 
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MEHMET KUÇUKAŞIK (Bursa) - 8 Şubat 2006 mahkeme kararı 
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOGLU (Devamla) - Ben sızı 
BAŞKAN Genel Kurula hitap eder mısınız 
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOGLU (Devamla) - Bir dakika 
Ben sızı saygıya davet ediyorum 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen 
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOGLU (Devamla) - Ben sızı saygıyla dinledim Bekle' 
BAŞKAN - Lütfen Sayın Kuçukaşık 
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOGLU (Devamla) - Bekle, cevaplarını al' Öyle açıktan 

ahkâm okumak suretiyle iddialarda bulunulmaz Bak ben sana belge gösteriyorum, ezbere konuş
muyorum 

HÜSEYİN EKMEKCİOĞLU (Antalya) - Altan Bey, soruyorsunuz ama Soruyorsunuz ya 
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOGLU (Devamla) - Hayır, sormuyorum Benim verdiğim 
BAŞKAN - Sayın Karapaşaoğlu, lütfen 
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Devamla) - Benim verdiğim şey, belgelere istinaden, 

teklifi ne zaman vermişim, Cargıll ne zaman kapatılmış, işte belgelen burada Hiç ilgisi yok 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Gen çek, mahkeme karar verdikten sonra 
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOGLU (Devamla) Bu, tamamen bir iftiradan ibaret 
MEHMET SEMERCİ (Aydın) Gen çekin o zaman, gen çekin 
NECATI UZDIL (Osmaniye) - Ber mı verdim yasa teklifini, sız verdiniz iftira ne demek9 

BAŞKAN Sayın Uzdıl, lütfen 
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Devamla) - Ben verdiğimi inkâr etmiyorum ki, ben 

verdim diyorum 
NECATI UZDIL (Osmaniye) - Ne demek iftira9 Tarihi var, bilmem neyi var 
BAŞKAN - Sayın Uzdıl Sayın Karapaşaoğlu, niye karşılıklı konuşuyorsunuz'' Lütfen, Genel 

Kurula hitap edin 
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Devamla) Evet efendim 
NECATI UZDIL (Osmaniye) - Iftıraymış' 
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Devamla) - Ben Genel Kurula donuyorum efendim 
MEHMET SEMERCİ (Aydın) - Madem yanlış Sayın Milletvekilim, geri çekin o zaman Gen 

çekin o zaman 
NECATI UZDIL (Osmaniye) - O zaman "iftira" diyemezsin' 
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Devamla) - Efendim, 1998 yılında yaptığımız konuş

malar burada, gösterildi Değerli arkadaşlar, 1997 yılında Cargıllın faaliyeti başladığı zaman, daha 
inşaatları temel safhasındaydı Biz, kendilerinin yatırımlarına karşı değil, yenne ve usulüne karşı 
çıktık ve o tanhte dedik ki Yanlış yapıyorsunuz, hatalı iş yapıyorsunuz Bu işleminizle ilgili, sızın 
hakkınızda birtakım işlemler yapılıyor O gun belgelennı de gösterdik, söyledik Daha yol yakınken 
donun bu işten, dedik Belgelerini de anlattık Dolayısıyla, onları ikaz görevimizi yaptık Ben bu ko
nuşmayı ıkı defa yaptım 

Ayrıca, değerli arkadaşım Ertuğrut Yalçınbayır yazılı soru önergesi vermek suretiyle vaktinde, 
o tarihte, yine yazılı olarak da ikaz etti ve Hükümetten yazılı cevap istedi Ona da bir cevap gelmiş
tir tahmin ediyorum 
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Değerli arkadaşlar, bugün, bakın bugün -açık konuşuyorum- iznik Ovası'na gelip de bir fabri
ka kurulma çalışması yaparsa, ben aynı şekilde karşısında dururum Bunun karşısındayım Ve şu an
da, şunu da ifade edeyim Orada, ayrıca 2 tane çimento fabrikası kurulmasıyla ilgili faaliyet vardı 
Daha sonra gündeme gelmişti Onun karşısında da dikildik durduk, onlar anladılar durumu ve vaz
geçtiler 

Şimdi, ben, soruyorum sayın Bursa Barosu avukatlarına, hukukçularına Kardeşim, Yenişe
hir'de sanayi bölgesi kuruldu Buyıık bir fabrika kuruldu Nerede bu hukukçular9 Nerede bu çevre
ciler'' Bursa'da kurulu bulunan sanayi bölgelerinin buyuk bir kısmı, hatta tamamı, bir tanesi hariç, 
verimli tarım alanları üzerindedir Neredeler bu hukukçular1 

MEHMET KUÇUKAŞIK (Bursa) - Diğeri Mustafakemalpaşa'da diyecektiniz 
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Devamla) - Neresıyse 
BAŞKAN - Sayın Kuçukaşık, lütfen 
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Devamla) - Bursa'da kurulu olanların tamamı verim

li topraklar üzerindedir Nerede o hukukçular? 
MEHMET KUÇUKAŞIK (Bursa) - Kodıyak için niçin uğraştınız o zaman Altan Bey? 
BAŞKAN Sayın Kuçukaşık 
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Devamla) - Nerede bu hukukçular? Faaliyete gecse-

ler ya1 Kapatsalar ya o sanayi bölgelerim' 
HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - iktidar sizsiniz, iktidar' 
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Devamla) - Haa Böyle karşıdan laf atmak gayet 

kolay 
Değerli arkadaşlar, daha soz bitmedi Bakın, bu konu gündeme neden geldi, onu da söyleye

yim Gebze Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu bize geldi Yönetim Kurulu hatta yazı da yaz
dı Bakın, mektupları da burada Okumak isteyen arkadaşlara da verebiliriz 

TUNCAY ERCENK (Antalya) - "Biz" derken, kime geldi? 
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Devamla) - Diyor ki "Sayın Milletvekilim, 5403 sa

yılı Yasa çıktıktan sonra Yasa'dan yararlanmak için yeterince müracaat olmamıştı Çunku, tarım 
arazileri uzenne yapılan sanayi tesisleri, yapıların arazileri müracaat ettikten sonra tarım vasfından 
çıkarılmasına rağmen, mevcut kullanımına uygun belgelendırılememekte Yanı, arazı 'tarım' vas
fından çıkarılıyor ama, 'sanayi' vasfıyla adlandırılamıyor Dolayısıyla, plan notlarına 'sanayi' notu 
konulamıyor, konamıyor Biz bundan dolayı müracaat ettik ama, imkân bulamadık, yasal I aştı rama-
dık Bu Yasa'da eksiklikler var, bunları yeni baştan düzeltin " 

Bunun uzenne bir araştırma yaptık 
NECATI UZDIL (Osmaniye) Bu sanayici kimmiş? Hangi şırketmış? 
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Devamla) - Organize sanayi bölgesi Buyurun, alın, 

okuyun 
Değerli arkadaşlarım, bunun uzenne bir araştırma yaptık nedir bu durum diye Bakın bu durum 

ne, söyleyeyim size 47 ilde sadece 3 987 vatandaş müracaat etti ve bunların, sadece 120 hektar ala
nını kapsayan 356 adedine işlemler tamamlandı Bunun dışında 3 500 civarında müracaat etmiş, an
cak işlemi tamamlanamadan yasal sure dolmuş bir durumla karşı karşıyayız ve bunun da alanı 2 270 
hektar 

Şimdi yapılan hesaplamalara göre. Komisyonda yaptığımız çalışma sırasında yapılan hesapla
malara ve müracaatlara göre, taşra vilayetleriyle yapılan görüşmelerde, bu durumda 20 bin cıvann-
da daha talebin olduğu bilgisi bize geldi Bunun uzenne Komisyonda tekrar oturuldu, bu Yasa'nın 
eksiği nedir diye tartışıldı, eksikleri tamamlandı 
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Şimdi bu eksiklerin de tamam olduğunu ben gene iddia etmiyorum, yine eksiklikler olabilir, 
ama, bu, zamanla, icraat yapılırken düşünülecek ve düzeltilecek bir konu 

Değerli arkadaşlar, şimdi, biz, burada, ne Amerika Birleşik Devletlerı'nın uşağıyız, hizmetkârı
yız ne de bir başka ülkenin Ben, burada şunu size ifade etmek ıstıyonım Ben 20 bin sanayicimin, 
20 bin iş yetimin, 20 bin iş yerinde çalışan işçinin temsilcisiyim (AK Parti sıralarından alkışlar) is
tiyorsanız sız, arzu ediyorsanız, hukuk mücadelenize devam edersiniz, Anayasa'ya aykırılığını id
dia ediyorsunuz 

HALİL UNLUTEPE (Afyonkarahısar) - Hukuk devleti burası, hukuk devleti 
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Devamla) - Anayasa'ya aykırılığını iddia ediyorsu

nuz Anayasa Mahkemesi bozar, tekrar yıkarsınız 
NECATI UZDIL (Osmaniye) - Bu, tarımla ilgili bir yasa Biz de taıımcının temsilcisiyiz 
BAŞKAN - Sayın Uzdıl, lütfen 
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Devamla) - Ben, azız milletime ve Genel Kurula ses

leniyorum 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Biz 73 milyonun temsilcisiyiz, 73 milyonun 
NECATI UZDIL (Osmaniye) - Tarımı savunan bir kışı yok Sanayici savunuluyor işte, sızın 

partiniz bu' 
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Devamla) - Biz, 73 milyonun temsilcisi olarak, bu

rada çalışma yapıyonız Ülkemizin ekonomik menfaatlennı düşünüyoruz Ülkemize katkımız nasıl 
olsun diye düşünüyoruz 

ÖZKAN OKSUZ (Konya) - Arkadaş tarımcı mı'' 
NECATI UZDIL (Osmaniye) - Kimin adına konuştuğunu söylesin 
ÖZKAN OKSUZ (Konya) - Ben cevap vereceğim Ayıp ya' Ben tarımcı değilim, o da tarım

cı değil 
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Devamla) Sız de başka şeyler düşünüyorsunuz 

Olabilir, buyurun duşunun 
Değerli arkadaşlarım, şimdi, burada, ben size bir 
BAŞKAN - Sayın Oksuz 
NECATI UZDIL (Osmaniye) - Sanayici adına konuşuyormuş1 

MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Devamla) - Ben, size burada bir Bakanlar Kurulu ka
ran göstereceğim Bu ışı savunan arkadaşlar, şu Bakanlar Kurulu kararını alsınlar, baksınlar Bu işe 
izin veren Bakanlar Kurulu karandır Kimmiş bakalım'' 

NECATI UZDIL (Osmaniye) - Bana ne' 
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Devamla) - Tabu, işine gelmeyince "Bana ne " 
NECATI UZDIL (Osmaniye) - Ben tarımcıyım 
EYÜP FATSA (Ordu) - Bir sus Allah aşkına' 
BAŞKAN - Sayın Fatsa, lütfen 
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Devamla) Nerede o sızın üyeniz olan şu anda Fik

ret Unlu Bey1? Zamanın bakanı, bak, imzası var burada Ona da hesap sorun, çağırın onu da buraya 
AHMET YENİ (Samsun) - Kim'' 
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Devamla) - Fikret Unlu, Devlet Bakanı 
AHMET YENİ (Samsun) - Hepsini okuyun 
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MEHMET ALTAN KARAPAŞAOGLU (Devamla) - Hepsini okuyayım, gerçi cevap vermeye 
değmez ama, vereyim 

BAŞKAN - Lütfen sayın milletvekilleri 
Sayın Karapaşoğlu, niye karşılıklı konuşuyorsunuz'' 
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOGLU (Devamla) - Bakın, Devlet Bahçeli 
FAHRETTİN USTUN (Muğla) Sızın bakanları oku, şimdiki bakanları1 

MEHMET ALTAN KARAPAŞAOGLU (Devamla) - Sına Gürel 
Sızın bakanınız yoktu o zaman, zaten, Parlamentoda değildiniz ki 
MEHMET KUÇUKAŞIK (Bursa) 97'den ben Parlamentodayım Biz gömleğimizi değiştir

meden, kendi kimliğimizle geldik buraya 
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOGLU (Devamla) - Değildiniz, ama, şimdi, içinizde olan ar

kadaş var, ona da hesap sorun, niye imzaladın ya bunu, deyin 
MEHMET KUÇUKAŞIK (Bursa) - Beni ilgilendirmiyor 
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOGLU (Devamla) Ondan sonra, şimdi. Sayın Gaydalı var, 

arada sırada gonıyonım burada O zaman Bakan, onun imzası da var İbrahim Bey, yanı, burada 
böyle gelip ahkâm kesmekle olmuyor Ona da hesap sorun 

İBRAHİM OZDOÖAN (Erzurum) - Biz, kotu şeylerin vârisi değiliz 
NECATI UZDiL (Osmaniye) Onun için yok oldular, sız de yok olacaksınız 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Iyı şeylerimizi örnek alın, kotu şeyleri değil 
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOGLU (Devamla) - O zaman biz yokuz burada Buradaki ba

kanlar, Demokratik Sol Parti, Anavatan Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi bakanları 
NECATI UZDİL (Osmaniye) - Onun için yok oldular, sız de yok olacaksınız' 
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOGLU (Devamla) - Bu bakanlardan bir tanesi de şu anda 

Cumhuriyet Halk Partisinin milletvekili, şurada, arka sıralarda oturuyor zaman zaman 
Değerli arkadaşlar, bir şeyi söylerken, bir şeyi iddia ederken, sağlam temeller üzerine konuş

mak lazım, esaslı konuşmak lazım 
MEHMET KUÇUKAŞIK (Bursa) - Biz Cumhuriyet Halk Partisiyiz, tüzel kişilik bağlar 
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOGLU (Devamla) - Bakın, mesela, Necatı Uzdıl arkadaşı

mız, bilmem burada mı değil mı9 

NECATI UZDIL (Osmaniye) - Burada, burada 
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOGLU (Devamla) - Burada mı ' 
NECATI UZDIL (Osmaniye) - Burada 
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOGLU (Devamla) - O firmanın sen bayiliğini yapıyorsun 

kardeşim (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Karapaşaoğlu 
NECATİ UZDIL (Osmaniye) - Yaptım kardeşim, tohum bayiliğini yaptım 
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Devamla) Yanı, bu kadar sevmediğin bu firma, bu 

kadar sevmediğin bir firmanın bayiliğini yapıyorsun 
NECATI UZDIL (Osmaniye) - Tarımcıyım ben, tarımcı Tohum bayiliğini yaptım, evet 
RASIM ÇAKIR (Edirne) - Ne zamandan ben ekmek parası kazanmak suç oldu Karapaşaoğlu'' 
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOGLU (Devamla) Şu andaki tutum ve davranışınızla yap

tığınız icraat birbirini tutmuyor azız arkadaşlar 
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RAS1M ÇAKIR (Edime) - Hırsızlık mı yapmış, soygun mu yapmış, dolandırıcılık mı yapmış9 

Esnaflık yapmış ekmeği için Ayıp sana, yakışmıyor1 

MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Devamla) - Biz konuştuğumuz zaman, konuştuğu
muzu yaparız 

RASJM ÇAKIR (Edime) - Yakışmıyor, ayıp sana1 

MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Devamla) - Biz konuştuğumuzu yaparız 
RASIM ÇAKIR (Edime) - Hırsızlık mı yapmış, dolandırıcılık mı yapmış? 
BAŞKAN - Sayın Çakır 
RASIM ÇAKIR (Edime) - Memleketi mı satmış, ihanet mı etmiş'' 
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Devamla) - Bak, biz o firmanın baydığını falan yap

mıyoruz, o firmadan kimseyi de tanımıyoruz 
RASIM ÇAKIR (Edime) - Ekmek parasına bayilik yapmış, ne olmuş9 

MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Devamla) - Haa Ama, gelelim, istiyorsanız, gele
lim, anlatalım, bu firmaya kimler ne izinler vermişler, isterseniz size onu da okuyayım başından so
nuna 

RASIM ÇAKIR (Edime) - Yaşından başından utan be' 
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Devamla) - Bu firma, arkadaş, elli yıldan bu tarafa 

Türkiye'de çalışan, Türk tarımına hizmet ettiği belirlenen -elbette kâr edecek- kârını da eden bir fir
ma, elli yıldan bu tarafa, sız ne diyorsunuz9 

RASIM ÇAKIR (Edime) - Tabu Ama, son yıllarda diz çökertti Türkiye'yi 
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Devamla) - Bu firma buraya kurulurken, Cargıll ora

ya kurulurken, birtakım mahzurları çıkmış Arkadaşlarımız dediler ya, "Birtakım belgeler aleyhin
de olmasına rağmen tekrar düğmeye basıldı, düzeltildi " Evet, o lafı ben söyledim, ama, sonra, önü
müze belge koydular, dediler ki "Arkadaş, bunun aksak tarafı -yanı, il toplantısında verilen karar-
IznıkGolu'nden su çekecek, l'ıncı madde, hemen bertaraf edelim " Tuttular, iznik Colu'ne 9 kilo
metre uzaklıkta bir vadiden, iznik Golu'yle dışkısı olmayan suyu çıkartıp getirdiler Dediler ki 
"Çevre kirliliğine stbep olacak " O zaman dediler ki "Buyurun, arıtma tesisi " Şu anda o bölgede 
bulunan fabrikaların hiçbirinin arıtma tesisi yok, sadece Cargıllın var 

HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Avukatı gibi konuşuyorsun 
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Devamla) - O, Cargıllın atığı da Gemlik Korfezf ne 

giden bir dereyle atılıyor 
FAHRETTİN USTUN (Muğla) Cargıllın ortağını söyle önce 
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bakın, bazı işler var

dır, sonucu umduğunuz gibi çıkmayabilir, bazı yasal düzenlemeler vardır, sonucu gene umduğunuz 
gibi çıkmayabilir Benim, Plan ve Bütçe Komisyonunda kendisine çok itibar ettiğim, sözlerine gü
vendiğim bir arkadaşım var Akif Hamzaçebı Bakın ne diyor "Yasal olan her şey meşru değildir" 

MEHMET KUÇUKAŞIK (Bursa) - Evet, doğru 
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Devamla) Değerli arkadaşım, doğru tabu, doğru ta

bii Meşru olmayan ışı gündeme getiren o Yasa'yı işte düzeltiyoruz, daha ne istiyorsunuz, daha ne 
yapalım yanı' Düzeltiyoruz 

MEHMET KUÇUKAŞIK (Bursa) - Hayır 
OSMAN OZCAN (Antalya) Amerika düzeltiyor Sen mı düzeltiyorsun9 Emir veriyor, düzel

tiyorsun 
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MEHMET ALTAN KARAPAŞAOGLU (Devamla) - Ama, şunu söyleyeyim O Bursa Barosu 
avukatları, buyursunlar, Bursa'dakı sanayi bölgelerini kapattırsınlar Eğer yüreklen yetiyorsa, bece-
rebılıyorlarsa, millî duyguları varsa, buyursunlar kapattırsınlar Niye kapatmıyorlar, niye mücadele 
etmiyorlar'' Bir Amerikan düşmanlığı var da onun için, bıı Amerikan düşmanlığı var 

TUNCAY ERCENK (Antalya) - Onlarla fazla uğraşma, sana lazım olacak o arkadaşlar 
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOGLU (Devamla) - Değerli arkadaşlar, biz bir taraftan kal

kacağız diyeceğiz ki "Yabancı sermaye, buyur arkadaş gel Ülkemize yatırım yap, bizim adamımız 
çalışsın " Bir laraflan da "Buradan defol git1" diyeceğiz Olmaz öyle şey 

HALİL UNLUTEPE (Afyon karanı sar) - Evin içme gır 
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOGLU (Devamla) - Ayrıca, yabancı şirketlere tanınmış olan 

yasal haklar bizim iç duzenlemelenmızle de feshedılemez Şimdi, bir arkadaşım diyor ki "insan 
Hakları Mahkemesine gidilecek " Buyursunlar, gitsinler Bakalım, İnsan Hakları Mahkemesi ne ce
vap verecek, bakalım ne cevap verecek 

TUNCAY ERCENK (Antalya) - Sen Yüce Divanda ne hesap vereceksin1 Kendine bak sen' 
Sen Yüce Divanda vereceğin hesabı duşun 

MEHMET ALTAN KARAPAŞAOGLU (Devamla) - Dolayısıyla, değerli arkadaşlar, buradan 
konuşurken, şu kürsüden konuşurken, belgesiz konuşmamak lazım, ilgisiz konuşmamak lazım 

TEVHİT KARAKAYA (Erzincan) - Herkes de konuşmasın 
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOGLU (Devamla) - Makul seviyede konuşmak lazım iddi

alar olabilir, yanlışlıklar olabilir Bunların düzeltilmesi gerekebilir Biz, butun bunları düzeltiriz, ya
parız, bu iddiaları hallederiz, ama, böyle karşıdan, böyle bir şeyler savurmakla olmaz, bir şeyler at
makla olmaz 

Bakın, burada, uygulamalardan bir tane de örnek seçtim, getirdim Adam müracaat etmiş o Ya-
sa'ya istinaden altı ay içerisinde, metre karesine 5 lira parasını da yatırmış Ondan sonra "Şunları 
şunları yap " demişler Onları onları onları yaparken bakmış ki bunun bitmesi mumkun değil ve bı-
tırememış Butun tesisi yan yolda kalmış ve bu tesisi vakti zamanında devlet çalıştırmış Ondan 
sonra satmış, birisi almış Yanı, şimdi adama diyelim mı "Yok, kusura bakmayın, almayaydın kar
deşim yahu1" Olur mu öyle şey9 

Sonra, değerli arkadaşlar, bazı teknik zaruretler var, bazı teknik zaruretler var Sen o fabrikayı 
yıksan da orada tarım yapamazsın Tarımcı arkadaşlarımız bunu bilirler Ben pek tarımdan anla
mam, ama, tarımcı arkadaşlarımız bilirler İstediğiniz kadar yıkın, orada o tarım işlemim yapamaz
sınız Ha, maksat bunu yaptırmamak 

Ama, ben, buradan Sayın Bakanıma bir teklifte bulunuyorum Değerli Bakanım, Türkiye'nin 
uzaydan, filmini, fotoğrafını alın 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Karapaşaoğlu, lütfen toparlar mısınız 
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOGLU (Devamla) - tarım arazilerim tespit edin Ondan 

sonra tarım il müdürlüklerine görev venn Onlenne koysunlar bu haritaları, filmleri, nerelerde ka
çak veyahut da izinsiz yapı varsa derhâl müdahale edip daha temel safhasında ışı bitirsinler Bugün 
dünyanın çeşitli ülkelerinde yalnız araziler için degıl, şehirler için de bu yapılıyor Şehirlerin inşa
atlarını bu şekilde kontrol ediyorlar Bu yapılırsa, o zaman kimse bir sıkıntı içerisine düşmez 

Ben milletvekiliyim, sizde milletvekilisiniz Teker teker araziyi dolaşıp da "Bu kaçak yapıdır" 
diyecek hâlimiz yok Bütan Türkiye'yi de taramamız imkânsız, ama, buğunun teknik imkânlarıyla 
düzenlememiz mumkun Ben de, şu anda. Sayın Bakanıma bu teklifi de yapıyorum 
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Dolayısıyla, bu yasa Cargıll yasası değil Bu yasayı düzenleyenler Amerika'nın emriyle bu ışı 
yapıyor değiller Bu yasa. bir taraftan uluslararası gerekleri yerme getirirken, bir taraftan da kendi 
sanayicimizi koruy.ın, kollayan, kendi çalışanımızı koruyan, kollayan bir düzenlemedir Dolayısıy
la, bu yasaya benim değerli arkadaşlarımın "hayır" diyeceğim hiç ummuyorum Sız diyebilirsiniz 

FAHRETTİN USTUN (Muğla) - Cargıll in ortağını soylemedınız 
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOÛLU (Devamla) - Sız diyebilirsiniz 
FAHRETTİN USTUN (Muğla) - Cargıllın ortağım söyleyin Türkiye'deki 
BAŞKAN - Sayın Ustun, lütfen 
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOGLU (Devamla) - Cargıllın Türkiye'deki ortağı kim olursa 

olsun, burada ortağından 
FAHRETTİN USTUN (Muğla) - Bunun da ortağını söyleyin 
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOGLU (Devamla) - O zaman O zaman 
HALİL UNLUTEPE (Afyonkaralıısar) Necatı Bey'ı söylüyorsun da onu niye söylemiyor

sun'' 
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOGLU (Devamla) - O zaman söyleyeyim, o zaman söyle

mem vacip oldu Söyleyeyim, söyleyeyim sayın bayı, söyleyeyim 
AHMET YEN[ (Samsun) - Önce bayıyı söyleyelim 
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOGLU (Devamla) - Hayır, bayıyı söyledik efendim Şimdi 

Cargıllın ortağının bir Türk vatandaşı olmuş olması kararla ilgili değil Karar başka şey Karar 
FAHRETTİN USTUN (Muğla) - Obur ortağını söyle 
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOGLU (Devamla) - Karar demiyor, karar şunu demiyor Ya, 

bunun ortağı var Türk, bunu da kapatın demiyor 
NECATI UZDIL (Osmaniye) - Evet Bayı olmak kararla mı ilgili' 
BAŞKAN - Sayın Uzdıl, lütfen 
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOGLU (Devamla) Sen yanlış Demek ki kalbinde, kafan

da bir Amerikan düşmanlığı var Bunu ifade ediyor 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
NECATİ UZDIL (Osmaniye) - O senin kalbinde, senin 
BAŞKAN - Sayın Uzdıl, lütfen 
NECATI UZDIL (Osmaniye) - Senin kalbinde 
BAŞKAN - Teşekkür eder mısınız Sayın Karapaşaoğlu 
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOGLU (Devamla) Genel Kurula saygılarımı sunuyorum 

Ihşaliatı, hayırlısıyla bu yasa geçtiği takdirde, sanayicimizin 
NECATI UZDIL (Osmaniye) - Geçecek de dönecek, dönecek 
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Devamla) - sanayicimizin onunu açacağız 
NECATI UZDIL (Osmaniye) Evet, geçecek de dönecek 
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOGLU (Devamla) - ve bir daha da yanlış iş yapılmaması

nı bu örnekle temin edeceğiz 
Teşekkür ediyorum (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Karapaşaoğlu 
Sayın Uzdıl, soz talebiniz vardı, niçin soz istiyorsunuz' 
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AHMET YENİ (Samsun) Bayilik devam ediyor mu, onun için 
BAŞKAN Bir saniye sayın milletvekilleri, lütfen 
NECATI UZDIL (Osmaniye) - ismimi kullanarak 
AHMET YENİ (Samsun) - Bayıyı söyledi, ismini söylemedi 
BAŞKAN-Sayın Yeni 
NECATI UZDIL (Osmaniye) - ismimi de kullanarak, sanki suç ışlıyormuşum gibi iavır koy

du Ben de çıkacağım, bayı olduğumu söyleyeceğim zaten Müsaadenizle (AK Parti sıralarından 
"Söyledi, söyledi" seslen) 

BAŞKAN - Bir saniye sayın milletvekilleri 
Sayın Uzdıl, Sayın Karapaşaoğlu 
NECATI UZDIL (Osmaniye) - Beni suçladılar bununla, suçmuş gibi gösterdiler efendim 
BAŞKAN - Sayın Uzdıl Lütfen Sayın Uzdıl 
NECATI UZDIL (Osmaniye) - Sanki hırsızlık mıymış bayilik yapmak9 Cargıllm bayisi olmak, 

bu yasaya karşı çıkmayı 
BAŞKAN - Sayın Karapaşaoğlu, konuşmasında sızın Cargıll firmasının bayisi olduğunuzu 

söyledi, sız de konuşmanızda zaten bayisi olduğunuzu kabul ettiniz 
NECATI UZDIL (Osmaniye) - Bayisiyim zaten, bayisi değilim demiyorum ki 
BAŞKAN - Zaten maksat anlaşılmıştır 
Teşekkür ediyorum 
NECATİ UZDIL (Osmaniye) Sayın Başkanım, taraf tuttunuz 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, çalışma suresinin tamamlanmış olması sebebiyle, kanun ta

san ve tekliflerim sıracıyla görüşmek için, 16 Kasım 2006 Perşembe gunu, alınan karar gereğince 
saat 14 00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum 

Kapanma Saati: 22.55 
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VIII . - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARİ 
1 - Aydın Milletvekili Mehmet Mesut ÖZAKCAN 'm, istisnai memurluklara yapılan atamalara ilişkin 

Başbakandan sorusu ve Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ah ŞAHIN'in cevabı (7/16184) 
* Ek cevap 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorular ımın Başbakan Sayın R e c e p Tayy ip E R D O Ğ A N 

Tarftfirulpp yazıl ı o larak y m ı ı 1 a n w w hususunda gereğini arz eder im. 

Aydın 

, L 
6 5 7 sayılı D e v l e t Memurlar ı kanununun 59- maddes i İst isnai MJemulluklar 

başlığı adj a l t ında çeşit l i k a m u ku rum v e kuruluşlarının isimleri belirt i ldikten sonra 
bu ku rum ve kuruluşlara m e m u r ataması ile ilgili o l a rak" . . . sınavlar.kademe ' . ''• 
ilerlemesi ve derece yükselmesine ilişkin hükümleriyle bağlı olmaksızın tahsis bu 
kanunun atanma edilmiş derece aylığı İle memur atanabilir."deoilmetetadit. 

B u bağ lamda: 

1. 58 . v e 5 9 . hükümet ler döneminde hangi Trolnmlıy-.h""gi k u ru m v e kuruluşlar ın 
Özel ka lem mtıdüıifikleri.müşavirlikleri v .b kadrolara a ç ı k t a n i s t t eaa i m e m u r t a k 
kapsamında alama yapılmışt ır? 

2 .Bakanhk k a m u k u r u m v e kuruluşlarının istisnai k a d r o hükümleri gereğ ince 
açıktan a tama yapı lan kadroların belirli bir zaman sonra boşalt ı lması suretiyle b u 
kadrolara yen iden k a d r o atamaları yapılmış mıdırTYapıldı İse b u suret le aynı 
kadroların birden fazla kullanılmış olmasını doğru bu luyor musunuz? 

3 . 58 . v e 59 . hükümet le r döneminde Aydın Valiliği Öze l K a l e m Müdür lüğüne açıklan 
istisnaî m e m u r a taması yapılmışmıdır?Yapıldı ise kaç k e z yapılmışt ır?Ataponların 
istisnai memur luk kadrosuna atandıkları görevlerdeki görev sureleri ned i ı?Görev 
yerlerinde değişikl ik o ldu İse halen hangi kurum v e kuruluşlarda bnnş i unvan la görev 
yapmaktadır lar? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Say. :B.02.0.002/ Cd^L. 

T Ü R K İ Y E BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : a ) T B M M Bask.nın, I4.09.2U06 tarih ve KAN. KA R. MD. A. 01.0.GNS.0.10.00.02-
7/16184-24250/57651 sayılı yazısı, 

b) Başbakanlığın 22.09.2006 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-528-6/4395 
sayılı yazısı. 

Aydın Milletvekili Sayın Mehmet Mesul ÖZAKCAN' ın , Sayın Başbakanımıza 
tevcih elliği Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım koordinatörlüğümle 
cevaplandırılmasını istediği, 7/16184 esas no'lu yazılı soru önergesi cevabı hazır lanarak 
ekte sunulmuştur . 

Bilgilerinizi ve gerefcini arz ederim. M e h m e l A | İ Y A H , N 

Devlet Bakam ve 
Eki Soru önergesi Cevabı ı Başbakan Yardımcısı 

- 393 -



TBMM B: 19 15 . 11 .2006 

Sayı 
Konu 

B 02 0 PPG 0 11 

T C 
B A Ş B AK A N L I K 

Personel ve Prensipler Genel Mudurlugu 
' " < / 

-13". 5 5 
fl4EK,tt jSfıJb 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 

İlgi 27/09/2006 tarihli ve B 02 0 002/5820-5828 sayılı yazılar 

Aydın Milletvekili Mehmet Mesul OZAKCAN ve Mersin Milletvekili Hüseyin OZCAN 
tarafından. Sayın Başbakanımıza tevcih edilen ve Sayın Başbakanımızın da kendileri adına 
Bakanlığınız koordinatörlüğünde cevaplandırılmasını tensip ellıkler(/7/l 6184-7/16221 esas numaralı 
yazılı soru önergelerine verilen cevaplar ilişikle gönderilmiştir ~ ~ 

Bilgilerinize arz ederim 

OkV».ET 6AKANUĞ) VE 
BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

g j , TARİH Ot/ /& İ » 6 

yaı. SAVI &0bS~ 

KONU: AYDIN MİLLETVEKİLİ SN MEHMET MESUT OZAKCAN'IN TÜRKİYE BUYUK 
MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA İNTİKAL EDEN 7/16184 ESAS NO'LU YAZILI SORU 
ÖNERGESİ 

CEVAP; 1 Başbakanlık Merkez Teşkilatında 

58 ve 59'uncu Hılkumet döneminde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59'uncu 
maddesine göre. Başbakan Başmusavırı, Başbakan Muşavırt, Basın Müşaviri Basın ve Halkla ilişkiler 
Müsavin ve özel Kalem Muduru kadrolarına açıktan atama yapılmıştır 

CEVAP: 2 istisnai memurluklara açıktan atanan personelin goıevden alınması suretiyle yerme atama 
yapılmamaktadır 

T C . 
BAŞBAKANLIK 

Devlet Personel Başkanlığı 

Sayı :B02 1 DPB 0 10 Cn/(<ittt't 'j " Z ' 2 0 0 6 

Konu : Soru Önergesi 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sayın Mehmet Ali ŞAHIN) 

İlgi: Makamlarınııın 27/09/2006 tarihli ve B 02 O 002/5820 sayılı yaii=ı 

Aydın Milletvekili Sayın Mehmet Mesut OZAKCAN'ın Sayın Başbakanımıza tevcih 
el tığı. Sayın Başbakanımızın Makamlarınızın koordinatörlüğünde cevaplandırılmasını uygun 
gordugu. 7/16184 esas no'lu Yapılı Soru Önergesine verilecek cevaba esas olmak üzere 
hazırlanan bilgiler ekle sunulmuştur 

Bilgilerinize arz ederim 

,ıtrt OEVlEI!.A^"»l-1<llve kA""'"" , 
BAŞBAKAN VABOlMCIliai JfllİTA AYGÜL 

?K , t
 T* f i '" i 9 " ^ ^ ^ Devlet Persone l Başkanı 

£<MU OnergCSı cevabı 5fcV< L- ~t ii 
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TBMM B: 19 15 . 11 . 2006 

AYDIN M İ L L E T V E K İ L İ SAVIN M E H M E T MESUT OZAKCAN'IN 7/16184 ESAS 
NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİNE CEVABIMIZ 

SORU 1: 58 ve 59 hükümetler döneminde hangi bakanlık, hangi kurum ve 
kuruluşların özel kalem müdürlükleri, müşavirlikleri v b kadrolara açıktan istisnai memurluk 
kapsamında atama yapılmıştır'' 

CEVAP I: Bütçe Kanunları ve Başbakanlık Genelgeleriyle düzenlenmiş bulunan 
açıktan atama prosedürüne göre, istisnai memur kadrolarına yapılacak alamalar konusunda 
nihai izin, Başbakanlık Makamları tarafından verilmektedir Aynı şekilde müşterek kararname 
ile yapılan atamalar ve görevden alınanlar hususunda da kayıtlar Başbakanlık nezdınde 
tutulmakladır Bu sebeple, mezkur soruyla talep edilen bilgilerin Başbakanlık Personel ve 
Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından tedarik edilebileceği düşünüldüğünden, bu soruya 
cevap hazırlanmamıştır 

SORU 2: Bakanlık kamu kurum ve kuruluşlarının istisnai kadro hükümleri gereğince 
açıktan atama yapılan kadroların belirli bir zaman sonra boşaltılması sureliyle bu kadrolara 
yeniden kadro atamaları yapılmış mıdır? Yapıldı ise bu suretle aynı kadroların birden fazla 
kullanılmış olmasını doğru buluyor musunuz ' 

CEVAP :.: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Temel ilkeler" başlıklı 3 üncü 
maddesinde, bu Kanunun, sınıflandırma, kariyer ve liyakat ilkelerine dayandığı ifade 
edilmıslır Aynı maddede liyakat ilkesi, "Devlet kamu hizmetleri görevlerine girmeyi, sınıflar 
içinde ilerleme ve yükselmeyi, görevin sona erdirilmesini liyakat sistemine dayandırmak ve 
bu sistemin eşit imkanlarla uygulanmasında Devlet memurlarını güvenliğe sahip kılmaktır " 
şeklinde tanımlanmıştır 

Diğer laı aftan, mezkur Kanunun 59, 60 ve 61 mcı maddelerinde istisnai 
memuriyetlerle ilgili düzenlemelere yer verilmiştir Soz konusu hükümlerde hangi kadroların 
istisnai memuriyet mahiyetinde bulunduğu, bu kadrolara atama şartlan, atanacaklarda 
aranacak nitelikler ve bu kadrolara atanacaklar hakkında uygulanmayacak hükümlerin neler 
olduğu hususlarına yer verilmiştir Söz konusu hükümlerde, istisnai kadrolara yapılacak 
alamalar hakkında herhangi bir adet sınırlaması öngörülmemiştir Hangi kadroya, kaç defa 
atama yapılacağı hususunda takdir yetkisi ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bırakılmıştır 
Kaldı ki, bu yetki de sınırsız olmayıp, kamu kurum ve kuruluşlarına Bütçe Kanunlarıyla tahsis 
edilen açıklan atama kontenjanları dahilinde atama yapılabilmeleri konusunda sınırlama 
getınlmıştır 

Yukarıda maruz izahat muvacehesinde, kamu kurum ve kuruluşlarına alınacak 
personelin azamı sınırlan bütçe kanunlarıyla ya da ilgili diğer mevzuatla tespit edilmekte, 
bilahare yıl içerisinde, teşkilat yapısı, hizmet icapları, kurumlanıl stratejik planlan ve istihdam 
politikaları çerçevesinde ne kadar personel alınacağı konusundaki yelkı, kamu kurum ve 
kuruluşlarına bırakılmaktır Kamu kurum ve kuruluşlarının istisnai kadrolarına yapılan 
atamalar da 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "kariyer" ve "liyakat" ılkelenne uygun 
olarak ve Bütçe Kanunu ile tahsis edilmiş olan kontenjanlar dahilinde gerçekleştirilmektedir 

SORU 3 : 58 ve 59 hükümetler döneminde Aydın Valiliği Özel Kalem Müdürlüğüne 
açıktan istisnai memur ataması yapılmış mıdır? Yapıldı ise kaç kez yapılmıştır9 Atananların 
istisnai memurluk kadrosuna atandıkları görevlerdeki görev sureleri neıiır'' Görev yerlerinde 
değişiklik oldu ısa halen hangi kurum ve kuruluşlarda hangi unvanla görev yapmaktadırlar'' 

CEVAP 3 : Söz konusu sorunun cevabı 04/10/2006 tanrılı ve 
B 0 2 1 D P B 0 1007/19865 sayılı yazı ile İçişleri Bakanlığından talep edilmiş olmakla 
birlikte, henüz bir cevap alınmadığından bu konuda cevap tertiplenmesi mümkün olamamıştır 
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T B M M B : 1 9 15 . 1 1 . 2006 

2 - Yalova Milletvekili Muharrem İNCE ntn Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi oğrencıleı inin 
üniversite alan lercıhlenne ilişkin sorusu veMıllı Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK ut cevabı (7/17777) 

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELÎK tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması için gereğinin yapılmasını arz edenm 

Amacı "Edebiyat ve Sosyal Bilimler alanlarında ihtiyaç duyulan flstün nitelikli bil ıra 
adamlarının yetiştirilmesine kaynaklık etmek, Edebiyat ve Sosyal Bilimler alanlarındaki ilgi 
ve yetenekleri üst düzeyde olan öğrencileri bu alanlarda yüksek öğretime hazırlamak" olarak 
ifade edilen Sosyalbılimler Liselerinden ilki olan ve 2003-2004 Öğretim Yılında öğrenci 
almaya başlayan MumtdZ Turhan Sosyal bilimler Lısesfndekı öğrencilerin alan tercihleri 
hakkında yıllara göre, 

1 Sosyalbılımler alanım tercih eden öğrenci sayısı kaçtır'' 

2 Türkçe- Matematik alanını tercih eden ogrencı sayısı kaçtır? 

T.C. 
MİLLÎ Ef i lTIM BAKANLIĞI 

Strateji (lelıstııme Balkanlıyı 

S<ıvı BOSOSGEÎOOlOöfn- l t ^ y ? ^ (\ {{ - " " " 

Konu Suru Oııeı jesı 

I UKK1YE BUYUK MİLLET MFCLİSI BAŞKANLIĞINA 

Tiyi K> 09 2000 t.ıı ıhlı \ c A 01 fi GNS 0 10 00 02 25<>84 sayılı v-ı/ı 

Vılov.ı Mılleuekıh Sa\m Muharrem INCEnın Pıol Di Mııml.ız Tuılmı % -\ il 
Bılımleı Lisesi oyıencıkrının alan (cicililerine ilişkin İlgi yazı tkı 7/17777 es ıs ııııııı ıı ılı 
\ azılı som oııeıgesı incelenmişin 

1 2 2(106 2007 eğitim ogıeum jılında, so/: konusu İstanbul Pıol Dr Muml iz İninin 
Sosy.ıl Bilimler Lisesinin 10 uııt-u sun Harındaki toplam 96 ogrencı Türkçe M,mm ııık 
.ilanında ve I I ' m u smıllaıdakı toplam 91 öğrencinin de 8 ı Scsyal Bilimle! Jİ ııııııd.ı s.' ıı 
Tuıkçe-Matematik ıkuıında eğılım-ojıelimini iuıduımektedıı 

Bilgilerinize Arz ederim 

loç Di llııseMn < 1*1 •! k -
Mıllî Eğitim Bakanı 
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TBMM B: 19 1 5 . 1 1 . 2006 

3 - Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI 'nın, liselerle ilgili bazı uygulamalara ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakam Hüseyin ÇELIK'm cevabı (7/17781) 

TÜRKIYE BUYUK MILLET MECLISI BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki soruların Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik tarafından 
yazılı olarak yanıtlanmasını dilerim. Ay^1 

Saygılarımla. W^ı 

Mustafa Gazalcı 
CHP Denizli Milletvekili 

1 2006- 2007 Öğretim yılında, kaç lise Anadolu Lisesine dönüştürülmüştür' 

2 Genel Lise binalarının Anadolu Lisesi'ne dönüştürüldüğü yerlerde, öğrenciler nereye 
kayıt yaptıracaklardır, bu durum velilere kayıtlarda buyuk sıkıntı ve yeni ekonomik 
yükler getirmeyecek midir' 

3 Mevcut Liselerin dört yıla çıkması ve okullaşma oranının artması üzerine kaç tane 
yeni lise açılmıştır'? 

4 2006- 2007 Öğretim yılında Genel Liselerin Anadolu Lisesine dönüştürülmesi sonucu 
kaç okulda İkili öğretim başlamıştır' Bu durum sızın ve Sayın Başbakan'ın, "tam gun 
öğretime geçeceğiz" açıklamalarınızla çelişmiyor mu? ikili öğretime geçme eğitimde 
niteliği düşürmeyecek midir' 

5 Köylerde lise olmadığına göre, zorunlu eğitim İçinde olmasa bile sosyal devletin 
gereği olarak koy çocuklarının barınma ve beslenme sorununun çozup 
okuyabilmelerim sağlamak için bir çaba içinde mısınız' 

6 Öğrenci azlığı ve yemden yapılanma adı altında kaç liseyi kapattınız' Bu liseler 
kapatılırken öğretmen ve öğrenci velilerinin görüşleri alınmış mıdır' Bu liseler 
yatılıya dönüştürülerek öğretime devam edemez miydi'' 

- 3 9 7 -



TBMM B: 19 15 .11 . 2006 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Snatcp Oelıstırme Başkanlığı 
Sayı B 08 0 SGB 0 01 06 03-1 l / ^ fT-g" *{(< ^ f 2006 
Konu Soıu Oııeıgesı 

I'l'RKlYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi fd 10 201)6 urıhlı \e A 0Î 0 dNS 0 1000 02-25984 sayılı >JZI 

Deııi7İı Milletvekili Savın Muştala GAZALCTnın 'I ısclerle ilgili ba/ı ııvüiılım ima 
ılışkm" ligi v azı ckı 7,17781 esas numaralı yazılı soru oneıgesı incelenmişin 

1-2 2006-2007 öğretim yılında genel liselerden Anadolu lisesine doııuştıııuleıı "kul 
buiıımnamaktadıı llıçbıı genel lise Anadolu lisesine donıışlurulmedığı için bahse konu ı mt 
pıoblemı de soz konusu dcğıldn 

1 2006 2007 eğıtıııı-oğretım ulırıda 20 102006 urıh ılıbaııyla 191 genel lise itilmişin 
\;ı ıca genci lısclcıdeıı sorumlu genel müdürlüğümüze bağlı olarak, 21 Anadolu lisesi ~ ı̂ sı 
lisesi, 1 sosyal bilimler lı.sesı 1 s]wr lisesi ve I de Anadolu gtızel sanatlar lisesi açılmanı 

4 2006 2007 oğıetım vılmda Anadolu lisesine dönüştürülen genel lise bulunııı,ııli'_ııiıi m 
bu sebeple ıkıiı oğıetıme geçen okul da bulunmamakladır Bakanlık olaıak Hım okull.ııııııt/ıü 
ııoımal oğıetıme geçilmesi hedefimizdir Bu bedeli yakalamak ıçııı çalışmalaı suıduıtılnıckicıiu 

5 Koyletde lise olmadığı için okumak arzusunda olan öğrenciler Devletimizin mık ıııl.ıtı 
ölçüsünde pansıvonlu okullaıda baııııdnılmakiadır 2002-2003 eğılmı-oğıelım \ilnida lise 
pansıyonlaı ıııın doluluk oranı %67 iken. 2006-2007 öğretim yılında buoıaıı %91'leı se\ıve-ıne 
ulaştııılmıştır Pansıvonlatın kapasitesi de 41000 den 62 00Û'e yükselmiştir Okuma mık mı 
bulunmayan ve okuma arzusunda olan her öğrenciyi Bakanlığımız pansivoiil.iiinil.ui 
yaıaılandııma cihetine gitmektedir Bu tek oğıeııcınm bile eğitim hakkından joksun hıı.ıkılm ısı 
kabııi görecek bıı dikimce değildir 

u h/ıkı alt yapısı jeteısız. aıaç gereç ve donanımlaıı vetercınce liulunm.iv.in n -ık 
kimya, bıvolou bılgısajaı laboraluaıı ve kütüphanesi olmayan, yeteılı savıda bıanş oğlumun 
bulunınavaıı veva oüıetmenlcıı atandıkla* ı \ et leşim bııınıleıınde ev bulamadıktan ıçııı minim 
olan. okul bıımuleıınden bık bir yüksek öğretim kurumuna jcılcşenıedıkleıı tespit cılıluı ve 
nulus azlığı nedeni;le \etennce öğrenci bulamayan 22 lise 2006-2007 oğıetım jılıııd.ııı ıimııeıı 
kademeli okııak eğilim oğıetıme kapatılmışın 

Bu okuliaı vaiılılığa donıışıuıulecek olsa bile jeterınce öğrenciyi bulamayacak vcıle.mı 
birimlerindeki okullaıdn 

Bılgıleııni7c aız edenin 
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TBMM B 19 15. II .2006 

4 - İzmir Milletvekili Serpil YILDIZ in ıtırım ilacı kullanımına ilişkin sorusu ve Tarım ve Ko-
yışlerı Bakanı Mehmeı Mehdi EKER in cevabı (7/17794) 

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdak i so ru l a r ımın iç tüzüğün 9 6 m a d d e s i n t i s t inaden T a r ı m Bakan ı Sayın 

M e h m e t M e h d i E K E R taraf ından yazıl ı o la rak cevaplandı r ı lması h u s u s u n u a r z ede r im 

Saygı lar ı m id 

S e r p i l Y I L I } I Z 
İ z m i r Mi l l e tvek i l i 

S O R U L A R : 

1-Ülkemizde y ı lda n e kadar tar ım ilacı tüke t i lmekted i r? T a r ı m d a kul lanı lan bu 
ilaçların m e n ş e i ned i r , ne re l e rden geliyor ve nere lerde , k imlere , nasıl sa t ı l ıyor ' ' 

2 U l k e m ı / d e kayı t d ış ı (kaçak, şahtı.) hayvan ve bitki sağl ığı ve yet iş t i r i lmesine 
y tın elik i l aç . Bitki B u y u m e Düzenleyic i ler i , hayvansal b e l e m e y i teşvik edıcı /azdırıcı 
h o r m o n l a r kul lanı l ıyor m u ' Kul lanı l ıyorsa miktarı nedi r v e bunu ö n l e m e k ıçm aldığınız 
tedbir ler ne l e rd i r 9 2 0 0 5 ve 2 0 0 6 yı l ında bu yolla ele geçen ilaç miktar ı n e kadard ı r ' ' 

3 Bitki sağl ığı v e yet iş t i r ic i l iğine da i r i laçlar reçete ile m ı satılıyor1? Sat ı lmıyorsa 
neden ' ' B u i laçların sat ı ld ığı yer ler in mesleki egı t ım zorunlu luğu ned i r ' ' Var olan bu salıa 
yer le r in in mesleki eğ i t im dağ ı l ım o ram nedir ' ' 

H a y v a n s ağ l ı ğ ına yönel ik ilaçların satışı nere lerde yap ı lmak tad ı r ' ' B u yerlerin mesleki 
eğ i l im bzcl l ıg! n e d i r 7 Öze l l i k l e arıcıl ık ta ruhsat amaçları d ış ında i laç ku l lan ı l ıyor m » ' Bunlar 
nasıl sa t ı l ıyor v e y a nasıl reçe le e d i l i y o r ' 

4 - Bitkisel veya hayvansa l orijinli gıdalar , pazara s u n u l m a d a n önce ilaç ve 
benzer le r in in kal ınt ı lar ı y ö n ü n d e n teknik ve Ölçülebilir bir dene t imden geç iyor mu"7 Bunun 
için yeterli akrcdı le o lmıuj l abora tuar la r ımız var m ı ? Varsa bunlar ın mayısı nedi r ve nere lerde 
kuru lu bu lunmak tad ı r l a r ' ' 

6- 20O5/2006 ( 9 ayl ık d ö n e m ) yı l ında yurtdış ına ihraç edi len b i tk ise l ve hayvansal 
ü rün le r imizden , ıl.ıç, rezudı ı kalıntısı veya standart dışı bulunan ne kadar ı g e n iade edi lmişt i r ' ' 
B u n d a n d o ğ a n m a d d i za ra r n e k a d a r d ı r ' 

7 - insan sağ l ığ ına zararlı bu lunup ihracat tan geri dönen v e y a iç p iyasa da pazara 
sunu lmas ı sakınc.ılı b u l u n a n ürünler imha mı edi l iyor? Bunlar ın iç p iyasada satışı nasıl 
engelleniyor"7 

8- Daha u c u z o l d u ğ u için menşei b i l inmeyen kaçak (arım i laçlar ına yöne len çiftçimizi 
bu ilaçları k u l l a n m a m a s ı ı ç m madd i bak ımdan des tek leme) ı düşünüyor m u s u n u z ' ' 

TC 
T A R İ M V E K Ö Y İ Ş L E R İ B A K A N L I Ğ I 

Strateji Gel i ş t i rme Başkanl ığ ı 

Sayı B 12 0 S G B 0 0 3 - 2 1 1 - ' - ı l ' 7 [ 14 KASIM 2006 
K o n u Yazı l ı Soru Ö n e r g e s i 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M l L L E l M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

tlgı 16 10 2 0 0 6 t a n h l ı v e K A N K A R . M D A 01 0 G N S 0 10 0 0 0 2 - 7 / 1 7 7 9 4 - 2 S 9 8 7 / 6 0 4 9 9 
sayılı yazı 

İlgi yazı e k i n d e a l ınan i z m i r Mil le tveki l i Serpil YTLDIZ ' a ait 7 /17794 e sa s no lu yazıl ı 
soru ö n e r g e s i n e i l işkin B a k a n l ı ğ ı m ı z görüşü ek t e sunu lmuş tu r 

Bi lg i le r in ize a ı z e d e r i m ,*-"7 , 

M e h m e t M e h d i E K E R 
B a k a n 

E K 
1) G ö r ü ş 7 / 1 7 7 9 4 
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TBMM B: 1» 15 . 1 1 . 2006 

YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge sahibi: Serpil YILDIZ 
İzmir Milletvekili 

önerge no : : 7/17794 

SORU l)Olkemızde yılda ne kadar tarım ilacı tüketilmektedir7 Tarımda kullanılan bu 
ilaçların menşei nedir, nerelerden geliyor ve nerelerde kimlere nasıl satılıyor7 

CEVAP I) Ülkemi ide yılda ortalama 3 S-40 bin lon ot varında zirai mücadele ilacı 
tüketilmektedir Bu ilaçlar çoğunlukla AB Ülkeleri, ABD, Çın, Hindistan ve Japonya'dan ithal 
edilmektedir ithal ve imal edilen ilaçlar firmaları vasıtasıyla Bakanlığımızca verilen bayilik 
izin belgecine sahip zirai mücadele ilaç bayileri kanalıyla satılmaktadır 

SORU 2)0lkemıze kayıt dışı (kaçak, sahte) hayvan ve bitki sağlığı ve yetiştirilmesine yönelik 
ilaç. Bitki Büyüme Düzenleyicileri, hayvansal beslemeyi teşvik edici/azdıncı hormonlar 
kullanılıyor m u ' Kullanılıyorsa mıktan nedir ve bunu önlemek için aldığınız tedbirler nelerdir7 

2005 ve 2006 yılında bu yolla ete geçen ilaç mıktan ne kadardır7 

CEVAP 2) Ülkemize kaçak yollarla girebilecek olan zirai ilaçların girişinin, önlenmesi için 
İçişleri Bakanlığı, Gumruk Müsteşarlığı gibi ilgili Kamu kurumlan nezdınde gerekli 
girişimlerde bulunulmaktadır 
Bakanlığımız konuya gereken hassasiyeti göstermekte olup, kaçak ilaçların yurda girmemesi 
ve çiftçilerimizin mağduriyetinin önlenmesi için gereken tedbirlerin alınması hususunda söz 
konusu kurumlar ile sürekli irtibat halindedir 
Ayrıca Tanm II Müdürlükten, mevcut zirai mücadele ilaç bayı kontrollerinin sı ki aştın İması 
ve bu gibi kaçak ılaçlann tespiti halinde derhal yed-ı emine alınarak ilgili bayiler hakkında 
Yönetmelik hukümlencun uygulanması hususunda da talımatlandınlmaktadır 
Ülkemizde ruhsatlı anabohk (beslenmeyi teşvik edici) hormon bulunmamaktadır 
Hayvanlarda anabolızan amaçlı kullanılmaya müsait hormon ve benzen etkiye sahip 
maddeleri belirlemek ve bunlann insan gıdası elde edilebilen hayvanlara uygulanmasını 
yasaklamak veya kullanım şartlarını belirlemek amacıyla "Gıda Değeri Olan Hayvanlara 
Uygulanması Yasaklanan ve Belli Şartlara Bağlanan Hormon ve Benzen Maddeler Hakkında 
Tebliğ" (19 06 2003 tanh-25143 sayılı resmi gazete) yayınlanarak yürürlüğe konulmuştur 
Bu Tebliğ kapsamındaki maddelerin gıda değen olan hayvanlara. Bakanlıkça izin verilmiş 
amaçlar dışında, uygulanması yasaktır Bu sebeple, söz konusu maddeleri içeren ruhsatlı 
müstahzar! an n etiket dışı kullanımına da aynı tebliğ ılc yasaklama getirilmiştir 
Söz konusu tebliğin 13 maddesi gereğince. Bakanlıkça ruhsatlı olmayan bu çeşit ürunlenn 
imalı, ithali, kullanımı ve piyasaya arz edilmesi ile hayvanlara uygulanması yasaktır 
Dolayısıyla gıda değen olan hayvancılık sektöründe büyüme teşvik edici hormon ve benzen 
maddelerin yasal olarak kullanımı kesinlikle mümkün olmadığı gibi 2005—2006 yıllannda söz 
konusu ılaçlann kaçak olarak kullanımına dair herhangi bir ihbar gelmemiş olup, yapılan 
denetimlerde de gelişim arttırmak amacıyla kullanılması muhtemel kaçak hormon 
preparatlarma rastlanılmamıştır 

SORU 3)Bıtkı sağlığı ve yetiştiriciliğine dair ilaçlar reçete ile mı satılıyor7 Satılmıyorsa 
neden7 Bu ılaçlann satıldığı yerlenn mesleki egıtım zorunluluğu nedir7 Var olan bu satış 
yerlerinin mesleki eğitim dağılım oranı nedir7 

Hayvan sağlığına yönelik ılaçlann satışı nerelerde yapılmaktadır'' Bu yerlenn mesleki eğilim 
özelliği nedir? Özellikle ancıtık ta ruhsat amaçlan dışında ilaç kullanılıyor mu 7 Bunlar nasıl 
satılıyor veya nasıl reçete ediliyor? 

CEVAP 3)Ülkemızde sıstemık granül ilaçlar ile fiımıganllar reçete ile satılmaktadır Tavsiye 
dışı ilaç kullanımının önlenmesi amacıyla ilaç uygulama]annın kontrolü büyük önem arz 
etmektedir Ancak tavsiye dışı kullanımın önlenmesinde reçete sisteminin tek başınd bir 
çözüm olmadığı da aşikârdır Nitekim gelişmiş ülkelerdeki uygulamalar incelendiğinde de 
reçetelı sistemin etkinliği konusunda kabul edilmiş örnek bulunmamaktadır Yanı gelişmiş 
ülkelerde de bu sistem kullanılmamaktadır Bu sebepte Ülkemiz koşullan da göz önüne 
alındığında bu aşamada tanm ilaçlarının tamamını kapsayacak şekilde reçetelı sistemin 
uygulanması mimiktin görülmemektedir 
Bakanlığımızca ruhsatlı bulunan zirai mücadele ilaçlarının satışı, 6968 sayılı Zirai Mücadele 
ve Zirai Karantina Kanunu ile bu kanuna bağlı olarak çıkanlan 21 8 1996 tarih ve 22734 
sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Zirai Mücadele Ilaçlannın Toptan ve 
Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik hükümlen uyannea, zirai 
mücadele ilaç bayıılen tarafından yapılmaktadır Söz konusu yönetmeliğin bayii ve 
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toptancılarda aranacak şartlan arasında Ziraat Fakültelerinin Bitki Koruma Bölümünden 
mezun olmuş ya da bıtkt koruma dersi almış Ziraat Mühendisi olmak hükmü yer almaktadır 
Aynca, Veteriner ilaç satışı yetkisi perakende olarak 01 03 2001 tanhlı ve 24338 sayılı 
Resmi Gazele'de yayımlanan 28 02 2001 tanhlı ve 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanunu "na 
göre veteriner muayenehanelerine, 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun'a göre 
eczanelere ve toptan olarak 984 sayılı Ecza Ticarethaneleriyle Sanat ve Ziraat İşlerinde 
Kullanılan Zehirli ve Müessir Kimyevi Maddelerin Satıldığı dükkanlara Mahsus Kanun'a 
göre Ecza Depolarına verilmiştir 

SORU 4) Bitkisel veya hayvansal orijinli gıdalar, pazara sunulmadan önce ilaç ve 
benzerlennın kalıntıları yönünden teknik ve ölçülebilir bir denetimden geçiyor m u ' Bunun 
için yeterli akredne olmuş laboratuarlarımız var m ı ' Varsa bunların sayısı nedir ve nerelerde 
kumlu bulunmaktadırlar' 

CEVAP 4) Hayvansal orijinli gıdalar arasında yer alan kanattı hayvan ve etlen, su Urunlen, 
çığ sut ve balda 2000 yılından itibaren Ülke Üretim rakamları esas alınarak oluşturulan yıllık 
denetim programlan ile veteriner ilaçlan ve bulaşanlar açısından denetim yapılmaktadır Bu 
denetimler, 19 Ocak 20O5 tarihinden itibaren "Canlı Hayvanlar ve Hayvansal Ürünlerde 
Belirli Maddeler ile Bunların Kalıntılarının İzlenmesi İçin Alınacak önlemlere Dair 
Yönetmelik" hükümlerine göre yürütülmektedir Ankara, İzmir ve İstanbul illerinde bulunan 
Bakanlığımızın 1 tlık, Bornova ve Pendik Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitü 
Müdürlükleri ile Ankara ve tzmır İl Kontrol Laboratuar Müdürlükleri analizlerde görevli olan 
labo ratuarl ardır 
Bitkisel orijinli gıdalarda peslısıt analizleri ile ilgili olarak. Bakanlığımıza bağlı 39 11 Kontrol 
Laboratuar Müdürlüğünden izmir, Denizli, Antalya, Mersin, Samsun, Ankara, istanbul, 
Kocaeli, İsparta, Tekirdağ, Van, Hatay, Trabzon II Kontrol Laboratuar MudUrlUklen ile Bursa 
Gıda Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde peslısıt analizleri yapılabilmektedir 
Akredıtasyon konusu ile ilgili olarak. Bakanlığımıza bağlı laboratuarlardan Ankara, İzmir, 
İstanbul, Mersin, Antalya, Samsun, Ordu, Giresun İl Konlrol Laboratuar Müdürlükleri, Bursa 
Gıda Kontrol ve Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile Etlik Merkez Veteriner Kontrol 
ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü akredıte edılmışlır Konya, Gaziantep, Trabzon, Tekirdağ, 
Kocaeli il Kontrol Laboratuar Müdürlükleri ılc Bornova ve Pendik Veteriner Kontrol ve 
Araştırma Enstitüsü Müdürlüklen ise akredıte olmak üzere çalışmalarını sürdürmektedir 

hOKU 5) 2005/2006 ( 9 aylık dönem) yılında yurtdışına ihraç edilen bitkisel ve hayvansal 
ürünlerimizden, ilaç, rezudü kalıntısı veya standart dışı bulunan ne kadarı gen iade edilmiştir' 
Bundan doğan maddi zarar ne kadardır ' 

SORU 6) İnsan sağlığına zararlı bulunup ihracattan gen dönen veya iç piyasa da pazara 
sunulması sakıncalı bulunan ürünler imha mı ediliyor'' Bunların iç piyasada satışı nasıl 
engelleniyor? 

CEVAP 5-6) Ülkemizin toplam tarımsal ürün ihracatı dikkate alındığında kalıntı vb 
nedenlerle geri iade edilen ürün mıktan önemsiz seviyelerde kalmaktadır 
İhracattan gen dönen ürünler Türk Gıda Kodeksine göre değerlendınlmekte, uygun olmayan 
Urunlenn yurtiçi piyasaya girmesine müsaade edilmemekledir 

SORU 7) Daha ucuz olduğu için menşei bilinmeyen kaçak tanm ılaçlanna yönelen çiftçimizi 
bu ilaçlan kullanmaması için maddi bakımdan desteklemeyi düşünüyor musunuz ' 

CEVAP 7) Tarımsal ürünleri zararlılardan korumak amacıyla mücadele çalışmaları Zirai 
Mücadele Teknik Talimatları'nda belirtilen tavsiyeler (hangi etmene karşı hangi ilacın, ne 
dozda, ne sıklıkta kullanılacağı ve son ilaçlama ile ha^al arasında geçmesi gereken süreler) 
doğrultusunda yürütülmektedir Üreticilerin kullandıkları tanm ilacının yanlış kullanılması 
halinde yaratacağı olumsuzlukları bilmesi doğru ilacı kullanması açısından önemli 
olduğundan doğru ilacın, doğru dozda kul lanı İmasını sağlamak ve mücadele çalışmalarını 
yürütürken çevreyi olumsuz etkilemeyi önlemek için ise üretici eğitimleri sürdürülmekledir 

- 4 0 1 -



TBMM B. 19 15.11. 2006 
5 - hmır Milletvekili Enver OKTEM m OKSye ve ortaöğretim kurumlarına ilişkin sorusu ve 

Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK in cevabı (7/1 \ 

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK, tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını talep edenm 

Saygılarımla 

'Enver OKTEM. 
izmir Milletvekili 

1 2002 yılından bu yana ve yıllar itibariyle Orta Öğretim Kurumlan Öğrenci 
Seçme ve Yerleştirme Sınavına kaç öğrencimiz katılmıştır' 

2 2002 yılından bu yana ve yıllar itibarıyla kaç öğrencimiz Anadolu ve Fen 
Liselerine yerleştirilmişlerdir' 

3 Ülkemizde kaç adet Anadolu ve kaç adet Fen Lisesi bulunmaktadır? Bu 
okulların kontenjan miktarı nedtr? 

4 Anadolu ve Fen Liselerinin kontenjan miktarlarının düşürülme nedeni nedir? 

5 Ülkemizde kaç adet özel Lise bulunmaktadır'' 

6 2002 yılından bu yana ve yıllar itibarıyla kaç öğrencimiz özet Liselerde 
eğitim görmektedir? 

7 Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavım kazanarak 
Anadolu ve Fen Liselerinde eğrtım görme hakkı kazanan 5000 öğrencinin 
haklarının verilmediği ve bu öğrencilerin imam Hatip Liselerine 
yönlendirildikleri söylenmektedir Bunlar doğru mudur? Doğru ise bu 
öğrencilerin hakları neden ellerinden alınmıştır? 
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T.C. 
MILLÎ EĞITIM BAKANLIĞI 

Strateji Gelıştııme Başkanlığı 

Sayı B080SGB003O603 l l / ^ f ? ? - % fy 2<ıf>ft 
Konu Som Oneıgesı 

TÜRKİYE BUVUK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi 16 10 2006 laııhh ve A 01 0 GNS 0 10 00 02-25984 <ujılı >a/ı 

Iznııı Milletvekili Sajın Enver OKTEM'ın, 'OKS've ve ortaöğretim kunımkuma 
ilişkin" İlgi \ azı eki 7/17888 esas numaralı >azılı soru önergesi incelenmiş» 

1 Orta Oğıetım Kurumlan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı'na 2002 Mİmda 
548455 2001 vıİııı 600 289 2004 vılında 634 787 2005 vılında 768 696 ve 2006 Mİmda 
725 652 oğıenu knılmıştıı 

2 2002 vılıııdan bu vana jıllar itibarıyla Anadolu ve fen lıseleııne vulcsiıııien 
oğıencı savılan aşığıdakı tabloda\eıilmiktir 

Y.llaı 
Resmî fen lısclcn (2004 
ve soması ten ve sosval 
bilimler lisesi) 
üzel fen lıseleıı (2004 ıcm 
özel (en lıselen ve özel 
Anadolu meslek lisesi) 
Anadolu liseleri 

2002 

4192 

4281 

45 460 

2001 

4 60S 

1 793 

51071 

2004 

4 896 

4 639 

S5 1Ü8 

2005 

5 712 

2 909 

118 910 

2006 

5 784 

12&8 

100 198 

TOPİ \M 

2 s 192 

IS'JIO 

170 S27 

3 2006-2007 oğreiım yılı itibarıyla 796 Anadolu lisesi ve 77 luı IIM.Ü 
bulunmaktadır Bu oğıetım vılmda Anadolu liseleri ıcm 99 790 ve fen lıselen um de 
S 880 kontenjan avıılmıstır 

4 Soz konusu liselerde kontenjanla düşürülmemiştir 
5 6 KoıımU ilgili 2006 2007 öğretim \ılı istatistik I en ne ilişkin sun. t lı mı/ 

sonuçlanmamı şiir 
2005-2006 ngruım yılı ıtıbarıvla ülkemizdeki ozcİ lise savısı 650 olup û/el liseli ide 

2002 2001 «jetim vılmda 52 875. 2003-2004 oğıetım vılında 51 568 2OO4-20O-> ojıunn 
j ılıııdd 71 251 \c 2005 2006 oğıetım vılında da 76 670 oğıeııcı ogıemm gormuştuı 

7 Soz konusu sınav sonucu tum adaviaıın birinci ve ikinci (etcıh döneminde 
yaptıkları tcıcıh dikkate alınarak, puan üstünlüğüne goıe verleştuılmelerı \ ıp>ılmısııı 
Ada\ lamı heılıangı bir kurum turunç yonlendırılmelen mumkun değildir 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Slıateıt Gelirlime BaskanlıjŞı 

S.ıyj D (İR 0 RGB 0 01 1)6 03-1 1' '>nK, 

Konu Soıu Öııcıgcsı 

Ancak. lı.ı/ı oğıcııcıleıın çeşitli nedenlct !e kazandık kın okıılkır.ı k.ıvtıını 
yaptıımamaljı ı ncdcnıv le bu okullarda açık kontcnıanlar oluşnuktj olup soru oııcı ••cın<le 
ver alan. OKS sınavını kazanarak Anadolu ve l'eıı liselerinde eğitim goımc hakkı ku-.ııun 
öğrencilere "lıaklaııııııı verilmediği' ıljdesınııı gerçekle ilgisi bu I un m .im ak ta d ir 

Bilgi İçimize *ıı/ edenm 

6.- Zonguldak Milletvekili Harun AKIN'm, Ereğli iş Geliştirme Merkeziyle İlgili bazı iddiala
ra dışkın sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Alı COŞKUN'uıl cevabı (7/17909) 

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki soruların Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Ali COŞKUN 
tarafından Anayasa 'n ın 98 inci TBMM içtüzüğü'nün 96 inci maddeleri uyarınca 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Ereğli (Zonguldak) İş Geliştirme Merkezi ( E R İ Ş G E M ) , Dünya 
Bankası 'nın finansman desteği sağladığı ve K O S G E B ' i n desteklediği, Belen 
Sanayi Sitesinde 3200 m2 alan üzerinde kurulu ve 30 İşlikten (imalathane) 
oluşan bir kuruluştur. 

Bu bağlamda; 

1- K O S G E B ' i n desteklediği bu merkezde fiilen faaliyet gösteren kaç İşyeri 
vardır? Fiilen faal olan işyeri sayısının 6-7'yi geçmediği söyleniyor. Bu doğru 
mudur? ı 

2- Bir tersanede taşeron olarak çalışan bir firmanın 85 elemanı E R İ Ş G E M ' d e 
faaliyetteymiş gibi gösterilerek E R İ Ş G E M ' İ n bu insanların sırtından K O S G E B 
\ e Dünya Bankasından ayrıca yüksek paralar aldığı, ancak bu işyerinin hep 
kapalı olduğu söylenmektedir. Bu İddia doğru mudur? 

3 - E R İ Ş G E M kapsamında bulunan firmalara verilen eğitimlerin ücretsiz olması 
geıekııken, bu fil maların eğitim için borçlandırıldıklan doğru mudur? 

»iç. Dr. Hüseyin < f.I.IK 
M i t l i ' I T n ı t ı m R o l . n.*. «^* 
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4- KOSGEB' ı ı ı \ermeyi İddhhut ettıgı 4 000 Y İ L , tum yukumlulukleı yerine 
getıı ilmesine k<ıışm n ı tm hak salııplcıınc ödenmem ek tedıı9 

5- Eıeğlı 'de Halk Fğıtım Merkezinin kuıduğu \ e "As K a y n a k " ile "Ereğ l i 
Demir ve Çelik Fabr ıkas ı"n ın desteklediği bir kaynak kursu akılmış ve 
dolayısıyla bu kuıs, f-reglt'de kurulan tersaneler için de iyi bir fırsdt yaratmıştıı 
Kurs, bedelsin olarak kursiyerlere kaynakçılık eğitimi vermektedir 
E R I Ş G E M ' ı n bu kursu siyası kanallarla kapattırmaya çalıştığı, cunku 
E R I Ş G E M ' m de bir kaynakçılık kursu açmayı, ancak bu kurs için adanı başı 
500 -YTL kayıt parası almayı planladığı iddiası doğru mudur1? 

6- ERİŞ G E M kapsamındaki işliklere, maddi destek olarak bazı işyerlerine 
hammadde bedeli kadar, maksimum 10 000 YTL ödenmiştir Verilen bu paraya 
aylık %1 2 faiz ve %S hizmet bedeli uygulanmış mıdır'' Bu kadar ağır bir malı 
yükle bu firmaların desteklendiğine inanıyor musunuz' ' Maddi destek olarak 
verilen bu para, gen alındıktan sonra nasıl ve nerede değerlendirilmektedir'? 

T.C 
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği 

SAYİ : B 14 0 BM 0 00 00 0 2 - 6 5 5 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

10 11 2006 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞİ'NA 

İLGİ: 16 10 2006 tarih ve A 01 0 GNS 0 10 00 02-7/17909-26091/60756 sayılı 
yazınız 

Zonguldak Milletvekili Harun AKIN'ın 'Ereğli iş geliştirme merkeziyle ilgili bazı 
iddialara ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği (7/17909) esas nolu yazılı soru 
önergesine ilişkin cevaplarımız ekte takdim edilmiştir 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim 

A\i COŞIfl 
Sanayi ve Ticaret bakanı 

Ek 2 sayfa önerge cevabı 
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ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ SAVIN HARUN AKIN' İN 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ 

CEVAP-1 
Freğlı IŞGEM (ERİŞGEM), Dünya Bankası tarafından desteklenen Özelleştirme Sosyal 
Destek Projesi kapsamında kurulmuş olup, KOSGEB Zonguldak Merkezi ve ERİŞGEM 
arasında yapılan sözleşme çerçevesinde 28 10 2004 31 12 2005 tarihleri arasında proje 
fonları ile desteklenmiştir 

Ereğli IŞGEM' de KOSGEB Uzmanları ve Proje danışmanları tarafından 14 Ağustos 2006 
tarihinde yapılan inceleme gezisinde de tespit edildiği üzere, 18 işletme faaliyet göstermekte 
olup bunlardan o anda açık oları 16 işletme sahibi ve çalışanları ile gonı şu I muştur O anda 
açık olmadığı görülen 2 işletme için IŞGEM yönetimi tarafından "soz konusu işletme 
çalışanlarının dışarıda iş yapmak üzere firmadan ayrıldıkları" şeklinde açıklama yapılmıştır 

Ekte verilen KOSGEB Zonguldak Bölge Sanavı Geliştirme Merkez Mudurluğu'nun 01 Kasım 
2006 tarih ve B 14 2 KSG 4 67 30 00-201 46-401 sayılı yazısı ve ekinde, faal durumda olan 
18 firmanın isimlen belirtilmektedir (Ek 1] 

ERİŞGEM'ın 26 10 2006 tarihli raporunda da 18 girişimci firmanın \arlığı tevıt 
edilmektedir (Ek 4) 

CEVAP-2 
Soz konusu ışleıme (Uslular Gemi İnşa San Tıc Ltd Ştı) ERİŞGEM bünyelinde 11 OS 2005 
tarihinde kurulmuş olup, proje suresince ışletmeve ve çalışanlarına ilişkin her turlu ya^al 
belge KOSGEB'e gönderilmiştir işletmeye dışkın belgeler dosyalarında meıcuttur Avrıca 
ERİŞGEM taalışet raporları incelendiğinde, 85 çalışanın sürekli olaıak çalıştırılmadığı, alman 
kısa sureli işlere paralel olarak çalıştırıldığı ve toplam istihdamın 85 adam-aya oranla daha 
duşuk gerçekleştiği görülmektedir Belirtilen işletme 04 10 2006 tarihinde, tersanelere daha 
yakın bir yerde faaliyetlerine de\am etmek üzere ERİŞGEM' den mezun olmuştur 
Mezuniyet dilekçesi ve ERİŞGEM Yönetim Kurulu kararı ekte verilmektedir (Ek 2, Ek 3) 
ERİŞGEM'ın Adı geçen firmanın istihdam sayısına ilişkin açıklaması (Ek 4) ve KOSGEB 
Proje kayıtlarında mevcut Firma/Çalışan Takıp Çizelgesi (Ck 5} ekte verilmektedir 

CEVAP-3 
IŞGEM' 1er bağımsız tüzel kişilik olarak kurulmakta olup, belıılı surelerle kamu 
kaynaklarıyla desteklenmektedir Bu surenin sonunda IŞGEM' lerın kendi gelirleri ile 
giderlerini karşılama kapasitesine ulaşması beklenmektedir Bu çerçevede girişimci firmalara 
sunulan eğitim, danışmanlık pazarlama vs hizmetler için ücret talep edilmesi IŞGEM 
kavramına ve proje tanımlarına aykırı bir uygulama değildir 

Nitekim. ERİŞGEM le KOSGEB Zonguldak Merkezi arasında yapılan sözleşme ekinde yer 
alan iş planında (SGEM firmalarına verilen eğnim ve danışmanlık hizmetlerinden, 2 yıldan 
itibaren, katkı payı alınacağı belirtilmektedir Bu durum, IŞGEM" de yer alan firmalaıla 
yapıları kıra sözleşmesinde de belirtilmektedir 

ERİŞGEM yönetiminin Ek 4 de yer alan 26 10 2006 tarihli raporunda (Rapor Madde 3) 
Eğitim hizmetleri iç m ücret alınmadığı, ancak firmaların her biri için özel olarak "iş planı' 

hazırlamak üzere özel bir firmadan danışmanlık alındığı ve danışmanlık ücretinin firmalara 
yansıtılmasının kararlaştırıldığı ancak kıracı firmaların ekonomik durumu goz ongne alınarak 
ücretlerin IŞGEM bütçesinden karşılandığı belirtilmektedir 
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ERIŞGEM-KOSGEB arasında yapılan sözleşmeye göte, kıracı firmalardan hizmet bedeli 
alınması durumunda ilgili belgelerin KOSGEB'e gönderilme zorunluluğu yoktur Bu nedenle 
KOSGEB dosyalarından bu çerçevede belge mevcut değildir 

CEVAP-4 
ERİŞGEM'de faaliyet gösteren 18 işletmeden 12 işletmeye KOSGEB tarafından Yeni 
Girişimci Desteği verilmiş olup beş firma yasal prosedürü yerine getiremediği için soz konusu 
desteği alamamıştır Bir firmanın desteği ise 01 II 2006 tanhı ıtıban ile, ödenme 
aşamasındadır KOSGEB Zonguldak Bölge Sanayi Geliştirme Merkez Mudurluğu'nun 01 
Kasım 2006 tarih ve B 14 2 KSG 4 67 30 00-201 46-401 sayılı yazısı ve ekinde Yeni 
Girişimci Desteği ödemelerine ilişkin bilgi yer almaktadır (Ek 1) 

CEVAP-5 
Halk Eğitim Merkezinin kaynakçılık faaliyetleri KOSGEB'ın yetki ve bilgi alanı dışındadır 
Bilindiği üzere bu tur sertifikalı kursların yapılması Milli Eğilim Bakanlığının iznine tabıdır 
ERIŞGEM kendi kaynak kursu için bu izni alabildiğine göre, farklı 2 kurumun eğilim vermesi 
konusunda Bakanlıkça bir sakınca görülmediği kanısı uyanmaktadır ERIŞGEM' in 
26 10 2006 tanrılı raporunda (Rapor Madde 5), yer alan açıklama (Ek 4) de verilmekledir 

CEVAP-6 
Ddnya Bankası tarafından belirtilen esaslara göre her IŞGEM bütçesine 50 000 USD' lık fon 
aktarılarak fonun kısa sureli işletme sermayesi olarak girişimcilere kullandırılması 
öngörülmektedir Bu fonların (+) reel faiz ile verilmesi esastır Bu konuda Projede görev alan 
ulusal danışman, hizmet bedeli talebine dayanan ve Dünya Bankası kriterlerine uygun bir 
model hazırlamışın- Model, 02 05 2005 tarihinde gerçekleştirilen eğitimle ERIŞGEM 
yetkililerine aktarılmıştır ERIŞGEM' in 06 10 2006 tanhlı raporunda ERIŞGEM Döner 
Fonundan yararlanan girişimcilerin listesi sunulmaktadır (Ek 6) 

7 C 
hJÇUK Vfc ORTA OLÇS.<J SANAYİ GE'JS'IP-ME V= Oct,ÎE.-l_::.ıl£ SCi-fcJI 3 A - } : ( A N L S C / ' 

Z o n g u l d a k Bo lgo Sanay i Ge l i ş t i rme Ma-kaz '«1gdı.rıii.Ju 

Savı : B İ4 2 KSG 4 67 30 0 0 - 2 0 1 46- 0 4 0 ' Q 1 \tm tKiB 

Kıma : Ereğli İş Geliştirme Vlerkezı 

KOSGEB 
GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZ MUDURLUCU 

1l"i 31 Ekim 2C0Û tjrıh B 14 2 KSG0 09 00 00 - 159-42S1 iavılıyjz.nı/. 

l ly 'de kayıtlı yj^ını/j istinaden Züngııldafc Milletvekili HJITT \KIN ı.ır-jıİnJ.ın Enı^lı Is 
Ceıı-tımıe Merkezi (ERl'îGEM) h.ıkkırda verilen soru uncrsj-sir.il.." ver .ıkın iıuıusljrd.ın Me>',v 
M-ıHr!uğumu£U ilgilendiren Yom GırışınKi Deslegı ile tlyııı a^ı'ılar.'Jl.ıı ekte «crs'eıî ubıou.ı y-ir 
.ılıiMkudı.- KOSGEB Destekler1 't önetmeliği ve YoncrjjCM jcrtğıııı-ı; .sÜSGE.3 <r ; e. h.ın;:ı bir destek 
ivin Jjhhut verilediği nulunıunu/ ultif ekteki Ublodan dj vjurı.!e...jı u/..«e . 2 .lüot ijklrıe önergenin 
vcnV m '.ınl'ier. <>ıu.e bu desukieit v trı<rıjnmı>ı<r 5 Jdeı .İİL-1 menin J_ . . IL! -._hh ıı.evA„ı' i\ı kümleri 
duvjru'luıııııdj rcddedılm.liır ve I aU-l ı^ıelme'iın odo.r<- ıj!ı.;"'e-! ısv" ı ' u . v ı .'ı^ev.iud.r Soru 
ıiL-e-ı-ı. vır.de yer ıhn diğer'lususl.iM ılı^k'iı b.ljjı 14 Aürslos 2006 l.ifnh - l î^Cı .M l.-krtı.. Ln-ekıpe 
ve ' jiıa Z'yaretlcrı Cdztem Rjn<ıru"ııda yer jlm.ıkl.uiır _,• 

' - / / / . . / (3tı'.lonnı.ı ve gcrejiKi j - a ı c ı m , • / • / / , • / 

EK Tablo 
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Ookoratyon 
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Isıcam İmalatı 
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İmaljiı 

ttaklna parçalan "O Oiû 
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Kalite Ydncüm Sistemleri 
DamgmarJığı, Metal Iştema 
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Mobilya İmalatı ve 
Dekorasyon 

: »ı?» 

Açıklama 

Ctfemssl Yapıldı. (Ağu«tos-ÎOC6) 

Ödemesi Yapıldı. !Agustos-ICC6) 

Cdsmasl rjpıldı. (ACustO3-30CG) 
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UunJurduau vo son dönümlerde ERİŞCcM 
bünyosinduki ısyurirıln lopah olduğu tespit 
adildiginain 30stok taleol redde ! Um Is tir. 

felölmonln kur.lusu desteflo ia^vuııı ranl-l 
lııb ıtriyle bir yılkK sargyl açmamış elması 
gerekir krltorlno uymacığt ıç'n dasıcK talcEs 
reddedilmiştir, (bajvur j 1 yıllık süre 
dolduktan 33 gOn sonra yapılmısCr.) 

fslatmonln mevzuata uygun dEStak (jıooi.iın 
olmaması va YJnl Clrüjımcl Oostoğl Vlılslerı 
Memnuniyeti Ankoı f o jm undaki ilaılolo-l 
ncdenıyto komisyon kanrıy'a rs^dtf^.lmlştır 

isletmenin dostek talebinden -janrakl yapmı-î 
olduğumuz İzlememizde, İmalatını 
durduıduğg vo son dönumicrıia £1 igcE: j 
bnnyo-ıln-fckl (»yerinin kapıl! o l d ^ u '.c^pıi 
^ıl.i.j'^ır.djn os^tak Ulacı roidod.l.nıstlr. 

'şlatmonfn İmalat 'sal İye ti olmamağı vo 
Danışmanlık hizmeti veren bir Is'suno olması 
sobeDiyla dastoK ulobl r«ddcdllmlsUc, 

Cdams aşamasındadır, 

1 : -r-f ^ 
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EK 2 

0J.10.HiWi 

fciisgcsi! Yuiu-îıt» Kutulu B^tmİt^na 
Kil/ l TLÜfl 

5! » O Ü ? arfoimic sin,ınıtı liınıa « tek UriMKüs İt ^ i t y n c ı m / a M s k î 'dute 

Cem İnw Sanayi lıurct L:c yi ;aı*.mı altıiûa yiısmaya ba>!am.>:ıır. I'nşgcm'ıti C Blok 

MoTVAi ıtftgîtioc ee;nt pavjijr. aıuU: <fe ârçladıjım iJiyti.tIiinr.idj Kıl/ Fregu 

Icitti '''o: Bı'lı^mk' #:TÎ vjptnn ı^c-Yı; Je sn>o>~ oiarj- :,i o1,™ Ainrnı!,' ,;l:r jlcrık 

riupı!.i[> «HM Kd/ - r ^ ı dıjüiıûkı i o/i." iiUaıruı g'p! )\-\ <,yk k;s.u,.C!Cn,ı.'i: l,ı^:vıı 

ûlarA tekti! ittiğim \e -yım f-'nşgen :-.(!nu<>'i.icM talikte yüıütmcır - ı «IdnjŞi'iiıfcn < 

crt^cfi ' i ; o * V ; rmem 'lobyiîiO dal'- »Jy& İjlfrtfc çVi.îi>vv J;i;ıiiic*aM^ çın 

I-gtı.ıKainu'O"'"*:!1 
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EK 3 
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26 10 2006 EK4 

Zonguldak Milletvekili Sn Harun Akın' ın Sanayi ve Ticaret Bakanı Sn Alı Çoşkun 'un 
yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına verdiği soru önergesinde bulunan maddelere 
bilgi notu 

1 Dünya Bankasının özelleştirme Sosyal Destek Projesi Kapsamında ve Kosgeb' ın 
koordinasyonunda, Ensgem 'de fiilen faaliyet gösteren 18 işlik vardır Mevcut işlikler 
halen açıktır ve çalışmakladırlar 

2 Tersanede taşeron olarak çalışan firma konusunda ise 3 1 0 8 2005 tarihinde 
Enşgem' le sözleşme yaparak Uslular Gemi Tnşa Sanayi Ticaret Ltd Ştı nı kurarak 
02 09 2006 (onhınde vergi levhası çıkartarak Erışgem'ın girişimci firması olmuştur Bu 
firma gemi inşa işlerinde gemi parçalan imalatı ve montajı faaliyet konusunda işe 
başlamıştır Bu arada Kdz Ereğli'deki mevcut tersanelerle de anlaşarak işyeri ErışgenTe 
bağlı girişimci firma statüsünde gemi kaynak ımalaılan yapmıştır. Aynı anda birkaç 
tersanede birden başladığı gemi parçalan ımalaıı ile buyuk bir istihdamı onaya koymuştur 
Uslular gemi gınşımcı firmamız eylül 2005 te 2 bağkurlu 40 ssk'lı çalışanı, ekim 2005 ' te 
2 bağkurlu 52 ssk lı çalışanı, kasım 2005'te 2 bağkurlu "?0 ssk Jı çalışanı, aralık 2005' te 2 
bağkıırlu 75 ssk'lı çalışanı ile projeye istihdam katkısı sağlamış olup tum bilgi ve 
belgelerimiz Zonguldak Kosgeb kanalıyla Ankara merkez Kosgeb müdürlüğüne 
gönderilerek gerekli işlemler uvgulamaya konulmuştur Bu isletmemiz aynı zamanda 
kuçuk ımalaliarıda Enşgenı in işliğinde hmuk ınıalatlan da tersaneler bölgesinde taşeron 
olduğu firmalarda yapmıştır Bu firma kucuk imalatları Erışgem'ın imliğinde yaptığı ve 
montajı için çalıştığı tersanelerde uzun sureli kaldığı için kapalı olduğu söylemi gerçeği 
yansıtmamaktadır 

3 Enşgem kapsamında bulunan firmalara verilen Girişimcilik ve iş Planı Hazırlama 
Eğitimi Zeynetı Bayn Ünal. Muşten llışkılen ve Satış Teknikleri Dr Halil Yıldırım Malı 
Yönetim Gökhan Gokalp, Üretim Planlama ve Yönetim Dr Racı Hoşgor tarafından 
venlmış olup eğitim progı anılarının, bedellen Frışgem tarafından karşılanmıştır 
Enşgem' ın girişimci firmalarından hıcbır ücret a lmmamış oiup, mm katılımcılara da birer 
sertifika venlmıştır 

Girişimci firmalara bu eğilim konusunda hiçbir borçlandırma yapılmadığı gibi 
eğitim esnasındaki ikramlarımız ve toplu yemek giderleri dahi Erışgem'ce karşılanmıştır 
Kosgcb'ten venı girişimci desteği alınabilmesi iç m j ınş ımcı firmaların İş planlannı 
hamlayarak Kosgeb 'e vermeleri zorunlu ıdı Enşgem olarak tum gınşımcı firmalarımıza 
iş Planı Hazırlama Eğitimini Zeynctı Bavn Ünal tarafından 3 günde verdik, ömeklennı 
yaptık \ e bılgrlendnmeyı tamamladık Ancak hiçbir firma iş planını hazırlavamadı 
Enşgem olarak luııı girişimci firmalar adına özel bir danışmanlık firmasıyla görülerek 
bedelini Erışgem'ın ddedığı iş planlanın bedelsiz girişimci firmalara verdik onlarda 
Kosgeb'e başvurdular Kosgeb'le belli bir ödeme planı içerisinde 4 000 Ytl'lık yeni 
girişimci desteğinden gınşımcı firmaları m ızı faydalandırmaktadırlar 

l-nşgem in «pıtını konularında çalışmaları buyuk önem a ı / elınekıeüır 
Zira 13 05 2006'da Sabancı Cenıer da Mesleki ve Teknik tg ı t ımde Politika \n j l ı / t sc 
öncıı lcı konulu « m p o / \ u m d j MDU 26 07 20O6"dj M T B d.ı Mesleki C^mrııuV B.LŞJU 
l l ıkavekrı konulu toplantıda Turkıve de seçilmiş Hl firma arasında bulunan 
bRIŞOLVI'de projeieıını ve faaliyetlerim sunmuştu ı Hor ıkı sempozvunı ISL 
TURKONhLD (Türk Girimim ve l i Duııvası koıntederasvonu) L Rü (fyıtım Rıilıırmu 
Girişimi) Avrupa Komııvonıı Tuıkı je Tenisi kıl iyi Milli Lğılım lîdkanlıgı tnuştı^drl m 
ve genel muduılenmn kalıhmısla geı çek ley m İm ıs olup İs Geliştirme ve Mtsk-kı b git im 
konularında Trı^gcm in aıanan önemiı bir kuıulus olduğunu yosieımekıedıı 

4 İş ^elışurmü merkezinde bulunan gırışımu firmalar K.Oj.jj.eb Yonclmüıüıııe y.on vmı 
•^ııı^ımtı desteyi alabılıı ler 1$ planı lı.uırlavarak venı yııtsııntı desleğıııe müracaat cd^a 
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t<n>(ttv.tlı.r bu destekten Lıvdalanmı^lardıı Halı hasuda IZ lırıııa. -l 000 \ il lık dssi^iiı 
almış butıanmakl.-uiır 

5 Kd t brcüh de Teranelerde *sjnaM Sııclen Or^anı^e Sunavı, Lıdenm JTT2CI özel 
kuııımlar ile kamu kıırumlatında ç"il ıstın I inak u ? c c 5000 k-şılık U M I J U elemanlarına 
ıhtıjnç dmulmaUndır P n ^ e m ohı ık I117 de nitelikli kaMtak^ı elemanı \etışlııerek lal' p 
edilen kaıııakcı eleman ıslıhd umuda bı/ııııdc katkımız olsun istedik Kıvıl. kt,l • Jo ' iu ı ı 
M-tiilırıkiKü 1 İt. ıluılı olarak. kavmakamUk kanalı ile Kı^ıırdıi-uııı ı ırdı o/-l oyreıiıiı 
kurumları kaplamında 625 Savılı s asa üere_ı Viılflı r-imılı hakan hamca ona\ h özel 
ka\ 11 ık .ılık markizim kurduk Gedik Holding =ponsoı olaıak hı/c dt-si^k verdi L ek.rık 
\ ı k kavnayı ıv,tıı 200 ıaaı (7 hal Ut 1 Cazaltı ıMIC.-M \ d > Kaınağı u m 240 ^jat t " h Ut u 

ulm.ık uzı_tt 'opljm 64S"tıl kursıver bedelle ti. l e r i anüe ıd ı ,ui | vaı»lh ıı.tı.ı'. nv lı-ııl t 
akıulib. olmuş Türk l_o»du si.riifik.isi ıcrdueıek Nitelikli Kavnakçt elemanı ekilimde 28 
kişilik ka; nakçılaıı ^aklasık 2,;> avlık donemdi, velıştumevt, başladık O t v ı 500O kışı 
kasnaktı elemanına Tersaneler acilen ılıtıv u, duımakuıılıılaı 

1 laik Hgıtımın ' erdi yi bedelsiz k tirsi) dCMeklıvoı halta kontenjanlarının at Hu 1'masını 
ıstemektevt,. Matta başka Kavnak^ı Cgııımı vv.ii.il bedelli '•ada bedelsiz Ka\nakı,t ı._U.nı 
merkezlen rıılı atılmasını arzu etmekte) 1? 

Cı.ıvemı? mlelıkh senıl\k,\lı vetısmii kıvnakv.ı elemanlarım ı-atıeıını. du_r-iKL'n 
kavJırtnak istihdamın LII kısa zamanda saklanması m ıslemektev ı; 5n00 katlık tak.p 
edilen kasnaktı elemanlarının en kısa zamanda vetışıınlıp ııtılıdam edilmeler, konı.sunt-a 
hıcbır engetlevıcı oluııısıi7 aırışnnımıî olmamıştır ?ııa Halk ( yitim \ k r k e z i \t. 1 ıderrıır 
bu konularda senelerdir bas.ınlı eulı^nuılar varmaktadırlar 

6 L n ^ e m kap-anıındakı imliklere ımalaılaııııa \oııclık hanı madde temim hususunda 
proiemızıtı 7 maddesinde Ooıid 1-otı olarak bclııtılen a s i t l i ^0 00D I SD mil 
jııtÇimcıieıımı/m talepleıı doytul t usunda desteklenerek KOSCrtB \\ı o/cl Yemuılı Malı 
Mus.ıvırı belamı ^CNGUN un v erılıyı egıtımı jvııetı in ,-Iuktv ırak avlık "•.! 2 I \u t i ! 
0 ö hizmet bedi.li ııseımdcn uv gulaııması onj><>rttlnıı.ıştur 

a.ncak vcııı kurulan i l iklerdeki Girişimci Fırmalanmtr ın talcpleu \ c brışgem 
Yunelım Kurulu k a r a m l a cinsime! liralıların sıkıntı i t inde oldukkırt du>unııli-rek ilk I 
••il tvcrısındc 6 a\ltk taksitle ilk 3 avı ödemesi/ 4 -> ^e (.1 ablarda ıspı lan ıidLitıeletle 
%1 2 taızle. u!cp edilen ham madde tlgtlısındi.11 .ılınıp :*uiMmcı\.t ıcslıtn edilmesi 
j tkl ı ı ıdc Duııi-r Fon I vgulamaM gerçekleitııılmt;iır 

2 Mİda ise ilaveten ° 0 lıı^mı-l bedel 1 alınmaca baslannıısür C m m ı / lıamm^ddLs ı 
temin edip ilk 3 J \ gırışımı-ı fiilıat olsun sun 3 avda geri ödesin 

Bu ujy.ulama Ddnet hon seklinde heı gınsımcıve setı leıek ucatetkt ını dalın ,vı 
yapmalaııııa ımUıı vennesı ıhındır Bu Dontr Ton "0 000 L S I Î sının ıv^rbiııdı, gtrı.ırne' 
ham ıııadJı. rernını destejıdır Nak ı ' p.tra lertk-ınt.^ ı.j;<;ıııı.' 1̂1 ıjımtııeııiTiı, 1 t ba done 
(ııııla sıırcklı ulaı tk l ik r ım dıındıırıntkııdıt 7trn ^cn (.ıd^nen Dtıncr ^ı'n bcde'leıı tek.a» 
JtıHfi"\\t.ılcnıı hanımadde talepleunde kcııdılcııiK de=tek ok tuk \Ln 'nmk cdıı 

/ î . ı . \ [ ı , ICÖJj. 
^ j ^ ^ I V . f ^ ı s , , , ! s , 

VONf- l | \ 1 Kİ RİO l lî \̂ >K \NI 
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EK 6 (K..III.2IM6 

Kos»el> Girişimciliği Geliştirme Merkıv Müdürlümü 
Mamak/Ankara 

Kı»ııu: İföcın l l j /mcikr i 

lt»i: l)5.1!).2()l)<> tarih ve 365 nu'lıı yazını/ 

Frencin ol.ırnk OSDI' projesinin sünlûriileiıılir ukıhîlıııesi km lırr ttîrtıi 
fedakârlıkların tarafımı/dan vapdııı.ıkta olduğunu tıaşarmııı * ık.ıl.ınav.ı:;tırıı 
hilitımcsim i.stcrİ/. Yn/ıııı/d.ı İıcliriılen iî İ (.ı)'d.ıki hususlar l.ır.ıtıaıı/d.tıı si/ııı 
lıilplcnııu-m/ İçin £İ>ıtdcrilıııiştir. 

/.im Ko-tf*d> - Ankara Merke/. Miidıirlüğti'ıule Necla lîaliloğlu Ur lapıtan 
lıirçuk telefon konuşması ve sonucunun 'ilıımlıı mulaüaMita neden utması. \ IIK Dıitn ı 
Bankası scfkilisİ Ihralıinı Akcayoğlu ık birenk tekfini kııııuşıu.iM ti- soru mı» 
t-iılenlıııesi »'''i hususlarda tu fa/l.ı ilgili Kosgclı /.<n;gulıl.ık Müdürlüğü olduğu w 
hiİKİlcııdirmcmİ/in zarureti nedeni) Ic tarafınn/dan özellikle faks ık si/İm* hilus 
\ erilnıiş :ı\ rica telefonlarla d.ı ıİ/k't'c kon<ıl.irın lyer-ğr sık sık .ııttatılıttıMu*. 

İl»ı (ıı) sa/ını/ılnki .ısıl sorunun girişimci Imııalanııu/nı Krısiicm'e öıiı-mıM-: 
Mİknııılii oklukları kira ve fon desteklerini:] »en ödemelerim i.ıkp etmeıııı/dcn 
kasuaklnıınıışltr. lîıı sorunun cıi/ıııiiü iyin stıntnln ••irişimet firma la r!,ı ^orasııcK 
u/un vadede İideme planı kapsamında geri iiıleııı elerin yapılması sağlanmışı ir. 
Krişgcm olarak girişimcilerimi/ ivin projemi/deki îuitiiıt hususları gervcMcştirdik, Iltı 
kımılda her türlü İncelemeye açığı/. Hatla sizleri ık' ılusct etliğimi/ ve geleni ı-d iği n İz " 
Rkinı 2(106 saat I.S.Ott'deki tüm girişimci firııı.ıİ.ııırtıı/l.ı hiıükte Z e m * »o Fnşgcnı 
} »netim kurulu üyelerinin kalıklığı tup'.ıniıda ve devamında JJÖ kişilik İftaryemeği i!e 
bir aile hatasında sıcak l>İr İlişki içersinde olumlu di-.olngkırla sorunları cö/ıitn 
getirilmiştir. Ancak Erifjîtariıı sürdürülebilir hir proje olahilnıesi ıcıtı surun İM 
girişimciler hakkında her türlü hukuki işlemleri de derhal ıt> sulayacağımı/. 
muhakkaktır. İlgi (b)'deki yazını/da islenen dıitu-r fon i/icme tnlılııstı hazırlanmış ve 
ya/sın i/ ekinde sunulmuştur. Erimem olarak İş planına uşgun İıi/mctlcrinıi/ dcsaııı 
ettiği gibi, giriş imcilerimizin hasardı »lahümcsj ivin proje dışı Ü/el fedakarlıklarımı/ 
dahi desam etmektedir. Örneğin, kaynakçı eğitim merkezinin kurulmasının asıl 
amacı oUsı bir maddi sıkıntı çekilmemesi ve projemizin sürdürülebilir oi.ılıilmesr iyin 
ek kasnak temin etmese yöneliktir. Bi/im İvin .IM! anıay F>işgcm'İ!i stîrdilriilchifir 
olmafi. Kaynakçılık eğitim tacrke/ı'nin Ira proje İnn hir araç nkluğıı;mıt hilimıcsi::: 
İsleri/. İlgi (e) ja/.ını/a geüaec 

l-Bu konuda îıaşi.ı Sayın V.ıÜıni/, Kaymakamı m t/. Defterdarımı/, Mal Müdürümü/. 
Tapu ve Kudasını Müdürlerimi/ ıılaıuk üzere > ngun hir çalışmu ievrsiııılcs İ/. 
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2-Mncut 18 işlimin 30\ı çıkarılması için i>lik aranması konusunda >>tîrü>nıeicr 
tamamlanarak en kısa /.amanda, M) İşlik olarak jıntjvıtiı» Kcrcgi i anılmakladır. 

.VCîirişimei İlrnıalarta toplantılara başlanmış utup en sntı 3 Ekini 2(H)ft \aaı İH:ıH)Mc 
iııplantı arkasından yimclim kumlu Üyeleri İle beraber si/in kalılamatlıiıın/ SI) kişilik 
iftar > emeği bunun en bari/ örneği olup bu toplantılar bundan sonra da Sanrı 
Kaymakamımı/ başta olmak û/ere sizlerin di' kal ılımımı/ki M' \mu-iiin kurulu 
û> eleri} Ic sinerji >aratdmasınn ıiı>\:tnı edilecektir. 

4-(İiri>İıııcİ firmalara satış gelirlerini arttırmaca y'mclik prıılt.'s\ımei pa/arlanıa 
danışmanlar: ılo n<ırÛNns elerim i/ ılıcanı etmekte »|u;ı avni'a 2.> - 2<> Kasım 2W(!l> 
tarihimle Miisiad'm Yeşilköy - İstanbul'daki uluslararası fuarında 25 metrekarelik 
bir slaııd kiralan m ıs* ulup girişimci Ur maları mı/.m imal ellikleri ürün UT tanıtılacaktır. 

5-K.ıı tutkçtlık KjJjiÎBi Mcrkıvt'aitı gelirleri Krişgcftt'İn geleceği IÇKI bir îemirKtlf »r. iîrr 
konuda her lıirlü laalıhûl sizlerimle katılacağı icra kımıltında İh elere açıklanacaUür. 

Sı-Erişle m olarak Diiııcr !;diı l/lcme U.ıpnrıfnda gürâîebüceeüi gibi sonır.Iıs -^irsimi i 
tlnıı.ıİ.nla görüşerek \K ödeme gıiçlilkleri dikkate alınarak borçlarının n/ıın v-ıcicı'ı-
i i ılr ninesi hususumla lıîr lakı im lıa/tr'anarak anaparaya fideme kola} lıkl.ın getirilmiş 
olup tüm ! înı ıabnmı/a îtaııı madik' desteği > irilme} e de d o anı edilmektedir. 

7-KSS içeninde KSN}îiiK'lic:!erhle görüşülerek ortak bir Çalışma ile sağlıklı lıır cesre 
dii/en i ve temizliği saklanması limündc görüş birliğine sarılmış olup ıi}gul.ımus.ı 
başlanacaktır. 

8-Iİu konuda Kosgeo'in desteğine ilıti}acımı/, var, /İra tıcr toplantıda pr-ıjo 
fonlarından nasıl faydalanılacağı i/.alı edilmekte, geri dönüşler sağlandığında tekrar 
tekrar fon desteklerinin verilebileceği i/alı edilmektedir. Özellikle 3 Ekim 21)1)6 saat 
Itt.UO'dckİ toplantıya bir aile birliği havası içersinde yine a>nı konular karşılıklı 
sohbet şeklinde ifade edilmiş oiup girişimciler ise nakit sıkıntıları olduğunu ve u/un 
vadeli ödeme sistemi içersinde taahhütlerini yerine getireceklerini ifade etmişler »e 
binkec medyanın \ e kütü imcili kişilerin ortaya attığı hibe gibi düşünülen bn 
konulardaki yanlış fikirler i! üzei silmiştir. 

9-Me/un olmak İstcum girişimci firmalara gerekli işyerleri sağlanmaca haşlanmıştır, 
lîu konudaki talepler ve değerlendirmeler yiittetîm kumlu kararıyla sizlere 
sunulacaktır. 
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Sonuç olarak. Erişmeni tüm iyi nİşctişle OSDP'ııiıı gerçekleşmesi ı e Türkiye'de 
İimck proje ıılabilmcsi itin her (ürlü çalış mutanı devanı etmekledir. Ornciin, 
I .S/05/2 0116 tarihimle Türkımfeıl'itl Sabancı Ceııter - İstanbul'daki ve Ankara 
M.E.B'ında .Sayın Hakanın da ha/ır bulunduğu toplantıda Türkiye'de ilk ID'.ı «iren 
fırına la r içersine Fnsgem'in dahil edilmesi bunun en bari/. ürneğİılir. 

^ ine İsktır'un OSDI* proje teklifleri, A*nıpa liirltgnıiıı Erisgem'e destek 
sereceğini vaat etmesi bizleri ıınorc etmektedir. V.n b inük hayalimiz devletin atıl 
konumdaki iletmelerinin Erişgcm'c taksisi ıc Savın Milli Eğitim Bakanı'sıdan İnle 
atı! knnumndaki ııktıllarm kullanılabilmesi husuMinıta yardım dalıi istenmiştir. 
Eri.şgcnı olarak Kıısgeb'in daima )aumıı/da olması, iıi/leri yönlenil i meler i , muine 
etmeleri, sorunların cö/iî inlerimle hi/İcri \ a / ı ile Ictıkit etmemeleri, beraberce 
sorunlarda çii/ıiııı araııı:ıım/a } an l ıma »İmaları. Knsgelı'in eğilim ve desi eklerin d en 
a/amİ şekilde i.siilaıle etmemi.-İ F.rişgcnı »e Kosgelı İndi ki e I iğin in başarılı MHiııciarmı 
Tıirkne genelimle lıirö'raek alarak nrtaja sıkınasını ar/ıı ı-ımekleıi/. 

V.risgem olarak (>SW prnjenıi/in £erç eki eşt irilmesi ve O S M l PTOJCM iie ilaha 
bîiy i'n cceğîmİ/c inanarak p l . ş malamın/a basan? ki devam cdcceğİmİ/İ lıilılirir, 

Hilalleri m'/i s e »ereğini ar/ ederim. 

Nm: Bi]»t için Kut-cft Cirisimc-lİği Ceüşiinue .Merkez; Milıiıirmğıi 
Mamak - \ N K . \ : t A \ a ar/ edîimişiir. 

^ 
MustafJftt'ıNMAZ 

Ereğiİ İs Geliştirme .Merkez; Müdiini elışhrmc , 

Ek 1: Döner Fon Uvgufama Tablosu 
Ek 2:04.I(l.20l)(ı tarih ve 201.4C-0S'J7 kayıl numaralı şazını/ 
E k 3 : 25 F.vlül 21106 tarih ve.147sayılıya/.ımı/. 
F.k 4; 1)2 Fkinı 211(16 tarih ve 357 suvıiı v:ı/ımız 

- 4 1 6 -



TBMM B: 19 15 . H . 2006 

> 

1 J 

•İ i. 

î 

~ 

5 
i 
• 
a 

-

5 
z 
0 
0 

L 

Z] 

• J 

Jl 

3 
C 

> 
X 1 

u 

I 
0 

_ 
• < 

* 

^ 
" Z 

-J 

ö 

< 

Ü 
î 
İt. 
1 

3 

! 
3 

* 
İ 

-* 

" 
T 

a 

1 

ü 

* 

J 

« D 

" 

* 
* 
1 
C 

tj 

- 1 
kf 

y 

î 

E 
e 

' ' • 

S 
I 

3 C 

•* 
• j 

s 
q 

9 a ı 
* >• > 

« T * 
« e H 
-T * - i 

İsi 
9 — n« 

- - -Ö Ö 4 

3 
3 

10 

3 
f . 

4 
a 

" 
'£ 
i* 

0 

c 

i 

» 

> ^ 
* • # 

= 
* o 

£ 

l 
™ 

* • » 

u 
J 

u 

e 
* 
u 
u 

" • 

e 

i Q 

3 
i-

f 

W 
• ; 

c 

•: 

f 

>« 

s 
o 
n 

i 
3. 

â 
* 

I 

~' 

5 
3 

S 

ı— 

•i 

* 

3 

> * 

1 

a 
u 

i 
* 

o 

o 

o 

•t 

S 

â 

1 
£ 

1 

ö f 

S 0 

" 
? 
» 

3 -

>> s . 
r\ e. 
i . • 

• . 

! ! 
^ T 
a d 

3 
• 

ırt 

3 
L-H 

h 
O 

ı 
î > < 

1 

" 
û 
i 
c 
0 

J 

> _ t 
n 

i 
* o 

*-

> 

u 
uı 
t» 
z 
â 
c 
5 

e i 

E 
o 

> 3 

^ 

J - 3 
- V * 

• * -- -• < 
ff * -
H i H 

in 
r, - -r 
J J O 

ı o a 
_ #- — 

i 
2 

H* 

3 f 

J 

I 
; 
< 

i 

5 
J 

c 
0 

n 

3 

> 
* 

1 

^ 

f 

ö 
h 

« 9 

< 
3 j 
4 

3 

< 

> 

C 
3 
U 
C 

a 

3 
tf 

T 

> H 

c 

s 
o V 

• e 

« O 

E 

4 
d 
0 

-> < 

< 
z 
o 
8 

_3 

C 

z 
Q 

2 
f * 

n 

X 
o 
rt 

* 

ö 

S 
V 

g 
a 
* 

| 
> 
3 < > 
•i 

> 
i 

t 

z İJ 

a o 

o 
j 

* 
tf 

3 = 

> ^ n v 
i- W 
O • * 
•1 * * 

O 1 

rt " 
O O 

—m. 

e. 

* 

_ 

a 

4 
O 

> 
< 
H 

A 

T 

S 

i 
İfl 

C 

Z 
0 
a 

o 
•û 

* 

s J-

< 
2 
4 

• a 
d 

* 

8 
e 
4 

d 

a 
o 

î 

t 

5 
> < 
I-

* 
1 
* 

3 
2 Uf 

0 
c 

S 

s » 

3 

> f . 
d 

4 

a 

4 
O 

O 

-̂  

o 
a 

a 

w 

o 

a 

| 
•d 

a 
c 

* w 
4 

< 

S 

I 
2 
. -

l ı 

U 
i' 
i 

a 
o 

« 

= 3 3 
^ > j -

a * a 
m 4 -
* U O 

« n i 

i l i 
* n D 
O O -
« 4 « 
D O 4 

1 
2 

" 
3 
h 

* q 

S 
î 
i 

-
• • -

- I 
7' 

% 

s 
5 «• 

n 3 a 
> y > 

A 0 * 

^ - .* - " n 
• * r* -> 
rt F̂  4 

İİi 
3 ~ 3 
o u o 
2 2 2 

S 
2 

4 t 

t h. 

4 
4 

j 
f 
S 

Î 

< M 

f 

/ 
k ! 

^ j 

tf * 
3 

c 

f > 

o > 

- i * • 

4 * 

» * o a 
4 4 
4 O 

d 

a 

İ 
t-
9 

O 

3 

â 
ç 
3 • 
X 

I 

< 

I * 
3 

s 
= -3 

- -- ; -i 
İ' s 

a : : 
»>•» ^- . ^ - » . • - a 
» n . 

m 
W J l « 
0 O £ 

» * a > 
O O 11 

! 
2 

•d 

2 
s* 

K 

» 

j 
* 

İ 

3 = 
3 : 
N* 

la 
o- " 
» i 

r 0 

^ 3 - 3 
r " • -

o - ı 

, « . * O H 4 4 

- Z a t 
« - • • 

* • • -> 

3İ1İ 
~ ^ » ^ J33S 
J S Î S 

3 H 
- 2 

M M 

S 3 
W h 

* r* 
- O 

- A 

3 
E 
« 

la 
a . j 
UJ u. 

S ! 
ü 

I 

4 

9 

i 

i J 

tU î 

•u > 

a 0 

• a 
4 

5?5 
E - S * o . * 
O O -

i 
* O 

*-' 

-
» 

rt 

S 
" -a 

I 

11 
3 5 J 3 

S K 

! 
n 

" 
S 
" -9 

| 
s 
i 

1 

8 
o 

» r* 

h 
«. -; î 
5 1 

r 0 

; > s * VI 

I 
-'J 

; 

I 
«* 

>• 

s ~ • o 

| 

I 
? 
î| 

i 

1 

o 
•• 
' • 

* _ 
- 0 1 * _l 

c 
• 

* 

z 
4 _ 
İ c 
1 -i 

» l \ > 4 

Lif > T ı > 

ü ' O 

0 

„ 

î, 

p 

| 
i 

- 3 3 L 3 
' •> i p i y 

%2îl\ Z 

1 O ? 

* * * 
J J Ü Z ° ' 

fi 

3 

* 
o 

o 

o 

7 

• * 
c 
uı 

:• 

-
* 

3 
-

f 

s " • o 

j 
; 
a 

1 

' 1 
2 
; 
* • 

| > 
1 

ı 
1 

1 

• ' . ' , 

3 

i - -* * • 

-^* 

• 5 

m 
4 

•* 

' 

i 

'.* :i 

' 

r" ı " 

m 
!~ 

', 
j : : • 

'! '.', ! 

• 

İ ;': -! 

-
•: 
* 
* v 

1 

ki 
i 

'> 

3 

| t 
1 

1 
1 

i 
1 1 
1 

3 

î 
- 4 1 7 -



T B M M B: 19 1 5 . 1 1 .2006 

7 - Ardahan Milletvekili Ensaı OGUT'un Ahtaray-Saııyalışı Askerlik Şubesinin kapatılacağı 
iddiasına ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı M Vecdi GONUL 'un cevabı (7/18078) 

TÜRKİYE BUVUK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorutanmın Milli Savunma Bakanı Sayın Vecdi GÖNÜL tarafından yazılı olarak 
cevaplandın İması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim 02 10 2006 

Ensar ÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

Aksaray ılı Sarıya hşi ilçesi İS Nüfusa sahip olup; Aksaray merkeze 100 km uzaklıktadır 
İlçede bulunan Askerlik Şubesinin kapatılmasının planlanması nedeniyle, bölge halkı oldukça 
huzursuzdur Yaşanacak en küçük sıkıntıda bile 100 km mesafeye gitmek zorunda kalacak 
olan vatandaşlarımız böyuk mağduriyet yaşayacaktır. 

Bölgede yaşayan vatandaşlarımızın mağdunyetlennın gidenlmcsi için Aksaray ılı Sanyabş ı 
ilçesinde bulunan Askerlik Şubesinin kapatılmaması için bu- girişimde bulunacak mısınız? 

TC 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLİĞİ 

A N K A R A 

KAN KAR 2006/7081-ŞŞY-ED \Ö KASIM 2006 

K O N U Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ TBMM Bşk lığının 26 EKİM 2006 gün ve KAN KAR MD A 01 0 GNS 0 10 00 02-
26308 sayılı yazısı 

Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT tarafından verilen 7/18078 sayılı yazılı soru 
önergesinin cevabı EK'te sunulmuştur 

Arz ederim. 

E K | ( MJVgCTl' GONUL 
(Yazılı Soru Önergesinin Cevabı) ^ -R i f i îSavunma BaKanı 
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ARDAHAN MİLLETVEKİLİ ENSAR ÖĞÜT TARAFİNDAN VERİLEN 

7/18078 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI 

Aksaray İli Sarıyahşı İlçesinin köyleri ile birlikte toplam nüfusu 15 000, yukumlu 
miktarı 6 676, yıllık sevk miktarı ıse106'dır 

ASAL Teşkilâtı yeniden yapılanma çalışmalarıyla, maliyet ve muessınyet yönünden 
ekonomik olmayan, bir yılda sevk ettiği yukumlu miktarı çok duşuk olan, gunun 24 saatim 
bir bina içinde geçiren erbaş ve erler için yaşam alanı uygun olmayan, binası kıra olan 
ve/veya kullanımı uygun olmayan, personel zafiyeti olan, çevre ilçelerle ulaşım problemi 
bulunmayan Askerlik Şubelerinin belirli merkezlerde birleştirilmesi ve vatandaşa verilen 
hizmet kalitesinin arttırılması hedeflenmiştir 

Yeniden yapılanma faaliyetlerinin icrasına 2000 yılında başlanmış, bugüne kadar 
yukarıda belirtilen kıstasların bir kısmına veya tamamına uyan toplam 99 Askerlik Şubesi 
Başkanlığı kapatılmıştır Aynı kıstaslara uyan askerlik şubelerinin kapatılmasına devam 
edilecektir 

ASAL Teşkilâtının otomasyona geçmesi nedeniyle, yükümlülerin askerlik işlemlerim 
yerli Askerlik Şubesine gitme zorunluluğu olmadan, herhangi bir Askerlik Şubesinden 
bilgisayar ortamında kısa surede yaptırma olanağı bulunmaktadır 

Vatandaşlara verilen hizmetin daha hızlı, daha az iletişim maliyetiyle yapılması, 
Askerlik Şubeleri önlerinde yükümlülerin meydana getirdiği yığılmaların önlenmesi ve 
ASAL Teşkilâtının daha modern bir yapıya kavuşturulması maksadıyla, ASAL Teşkilâtının 
VVEB tabanlı ON-LİNE çalışan merkezî bir yapıya kavuşturulması plânlanmış olup, bu 
konudaki çalışmalar devam etmektedir Bu proje uygulamaya konulduğunda, ülke sathında 
daha az sayıda Askerlik Şubesi ile hizmet venlebıleceğt değerlendirilmektedir 

Sonuç olarak, ASAL Teşkilâtının yeniden yapılanması kapsamında, bazı Askerlik 
Şubelerinin kapatılması faaliyetleri devam etmektedir Ancak, Sarıyahşı Askerlik Şubesinin 
kısa surede kapatılması soz konusu değildir 

Bilgilerinize sunarım 

M^/ecdı GÖNÜL 
Millî Savunma Bakanı 
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8- Izmıı Milletvekili Canan ARITMAN in Batman da atlan ıntıhaı olaylarına ilişkin sotusu 
ve Devlet Bakam Nimet ÇUBUKÇVmm cevabı (7/18098) 

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
26 Eylül 2006 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Nimet ÇUBUKÇU tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim 

Canan ARITMAN 
CHP İzmir Milletvekili 

Batman'da 18 yaşındaki Salıha Demir'in isteği dışında 60 yaşındaki bir erkekle 
üçUncu eş utarak evlendirilmek istenmesi üzerine intihar etmesiyle bir genç insanımızı daha 
kaybetmenin acısını yaşıyoruz Batman 'dakı dikkat çekici oranlardaki intiharlar ve 
gerekçelen içimizi acıtıyor 

1 Bu bölgedeki genç kadın intiharlarını önlemek için Bakanlığınızca ne gibi çalışmalar 
yapıl malctadı r7 

2 Bölgedeki kadın ve gençlerin birey olmalarını sağlayacak. Özgüvenlerim artıracak, 
yaşam umudu verecek eğitim, iş ve meslek edindirme v s amaçlayacak bir Toplum 
Merkezi kurmayı düşünüyor musunuz? 

3 Batman'da bir Kadın Sığınma Evi açılmasını sağlayacak mısınız'' 
4 Sağlık Bakanlığı ile koordınelı bir çalışmayla intihar eğilimi olanların tespiti ve 

psikolojik destek verilmesini sağlayacak bir proje çalışmanız var mıdır ' 
5 Salıha Demir'in intiharından sonra arkadaşları olan S kızın feryat ve yardım 

çağrılarına cevap verecek mısınız? Batman'a giderek devletin onlara sahip çıkacağım 
gösterecek mısınız? O çocukları cesaretlendirecek mısınız? 

6 Bölgede zihniyet değişimim sağlamak amacıyla ana-baba eğitimi konusunda bir proje 
çalışmanız var mıdır? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

SAYI : B.02.0.007/00.<3/JV 9...///./2006 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİ 
G E N E L SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar ve Kara r la r Dairen Başkanlığı) 

İLGİ : Türkiye BUyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar ve K a r a r l a r 
Dairesi Baş kan ligi'nın 26.10.2006 tarih ve KA N. KAR. M l>. A. 01.0. GNS.0.10.00.02-
26308 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ile Mersin Milletvekili Sayın Hüseyin GÜLER (2 adet) ve i zmi r Milletvekili 
Sayın Candn ARITMAIS'a ait Yazılı Soru Önergeleri hakkındaki bilgilen içeren cevaplar 
ekte sunulmuştur . 

Bilgilerinize a rz ederim. 
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İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN CANAN ARITMANIN 
7/18098 SORU ÖNERGESİ CEVABIDIR 

Batman'da 18 yaşındaki Saliha Demlf in İsteği dışında 60 yaşındaki bir erkekle 
üçüncü e ş olarak evlendirilmek istenmesi Üzerine intihar etmesiyle bir genç 
insanımızı daha kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Batman'daki dikkat çekici 
oranlardaki İntiharlar ve gerekçeleri İçimizi acıtıyor. 

SORU 1 : 

8u bölgedeki genç kadın intiharlarını Önlemek için Bakanlığınızca ne gibi 
çalışmalar yapılmaktadır? 

CEVAP 1 : 

Bakanlığıma bağlı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
MudürtOğünce verKen cevaba göre; 

Konu ite ilgili olarak, Batman Aile Danışma Merkezi (ADM), açıldığı 2002 yılından 
bu yana intihar olayları konusunda etkin bir çalışma yürütmüştür Emniyet Müdürlüğünün 
vakalar konusunda tuttuğu raporlar düzenli bir şekilde Batman Sosyal Hizmetler II 
Müdürlüğü' ne, oradan da Aile Danışma Merkezine ulaşmaktadır Bu raporlar 
doğrultusunda ADM' de görevli psikolog intihar teşebbüsünde bulunmuş şahısların evine 
gidip görüşme yapmıştır Bu çalışma halen devam etmektedir Kışı hakkında izlenim 
edinilmekte, intihar teşebbüsünde bulunmalarının nedenleri araştırılmakta ve psikolojik 
destek verilmektedir Kışının kabul etmesi durumunda hem kendisiyle hem de aile 
bireyleriyle görüşülmektedir Aile bireylerine, intihar teşebbüsünde bulunan kişiye 
yönelik, nasıl davranmaları konusunda, danışmanlık yapılmaktadır Aile Danışma 
Merkezinin faaliyetten tanıtılmakta ve kısmın buraya başvurup düzenli bir şekilde 
psikolojik destek alması sağlanılmaktadır İntihar sonucu ölen kıştlenn ailelerinin 
bıreylenyle görüşülüp olay sonucunda etkilenen kişilere psikolojik destek venlmektedır 
intihar teşebbüsünde bulunup evinde görüşülen kışı sayısı yaklaşık 200 civarındadır 

Aile Danışma Merkezinde intiharları önleme konusunda diğer Kamu Kuruluşlarıyla 
her zaman diyalog halinde olunup ortak çalışmalar yürütülmüştür Aile Danışma Merkezi 
Müdürlüğümüzde intiharı önleme çaltşmalan için bir sosyal çalışmacı ve Milli Eğitim 
Müdürlüğünden tur psikolog geçici görevle görevlendirilmiştir Sağlık ve Emniyet 
Müdüriüğü'nden, Müdürlüğümüze intikal etmiş vakaların tek tek evlerine gidilip 
görüşülmüştür 

Ayrıca 15 Eylül 2003 tanrunden itibaren Sağlık Müdürluğu'ne Elazığ Ruh ve Sınır 
Hastalıkları Hastanesı'nden, 45 günlük geçici görevle bir psıkıyatns, bir psikolog, bir 
sosyal çalışmacı görevlendınlmıştır Merkezimiz bu ekip çalışmasında koordinatör 
kuruluş görevini üstlenmiştir Yapılan çalışmalar burada değerlendınlmıştır 

Sosyc-ekonomık düzeyi düşük yerleşim yerlenrıde bulunan Toplum Merkezlerinde, 
kurslara katılan genç kızlara yönelik bilinçlendirme seansları düzenlenmiş ve bahar 
aylarında depresyon ölçeği testi uygulanıp kaygı vencı durumda olanlarla görüşmeler 
yapılmıştır Bilindiği gibi intihar nedenlen arasında depresyon önemli bir yer tutmaktadır 

Aile Danışma Merkezinde, intihar venlen düzenli olarak tutulmakta olup, 
istatistiksel venler ve bu konuda uzman görüşlen raporlar halinde Valiliğe sunulmaktadır 
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Bakanlığıma bağlı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünce verilen cevaba göre; 

Genel Müdürlüğümüz tarafından oluşturan ekip tarafından Şubat 2006 tarihinde 
Batman'da bir ön inceleme çalışması yapılmıştır Ekip tarafından yapılan bu ön incelemede 
tespit edilen hususlann "Töre ve Namus Cinayetten ile Kadınlara ve Çocuklara Yönelik 
Şiddetin Sebeplennın Araşlınlarak Alınması Gereken Önlemlenn Belirlenmesi" amacıyla 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde oluşturulan Meclis Araştırma Komisyonunun raporunda 
yer alan Batman intiharlarına ilişkin belirlenen nedenlerle ortûstûğü görülmektedir 

SORU 2 : 

Bölgedeki kadın ve gençlerin birey olmalarını sağlayacak, özgüvenlerini 
artıracak, yaşam umudu verecek eğitim, iş ve meslek edindirme v.s. amaçlayacak 
bir Toplum Merkezi kurmayı düşünüyor musunuz? 

CEVAP 2 : 

Bakanlığıma bağlı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Müdürlüğünce verilen cevaba göre; 

Batman ilinde hizmet vermekte olan Toplum Merkezlenme açılış tarihleri verilerek 
aşağıda lıstelenmıştır 

75 Yıl Toplum Merkezi 27 01 1999 
Çağdaş Yasam Toplum Merkezi 28 12 2001 
SHÇEK-Anadolu Kalkınma Vakfı Toplum Merkezi 05 04 2002 
Toplum Merkezlerinde aşağıda belirtilen hizmetler yürütmektedir 

Toplum Merkezlennde. Birey, grup ve ailelerin ve toplumun sorunlarla bas 
edebilmeleri ve btrevtenn katılımcı, üretken, kendine yeterli hale gelmeleri amacıyla, 
koruvucu-onlevıcı. eâıtıa-oelıstıncı. rehberlik ve rehabıltte edici hizmetler sunulmaktadır 
Yoksulluktan ve hızlı kentleşmeden en cok etkilenen gruplar olan çocuk, gene ve kadınlar 
öncelikli hizmet grubudur 

Yoksulluk içinde ve dezavantajlı koşullarda yaşayan çocukların her yönde gelişimi 
nsk altındadır Çocuklara en yakın ilişkide olan ve onları yönlendiren annelere götürülen 
hizmetler, içinde bulundukları sorunların çözümünde, güçlendınlmelennde. toplum 
hayatına katılımında ve haklarını öğrenmelerinde etkili olacak biçimde planlanmaktadır 

Dezavantajlı bölgelerde geleneksel yapı içerisinde bulunan kadınlar, arrne ve eş 
kimliği ile varolmakta, toplumsal yaşam katılma ve birey olma fırsatından yoksun 
yaşamaktadır Bu geleneksel yapı nedeniyle kadın ve genç kızların toplumsal yaşama 
katılımını kolaylaştıracak ve kabul görecek yöntemler üretilmektedir Toplum 
Merkezlenmede, toplumsal cinsiyet rollen nedeniyle kadına yakıştınlan etkinlikler olarak 
aile ıpnde kabuJ edilen dtkış, nakış vb kurslar araç olarak kullanılarak, kaöın ve genç 
kızlar merkeze çekilmeye çalışılmaktadır Bu çalışmalara eş zamanlı olarak kadının 
birey ve kadın kimliğini öne çıkaran eğitim programları, faaliyetler ve grup çalışmaları 
yürütülmektedir 

Kadının toplumsal cinsiyeti nedeniyle ön plana çıkan ve kadının da öncelikle 
benimsediği anne ve eş rollennde yaşadığı sorunların çözümü ve anne ve eş olarak 
sağlıklı ilişkiler kurabilmesi amacıyla, Anne- Çocuk Eğitim Programı (ACEP), eşler arası 
çatışma çözme eğrttmt, grup çalışmaları ve kişisel çalışma yapılmaktadır 

Ayrıca Toplum Merkezlennde uygulanan Benim Ailem Programı ile çocuğun psıko-
motor, sosyal ve bilişsel gelişim hakkını güvence altına alarak gelişimsel gecikmelerim 
önlemek anne babaların erken çocukluk konusunda frkjılennı arttırmak bölgeler ve 
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cinsiyetler arasındaki eşitsizliği azaltmak, öğrenme başarısını desteklemek ve elkılı ana 
babalık programının ulusal düzeyde yaygınlaştırmak amaçlanmaktadır 

Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı (KİHEP), Genel Müdürlüğümüz ve Kadının 
İnsan Hakları Projesi- New Ways İrtibat Bürosu arasında 30 12 1998 tarihinde imzalanan 
işbirliği protokolü çerçevesinde yürütülmektedir 

KİHEP ile kadınların hakları ve sorunları konusunda Mgılendınlmelen ve 
bılınçtenmelen sağlanarak kadın ayrımcılığına yol açan mekanizmaları daha iyi 
anlamalanna yardımcı olunması böylece, kendilerine olan bakış açılarının değişmesi ve 
öz guvenlennm artması yoluyla evde güç kazanmalarına katkıda bulunulması 
amaçlanmıştır 

Anne ve eş rollenne uygun olarak aile ıçı ılışkılennı düzenlemek üzere becen 
kazanan ve kapasıtelen artırılan kadınların, birey ve kadın kimliğini güçlendirmeye 
yönelik olarak bu çalışmaların arkasından Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı 
(KİHEP) çeşitti seminerler, konferanslar, paneller, söyleşiler ve eğitim toplantılarından 
yararlandırılmaktadırlar 

Ayrıca, yine geleneksel yapıda yoğun olarak görülen evde gelir elde edenin kimlik 
olarak kabul görmesi nedeniyle, kadının el emeği ile gelir elde etmesi ve/veya meslek 
edındınlmesıne yönelik destekleyici çalışmalar da sürdürülmektedir 

Bu çalışmalar sonucunda kadının, kendini ifade etmesi, sorunlarının farkına 
varması ve paylaşması, sorunlarına yönelik çözüm üretme kapasitesinin arttınlması ve 
böylece kadının aile ve toplum içerisinde kabul ve saygı görerek statüsünün yükselmesi 
sağlanmaktadır 

Göç nedeniyle gelen ve kentlerin gecekondu bölgelerinde yaşayan kadın ve 
çocuklanmız ile birlikte evdeki erkeklerinde (baba, amca, dayı, dede) kentsel yasama 
uyumlarının ve entegre olmalarının (bilgi, bilinç ve davranış olarak da ) önemi göz ardı 
edilmemektedir. 

Baba Destek ProgramılBADEP), babanın çocuk eğitiminde daha bilgili olması, bu 
bılgtlenm hayata geçirmesi, çocuğuyla, eşiyle ve yakın çevresiyle iletişimini geliştirmesi ve 
giderek yaşantısında daha demokratik bir tutumu benimsemesini sağlamaktadır 
Ülkemizde diğer babalar ile çocukları veya babalık rollen hakkında konuşma ve dertleşme 
fırsatı bulamayan babalara BADEP, hem bir paylaşım ortamı nem de çözüm üretme 
imkanını tanımaktadır 2-10 yaşlarında çocuğu olan okuma-yazma bilen tüm babalar, 
BADEP'ın hedef kitlesini oluşturmaktadır 

Kadınlann bilgi, becen, eğitim, inisiyatif gücü gibi niteliklerinin arttırılması, ortaya 
çıkma olasılığı olan pek çok sorunun önlenmesi anlamına gelmektedir Bu gerçekten 
hareketle kadınların guçlendınlmesı Toplum Merkezlennın en temel hareket noktasını 
oluşturmakta olup uygulanan butun programlar kadına ve çocuğa yönelik şiddetin 
önlenmesine yönelik olarak uygulanmakladır 

Tüm bunlara ek olarak, SHÇEK Genel Müdürlüğü olarak 2006/17 Sayılı "Çocuk ve 
Kadınlara Yönelik Şiddet Hareketleriyle Töre ve Namus Cınayetlenrun Önlenmesi İçin 
Alınacak Tedbirler" konulu Başbakanlık Genelgesinin yayınlanmasının akabinde İl Sosyal 
Hizmetler Müdürlükleri aracılığı ile Aile Danışma Ve Toplum Merkezlerine ilgili genelgenin 
uygulanması için talimat venlmış olup söz konusu merkezlerde gerekli çalışmalar 
başlatılmıştır 

Bakanlığıma bağlı Kadımı) Statüsü Gene) Müdürlüğünce verilen cevaba göre; 

Kadının kalkınmaya katılımı çerçevesinde, hizmet verdiği bölgede yaşayan tüm 
yöre halkının daha iyi yaşam koşullarına ulaşma hakkını sağlamak, varolan sorunları 
resmi, hükümet dışı kuruluşların ve halkın doğrudan katılımı ile çözmek, kentsel yaşam 
biçimine uygun tutum ve davranışlar geliştirmesini sağlamak, kadına ilişkin projelen 
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yaşama geçirmek amacıyla, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Müdürlüğüne bağlı değişik bölgelerde toplam 61 Toplum Merkezi bulunmaktadır 

Toplum Merkezlennde aile ıçı şiddete uğramış kadınlara da hizmet verilmektedir 
Kadınlara merkezin temel amaçları doğrultusunda psikolojik, hukuksal danışmanlık ve 
ekonomik yardımlar yapılmakta, kadın konuk evlennde kalma talebi olan kadınlar 
değertendınlerek ilgili bınmlere yönlendirilmektedir Ayrıca, diğer programların yamsıra 
bireylerin bilgi, bilinç v© becen duzeylenm arttırmaya yönelik eğitim programları ve 
kadınlara yönelik gelir getıncı çalışmalar kapsamında Ev Kadınını Destekleme Projesi, 
Evde Çocuk Baklalığı Projesi, Çeşitli mesleki kurslar (halıcılık, dıktş, nakış, ebru, 
bilgisayar, yaşlı bakımı, hasta bakımı vb), Kermes ve Sergiler vb çeşitli projeler 
yürütülmektedir 

Bu çerçevede, Batman İlinde de Batman Anadolu Kalkınma Vakfı Toplum Merkezi, 
Batman 75 Yıl Toplum Merkezi, Batman Çağdaş Yaşam Toplum Merkezi olmak üzere uç 
toplum merkezi bulunmaktadır 

Aynca, GAP Bölge İdaresine bağlı bölgede 30 adet toplum merkezi kadınlarımıza 
eğitim, yönlendirme, meslek edindirme v b gfcı konularda kadınlara hizmet sunmaktadır 

SORU 3 : 

Batman'da Ur Kadın Sığınma Evi açılmasını sağlayacak ırasınız? 

CEVAP 3 : 

Bakanlığıma bağlı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Müdürlüğünce verilen cevaba göre; 

Şiddete uğrayan kadınlann kendılenne ve hayatlarına daha uzun vadeli ve geniş 
açıdan bakabilmeleri için ihtiyaç duydukları emniyetli bir ortamın sağlanması 
önemsenmesi gereken hususların en başında gelmektedir 

Bu nedenle, Kadın konukevlerinin, şiddete uğradığı kişilerden kaçan ve izinin 
bulunmasını istemeyen kadınların can güvenliğinin sağlanabilmesi ve şiddet uygulayan 
kışılenn iz sürmesi nedeniyle olabilecek olumsuz olayların önlenebilmesi açısından 
gizliliği büyük önem taşımaktadır 

SHÇEK'e bağlı kadın konukevlerinin, sosyo-kültüref yapısı uygun, gizliliğinin kolay 
sağlanabileceği il ve ilçelerde, kadınlar ve çocuklarının toplumdan soyutlanmadan 
yaşayabilecekler, sosyal akbvrtelennı surdürebıleceklen, gunlennı huzur içinde 
geçirebilecekleri sakm ilgi çekmeyen bir konumda ve "Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumuna Bağlı Kadın Konukevleri Yönetmeliği" ile belirlenen şartlar göz 
önünde bulundurularak, müstakil, kaloriferli bir binada hizmete açılmalanna özen 
göstenlmekte olup. ayrıca kadının bulunduğu ilde kalması halinde can güvenliğinin 
sağlanıp sağlanamayacağı, kadın konukevıne kabulü yapılan kadınların kendılenne yeterli 
olabilecek iş edınmelenne yönelik sağlanabilecek imkanlar, boşanması halinde aynı ilde 
huzurlu bir çalışma ortamı bulup bulamayacağı, diğer illerden gelecek kadınlara da yeterli 
hizmet ve desteği venp veremeyeceği vb hususlar göz önünde bulundurulmaktadır 

Bu nedenle, hizmette bütünlük ve venmlılık hedefine ulaşılabilmesi ve 
kaynaklarımızın rasyonel kullanımı için özellikle yeni açılacak kadın konukevlennın ilgili 
Yönetmelik ile belirlenen şartlara haiz olması ve yukanda açıklanan diğer hususlar 
açısından tereddüt yaratmaması için öncelikle büyük şehırlenmızde hizmete açılmalanna 
özen göstenlmektedır 

Esasen, can güvenliği tehlikede dan kadınların yeni bir hayat kurma umudunun 
yeşermesine yardıma olunabilmesi için baskı ve olumsuzluk yaşadığı çevreden çoğu kez 
İl Emniyet Müdürlüğü işbirliği ile hiç vakit kaybetmeden uzaklaştırılması gerekmektedir 
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Kadın konukevlennın yaygınlaştırılmasında . SHÇEK' in olduğu kadar diğer ilgili 
sekiörienn de yükümlülükler bulunmaktadır Bu bağlamda, kadınlar ve çocuklar için 
koruma evlen açma yükümlüğünü de taşıyan yeni Belediye Kanunu da dikkate alınarak 
Batman İlinde kadın konukevi açılmasına yönelik SHÇEK ile işbirliği yapılması 
konusundaki rehberlik çalışmaları başlatılmıştır. 

SORU4: 

Sağlık Bakanlığı ile koordlneli bir çalışmayla intihar eğilimi olanların tespiti ve 
psikolojik destek verilmesini sağlayacak bir proje çalışmanız var mıdır? 

CEVAP 4 : 

Bakanlığıma bağlı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Müdürlüğünce verilen cevaba göre; 

Batman Aile Danışma Merkezinde yürütülen çalışmalarda belirtildiği üzere Sağlık 
Bakanlığı ile ortak çalışmalar yürütülmektedir 

Bakanlığıma bağlı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünce verilen cevaba göre; 

Genel sağlık hizmetleri çerçevesinde tum dünyada olduğu gibi ülkemizde de ruhsal 
bozukluklar önemli bir halk sağlığı sorunudur Ruhsal bozukluklara bağlı olarak ortaya 
çıkan ve kadınlar arasında da görülen intihar vakalarını önlemeye ilişkin ülkemizde çeşitli 
tedbirler alınmaktadır Bu doğrultuda, 2004 yılı itibariyle, illerde oluşturulan Eğitim 
Kurullarınca 16 056 sağlık çalışanı (pratisyen hekim, psikolog, sosyal çalışmacı ve 112 
acil servis de dahil olmak üzere hizmet sürecinde yer alacak aal servis çalışanları) 
eğitilmiş, Batman'tn da dahil olduğu 30 ilde belirlenen pilot hastanelerin gerekli fiziki alt 
yapı ve personel organizasyonu tamamlanarak aal servıslennde oluşturulan "Knze 
Müdahale Merkezlen" Mart 2006'da faaliyete geçmiştir 

SORU 5 : 

Saliha Demirin intiharından sonra arkadaşları olan 8 kızın feryat ve yardım 
çağnlanna cevap verecek misiniz? Batman'a giderek devletin onlara sahip 
Çıkacağını gösterecek misiniz? O çocukları cesaretlendirecek misiniz? 

CEVAP 5 : 

Bakanlığıma bağlı Aile>ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğünce verilen 
cevaba göre CEVAP 1-2-3-4-5: 

Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel MücfcrlCığunden dört uzman tarafından 2000 
yılında Batman'da artış gösteren kadın mlıharlannın önlenmesi amacıyla Batman'a bir 
çalışma ziyareti yapılmıştır Çalışma zıyareb sonucunda kapsamlı br rapor yazılarak ilgili 
taraflara gondenlmıştır Ayrıca bir makale yazılarak kurumumuzun sureli yayını olan "Aile 
ve Toplum' dergimizde yayınlanması sağlanmış kamuoyunun dikkatini konuya çekmek 
amacıyla, bir televizyon kanalında bir uzmanımızın katıldığı bir program yapılmıştır 

Çalışma ziyareti sonucunda hazırlanan rapora göre, intihar birçok faktörün bir araya 
gelmesi ile oluşan bir olgudur intihar sosyal, kültürel, ekonomik ve psikolojik nedenleri 
bulunmaktadır 
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1-Sosyal Faktörler 
Daha önceki yapılan çalışmaların bulgulan tle karşılaştırıldığında Batman intiharlarının 

hızlı toplumsal değişmelerden etkilendiği sonucuna varılmıştır Özellikle maddi değerlerin 
manevi değerlere göre daha hızlı değişmemesi yanı sosyolojik anlamda bir kültürel 
gecikmenin yaşanması intiharları etkileyen başlıca faktörlerden bınstdır Yine okuma-
yazma oranının düşüklüğü, kız çocuklarının eğitime katılmasının zor olması veya 
engellenmesi, kırdan kente goç olgusu da önemli belirleyiciler arasında bulunmaktadır 

2- Ekonomik Faktörler 
Başta gelen ekonomik neden ise, gelir dağılımındaki adaletsizliktir Batman da GSMH 

1157 USD gibi oldukça düşük bir orandadır Issızlık oranı ise oldukça yüksektir İntihar 
eden ve intihar gınşımınde bulunanların yoksul ailelerden geldiği ve gecekondularda 
yaşadığı gerçeği bizi ekonomik faktöriennde önemli olduğu gerçeğine götürmüştür 

3- Kültürel Faktörler 
intiharlarda kültürel faktöriennde etken olduğu görülmüştür Özellikle Dünya örneklerinin 

tersine kadın ıntıhartarınm yüksekliği Batman 'da "kadın olmanın' ne demek olduğunun 
irdelenmesini zorunlu kılmaktadır Ataerkil toplum yapısının bir uzantısı olarak kadın ikinci 
sınıf vatanda; konumundadır 14-44 yaş grubundaki kadınların okuma-yazma oranı %40 
dır Kız çocukları okula göndenlmemekte, ekonomik dayatmalarında bir sonucu olarak 
erkek çocuk tercth edilmektedir Erken yasta yapılan ve dini nikâha dayalı evlilikler 
yaygındır Çoğu zaman kadın için bir güvence olan resmi nikâh yapılmamaktadır Akraba 
evlilikten yaygın olup, kuma ve berdel uygulamaları sürmektedir Yapılan evliliklerde baba 
tek başına karar vermekte, evlenecek kızın görüşü dahi sorulmamaktadır Diğer yarıdan 
Kitle iletişim araçları ile sunulan zengin, gösterişli, sınırsız aşk, lüks ev ve arabalar ve 
çelişen kendi gerçeklerim tolere edemeyen genç kızlar Diğer yandan kadına atfedilen 
değer yargı ve tutumlarına bağlı olarak kadının bekâreti ve bunu ailenin erkeklerine teslim 
eden geleneksel toplum yapısı bulunmaktadır Tum bu faktöriennde intihar edenlenn 
neden daha çok kadınlar olduğu gerçeğine cevap verebileceği düşünülmektedir 

4- Psikolojik Faktörler 
(ntıharlann psikolojik nedenJen arasında ise psıkıyatnk tedavi görenlennde bulunduğu 

bilinmektedir İntiharı etkileyen faktörler arasında gösterilen, yakınlardan bınnın ölümü 
veya intiharı bulgusu bu çalışmada bulunmuştur Aılelenn ortalama çocuk sayısı göz 
önüne alındığında aılelenn çocuklarına yetennce sevgi vermesi mümkün 
görünmemektedir Bazı araştırmacılar böyle sevgisiz ortamlarda büyüyen çocukların 
ıstenmedıklen duygusuna kapılmalarına bağlı olarak intihara kalkışabıldıklennı göstermiştir 
Yme kitle iletişim araçtan ile gelen yoğun mesajlar sonucu karamsarlığa kapılarak intihar 
etme davranışı gözlenebilmektedir Yüksek bir yerden kendini atarak intihar etme olayları 
kışının kırgınlığının bir ifadesi olabileceği gibi, silik ve değersiz kalmış variıklanna 
insanların dikkatim çekme davranışı da olabilir Yine sınav veya okul başarısızlığı da 
intihar davranışını etkilemektedir Kışının saldırgan bir kişiliğe sanıp olması da kendine 
zarar vermesini etkileyebilmektedir 

Yapılan çalışmalar toplumların ortak bir amaç etrafında toplandığı dönemlerde ıntıhann 
azaldığını, aksı halde arttığını göstermektedir Yine araştırma bulguları özellikle kırsal 
bölgelerden göç alan yerleşim yerlerinde intiharın artabileceği göstermektedir Batman'da 
oldukça fazla göç alan bir yerleşim yendir 

Raporun sonunda detaylı, denn ve sorunun psikolojik, psıkıyatnk, sosyolojik, 
antropolojik boyutlarını, uygun tekniklerle ortaya çıkaracak araştırmalara ihtiyaç bulunduğu 
bilgisine yer venimıştır Butun bu analizlerin Batman ve çevresinin sosyo-tcülturel, 
demografik ve ekonomik sorunlarıyla birlikte ele alınması zorunluluğuna da dikkat 
çekilmiştir 
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SORU 6 : 

Bölgede zihniyet değişimini sağlamak amacıyla ana-baba eğitimi konusunda 
bir proje çalışmanız var mıdır? 

CEVAP 6: 

Bakanlığıma bağlı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Müdürlüğünce verilen cevaba göre; 

Genel olarak Toplum Merkezlerinde ve Aile Danışma Merkezlerinde uygulanan 
paket programları (Anne-Çocuk Eğitim Programı, Benim Ailem Programı, Saba destek 
Programı vb), eğitici eğitimini almış olan meslek elemanlan aracılığı ile sürdürülmektedir 

Bakanlığıma bağlı Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğünce verilen 
cevaba göre; 

Genel Müdürlüğümüzce 'Aile Eğitimi* projesi gerçekteşUnlmektedır Projenin temel 
amacı, Aile bireylerine çağa uygun, kişisel ve duygusal gelişimlerini olumlu yönde etkileyen 
bilgi, beceri ve davranış geliştirmelerini sağlamaktır Aile Okulu Programının amacı, 
toplumun ailenin önemine dikkatini çekmektir Aile içi iletişimden çocuk eğitimine kadar 
uzanan geniş bütünlükte aile üyelennın gerekli donanımının sağlanması ve aile kurumuna 
sorunların çözüldüğü temel bir merkez olarak bakılması gerektiğini vurgulamaktır. Proje ile 
özelde, bilgiye ulaşma imkanı olmayan, kentlenn kenar mahallelennde oturan düşük 
sosyoekonomik düzeydeki ailelere eğitim verilmesi, genelde ise, bütün ailelere imkanlar 
dahilinde ulaşılması amaçlanmaktadır Projenin yerel yönetimler ve valiliklerce de 
uygulanabilmesi için 81 il valiliğine ve tüm belediye başkanlıklarına göndenlmıştır. 

Saygılarımla 

Devlet Bakanı 
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MERSİN MİLLETVEKİLİ SAYİN DR.HÜSEYİN GULER'İN 
7/1B0S1 SORU ÖNERGESİ CEVABIDIR 

29 Eylül 2006 Cuma günü Hürriyet Gazetesı'nde çıkan "12 yaşındaki kıza 
tecavüz" ve "Oruç İçin çocuğunu döven baba" haberleri İle ilgili olarak; 

SORU 1 : 

Bakanlığınızca, tonu ile Haili olarak gerekli araştırma yapılmış ve olayların 
doğruluğu belirlenmiş midir? 

CEVAP 1 : 

Bakanlığıma bağlı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Müdürlüğünce verilen cevaba göre; 

29 Od 2006 tanhii Hürriyet Gazetesinde yer alan. orucunu bozduğu ıçm, babasından 
şiddet gördüğü belirtilen S B isimli çocuğun durumunun değerlendirilmesi amacıyla, 
Antalya II Sosyal Hizmetler Mûdürtüğünce aynı gün çocuğun öğrenim gördüğü İlköğretim 
Okulu ve ikametgahına gidilerek yerinde inceleme yapılmıştır 

Yapılan inceleme neticesinde, aile ortamında fiziksel ve duygusal istismara maruz 
bırakılarak kötü muameleye tat» tutulan ve korunmaya muhtaç çocuk statüsünde olduğu 
tespit edilen 1995 doğumlu S B isimli çocuk, aynı gün Antalya Üı Zübeyde Hanım Çocuk 
Sitesi Müdürlüğüne yerleştinlmıştır 

Çocuk hakkında Antalya 2 Aile Mahkemesi Hakımtığı'ran 0310 2006 Tanh ve 
Değişik iş Esas 2006 / 145 ve Değişik 2006 /161 Karar No 'su ile, Çocuk Koruma 
kanunun 5 (c) Maddesi gereğince TEDBİR Kararı alınmıştır 

Baba hakkında 03102006 tanh ve 6434 sayılı yazımız ile Cumhunyet 
başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur 2006 / 51137 Hazırlık No'su ile, 
Cumhunyet Savcılığınca soruşturma süreci başlatılmıştır 

12 yaşındaki kıza tecavüz olayı ile ilgili olarak, Malazgirt Cumhunyet 
Başsavcılığınca başlatılan adlı soruşturma devam etmekte olup, tecavüz eden şahıs 
cezaevinde bulunmaktadır İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce 12 yaşlarındaki ZM'nın 
ailesinin ikametgâhında sosyal inceleme yapılmış olup, savcılık tarafından da güvenliğinin 
tehlikede olmadığı ve psikolojik olarak örselenmemesi için, ailesinin yanında kalmasının 
uygun görülmesi nedeniyle, Z M hakkında tedbir veya korunma kararına gerek 
duyulmadığı karan venlmıstır Bu nedenle söz konusu Vakanın II Sosyal Hizmetler 
Müdürlüğünce penyodtk takibi yapılmaya devam edilecektir 

SORU 2 : 

tahGaUtyma. TÜM 're*! ıfrtAtft tJray"ıarmm brlrentneâ ve >ıûtrtta) maruz 'Kdıarirarm 
korunması konusunda herhangi bîr girişimde bulunmuş mudur? Bulunmadıysa ne 
zaman bulunacaktır? 

CEVAP 2 : 

Bakanlığıma bağlı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Müdürlüğünce verilen cevaba göre; 

"Kadın ve Çocuğa Yönelik Şiddet Hareketleriyle Töre ve Namus Cinayetlerinin 
önlenmesi İçin Alınacak Tedbirler" konulu Başbakanlık Genelgesi 4 Temmuz 2006 gun 
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ve 26218 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir Bahse konu 
genelgede şiddet konusundaki çözüm öneniennın yaşama geçirtmesinde koordınelı 
çalışması gereken kurumlar belirtilmiştir Genelge kapsamında gerekli çalışmalar 
başlatılmıştır 

Aile Danışma Merkezlerinde görevli meslek elemanları (Sosyal çalışmacı, 
psikolog, çocuk gelışımcı ile gerektiğinde görevlendirilen hekim, avukat ve diğer görevliler) 
tarafından aile yaşamını korumak, desteklemek ve sorunların çözümüne yardımcı olmak 
amacıyla aile bıreylenne yönelik koruyucu-onleyıcı, eğıtıa-gelıştıncı, tedavi ve rehabılıte 
edici hızmetlenn yanı sıra rehberlik ve danışmanlık hızmetlen de verilmektedir 

Söz konusu merkezler kanalıyla, ilgili üniversiteler, devlet ve üniversite hastanelen, 
konuyla ilgili sivil toplum kuruluşları, bu konuda hizmet veren kamu ve özel sektör 
kuruluştan ile eşgüdüm ve işbirliği yapılarak, panel, seminer, konferans, söyleşi grupları 
gibi eğitsel destek programlan düzenlenmektedir 

Toplum Herkeslerinde; Şırey. grup, aıleterm ve toplumun sorunlarla bas 
edebilmeleri ve bırevlenn katılımcı, üretken, kendine yeterli hale oelmelen amacıyla. 
koruvucu-önlevıa, eijıftcı-gelıstırıcı. rehberlik ve rehabılıte edici hizmetler sunulmakladır 
Todum Merkezlennde, yoksulluktan ve hızlı kentleşmeden en cok etkilenen oruplar olan 
çocuk, oenc ve kadınlar, Öncelikle hizmet almaktadır 

Kadının İnsan Haklan Eğitim Programı (KİHEP), Genel Müdürlüğümüz ve Kadının 
İnsan Haklan Projesi- New Ways tıtbat Bürosu arasında 3012 1998 tarihinde imzalanan 
işbirliği protokolü çerçevesinde yürütülmektedir 

Kadının toplumsal cinsiyeti nedeniyle ön plana çıkan ve kadının da öncelikle 
benimsediği anne ve eş rollennde yaşadığı sorunların çözümü ve anne ve eş olarak 
sağlıklı ilişkiler kurabilmesi amacıyla, Anne-Çocuk Eğitim Programı (ACEP) 
yürütülmektedir 

Ayrıca babaların çocuk eğitiminde daha bilgili olması, bu bilgilerini hayata geçirmesi, 
çocuğuyla, eşiyle ve yakın çevresiyle iletişimim geliştirmesi ve giderek yaşantısında daha 
demokratik bir tutumu benimsemesini sağlamak amacıyla Baba Destek Programı 
(BADEP) yürütülmektedir 

SORU 3 : 

Bakanlığınızın aile içi şiddet olaylannın Önlenmesi ve şiddete maruz kalanların 
korunması konusunda alınması gereken önlemler planı bulunmakta mıdır? Varsa 
açıklar mısınız? 

CEVAP 3 : 

Bakanlığıma bağlı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Müdürlüğünce verilen cevaba göre; 

Anayasamız, yasalar ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu 
açıkça, "çocuk ihmali ve istismarı' konusunda ivedi tedbirlerin alınmasını öngörmektedir 
Bu çerçevede 2828 sayılı Yasa kapsamında şiddet olaylarının önlenmesi ve şiddete 
maruz kalanların korunması konusunda gerekli müdahaleler yapılmaktadır Söz konusu 
Başbakanlık Genelgesi kapsamında da gerekli çalışmalar başlatılmıştır 

Ayrıca SHÇEK, ulusal kalkınma plan hedeflen, ülkemizin de taraf olduğu uluslararası 
sözleşmeler, belgeler ve kararların öngördüğü yükümlülükler ve görevler arasında da yer 
aldığı üzere, şiddete uğrayan veya bu riski taşıyan kadınlara yönelik hizmetlerini, ağırlıklı 
olarak kadın konukevleri ile vermektedir 

SHÇElCe bağlı olarak nızmetlenm sürdüren ve 2003 yılına kadar sayıları 8 olan 
kadın konukevi sayısı, 2003-2006 yılları arasında açılan 9 kadın konukevi ile 17*ye, 
kapasite toplam ise 170'den, 325'e ulaşmıştır 
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Kadın konukevierinin açılışlarından itibaren yararlanan kadın sayı» 5713, 
çocuk sayısı İse 4367'ye ulaşmıştır. 

Bakanlığıma bağlı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünce verilen cevaba göre 
CEVAP 2-3: 

Kadına karşı uygulanan şiddet bir insan haklan ihlalidir ve hangi türü otursa olsun 
kim tarafından yapılsın kabul edilemez b*r eylemdir Aile içi Şiddet tum dünyada olduğu gibi 
ülkemizde de her düzeydeki kadınların yüz yüze kaldığı bir durumdur Bilindiği üzere, 
kadına karşı şiddetin ortadan kaldırılmasına yönelik olarak yasal alanda 4320 sayılı Ailenin 
Korunmasına Dair Kanun ve Yeni Türk Ceza Kanununda Önemli düzenlemeler getınlmıştır 

Yasal alanda tum tedbırienn alınmış olmasına rağmen, toplumsal kalıp yargılar 
nedeniyle tüm dünyada kadınlar hala ülkelennın gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun temel 
göstergeler açısından erkeMenn gerisindedir Bu Türkiye için de geçerlidir Hükümetimizin 
öncelikli hedeflennden bin yasaların uygulamalara yetennce yansıtılmasıdır Bu konuda 
çalışmalarımız yoğun olarak devam etmektedir Söz konusu çatışmalarımızı kamu kurum ve 
kuruluştan, üniversiteler, sivil toplum örgütlen gibi tüm tarafların işbirliği ve katkıları ile 
gerçekleşmekteyiz. 

Bu çalışmalardan bazıları aşağıdaki gibidir; 
Yerel yönetimlerin kadınlara yönelik olarak, kadınların statülerini yükseltmek 
amacıyla ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda eğitim programlan düzenlenebilmesi 
için valilikler ve belediyeler nezdınde Kadın-Aıle Danışma ve Hizmet Merkezlen 
açılması gınşımlen Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü koordinasyonunda devam 
etmektedir Amasya Valiliği bünyesinde 20 Eylül 2006 tanhınde ilk Kadın-Aıle 
Danışma ve Hizmet Merkezi açılarak çalışmalarına başlamıştır 
Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye IV Ülke Programı ile (2006-2010). 
yoksulluğun azaltılması, anne sağlığının iyileştirilmesi, cinsel yoldan bulasan 
hastalıklar/HMAlDS'le mücadele, cinsiyet eşitliğinin teşvik edilmesi, kadınlara eşit 
haklar ve kadınların yetkılennın arttırılması amaçlanmaktadır Bu amaçlar 
çerçevesindeki faaliyetler Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından 
gerçekleştınlecektır 
Avrupa Bıdığı Katılım Öncesi 2005 Yılı Malı İşbirliği Programı kapsamında. Kadının 
Statüsü Genel Müdürlüğü Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Yaygınlaştırılması 
(Promotrng Gender Equalıty)" projesini 2006-2008 yılları arasında yürütecektir 
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet 
gösteren sayılan 61e ulaşan toplum merkezlerinin yanısıra GAP Bölge İdaresine 
bağlı bölgede 30 adet toplum merkezi kadınlarımıza eğitim, yönlendirme, meslek 
edindirme v b gibi konularda kadınlara hizmet sunmaktadır 
Çocuk ve Kadına Yönelik Şiddet ve Töre-Namus Cinayetler konusundaki çözüm 
önenlennın hayata geçın[mesıne ilişkin 2006/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile 
koordinatör kurum olarak belirlenen Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünce çalışmalar 
başlatılmıştır 
Genel Müdürlük bunun yanısıra, bu konuda toplumda farkındalık yaratmak ve 
toplumsal duyarlılığını artırmak amacıyla kampanyalar yürütmekte, yazılı ve görsel 
materyaller hazırlayarak kamuoyunun kullanımına sunmaktadır Ote yandan Genel 
Müdürlük, kadına karşı şiddetle mücadelenin önemli bir parçasını teşkil eden 
erkeMenn konuya duyarlılığı artırmak amacıyla, vatanı görevini yapmakta olan er ve 
erbaşlara yönelik 'Yurttaşlık Sevgisi* dersi kapsamında kız çocuklarının 
okulMaşması, kadın-erkek eşitliği, kadının insan haklan, kadına yönelik şiddet, töre 
ve namus cınayetlennın önlenmesine ilişkin konulann yer aldığı eğitim materyallen, 
CD ve afişler hazırlanarak 600 garnizona iletilmiştir 
Polis Okulları, Polis Koleji ve Polis Akademisinin müfredatlarına zorunlu ders olarak 
uygulamaya konulan İnsan Haklan dersten kapsamında kadın erkek eşitliği, kadının 
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insan haklan, kadına karşı şiddet, töre ve namus cinayetleri gibi konulara da yer 
verilmesi hususunda İçişleri Bakanlığı nezdınde girişimde bulunulmuştur 
Ayrıca, Genel Müdürlük ile Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu işbirliği çerçevesinde 
kadına yönelik şiddet, töre/namus cinayetleri konusunda toplumumuzda duyarlılık 
yaratmak amacıyla 'Kadına Karşı Şiddete Son' konulu afişler hazırlanmıştır Bu 
afişler 25 Kasım haftasında (22-27 Kasım 2006) yedi gün sure ile Ankara'da çeşitli 
semtlerinde 50,18-26 Kasım 2006 tanhlennde İstanbul'un çeşitli semtlerindeki 100 
adet bılboardda sergilenecektir. 

SORU 4 : 

Gerçekleşen bu iki olayla İlgili olarak mağdurlara sahip çıkmayı düşünüyor 
musunuz? Ne gibi önlemler almayı planlıyorsunuz? 

CEVAP 4 : 

Bakanlığıma bağlı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Müdürlüğünce verilen cevaba göre; 

Anayasamız, yasalar ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu 
açıkça, 'çocuk ihmali ve ıstısman' konusunda ivedi tedbırienn alınmasını öngörmektedir 
Bu çerçevede 2828 sayılı Yasa kapsamında gerek yazılı gerekse sözlü medyada çıkan 
haberler, ıfgtlı İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce ihbar kabul edilerek gerekli sosyal 
incelemeler gerçekleştirilmekte, aile ve çocuğa uygun sosyal hizmet müdahaleler 
yapılmaktadır 

Bakanlığıma bağlı Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğünce verilen 
cevaba göre CEVAP 1-2-3-4 : 

Aile ve sosyal konularda politika üretmek üzere kurulan Genel Müdürlüğümüz, bu 
polıbkalannı yaptığı bilimsel araştırmalara dayandırmaktadır Ancak, uygulayıcı bir kurum 
olmamasına karşın kamuoyunun gündemine gelen bazı konularla ıfgılı bölgelere çalışma 
ziyaretten yapmıştır/yapmaktadır 

örneğin 2000 yılında Batman'da artış gösteren kadın ıntıhartarırun nedenlennı yennde 
tespit etmek amacıyla Genel Müdürlüğümüzden dört uzman bölgede bir inceleme yapmıştır 
Çalışma ziyareti sonucunda kapsamlı bir rapor yazılarak ilgili taraflara göndenimıştır 
Rapora göre, Batmandaki kadın intiharlarının birçok faktörün bir araya gelmesi ile oluştuğu, 
intiharların sosyal, kültürel, ekonomik ve psikolojik nedenleri bulunduğu görülmüştür 

1- Sosyal Faktörler 
Daha önceki yapılan çalışmalann bulguları ile karşılaştırıldığında Batman intiharlarının 

hızlı toplumsal değişmelerden etkilendiği sonucuna varılmıştır Özellikle maddi değerlenn 
manevi değerlere gj5re daha hızlı, deöjs/oamasj yanı snajolnıjk anlamda bjr küttfoal. 
geakmenm yaşanması intihadan etkileyen başlıca faktörlerden birisidir Yine okuma-yazma 
oranının düşüklüğü, kız çocuklannın eğitime katılmasının zor olması veya engellenmesi, 
kırdan kente göç olgusu da önemli belirleyiciler arasında bulunmaktadır 

2- Ekonomik Faktörler 
Başta gelen ekonomik neden ise, gelir dağılımındaki adaletsizliktir Batman da GSMH 

1157 USD gibi oldukça düşük bir orandadır İşsizlik oranı ise oklukça yüksektir İntihar eden 
ve intihar gınşımınde bulunanların yoksul ailelerden geldiği ve gecekondularda yaşadığı 
gerçeği bizi ekonomik faktöriennde önemli olduğu gerçeğine götürmüştür 

3- Kültürel Faktörler 
İntiharlarda kültürel faktöriennde etken olduğu görülmüştür Özellikle Dünya ömeklennın 

tersine kadın mtıharlannın yüksekliği Batman 'da 'kadın olmanın" ne demek olduğunun 
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irdelenmesini zorunlu kılmaktadır Ataerkil toplum yapısının bir uzantısı olarak kadın ıkına 
sınıf vatandaş konumundadır 14-44 yaş grubundaki kadınların okuma-yazma oranı %4Q 
dır Kız çocukları okula göndenlmemekte, ekonomik dayatmalarında bir sonucu olarak 
erkek çocuk tercih edilmektedir Erken yaşta yapılan ve dini nikaha dayalı evlilikler 
yaygındır Çoğu zaman kadın için bir güvence olan resmi nikah yapılmamaktadır Akraba 
evlilikten yaygın olup, kuma ve berdel uygulamaları sürmektedir Yapılan evliliklerde baba 
tek başına karar vermekte evlenecek kızın görüşü dahi sorulmamaktadır Diğer yandan 
kitle iletişim araçları ile sunulan zengin, gösterişli, sınırsız aşk, lüks ev ve arabalar ve 
çelişen kendi gerçeklerini talere edemeyen genç kızlar Diğer yandan kadına atfedilen 
değer yargı ve tutumlarına bağlı olarak kadının bekareti ve bunu ailenin erkeklenne teslim 
eden geleneksel toplum yapısı bulunmaktadır Tüm bu faktöriennde intihar edenlenn neden 
daha çok kadınlar olduğu gerçeğine cevap verebileceği düşünülmektedir 

4- Psikolojik Faktörler 
İntiharların psikolojik nedenleri arasında ise psikiyatrik tedavi görenlerinde bulunduğu 

bilinmektedir İntiharı etkileyen faktörler arasında gösterilen yakınlardan bınnın ölümü veya 
intiharı bulgusu bu çalışmada bulunmuştur Ailelerin ortalama çocuk sayısı göz önüne 
alındığında ailelerin çocuklarına yeterince sevgi vermesi mümkün görünmemektedir Bazı 
araştırmacılar böyle sevgisiz ortamlarda büyüyen çocukların istenmedikten duygusuna 
kapılmalarına bağlı olarak intihara kalkışabıldıklennı göstermiştir Yine kitle iletişim araçları 
ile gelen yoğun mesajlar sonucu karamsarlığa kapılarak intihar etme davranışı 
gözlenebilmektedir Yüksek tur yerden kendim atarak intihar etme olayları kışının 
kırgınlığının bir ifadesi olabileceği gibi, silik ve değersiz kalmış varlıklarına insanların 
dikkatini çekme davranışı da olabilir Yine sınav veya okul başarısızlığı da intihar 
davranışını etkilemektedir Kışının saldırgan bir kişiliğe sahip olması da kendine zarar 
vermesini etkileyebilmektedir 

Yapılan çalışmalar topiumlann ortak tur amaç etrafında toplandığı dönemlerde intiharın 
azaldığını, aksı halde anlığını göstermektedir 

Ayrıca, bir makale yazılarak kurumumuzun süreli yayını olan 'Aile ve Toplum" dergimizde 
yayınlanması sağlanmış, derginin dağıtımı tüm ilgili taraflara yapılmıştır 

Raporun sonunda detaylı, denn ve sorunun psikolojik, psıkıyatnk, sosyolojik, antropolojik 
boyutlarını, uygun tekniklerle ortaya çıkaracak araştırmalara ihtiyaç bulunduğu bilgisine yer 
verilmiştir Butun bu analızlenn Batman ve çevresinin sosyo-kültürel. demografik ve 
ekonomik sorunlarıyla birlikte ele alınması zorunluluğuna da dikkat çekilmiştir 

Tanhtn her döneminde tüm toplumlarda görülen bir olgu olan intiharlar tüm dünyada 
olduğu gibi, ülkemizde de yıllara göre artış göstermektedir Batman intiharlarını dünyadaki 
intiharlardan ayıran ise, Türkiye ortalamasının üzerinde seyretmesi ve kadın intiharlarının 
daha fazla olmasıdır Bu nedenle toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik olarak 
kadınların en temel insan haklarını kullanabilmeler için fırsatlar venlmelı, çalışmalar bu 
alana kanalıze edilmelidir Sorun sadece kamu kurum ve kuruluşlarının üstesinden 
gelebileceğinden çok daha karmaşık ve zihniyet değişikliği gerektirdiğinden uzun îaman 
alacaktır 

Saygılarımla 

/jımWİ>fcJBÜKÇU 
Devlet Bakanı 
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MERSİN MİLLETVEKİLİ SAYIN DR. HÜSEYİN GÜLER'İN 
7/18097 SORU ÖNERGESİ CEVABIDIR 

Uzun zamandır toplumsal hayatta karşımıza sık sık çıkan ve son olarak da 
Batman'da tekrarlayan intihar haberleri ile ilgili olarak; 

SORU 1 : 

Bakanlığınızca, konu İle İlgili olarak gerekli araştırma yapılmış ve olayların 
nedeninin ortaya çıkarılması İçin gerekli girişimde bulunulmuş mudur? 

CEVAP 1 : 

Bakanlığıma bağlı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Müdürlüğünce verilen cevaba göre; 

Batman Aile Danışma Merkezi (ADM) , açıldığı 2002 yılından bu yana intihar 
olayları konusunda etkin br çalışma yürütmüştür Emniyet Müdürlüğünün vakalar 
konusunda tuttuğu raporlar düzenli bir şekilde Batman Sosyal Hizmetler ti Müdürlüğü' 
ne, oradan da Aile Danışma Merkezine ulaşmaktadır Bu raporlar doğrultusunda ADM 
de görevli psikolog intihar teşebbüsünde bulunmuş şahısların evine gidip görüşme 
yapmıştır Bu çalışma halen devam etmektedir Kışı hakkında izlenim edinilmekte, intihar 
teşebbüsünde bulunmalarının nedenlen araştırılmakta ve psikolojik destek venlmektedır 
Kışının kabul etmesi durumunda hem kendisiyle hem de aile tnceylenyle görüşülmektedir 
Aile bireylerine, intihar teşebbüsünde bulunan kişiye yönelik nasıl davranmaları gerektiği 
konusunda, danışmanlık yapılmaktadır Aile Danışma Merkezı'nın faaliyetten tanıtılmakta 
ve kışının buraya başvurup düzenli bir şekilde psikolojik destek alması sağlanılmaktadır 
İntihar sonucu ölen kişilerin aılelennın bireyleriyle görüşülüp olay sonucunda etkilenen 
kişilere psikolojik destek venlmektedır İntihar teşebbüsünde bulunup evinde görüşülen 
kışı sayısı yaklaşık 200 civarındadır 

Aile Danışma Merkezı'nde intiharları önleme konusunda diğer Kamu Kuruluşlarıyla 
her zaman diyalog halinde olunup ortak çalışmalar yürütülmüştür Aile Danışma Merkezi 
Müdürlüğümüzde intihan önleme çalışmaları için bir sosyal çalışmacı ve Milli Eğitim 
Müdürlüğünden bir psikolog geçıo görevle görevlendirilmiştir Sağlık ve Emniyet 
Müdürlüğünden, Müdürlüğümüze intikal etmiş vakaların tek tek evlerine gidilip 
göruşülmüstür 

Ayrıca 15 Eylül 2003 tanhınden itibaren Sağlık Mudüriuğü'ne Elazığ Ruh ve Sınır 
Hastalıkları Kastanesı'nden, 45 günlük geçici görevle bir psikiyatr», bir psikolog, bir 
sosyal çalışmacı görevlendirmiştir Merkezimiz bu ekip çalışmasında koordinatör 
kuruluş görevini üstlenmiştir Yapılan çalışmalar burada değertendınlmıştır 

Sosyo-ekonomık düzeyi düşük yerleşim yerlerinde bulunan Toplum Merkezlerinde, 
kurslara katılan genç kızlara yönelik bılınçlendvTne seansları düzenlenmiş ve bahar 
aylannda depresyon ölçeği testi uygulanıp kaygı verici durumda olanlarla görüşmeler 
yapılmıştır Bilindiği gibi intihar nedenlen arasında depresyon önemli tur yer tutmaktadır 

Aile Danışma Merkezinde, intihar venlen düzenli olarak tutulmakta olup, 
istatistiksel venler ve bu konuda uzman görüşten raporlar halinde Valiliğe sunulmaktadır 

Bakanlığıma bağlı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünce verilen cevaba göre; 

Genel Müdürlüğümüz tarafından oluşturulan ekip tarafından Şubat 2006 tanhınde 
Batman'da bir ön inceleme çalışması yapılmıştır Ekip tarafından yapılan bu incelemede 
tespn edilen hususlann Türe ve Namus Cınayetlen ile Kadınlara ve Çocuklara Yönelik 
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Şiddetin Sebeplerinin Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi" amacıyla 
Türkiye Buyûk Millet Meclisinde oluşturulan Meclis Araştırma Komisyonunun raporunda 
yer alan Batman ıntıharlanna ilişkin ortaya konulan nedenlerle örtüştuğû görülmektedir 

SORU 2 : 

Bu olayları toplumun içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik krizin bir sonucu 
olarak mı algılıyorsunuz? 

CEVAP 2 : 

Bakanlığıma bağlı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünce verilen cevaba göre; 

Bu olayların temelindeki en önemli nedenlerden bin toplumsal cinsiyet eşitliğinin 
sosyal yaşamın tüm atanlarına yetennce yansıtılamamasıdır 8u nedenle yasalardaki 
eşitlikçi yapıya rağmen, kadınlarımız başta eğitim, istihdam, karar alma mekanizmalarına 
ve siyasete katılım gibi alanlarda yetennce yer alamamaktadırlar Bu tur olaylar ansıyete 
dayalı ayrımcılığın somut sonuçlan olarak toplumumuzda yaşanmaktadır 

SORU 3 : 

Toplumun İçinde bulunduğu sosyoekonomik kaos ve diğer psikolojik 
etkenlerden uzaklaştırması ve bu nevi olayların önlenmesi için bakanlığınızın 
herhangi bir projesi bulunmakta mıdır? Varsa nedir? 

CEVAP 3 : 

Bakanlığıma bağlı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü toplumsal cinsiyet eşitliğinin 
her alana yerleştirilmesinin en önemli araçlarından olan zihinsel dönüşümün 
sağlanabilmesi amacıyla eğitim programlan, kampanyalar ve projeler yürütmekte, görsel 
metaryaller hazırlamaktadır Aynca Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Müdürlüğünün taşra teşkilatı genelde toplumsal sorunlarının çözümüne yönelik aile ve 
çocuk odaklı çalışmaları gerçekleştirmektedir 

SORU 4 : 

Toplumsal yaraların sarılmasına yönelik söz konusu bölgelerde herhangi bir 
çalışmanız olacak mıdır? 

CEVAP 4 : 

J Bakanlığıma bağlı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
I Müdürlüğünce verilen cevaba göre; 

İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Toplum Merkezlen aracılığı ile bölgede 
topluma yönelik çalışmalar diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içersinde yapılmaktadır 

Bakanlığıma bağlı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünce verilen cevaba göre; 

Kadının kalkınmaya katılımı çerçevesinde, hizmet verdiği bölgede yaşayan tum 
yöre halkının daha iyi yaşam koşullarına ulaşma hakkını sağlamak, varolan sorunlan 
resmi, hükümet dışı kuruluşların ve halkın doğrudan katılımı ile çözmek, kentsel yaşam 
biçimine uygun tutum ve davranışlar geliştirmesini sağlamak, kadına dışkın projeleri 
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yaşama geçirmek amacıyla Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Müdürlüğüne bağlı değişik bölgelerde toplam 61 Toplum Merkezi bulunmaktadır 

Toplum Merkeplerinde aile ip şiddete uğramış kadınlara da hizmet verilmektedir 
Kadınlara merkezin temel amaçlan doğrultusunda psikolojik, hukuksal danışmanlık ve 
ekonomik yardımlar yapılmakta, kadın konuk evlennde kalma talebi olan kadınlar 
değerlendmlerek ilgili bınmlere yönlendirilmektedir Ayrıca, diğer programların yanısıra 
bıreylenn bilgi, bilinç ve beceri duzeylennı arttırmaya yönelik eğitim programlan ve 
kadınlara yönelik gelir getıncı çalışmalar kapsamında Ev Kadınını Destekleme Projesi, 
Evde Çocuk Bakıcılığı Projesi, Çeşitti mesleki kurslar (halıcılık, dikiş, nakış, ebru, 
bilgisayar, yaşfr bakımı, hasta bakımı vb), Kermes ve Sergiler vb çeşitli projeler 
yürütülmektedir 

Bu çerçevede. Batman İlinde de Batman Anadolu Kalkınma Vakfı Toptum Merkezi, 
Batman 75 Yıl Toplum Merkezi, Batman Çağdaş Yaşam Toplum Merkezi olmak üzere uç 
toplum merkezi bulunmaktadır 

Ayrıca, GAP Bölge İdaresine bağlı bölgede 30 adet toplum merkezi kadınlarımıza 
eğitim, yönlendirme, meslek edindirme v b gibi konularda kadınlara hizmet sunmaktadır 

SORU 5 : 

AB'ne girmeye aday olan, çağdaş ve gelişmiş ülkeler arasında yenni almış bîr 
ülkede hala bu nevi sorunların yaşanıyor otması ve çözümsüz kalman sizce 
ülkemizin bulunduğu konuma yakışmakta mıdır? 

CEVAP S : 

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğünün amacı, ülkemizdeki 
sosyal sorunların tespih ve çözümü rie Türk ailesinin bütünlüğünün korunması, 
güçlendınlmesı ve sosyal refahının artırılmasına yönelik ulusal ve uluslararası bilimsel 
araştırmalar yapmak veya yaptırmak, projeler geliştirmek, desteklemek, bunların 
uygulamaya konulmasını sağlamak ve aileye yönelik millî bir politikanın oluşmasına 
yardımcı olmaktır 

Kuruluş Kanununa göre, Genel Müdürlüğümüzün temel çalışma alanı, Sosyal 
alanlarda araştırma yapmak, politika üretmek, kamuoyunu bilgilendirmek/ bilinçlendirmek 
ve eğitim programları düzenlemektir 

A) Araştırma Yapmak 

Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü tarafından aile içinde ve toplumsal 
alanda şiddetin sebep ve sonuçlarının belirlenmesi amacıyla Türkiye genelim kapsayan iki 
ayrı sosyal araştırma yaptırılmıştır 

1) Aile İç) Şiddetin Sebep ve Sonuçlan (1994) araştırmasıyla Türkiye'de kent ve 
kır ayrımında aile içi şiddetin sebep ve sonuçlarının yaygınlığının, düzeyinin, görülme 
biçim ve sıklığının, şiddete uğrayanlarla şiddet uygulayanların şiddet kavramından ne 
anladıklarının ortaya konulması amaçlanmıştır Araştırmada eşe karşı fiziksel şiddet, sözlü 
ve davranışsal şiddet ve çocuklara yönelik fiziksel şiddet otmak üzere üç konudaki şiddet 
yaygınlığı ölçülmeye çalışılmıştır 

Araştırma sonuçlarına göre, fiziksel şiddete aılelenn yüzde 34'unde, sözlü şiddete 
ise yüzde 53'unde rastlanmaktadır Çocuklara yönelik fiziksel şiddete rastlanma oranı da 
yüzde 46'dır Anne babaların geçmişteki dayak deneyimi (%70) şiddeti bugüne 
taşımaktadır Dayağın şiddetinden ve sıklığından çok varlığının Önem taşıdığı 
görülmektedir Aile büyüdükçe şiddet artmaktadır Özellikle kayınvalide ile 
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anlaşmazlıklardan doğan sorunıar eşler arasında da çattşmaya yol açmaktadır Hamilelik 
döneminde de fiziksel ve sözlü şiddetin sürdüğü, sıklığının da azalmadığı anlaşılmaktadır 
Ailelerde cinse, şiddet ve tacize rastlanma oranı yüzde ffdur Şiddete maruz kalanların 
yüzde 80't yapacak fazla bir şey olmadığına inanmaktadırlar Eşlerden birinin alkol 
kullanıyor olması aile IÇI şiddeti artırmaktadır 

Araştırmanın genel bulgularından bin de şiddetin kuşaktan kuşağa sorun çözme 
biçimi olarak aktarılması ve yaşam pratıklen ıçensınde bunun pekiştirilmesi ile şiddet 
davranışının hem devamının hem de alanının genişlemesinin sağlandığıdır 

2) Aile İçinde ve Toplumsal Alanda Şiddet (1997) konulu araştırma ile aile 
içindeki ve toplumsal yaşam alanındaki bazı değişkenlerle bıreylenn şiddet içeren 
davranışları ve şiddet eğilimleri arasında bir ilişkinin olup olmadığının, eğer varsa ilişkilerin 
nicelik ve niteliklerinin araştırılması amaçlanmıştır 

Araştırmanın bulgularına bakıldığında şiddet ölçeğinden alınan puanlara göre 
katılanlann yüzde 35'ınde şiddet eğilimi 40 puanın yüzde 2'sınde 60 puanın üzerinde 
bulunmuştur Kadınların aldığı puanlar erkeklere göre belirgin biçimde daha düşüktür 15-
22 yaş grubunda bebrgn biçimde yükselen şiddet ölçeği puanları, şiddet gösterme 
eğilimleri açısından gençlerin en önemli nsk grubunu oluşturduklarını göstermektedir 

Kadınların yüzde 1ffu eşlerinden sık sık (%3,6) ve ara sıra (%6,5) dayak yediklerini 
bildirirlerken yüzde 12'sı eşlen tarafından sık sık ve ara sıra hakarete uğradıklarını, 
erkekfenn ise yüzde 2'sının sık sık. yüzde 1,2sımn ara sıra eşlen tarafından dövüldüklerini 
söylemişlerdir Eşin hakaretine uğrama oranının kadınlarda ıkt misli fazla olduğu ama yaşla 
birlikte değişmediği saptanmıştır 14 yaşından büyük kişilerin karı-koca ilişkilerindeki 
gerginleşme nedenlen arasında en çok yer verdikleri durumlar, "eşin evle ilgilenmemesi" 
(%66,2), "eşin saygısız tavır ve davranışları" (%56 6), "aşın kötü alışkanlıkları" (%56 5) 
olarak sıralanmaktadır Bu değerlendirmeler, bir bakıma gerçek hayatın yansımaları 
olduklarından aile tçı gerılımlenn nedenlerini araştırmaya ve bu gentımlen azaltmaya 
yönelik gınşımlerm hangi konular üzerinde yoğunlaşması gerektiği konusunda bir fikir 
vermektedir 

Çocuklu aılelenn çocuklarının yaramazlıkları için uyguladıkları yöntemler arasında 
"açıklama ve ikna etme" çok yüksek oranlarla ilk sırada yer almakta, onu "azarlama, 
utandırma", "cezalandırma ve yoksun bırakma" ve "korkutma" izlemektedir Evde 
çocukların hiç dövulmedığını söyleyen aileler yüzde 55 oranındadır; çocuklarını ayda 
birden fazla ve çok şiddetli dövdüklerini söyleyenler yüzde 3, yılda 1-10 arası çok şiddetli 
dövdüklerini söyleyenler yüzde 1,5 oranındadır Aılelenn yüzde 40ı ise çocuklannı hafif 
şiddette dövduklennı belirtmektedirler Evde çocukları dövmeyi daha çok annelenn 
üstlendiği görülmektedir Şiddete maruz kalınan bir çocukluk yaşamak, sonraki yaşamda 
ailede ve toplumsal alanda bir şiddet uygulayıcısı olma ihtimalim artırmaktadır ve buyuk 
olasılıkla tûm bu alanlardaki şiddet zınannm temel ve beşlatıcı halkasını oluşturmaktadır 
6u açıdan Türkiye'deki şiddet eğilimlerini düşürmenin yolu, çocuk eğitiminde şiddeti bir 
yöntem olarak kullanmaktan kaçınmaktır 

Araştırmalardan elde edilen bulgular ve değişen toplum şartlarının etkilen dikkate 
alınarak ailenin bütünlüğü ve devamı için tehdit unsuru olan, aile içindeki şiddeti önlemek 
amacıyla 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun'un hazırlanarak çıkarılması 
sağlanmıştır 

B) Eğitim Programlan 
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Genel Müdürlüğümüzce "Aile Eğitimi" projesi gerçekleştmlmektedır Projenin temel 
amacı, Aile bireylerine cağa uygun, kişisel ve duygusaJ gelişimlerini olumlu yönde etkileyen 
bilgi, beceri ve davranış geliştirmelerini sağlamaktır Aile Okulu Programının amacı, 
toplumun ailenin önemine dikkatini çekmektir Aile ıçı iletişimden çocuk eğitimine kadar 
uzanan geniş bütünlükte aile üyelerinin gerekli donanımının sağlanması ve aile kurumuna 
sorunların çözüldüğü temel bir merkez olarak bakılması gerektiğini vurgulamaktır Proje ile 
özelde, bilgiye ulaşma imkanı olmayan, kentlerin kenar mahallelennde oturan duşûk 
sosyo-ekonomık düzeydeki ailelere eğitim venfmesı, genelde ise, bütün ailelere imkanlar 
dahilinde ulaşılması amaçlanmaktadır Projenin yerel yönetimler ve valiliklerce de 
uygulanabilmesi için 81 il valiliğine ve tum belediye başkanlıklarına gönderilmiştir 

C) Politika Üretilmesine Yönelik İşbirliği, Bilgilendirme ve Bilinçlendirme 
Çalışmaları 

Şiddeti Önleme Platformu 
Medya programlarının her yönüyle takibi, denetimi ve bu konuda gerekli yaptırımlar 

Radyo ve Televizyon Ust Kurulu tarafından yapılmaktadır Genel Müdürlüğümüzün bu tur 
programlan incelemesi için gerekli altyapı imkanlarının yetersizliği ve programların 
yayınlanma saatlerinin uygun olmaması medya takibinin ve denetiminin ele alınmasını 
engellemektedir Ancak toplumun bu tur zararlı yayınlar konusunda bilgilendirilmesi ve 
bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar ise devam etmektedir 

Şiddeti Önleme Platformu çalışmaları bu çabaların en önemlilerinden tansıdır ve 
toplumun tum kesimlerinin katılımı ile gerçekleştirilmektedir Şiddeti önleme Platformu, 
toplumsal alanda, ailede ve kitle iletişim araçlarında şiddetin önlenmesi ve bu konudaki 
toplumsal duyarlılığı arttırmak amacıyla Aileden Sorumlu Devlet Bakanı 
koordinatörlüğünde düzenlenmiştir 

Şiddeti önleme Platformu çalışmalarına, TBMM İstanbul Milletvekili Dr Zeynep 
KARAHAN USLU, İğdır Milletvekili Prof Dr Dursun AKDEMİR, Balıkesir Milletvekili Op 
Dr Turhan ÇÖMEZ, Denizli Milletvekili Mehmet YıjKSEKTEPE ve Çocuk ve Şiddet 
Çatışma Grubu üyelerinin gınşımlenyle başlamış ve ilk toplantısını 15 07 2004 tarihinde, 
'Medyadaki Şiddete Karşı Çocukları Koruma" başlığı altında gerçekleştirmiştir Bu 
toplantıda, Platformun çalışmalarına, 'Şiddeti önleme Platformu' adı altında devam 
etmesine, sekretaryasının "Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü- tarafından 
yürütülmesine, bir sonraki toplantının 03 08 2004 tanhınde yapılmasına karar venlmıştır 
Şiddeti önleme Platformumun 03 08 2004 tarihli toplantısında, alt çalışma gruptan 
oluşturulmuş, Platformun çalışmalarının bir sure alt çalışma grupları şeklinde devam 
ettirilmesine karar venlmıştır 

Şiddeti önleme Platformu nun ilk aşamasında alt çalışma grupları oluşturulmuş, 
Platform çalışmalarının bir sûre alt çalışma gruplan şeklinde devam etmiştir Şiddeti 
önleme Platformu çerçevesinde'oluşturulan alt çalışma grupları şunlardır 

Eöıtım ve Şiddet AR Çalışma Grubu. 
Aile İçi Şiddet Alt Çalışma Grubu, 
Medya ve Şiddet Alt Çalışma Grubu, 
Koordinasyon ve İşbirliği Alt Çalışma Grubu 

Şiddeti önleme Platformu Alt Çalışma Grupları çalışmalarını Ağustos-Aralık 2004 
tanMen arasında penyodık aralıklarla toplantılar yaparak TBMM İğdır Milletvekili Prof Dr 
Dursun AKDEMİR, TBMM Balıkesir Milletvekili Op Dr Turhan ÇÖMEZ, TBMM Denizli 
Milletvekili Mehmet YUKSEKTEPE, TBMM İstanbul Milletvekili Dr Zeynep KARAHAN 
USLU ile Adalet Bakanlığı. İç İşlen Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Diyanet 
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İşlen Başkanlığı, Radyo ve Televizyon Ust Kurulu, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu 
Genel Müdürlüğü Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme 
Kurumu Genel Müduıluğu, Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Kadının Statüsü 
Genel Müdürlüğü, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Reklâm Kurulu 
Başkanlığı Ankara Buyukşehır Belediyesi Başkanlığı, Altındağ Belediye Başkanlığı, 
Yenimahalle Belediye Başkanlığı, Ankara Barosu Çocuk Haklan Kurulu, Medya Kuruluşları 
ve üniversite öğretim üyelerinin katılımıyla bazı üniversitelerin (Anadolu Üniversitesi, 
Ankara Üniversitesi Uedşım Fakültesi, Atatürk Üniversitesi, Eroyes Üniversitesi, Mimar 
Sınan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, 
Yüzüncü Yıl Üniversite Aile Araştırmaları ve Eğitim Merkezi) yazıtı goruşlenrun 
değerlendınlmesı ile gerçekleştirmiştir Alt Çalışma Grupları yaptıkları toplantılar 
sonucunda, şiddet ile mücadelede alınması gerekli önlemler ve ilgili kurumları içeren 
önenlennın yer aldığı raporlarını hazırlamışlardır 

Şiddeti Önleme Platformunun 09032005 tanhtı son toplantısında içinde kapsamlı 
Önenlennde yer aldığı Alt Çalışma Grubu Raporları gözden geçirilerek ve son hailen 
verilmiştir Ayrıca, çalışma gruplarının raporlarına ınternet adresimizde yer verilmiştir 
(www aile gov tr/raporlart 

Reklam Verenler Demeği üyeleri ile Toplantı 

Fiziksel, sözel ve davranışsal olmak üzere uç turu bulunan şiddet gönümüzde bir 
sorun çözme biçimi olarak kullanılmakta ve bu şiddet içeren mesajlara televizyonlarımızda 
sıkça yer verilmektedir Şiddet içeren yayınlar hem şiddet davranışının öğrenilmesine hem 
de şiddetin olağanlaştırılmasına neden olmaktadır Hem ailenin hem de toplumun 
geleceğini tehdit eden şiddetlen geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın ve 
gençlerimizin korunması konusunun kamu kurum ve kuruluşları kadar, ümversıtelenn, sivil 
toplum örgutlennın ve özel sektöründe sosyal sorumluluğundadır 

Bu nedenle, 26 Haziran 2006 tarihinde düzenlenen bir toplantı ile şiddet içeren TV 
dtzılenne reklam vermeyen işadamlarına gösterdikleri sosyal sorumluluk nedeniyle 
teşekkür edilmiştir 

5) Dizi Yapımcı ve Senaristten Ortak Akıl Toplantısı 
11-12 Haziran 2006 tarihinde Gebze TÜSSİDE tesislerinde drzı yapımcı ve 

senaristlerinin de katılımıyla bir "Ortak Akıl' toplantısı yapılmıştır 
Bıhndığı gibi kıfle iletişim araçları özellikle de televizyon toplumu etkilemektedir 

Televizyonlarda gostenlen yerli dizi ve yapımlar aracığıyla iletilen mesajlar ne yazık ki 
şiddet, cinsellik ve pornografik unsurlar içermekledir Bu kapsamda dizi ve yapımların aile 
değerlerine bakış ve yaklaşımlarının ortak bir zeminde tartışılmıştır 

Ülkemizin Avrupa Birliğine tam üyelik surecinde önemli gündem maddesi olan kadın 
erkek eşitliğinin sağlanması amacıyla gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla sorunun çözümü için 
önemli adımlar atılmaktadır 

Saygılarımla 

Devlet Bakanı 
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9.- Aydın Milletvekili Özlem ÇERÇİOĞLU'nun, THY'nin personel seçiminde uygulanan bir 
mkeie ilişkin sorusu ve Maliye Bakam Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/18181) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan sorularımın Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını arz ederim. . . 

. // y 
Saygılarımla, 7" 

özleMÇERÇlOGLU * / 
CHP Aydın Milletvekili" 

Türk Hava Yolları CÎP ve VİP'te görevli personele uygulanan kişilik anketi çalışmasında 
personeli zorda bırakacak sorular yöneltilmiştir. Buna göre; 

1- Çok Yönlü Kişilik envanteri adını taşıyan bu çalışma THY'de ilkkez mi uygulanıyor? 

2~ Personele sorulan sorular kim tarafından hazırlanmıştır? 

3- Aynı envanter çalışması, içerdiği soruları ile geçmişte THY'de uygulanmış mıdır? 

4- Böyle bir anket çalışmasına neden ihtiyaç duyulmuştur? 

5- Sonuca göre personel işten uzaklaştırılmış mıdır? 

6- İçeriğinde yer alan dini, siyasi ya da cinsel İçerikli soruların sorulmasına kim onay 
vermiştir? Bu gelişmelerden Genel Müdürlüğün haberiolmuş mudur? 
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BAŞBAKANLIK 
Özelleştirme idaresi Başkanlığı 
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TÜRKİYE BÜYÜK M İ L L E T M t C L t S t BAŞKANLIĞINA 

Aydın Mıllctvtkılı Sayın ö?lem Çfc.RÇIO<jLU tarafından Türkiye Buyuk Millet Meclisi 
Başkanlığına tevcih edilen 7/18181 esas sayılı yazılı soru önergesinde yer alan hususlara 
ilişkin sorulara verilen cevaplar aşağıda sunulmuştur 

Türk Hava Yolları CİP ve VtP'de görevli personele uygulanan kişilik envanteri çatışmasında 
personeli zorda bırakacak sorular yöneltilmiştir. Buna göre; 

SORU I- Çok yontu kişilik envanteri adını taşıyan bu çatışma THVde tik kez mı 
uygulanıyor ? 

SORU 2- Personele verilen sorular kim tarafından haarlanmışar? 

SORU 3-Aynı envanter çalışması, ıçerâıjjı torularl ile geçmişle THY'de uygulanmış mıdır? 

CEVAP 1,2,3- Minnesota Çok Ycmlu Kişilik fcnvantcr. (MMPI-Mınncsola Mullıaxıal 
Personalty Invenlory) çalışması Türk Hava Yolljrı A O (THY)'de daha önceki yıllarda da 
uygulanmıştır 

THY tarafından VIP ve CİP çalışanlarına uygulanan test, Minnesota Çok Yönlü Kişilik 
Envanıeıı (MMPl-Mınnesota MuUıanıal Personalty Inventory) adını taşıyan uluslararası alanda 
bilimselliği kabul edilmiş, dünyanın pek çok ülkesinde yaygın olarak kullanılan, ülkemizde de 
üniversite [erde ve çeşitli şirketlerde uygulanan bir kişilik testidir Soz konusu lesl, ilk olarak 
1939 yılında geliştirilmeye başlanmış, ?aman ıçeıısmde geliştirilerek bugünkü muhtevasını 
kaplanmıştır 566 sorudan oluşan ve halen dünyanın çeşitli ülkelerinde yaygın olarak kullanılan 
test, orijinalinden Turkceye vevrıldıkten sonra güvenirlilik ve geçerlilik çalışması yapılarak 
ülkemizde uygulanmaya başlanmıştır THY'de uygulanan lesl. soru sayısı ve muhtevası olarak 
orijinalinin aynıdır 

SORU 4- Böyle bir anket çalışmasına neden ihtiyaç duyulmuştur? 

CEVAP 4- THY, çalışanlarının kişilik özelliklerinin objckul ve bilimsel kriterler temelinde 
onaya çıkartılabilmesi, bu çerçevede potansiyel iyileştirme alanlarının belirlenebilmesi ve 
çözümlerinin geliştirilebilmesi için çeşitli dönemlerde bu türlü testler yapılmıştır Bu tür tesller 
daha yaygın olarak, ise yeni alımlarda kullanılabildiği gibi. mevcut çalınanlar ürerinde de, 
kışının göreve uygunluğunun değerlendirilebilmesi ve gelişim alanlarımn belirlenebilmesi 
amacıyla kullanılabilmektedir Hizmet ka 11 leşinin anın İmasında hizmetlerin 
çeşitlendirilmesinde ve çalışanların doğru görevlendirilmesinde karar alma ve değerlendirmede 
yardımLi bir unsur olmaktadır 

SORU J- Sonuca göre personel işten uzaklaştırılmış mıdır? 

CEVAP 5- Envanter çalışması sonucuna göre hiçbir personel işlen uzaklaştır! I mam ıştır 

SORU 6- içeriğinde yer alan dini, siyası ya da cınsı't içerikli soruların sorulmasına kim onay 
vermiştir? Bu gelişmelerden Genel Mutturtuğan haberi olmuş mudur? 

CEVAP 6- Minnesota Çok Yonlu Kişilik Envanteri testinin değerlendirilmesi TIIY'nın dışında 
tamamen konusunda uzman bir kuruluş tarafrndan yap1'maktadır 

Testteki 566 soru çalışanların genel kişilik özelliklerinin ortaya çıkartılmasına yardımcı olması 
için sorulan ve testin orijinalinde yer alan sorulardır MMP1 uygulamasında sonuçlar, soruların 
tek ıck dcgıl. birbirleriyle çapraz ve grup I andırılarak elde edilmektedir MMP1 testi, THY'ıım 
hizmet kalitesini ve çalışan memnuniyetini artırmayı hedefleyen bilimsel bir çalışmadır 

Sonuçları sadece genel değerlendirme raporu olarak kurum yönetimiyle paylaşılmakta, tcsıın 
ayrıntıları ve personelin kişilik haklarına dokunabilecek herhangi bir bilgi kesinlikle 
verilmemektedir Değerlendirme raporunun verilmesini takiben lesl belgelen ınjhş 
edilmektedir 

Bilgilerinizi ve gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim 

-44©~ 
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10 - Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL 'in, Dünya Bankası kredili veya hıbelı projelere iliş
kin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN in cevabı (7/18183) 

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sn. Kemal UNAKITAN tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekili 

1 58. ve 59 Hükümetler d önem m de, Bakanlığınız merkez ve taşra 

teşkilatlarında; Dünya Bankasından kredi alınarak başlatılan projeler var 

mıdır? 

2. Varsa bu projeler hangileridir ve şu anda hangi aşamaya gelinmiştir' 

3. Bu projelerle bağlantılı olarak yapılmış olan taşınmaz bulunmakta mıdır' 

4 Eğer varsa, bu taşınmazların şu anki durumu nedir' 

5. Yine aynı dönemlerde. Dünya Bankasından alınmış hibe bulunmakta mıdır' 

6. Varsa bu hibeler nasıl kullanılmıştır' 

MALİYE BAKANLİĞİ 1 li. 1 I. ..O J'o - ~% iZ 
Strateji Geliştirme Başkanlığı 

COK ACELE VE StlRELİDİR 
Suya : B.07.0.SCB.0.01.11/ 
Konu • Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BLIYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi 27/10/2006 tarihli ve A 01 0 GNS O 10 00 02/2ö496 sayılı yazınız 
Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMIREL'e aıl 7/181S3 esas numaralı yazılı 

soru önergesinde belirtilen hususlarla ilgili olarak 58'ıncı ve ')9'uncu Hılkumetler 
döneminde Bakanlığımızca Dünya Bankasından kredi ve hibe alınmamıştır 

Bilgilerim arz ederim 

S 
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/ / Kars Milletvekili Selamı YIGIT in BBLBIM eski Genel Müdürünün düzenlediği bu basın 
toplamışına ılıshn sorusu ve Devlet Bakanı Nimet ÇUBUKÇU nıın cevabı (7/18229) 

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Nimet Çubukçu tarafından yazılı olara! 
yanıtlanmasını saygılarımla arz. ederim 21 9 2 0 0 4 

Selamı Yiğit 
Kars Milletvekili 
Anavatan Partisi 

1- BELBIM AŞ Genel Muduru Adnan Şahın, Hatice Ş ile tatil görüntülerinin 
gazetelerde yayınlanmasının ardından düzenlediği basın toplantısına resmi nikahlı 
eşini de çağırmış, Hatice Ş ile birlikte tatil yaptıkları "yakın bir aile dostu" olarak 
tanıtmış, nikahlı eşi Nezahat Şahın'e bu durumu onaylatmıştır 
Çeşitli medya organlarına yansıyan bu görüntüleri, insan haklan ve kadının 
saygınlığı açısından nasıl değerlendiriyorsunuz'' 

2- Türk toplum değerlerinin ve aile yapısının konraması açısından BELBIM AŞ 
Genel Muduru Adnan Şahın' ın bu ilişkisini nasıl değerlendiriyorsunuz'' 

3 - Kadın ve aile değerleri açısından yasa dışı olumsuz örnekler sergileyen ust 
düzey kamu görevlilerine yönelik bir girişiminiz olacak mıdır7 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

SAYI : B.02 0.007100.2 /JQ £..////2006 
KONU Yakıtı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK M i l LET MEÇİ İSI BAŞKANLIĞI 
G t N F L SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar ve K a r j r l a r Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ rü rk ıye Büyük Mille) Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kara r l a r 
Dairesi Başkan lığı* Din Z7.1O.2O06 tarih ve KAN KAR MD A 01 O GNS O 10 00 02-
26496 sayılı yazısı 

İlgi yazı ile Antalya Milletvekili Sayın Nail KAMACI, Bursa Milletvekili Sayın 
Kemal DEMİREI , Kar s Milletvekili Sayın Selamı YİĞİT ve Mersin Milletvekili Sayın 
Hüseyin C U L E R ' c ait Yazılı Soru Önergeleri hakkındaki bilgilen içeren cevaplar ekte 
sunulmuştur 

Bilgilerinize arz ederini 
Devler Bakan 
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KARS MİLLETVEKİLİ SAYIN SELAMİ YİĞİT İN 
7 /18239 E S A S NOLU SORU ÖNERGESİ CEVABIDIR 

SORULAR: 

1) BELBİM A Ş Gene l Müdürü Adnan Şah in , Hatice Ş . Ha tatil görüntülerinin 
g a z e t e l e r d e yay ın lanmasın ın ardından düzenlediğ i b a s ı n toplant ıs ına 
resmi nikahlı e s i n i d e çağı rmış , Hatice Ş_ İle birlikte tatil yaptıktan "yakın 
bir ai le d o s t u " olarak tanı tmış, nikahlı as i Nezahat Şah in 'e bu durumu 
onaytatrmstıı". 
Çeşit l i m e d y a organlarına yans ıyan bu görüntüleri , İnsan haklan v e 

kadının saygın l ığ ı a ç ı s ı n d a n nası l değer lendir i l iyorsunuz? 

2) Türk toptum değer ler in in v e ai le yapıs ının korunması a ç ı s ı n d a n BELBİM 
A Ş Genel Müdürü Adnan Şahin ' in b u il işkisini nası l 
değer lend i r iyorsunuz? 

3) Kadın v e ai le değerler i aç ıs ından y a s a dışı o l u m s u z örnekler s e r g i l e y e n 
ü s t d ü z e y kamu görevl i ler ine yönel ik bir girişiminiz o l a c a k madır? 

CEVAPLAR: 

Hiç kuşkusuz kamu kurum ve kuruluşlarında görev alan ü s t düzey yöneticilerin 
dolayısıyla topluma örnek olacak kısılenn davranış lar ına d a h a dikkat e tmes i 
gerekmekted i r Türk toplum değerJenne ve aile yap ıs ına aykırı hiçbir eylemin 
taraf ımdan olumlu karş ı lanması düşünü lemez 

Ancak, s ö z k o n u s u soru öne rges inde so rduğunuz soru lann kısılenn Ö2e! 
yaşamlar ı ile ilgili o lduğundan herhangi bir değer lend i rme yapılmamıştır 

Saygı lar ımla 

BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
7 /18153 SORU ÖNERGESİ CEVABIDIR 

SORULAR : 

1- S8 . v e 59 . Hükümetler d ö n e m i n d e . Bakanlığınız merkez v e taşra 
teşk i la t lannda; DUnya B a n k a s ı n d a n kredi alınarak başlat ı lan projeler var 
mıdır? 

2 - Varsa bu projeler hangileridir v e s u anda hangi a ş a m a y a gel inmişt i r? 

3 - Bu projelerle bağlantıl ı olanak yap ı lmış taş ınmaz bulunmakta itadır? 

4 - Eğer varsa, bu taşınmazların s u anki d u r u n u nedir? 

5 - Yine aynı d ö n e m l e r d e . Dünya Bankas ından a l ınmış h i b e bulunmakta mıdır? 

6- Varsa b u hibeler nası l kullanılmıştır? 

CEVAPLAR 1 : 

Bakanl ığıma bağlı kurumlar Dünya Bankas ından kredi almamıştır . 

Ancak. Bakanl ığıma bağlı Sosya l Hizmetler ve Çocuk Es i rgeme Kurumu 
Gene l Müdür lüğünce Sosya l Yard ımlaşma ve D a y a n ı ş m a Gene l Müdürlüğü 
taraf ından yürütülmekte olan Sosya l Riski Azaltma Projesi Kapsamında , SHÇEK 
Gene l Müdür lüğümüzce yürütülen bir dizi ça l ışmalar (bitişim sistemi, araşt ı rmalar , 
kamuoyu tanıtım çal ışmaları , h izmet >çı eğitimler vb ) bu lunmaktadır 

Saygı larımla 
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MERSİN MİLLETVEKİLİ SAYIN HÜSEYİN GÜLER'İN 
7/18151 SORU ÖNERGESİ CEVABIDIR 

06.10.2006 tanhli Hürriyet Gazetesi "Kızgın sis İle İşkence yapan baba" haberi İle 
ilgili olarak; 

SORU 1 : 

Cep telefonunu kaybettiği gerekçe»! ile babam tarafından İşkenceye maruz kalan 5 
yaşındaki çocuk ile ilgili olarak Bakanlığınızın herhangi bir girişimi olmuş mudur? 

CEVAP 1 : 

Bakanlığıma bağlı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Müdürlüğünce verilen cevaba göre; 

Bahse konu çocuk, 28 08 2006 tarihinde Emniyet Müdürlüğüne yapılan telefon ihbarı ile 
Çocuk Şubesince ailenin ikametgahından alınarak Çocuk Şubesine gebnlmıştır Çocuk 
Şubesinde görevli sosyal hizmet uzmanı tarafından çocuk ite gerekli görüşmeler yapılarak 
çocuğun babası tarafından darp edildiği, annenin kaza ile çocuğun Crzenne çay döktüğü 
öğrenilmiş, konu Adlı Tıp Kurumuna havale edilmiş, bu hususta rapor alınmıştır Ayrıca konu 
Cumhunyet Savcılığına intikal ettınlmış olup, savcı tarafından çocuğun beden ve ruh sağlığının 
bozulmuş olup olmadığının öğrenilmesi için, Çukurova Üniversitesi Baicalı Hastanesi Ruh 
Sağlığı ve Hastalıktan Ana Bilim Dalı Başkanlığına götürülmesine ve çocuğun annesine teslim 
edilmesi talimatı venlmıştr 

İlgili Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından ailenin ikametgahında sosyal inceleme 
yapılmış, öncelikle ailenin kayıp olan nüfus cüzdanları çıkarttırılmış, ev kiralan karşılanmış, 
okula gitmeyen çocuğun okul kaydı yaptırılmış, diğer kardeşi ile birlikte okula gitmeleri 
sağlanmıştır Ayrıca aileye Eylül 2006 tarihinden itibaren altı ay süre ile nakdi yardım 
başlatılmıştır Ailenin sağlık sorunlannın çözümü için vizesi biten yeşil kartlarının 
yenilenmesinde aileye rehberlik yapılmıştır Behriı aralıklarla İl Sosyal Hizmetler 
Müdürlüğünde görevli meslek elemanları tarafından aile takıp edilmekte olup, ailenin 
çocuklarına karşı herhangi bir olumsuzluğuna rastlanmamıştır 

SORU 2 : 

Sadece bu olay için değil, son günlerde kamuoyunda sıkça karşımıza çıkmaya 
başlayan toplumsal şiddet ve bunun yansıması olarak da aile içi şiddet olaylarının önüne 
geçilmesi ile ilgili olarak ne gibi önlemler almayı planlamaktasınız? 

I 

CEVAP 2 : 

Bakanlığıma bağlı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Müdürlüğünce verilen cevaba göre; 

'Kadın ve Çocuğa Yönelik Şiddet Hareketleriyle Töre ve Namus Crnayetlennın 
Önlenmesi İçin Alınacak Tedbirler* konulu Başbakanlık Genelgesi, 4 Temmuz 2008 gün ve 
2621 â sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir Bahse konu genelgede, 
şiddet konusundaki çözüm önenlenmn yasama geçirilmesinde koordınelı çalışması gereken 
kurumlar belirtilmiştir Genelge kapsamında gerekli çalışmalar başlatılmıştır 

Aile Danışma Merkezlerinde, görevli meslek elemanları (Sosyal çalışmacı, psikolog, 
çocuk gelışıma ile gerektiğinde görevlendirilen hekim, avukat ve diğer görevliler) tarafından 
aile yaşamını korumak, desteklemek ve sorunların çözümüne yardımcı olmak amacıyla aile 
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bireylerine yönelik koruyucu-Önleyıa eğılıa-gelıştıncı, tedavi ve rehabılıte edıa hızmetlenn yanı 
sıra rehberlik ve danışmanlık tıızmetlen de venlmektedır 

Söz konusu merkezler kanalıyla, ilgili üniversiteler, devlet ve üniversite hastaneleri, 
konuyla ilgili sivil toptum kuruluşları, bu konuda hizmet veren kamu ve özel sektör kuruluşları 
ile eşgüdüm ve işbirliği yapılarak, panel, seminer, konferans, söyleşi grupları gibi eğitsel destek 
programları düzenlenmektedir 

Toplum Mer t le r inde : Bırev. orun, aılelenn ve toplumun sorunlarla bas edebılmelen ve 
bırevlenn katılımcı. ıjretken, kendine yeterli hale aelmelen amacıyla, koruyucu-onlevıa. eflttıg-
oehstına. rehberlik ye rehabthte edta hizmetler sunulmaktadır Tookım Merkeztennde. 
yoksulluktan ve hızlı kentleşmeden en çok etkilenen orunlar olan çoğu*, aenc ve kadınlar. 
öncelikle hizmet almaktadır 

Kadının insan Haklan Eğitim Programı (KİHEP), Genel Müdürlüğümüz ve Kadının 
İnsan Hakları Projesi- New VVays İrtibat Bürosu arasında 30121998 tanhınde imzalanan 
işbirliği protokolü çerçevesinde yürütülmektedir 

Kadının toplumsal cinsiyeti nedeniyle Ön plana çıkan ve kadının da öncelikle benimsediği 
anne ve eş rollerinde yaşadığı sorunlann çözümü ve anne ve eş olarak sağlıklı ilişkiler 
kurabilmesi amacıyla, Anne-Çocuk Eğitim Programı (ACEP) yürütülmektedir 

Ayrıca babaların çocuk eğitiminde daha bilgili olması, bu bılgılennı hayata geçirmesi, 
çocuğuyla, eşiyle ve yakın çevresiyle iletişimini geliştirmesi ve giderek yaşantısında daha 
demokratik bir tutumu benimsemesini sağlamak amacıyla Baba Destek Program» \BADEP) 
yürütülmektedir 

Bakanlığıma bağlı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünce verilen cevaba göre; 

Kadına karşı uygulanan şiddet bir insan hakları ihlalidir ve hangi türü olursa olsun kim 
tarafından yapılırsa yapılsın kabul edilemez bir eylemdir Aile ip şiddet tüm dünyada olduğu gibi 
ülkemizde de her düzeyindeki kadınların yüzyüze kaldığı bir durumdur Bildiğiniz gibi, kadına 
karşı şiddetin ortadan kaldırılmasına yönelik olarak yasal alanda 4320 sayılı Ailenin 
Korunmasına Dair Kanun ve Yem Türk Ceza Kanununda ile önemli düzenlemeler getirilmiştir 

Şöylece yasal alanda tüm tedbirlerin alınmasına rağmen toplumsal kalıp yargılar 
nedeniyle kadınlar temel göstergeler açısından erkeklenn gensındedır Hükümetimizin öncelikli 
hedeftennden bin de yasaların uygulamalara yetennce yansıtılması olup, bu konuda 
çalışmalarımız yoğun olarak devam etmektedir Bu çalışmalar, tüm kamu kurum ve kuruluşları, 
üniversiteler, sivil toplum örgütlen gibi tum tarafların ışbıriığı ve katkıları ile gerçekleşmektedir 

6u çalışmalardan bazdan aşağıdaki gibidir 
Kadınların statulenra yükseltmek amacıyla ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda eğitim 
programları düzenlenebilmesi ıpn valilikler ve belediyeler nezdınde Kadın-Aıle Danışma 
ve Hizmet Merkezlen açılması gırışımlen Kadının Stalusü Genel Müdürlüğü 
koordinasyonunda devam etmektedir Amasya Valiliği bünyesinde 20 Eylül 2006 tanhınde 
ilk Kadın-Aıle Danışma ve Hizmet Merkezi açılarak çalışmalarına başlamıştır 
Pırleşmış Milletler Nüfus Fonu Türkiye IV Ülke Programı ile (2006-2010), yoksulluğun 
azaltılması, anne sağlığının ıvıleştınlmesı, cinsel yoldan bulasan hastalıklar/HIV/AIDS'!e 
mücadele, cinsiyet eşitliğinin teşvik edilmesi, kadınlara eşit haklar ve kadınların 
yetkılennın arttınlması amaçlanmaktadır Bu amaçlar çerçevesindeki faaliyetler Kadının 
Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecektir 
Avrupa Bırlcğı Katılım Öncesi 2005 Yılı Malı İşbirliği Programı kapsamında, Kadının 
Statüsü Genel Müdürlüğü "Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Yaygınlaştırılması (Promotıng 
Gender EquaMy)* projesini 2006-2009 yriten arasında yürütecekte 
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet 
gösteren sayıları 66'ya ulaşan toplum merkezlennın yanısıra GAP Bölge İdaresine bağlı 
bölgede toplam 31 adet toplum merkezi kadınlarımıza eğitim, yönlendirme, meslek 
edindirme gibi konularda hizmet sunmaktadır 
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Çocuk ve Kadına Yönelik Şiddet ve Töre-Namus Cinayetler konusundaki çözüm 
onenlenmn hayata geçınlmesıne ilişkin 2006/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile 
koordinatör kurum olarak görevlendmlen Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünce 
çalışmalar başlatılmıştır 
Genel Müdürlük bunun yanısıra, bu konuda toplumda (arkındalık yaratmak ve toplumsal 
duyarlılığı artırmak amacıyla kampanyalar yürütmekte, yazılı ve görsel materyaller 
hazırlayarak kamuoyunun kullanımına sunmaktadır Öte yandan Genel Müdürlük, kadına 
karşı şiddetle mücadelenin önemli bir parçasını teşkil eden erkeklenn konuya duyarlılığını 
artırmak amacıyla, vatanı görevini yapmakta olan er ve erbaşlara yönelik "Yurttaşlık 
Sevgisi' dersi kapsamında kız çocuklarının okullulaşması, kadın-erkek eşitliği, kadının 
insan hakları, kadına yönelik şiddet, töre ve namus artayetlennın önlenmesine ilişkin 
konuların yer aldığı eğitim materyaPen, CD ve afişler hazırlamış. Polis Okulları, Polis 
Koleji ve Polis Akademisinin müfredatlarına zorunlu ders olarak uygulamaya konulan 
İnsan Hakları derslen kapsamında kadın erkek eşitliği, kadının insan haklan, kadına karşı 
şiddet, lora ve namus emayeden gibi konulara da yer verilmesi hususunda tçışlen 
Bakanlığı nezdınde girişimde bulunmuştur 

Bakanlığıma bağlı Aile ve Sosyal Araştırmalar Gemi Müdürlüğünce verilen cevaba 
göre; 

Bilindiği gibi, şiddet olgusu, diğer toplumlarda olduğu gibi bizim toplumumuzda da çeşrllı 
biçimlerde yaşanan ve üzermde önemle durulması gereken bir problem alanı oluşturmaktadır 
Şiddet genel olarak bir bireyin diğer bir bireye fiziksel, sözel ya da psikolojik zarar vermesi 
olarak tanımlanmaktadır Toplumda yaşanan şiddet olayları çok farklı biçimlerde görülmekle 
birlikte fiziksel şiddet çoğunlukla 'güçlü konumda olandan* 'güçsüze' yönelik olmaktadır 

Ayrıca hem fiziksel hem de psikolojik şiddet, yaşam boyunca süreklilik kazanabilmekte, 
yine çocuklar üzerinden bir davranış biçimi olarak bir nesilden diğerine aktanlabılmektedır Çok 
farklı nedenlerden beslenen şiddet olgusu karmaşık toplumsal bir sorun olup toplumda farklı 
araçlarla yemden üretilebilmektedir Dolayısıyla sağlıklı tur aile ve toplum yapısı, şiddete 
dayanan ilişkilerin en aza ındrnlmesıyte doğrudan ilişkilidir 

Bu çerçevede, hızlı değişim süreci yaşamakta olan toplumumuzda bu tür sorunlar, 
konunun butun yönlen göz Önünde bulundurularak ete alınmalı, kısa ve uzun vadede çeşitli 
çalışmaların yürütülmesi gerekmektedir 

Bu gereklilik çerçevesinde, emniyet bırrmlennın yanı sıra, Bakanlığıma bağlı Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Aile Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü ve Kadının 
Statüsü Genel Mudurlüğü'nun bu alanda çeşitli faaliyetten bulunmaktadır 

Su konudaki tcraı faaliyetler Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Müdürlüğü tarafından yürütülmekte, sorunların tespiti ve çözüm önenlenne dönük araştırmalar 
ise Aile Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğünce yapılmaktadır 

SORU 3 : 

Bu olay neticesi işkenceye maruz katan çocuğun gelecekte ailesi tarafından aynı 
şekilde aile içi şiddete maruz bırakılmaması için herhangi bir Önlem almayı düşünüyor 
musunuz? Bu olayda mağdur olan çocuğa bakanlık olarak sahip çıkacak mısınız? 

CEVAP 3 : 

Bakanlığıma bağlı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esiryeme Kurumu Genel 
Müdürlüğünce verilen cevaba göre; 

Anayssamu, yasalar ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununda 
bulunan çocukla ilgili hükümler açıkça, "çocuk İhmali ve istismarı' konusunda ivedi 
tedbırienn alınmasını öngörmektedir Bu çerçevede 2828 Sayılı Yasa kapsamında gerek yazılı 
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gerekse sözlü medyada çıkan haberler, ilgili II Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce ihbar kabul' 
edilip gerekli sosyal incelemeler gerçekleştirilerek 91le ve çocuğa uygun sosyal hizmet 
müdahalelen yapılmaktadır 

SORU 4 : 

Toplumun İçinde bulunduğu sosyo-ekonomik kaos ve diğer psikolojik etkenlerden 
uzaklaştırılması ve İMI nevi olayların önlenmesi için bakanlığınızın herhangi bir projesi 
bulunmakta mıdır? Varsa nedir? 

CEVAP 4 : 

Bakanlığıma bağlı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün 
taşra teşkilatı genelde toplumsal sorunların çözümüne yönelik aile ve çocuk odaklı çalışmaları 
gerçekl eştirmektedir 

Bilindiği gibi sosyal sorunların üstesinden gelınebılmesınde en önemli konulardan bmsı 
toplum ve aile yapısı ile ilgili mevcut durumun ve sorunlann bilimsel yöntemlerle incelenmesi ve 
sorunıarın ddğru oır biçimce beftrfenmesıoY Su tfuşunceden narefcetfe Aile ve Sosyal 
Araştırmalar Genel Müdürlüğünce projelendirilen ülke genelinde TÛIrCIe birlikte gerçekleştirilen 
Aile Yapısı Araştırması ile Türk aile yapısının ve sorunlarının incelemesi hedeflemiştir Türkiye 
genelinde aile yapısına ilişkin venlenn toplanacağı bu araştırma ile Türk ailesinin bugünkü 
durumu ortaya çıkarılarak, Türkiye'de yerleşim yen farklılaşmalarına göre köy, kent ve büyük 
kenl ekseninde bölgesel farklara göre aile biçimlerinin dağılımı, ailenin kuruluşu, aile içi ilişkiler, 
aile ıçı şiddet, konut, tüketim alışkanlıktan, akrabalık ılışkılen. kıtie iletişim, araçlarının etkisi ve 
diğer toplumsal konulardaki değer ve tutumlar ile aile sorunları hakkında bilgilerin toplanması, 
bunları çeşitli değişkenler açısında analız edilmesi ve zaman içindeki değişiminin belirlenmesi 
hedeflenmektedir 

Veri toplama çalışmaları biten ve genel verilerinin değerlendınlmesı önümüzdeki günlerde 
tamamlanacak otan bu araştırma toplumsal yapı ve sorunianmızın daha doğru bir biçimde 
tanımlanmasına ve bu yönde çözüm örtenlerinin oluşturulmasına önemli bir katkı sağlayacaktır 

Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğünce Ülkemiz sosyal hayatına etki eden temel 
araçlardan olan görüntülü yayın kuruluşlarının buyuk önem arz ettiği düşüncesinden hareketle, 
11-12 Haziran 2006 tarihinde, drzı yapımcı ve senanstlennn katılımıyla bir "Ortak Akıl" toplantısı 
yapılmıştır Ayrıca, 28 06 2006 tanhınde istanbul'da Reklam Verenler Demeği ûyelen ile 
düzenlenen bir organizasyon ile şiddet içeren TV dizilerine reklam vermeyen işadamlarına 
teşekkür edilmiştir 

Aynca şiddetle çeşitli şekillerde bağlantılı olan Madde bağımlılığının boyutianna yönelik 
durum tespiti yapmak, madde bağımlılığının önlenmesine yönelik uygulama metotlarını ortaya 
koymak, toplumumuzun madde bağımlılığı ile mücadele konusunda bilinçlenmesini sağlamak, 
sağlıklı toplum hedefinde katılımcıları harekele geçirmek, aile ip iletişimi artırıp, bu iletişimi canlı 
tutarak sorunun çözümüne aile bıreyiennın katılımını sağlamak, genclen madde bağımlılığından 
uzak tutmanın yollarını göstermek ve sağlık bilinci gelişmiş toplumsal bir alt yapı hazırlamak 
amacıyla "SAĞLİKLİ GELECEK, MADDEYE DEĞİL SEVGİYE BAĞLI" isimli madde 
bağımlıiığıyla mücadele kampanyası yürütülmekledir 

Saygılarımla 

Devlet Bakanı 
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ANTALYA MİLLETVEKİLİ SAYIN NAİL KAMACI'NIN 
7/18152 ESAS NOLU SORU ÖNERGESİ CEVABIDIR 

T.CBasbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü basında ve internet 
adresinde yaptığı İlanlarla 17 adet Uzman Yardımcılığı kadrosuna atama 
yapılabilmesi için yarışma sınavı açacağını duyurmuştur. Ancak sınav ilanında 
belirtilen bazı hususlar tartışmalı görünmektedir. Bu çerçevede; 

SORU1: 

A Grubu meslek olarak tanımlanan Kadının Statüsü Uzman Yardımcılığı 
adaytannı seçmek İçin B Grubu atamalarda kuUanıtan KPSSP3'Ün seçilmesinin 
nedeni nedir? 

CEVAP 1: 

06 Kasım 2004 tanh ve 25635 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 
giren 5251 sayılı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevlen Hakkında 
Kanunun 22 no Maddesinin (a) fıkrasında "En az 4 yıllık eğitim veren yüksek Öğretim 
kurumlarının istatistik, sosyoloji, felsefe, psikoloji bölümlen ile iktisadı ve ıdan bilimler, 
siyasal bilgiler, iletişim, hukuk, işletme ve iktisat fakültelen, ev ekonomisi ve sosyal 
hizmetler yüksek okulu veya bunlara denkliği yükseköğretim kurulu tarafından kabul 
edilen yurt içindeki ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak* 
hükmü yer aldığından, Genel Müdürlüğümüzde çalıştırılması planlanan Kadının 
Statüsü Uzman Yardımcıları için açılan gınş sınavında bölümler arasındaki temel 
bırteştına unsur olarak KPSSP3 (GK0.50-GY0.5O) puan türünün uygunluğu 
nedeniyle seçilmiştir Diğer yandan KPSS klavuzunda yer alan diğer puan tünen 
(KPSSP1-KPSSP2-KPSSP3) dışında ilgili Kanunun 22 na Maddesinde belirtilen 
şartlan karşılamadığından KP5SP3 puan türü ile sınava yapılacak müracaatlar kabul 
edilmiştir 

SORU 2: 

Farklı öğrenim dallarından sınava başvuracak adayların hepsini 
kapsayacak bir KPSS puanının olmadığı düşünülse dahi bu kadrolara atama 
yapılması için ayn yazılı sınav yapılmamasının gerekçesi nedir? 

SORU 3: 

Sadece Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerini kapsayan KPSSP3'ün 
adaylann alan bilgisini ölçmediği ve ilgili yönetmelikte çok daha nesnel bir 
değerlendirme yöntemi olan yazılı sınav yapılabileceğinin belirtildiği göz önüne 
alındığında doğrudan sözlü sınav yapmanın kamu yarannı sağladığı 
düşünülmekte midir? 

- 4 4 8 -



TBMM B:19 15 . I I . 2006 

CEVAP 2-3: 

12 08.2005 tarih ve 25904 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe 
giren Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Kadının statüsü Uzman Yardımcılığı Giriş, 
Kadının Statüsü Uzmanlığı Yeterlik Sınavları ile Atama ve Yetiştirilmelerine Dair 
Yönetmeliğin 12 nd Maddesinde "Giriş sınavı; y^lı ve sözlü olarak iki aşamalı veya 
sadece sözlü olmak üzere tek aşamalı yapılabilir.." hükmü yer almaktadır. Bu hüküm 
uyarınca; atanacak personele duyulan ihtiyacın aciliyeti ve atama yapılacak kadro 
sayısının az olmasına karşılık, yazılı sınavın yapılması halinde maliyetinin yüksekliği; 
ayrıca Genel Müdürlüğe 2006 yılında yapılacak açıktan ve naklen atamalar için 
tahsis edilen kontenjan sayısının Eylül 2006 ayında tarafımıza ulaşmıştır. Söz 
konusu kadroların 2006 Aralık ayı sonuna kadar kullanılması gerektiğinden kalan 
sürenin kısıtlı olması nedeniyle, Devlet Personel Başkanlığınca OSYM'ye yaptırılan 
KPSS yazılı sınav sonuçları İle sadece sözlü sınavın yapılması kararı alınmıştır. 

SORU** 

İlgili kadrolara atanacak uzman yardımcılarının kadın sorunları ve 
toplumsal cinsiyet konularında ç«şjtt) y^,,, materyaller hazmayacaMan 
düşünüldüğünde sadece sözlü ifade kabiliyetini «İçerek Kuruma personel 
almak doğru mudur? 

CEVAP 4: 

Yukarıda anılan Yönetmeliğin 18 inci Maddesinden başlayarak 28 inci 
Maddesi dahil Kadının Statüsü Uzman Yardımcılarının yetiştirilmelerini kapsamakla 
beraber, 29-30-31 inci Maddeleri m yurt d^nda eğitimleri ile ilgilidir. Genel 
Müdürlüğümüzde istihdam edilecek uzman yardıincılanna lisans düzeyinde doğrudan 
eğitim veren bir öğretim dalı olmaması nedeniyle, atanacak uzman yardımcılarının 
belirtilen maddeler çerçevesinde hazıriayacaklsn tezler ve alacakları eğitimler île 
mesleğe hazırlanarak kurum içerisinde yetiştireceklerdir. Ayrıca, sözlü sınavda 
adayların kavrayışı, muhakeme gücü, ifade ve tftnsil kabiliyeti, davranış ve tepkileri 
ile mesleğe uygunluğu sınavda değerlendirme kriteri olarak ilgili yönetmeliğin 13 
üncü Maddesinde yer almaktadır. 

Saygılarımla. 

Devlet Bakanı 
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12 - Antalya Milletvekili Tuncay ERCENK 'in. dolandırıcı olduğu iddia edilen bir heyetle yap
tığı görüşmeye dışkın sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/18602) 

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN tarafından yazılı olarak 

yanıtlanmasını saygılarımla arz edenm. 

Tuncay EF 
Antalya Milletvekili 

06 Ekim 2006 tanrılı gazetelerde dolandırıcı oldukları anlaşılan Somali heyetiyle 

ekonomik ve ticari ilişkilerin gelıştinlmesr amacıyla görüşmeler yaptığınız şeklinde haberler yer 

almıştır. 

Aynı nitelikteki görüşmelerin kendisini Somali Merkez Bankası Başkanı olarak tanıtan 

şahıs ile Türkiye Cumhunyeti Merkez Bankası Başkanı arasında da yapıldığı basma yansıyan 

haberler arasındadır 

1. Maliye Bakanlığı gibi önemli bir kurumun başında bulunmanıza rağmen, sahte bir 

heyetle görüşme yapmanız ve bunu fark etmemeniz, Maliye BakarîlığTmn ciddiyetine ve 

önemine uygun bir davranış mıdır? 

2. Sizin "ihaleler" ve "alım - satım'' konularındaki uyanık ve tecrübeli olduğunuz iddianız 

karşısında, dolandırıcı sahte Somali heyetiyle görüşmeniz bu özelliğinizi ve itibarınızı sarstığını 

düşünüyor musunuz'' Merkez Bankası Başkanı ile sahte Somali heyetinin görüşmesini 

sağladığınız doğru mudur? 

3. Geriye dönük olarak böyle bir sahte heyetle görüşme yapmış olabilme ihtimaliniz var 

mıdır' Bu konuda araştırma yapmayı düşünüyor musunuz? 

4. Bu sahte heyetle yapılan ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirilmesi görüşmelerinin 

organizasyonu Bakanlığınıza bağlı hangi bınm tarafından yapılmıştır. Bu konuda bir araştırma 

ve yaptırım uygulama ve ayrıca ülkemizin prestijini sarsan bu davranışınız sonrasında istifa 

etmeyi düşünüyor musunuz? 

5. Görüştüğünüz ve basına sahte Somali heyeti olarak yansıyan heyette bulunan 

şahısların isimler nelerdir? Türkiye'ye ne zaman gınş yapmışlardır? Bu görüşmenizden 

Başbakan'ın ve Dışişleri Bakanlığı'nın bilgilen var mıdır? Sayın Başbakan'ın size olan 

güveninden kaynaklı "Kemal Abı" hitabını, bu olaydan sonra yeniden gözden geçirmesi ihtimali 

var mıdır? 
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T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 
özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı ıfcn.M-Kıi C^/VCfCV^ k.ti.lctl 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 06.U.2006 tarih ve 
A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/18602-2649/61492 sayılı yazısı. 

Antalya Milletvekili Sayın Tuncay ERCENK'in tarafımdan 
cevaplandırılmasını istediği, 7/18602 esas numaralı yazılı soru önergesinde yer 
alan hususlara ilişkin cevabımız 5.10.2006 tarihli basın açıklamamızda yer 
almaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

îal UNAKITAN 
Maliye Bakanı 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

GÜNDEMİ 
DÖNEM: 22 YASAMA YILI: 5 

19 UNCU BİRLEŞİM 
15 KASIM 2006 ÇARŞAMBA 

SAAT: 14.00 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

KISIMLAR 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Ö Z E L G Ü N D E M D E YER ALACAK İŞLER 

SEÇIM 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARİ 

G E N E L G Ö R Ü Ş M E VC M E C L I S ARAŞTIRMASI 
YAPıLMASıNA D A I R Ö N Ü Ö R Ü Ş M E L E R 

SÖZLÜ SORULAR 

KANUN TASARI VC TEKLIFLERI İLE 
KOMISYON I A R D AN G E L E N D I Ğ E R İŞLER 

EGEMENLIK KAYITSIZ ŞARTSIZ M I L L E T I N D I R ' 



DANIŞMA KURULU ÖNERİSİ 
I - Genel Kurulun toplantı günlerinden Salı gununun Denetim konularına (Anayasanın sureye 

bağladığı konulaı hariç), Çarşamba ve Perşembe günlerinin de Kanun Tasarı ve Teklifleri ile 
Komiiyonlaıdan Gelen Diğer İşlerin görüşülmesine ayrılması, Salı ve Çarşamba günlerinde Bir
leşimin başında bir saat sure ile so^lu soruların görüşülmesi, sunuşlar ve işaret oyu ile yapılacak 
seçimlerin lıer gun yapılmasının Genel Kurulun onayına sunulması. Danışma Kurulunca uygun 
görülmüştür 

(Genel Kurulun II 12 2002 tarihli S inci birleşiminde kabul edilmiştir) 

GRUP ÖNERİSİ 
I - Genel Kurulun 15 11 2006 Çarşamba gunku birleşiminde sozlu soruların görüşülmemesi, 

çalışma surelerinin de 15 I! 2006 Çarşamba gunku birleşimde saat 14 00'ten 23 00'c kadar olması, 
16 II 2006 Perşembe gunku birleşimde ise saat I4 00'tcn21 00'e kadar çalışmalara devam edilmesi 

Önerilmiştir 
(Gene) Kurulun 14 11 2006 larıhlı 18 inci birleşiminde kabul edilmiştir) 

KOMISYON TOPLANTILARI 

* Plan ve Bütçe Komisyonu 
15 11 2006 Çarşamba - Saat 10 00 
16 11 2006 Perşembe - Saat 10 00 
17 II 2006 Cuma - Saat 1000 

* Anayasa Komisyonu 
15 II 2006 Çarşamba-Saat 1030 

* Millî Savunma Komisyonu 
15 11 2006 Çarşamba - Saat 10 30 

* Adalet Komisyonu 
15 11 2006 Çarşamba - Saat 11 00 

* Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu 
'ıVı'ı'Ytft/ö'İ^arşarriDa -1>aaı TJIJIJ 

* Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu 
15 11 2006 Çarşamba - Saat 14 00 
16 11 2006 Perşembe - Saat 11 00 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
19 UNCU BİRLEŞİM 15 KASIM 2006 ÇARŞAMBA SAAT: 14.00 

0 1 - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

& 

02 _ ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

* 

03 - SEÇIM 

* 

0 4 - OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

* 

05 - MECLIS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

$ 

06 - GENEL GÖRÜŞME V E MECLIS ARAŞTIRMASI 
YAPıLMASıNA D A I R ÖNGORUŞMELER 

* 

07 - SOZLU SORULAR 

* 



08 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
1 - Çanakkale Milletvekilleri Mehmei Danış ve İbrahim Koşdere'nın, Gelibolu Yarımadası 

Tanhı Milli Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Plan ve Buıçe 
Komisyonu Raporu (2/212) (S Sayısı 305) (Dûğnmg tarihi 15122003) 

2 X - Bazı Kamu Alacaklarının Tahsıİ ve Terkinine İlişkin Kanun Tasarısı ile Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (l/1030)(S Sayısı 904) (Dağıtma tanhı 24 5 2005) 

3 X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnerıka Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında 
Yayılmanın Önlenmesi Amaçlarına Yönelik Yardım Sağlanmasının Kolaylaştırılması için 
İşbirliğine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (VI) 15) (S Sayısı 1147) (Dağıtma tanhı 3 5 2006) 

4 - İstanbul Milletvekili Tayyar Altıkula.ç*m, Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı 
Kanunu, Yükseköğretim Kanunu, Kamu Malı Yönetimi ve Kontrol Kanunu. Telsiz Kanunu ile 
78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 
Geçici 1 inci Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Teklifi ile Millî Eğitim, Kultur, 
Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (2/886) (S Sayısı 1256) (Dağıtma tanhı 8 112006) 

5 - Bursa Milletvekili Mehmet Altan Karapaşaoğlu'nun, Toprak Koruma ve Arazı 
Kaifammı K&tumuıtd fîrrötrçıcr Msdte Ekİemncst Hakkında Kaaun Tekitti ve Tarım, Orman ve 
Koyışlerı Komisyonu Raporu (2/762) (S Sayısı 1252) (Dağıtma tanhı 31 10 2006) 

0 - Kütahya Milletvekili Abdullah Erdem Cantımur'un, Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal işler Komisyonu Raporu 
(2/874) (S Sayısı 1249) (Damıtma tarihi 31 102006) 

7 Türkiye Buyuk Millet Meclisi idare Amirleri Bıngoi Milletvekili Feyzi Berdıbek, 
Antalya Milletvekili Burhan Kılıç, İğdır Milletvekili Dursun Akdemir ile Manisa Milletvekili 
Mustafa Erdoğan Yetenç'ın, 2919 Sayılı Türkiye Buyuk Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilat 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/816) (S Sayısı 1228) (Dağıtma tanhı 28 6 2006) 

8 - Kayseri Milletvekili Mustafa Elıtaş'ın, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/775) 
(S Sayısı 1209) (Dağıtma tarihi 2062006) 

9 X - Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Bir Serbest Ticaret Alanı 
Tesis Eden Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/1224) (S Sayısı 1244) (Dağıtma tanhı 19 102006) 

10 - Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ ve I i Milletvekilinin, Çeşitli Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/870) (S Sayısı 1255) 
(Dağıtma tanhı 7 11 2006) 

11 X - Deniz Emniyeti Komitesinin 82 Oturumunun 29 Kasım 2006 - 8 Aralık 2006 
Tarihleri Arasında İstanbul'da Yapılmasına Dair Türkiye Cumhuriyeti ile Uluslararası Denırcılık 
Orgutu Arasında Mutabakat Muhtırasının Onay lambası nın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (l/1222)(S Sayısı 1243)(Dağıtma tanhı 17 102006) 

12 X - Türkiye Cumhunyetı Hükümeti ile Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Arasında 
2006 Yılı Tam Yetkili Temsilciler Konferansının Organizasyonu, Gerçekleştirilmesi ve 
Finansmanına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1233) (S Sayısı 1245) (Dağıtma tanhı 17 10 2006) 

13 X - Malatya Milletvekili Fent Mevlut Aslanoğlu ve 24 Milletvekilinin, 2108 No lu 
Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanununda Yapılması Gereken Değişiklikle İlgili Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 ncı Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/185) 
(S Sayısı 735) (Dağıtma tanhı 17 1 2005) (*) 

14 X - Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/1195) 
(S Sayısı 12l6)(Dağıtma tarihi 26 6 2006) 
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15 - Ankara Milletvekili Bülent Gedikli ve 17 Milletvekilinin, Malı Tatil İhdas Edilmesi 

Hakkında Kanun Teklifi, Balıkesir Milletvekili Alı Kemal Devecıler'ın, Vergi Usul Kanununun 
Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Bursa Milletvekili Sedat 
Kızılcıklı'nm, Vergi Usul Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Kocaeli 
Milletvekili Eyüp Ayar ve 36 Milletvekilinin, Vergi Usul Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi ile Mersin Milletvekili Mustafa Ozyurek ve 27 Milletvekilinin, Malı Tatil 
Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/866, 2/692, 2/774, 2/857, 2/864) (S Sayısı 
1237) (Dağıtma tarihi 5 10 2006) 

16 X - Denizli Milletvekili Osman Nuri Filiz ile Balıkesir Milletvekili Alı Osman Salı'nın, 
Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/499) 
(S Sayısı 949) (Dağıtma tarihi 21 6 2005) 

17 X - 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) (**) 

18 - 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)(**) 

19 X - Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Bayındırlık, imar. Ulaştırma ve Turizm, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe 
Komisyonları Raporları (1/1193) (S Sayısı 1211) (Dağıtma tarihi 2062006) 

20 - Atalurk Kullur, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, Kultur, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/997) 
(S Sayısı 945) (Dağıtma tarihi 216 2005)<**> 

21 X - Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
KomısyonuRaporu(l/NOI)(S Sayısı 1037) (Dağıtma tarihi 12 12 2005) (**) 

22 X - Petrol Kanunu Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve 
Teknoloji Komisyonu Raporu (1/835) (S Sayısı 1041) (Dağıtma tarihi 21 I22005)(**) 

23 X - Darülaceze Müessesesi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevlen Hakkında Kanun 
Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile içişleri Komisyonları Raporları (1/988) 
(S Sayısı 922) (Dağıtma tarihi 7 6 2005) (**> 

24 - 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 ncı Maddesinin C Bendinin Değiştirilmesi Hakkındaki Kanun Teklifi ve Nevşehir 
Milletvekilleri Mehmet Elkatınış ile Osman Seyfi'nın, Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Adalet Komisyonu Raporu (1/1159. 2/418, 2/447) (S Sayısı 
1086) (Dağıtma tarihi 16 2 2006) {**) 

25 X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsrail Devleti Hükümeti Arasında Sınai Araştırma-
Gehştırme Alanında işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (l/l 154) (S Sayısı 1107) (Dağıtma tarihi 7 3 2006) 

26 X - WIPO İcralar ve Fonogramlar Andlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kultur, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonları 
Rapoıları (1/1021) (S Sayısı 964) (Dağıtma tarihi 3062005) 

27 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)(Dağılma tarihi 3062005) 
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28 X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ukrayna Hükümeti Arasında Enerji Alanında 

işbirliğine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dan Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1109)(S Sayısı 1083)(Dağıtma tarihi 1422006) 

29 X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Şili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Asken 
Alanda Eğitim, Savunma Sanayii, Teknik ve Bilimsel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/885) (S Sayısı 860) 
(Dağıtma tarihi 7 4 2005) 

30 - 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) 

31 X - Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı ile Sunye Arap Cumhuriyeti Ulaştırma 
Bakanlığı Arasında Yapılan Lokomotif, Vagon ve Diğer Ray Hizmetlerini de Kapsayan 
Demiryolu Araç ve Gereçlerinin Yapımı, Geliştirilmesi, Yenilenmesi, Bakımı ve Onarımı ile İlgili 
Karşılıklı Anlaşma Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dan Kanun Tasarısı ile 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/936) (S Sayısı 
824) (Dağıtma tarihi 2 3 2005) 

32 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) 

33 X - Türkiye Cumhuriyeti ile Slovakya Cumhuriyeti Arasında Hukuki ve Ticari 
Konularda Adlı İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/939) (S Sayısı 845) (Dağıtma tarihi 29 3 2005) 

34 X - Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Bosna-Hersek Adalet Bakanlığı Arasında 
İşbirliği Konusunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/964)(S Sayısı 847) (Dağıtma tarihi 2932005) 

35 X - Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Türk işbirliği ve Kalkınma idaresi Başkanlığı ile 
Özbekistan Cumhuriyeti Dış Ekonomik İlişkiler Ajansı Arasında İşbirliği Protokolünün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/970) (S Sayısı 853) (Dağıtma tarihı 7 4 2005) 

36 X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında iktisadı 
Kalkınma İşbirliği Fonu Kredilerine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/986) (S Sayısı 857) (Dağıtma tarihi 7 4 2005) 

37 X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında 
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/952) (S Sayısı 852) 
(Dağıtma tarihi 8 4 2005) 

38 X - Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Devletleri Orgutu Genel Sekreterliği Arasında 
Çerçeve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim, Kultur, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/983) (S Sayısı 856) 
(Dağıtma tarihi 8 4 2005) 

39 X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lıtvanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri KomisyonuRaporu(l/958)(S Sayısı 862) (Dağıtma tarihi 1342005) 

40 X - Turkıve Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında 
Denizlerde Karasuların Ötesindeki Olayların Önlenmesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dan Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/959) (S Sayısı 863) 
(Dağıtma tarihi 13 4 2005) 
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41 X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 

Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Bayındırlık, imar. Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/963) 
(S Sayısı 864) (Dağıtma tarihi 13 4 2005) 

42 X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Savunma 
Sanayii Alanında İkili iş Birliği Suresince Mübadele Edilen veya Oluşturulan Gizlilik Dereceli Bilgi 
ve Malzemelerin Karşılıklı Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve DışışlenKomısyonu Raporu (1/965) (S Sayısı R65) (Dağıtma tarım 1342005) 

43 X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında İki 
Taraflı Asken Teknik işbirliği Çerçevesinde Kullanılan ve Elde Fdılen Fikri ve Sınai Mülkiyet 
Haklarının Karşılıklı Korunmasına İlişkin Müşterek Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/973) {S Sayısı 866) 
(Dağıtma tarihi 13 4 2005) 

44 X - Türkiye Cumhurıyeıı Hükümeti ile Vıelnam Sosyalist Cumhurıyelı Hükümeti 
Arasında Turizm Alanında işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bjyındırlık, İmar, Ulaştırma ve Tunzm ile Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/931) (S Sayısı 881)(Dagıtma tanhı 2642005) 

45 X - Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Arap Halk Sosyalist Buyuk Cemahırıyesı Arasında 
Tanm Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dan Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve Koyışlerı ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları(l/94l)(S Sayısı 882) (Dağıtma tarihi 26 4 2005) 

46 X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan islam Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Tarım Alanında Teknik. Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Koyışlerı ile Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/962) (S Sayısı 883) (Dağıtma tarihi 26 4 2005) 

47 X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Turizm 
Alanında işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Tunzm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/987) (S Sayısı 
884) (Dağıtma tarihi 26 4 2005) 

48 X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Ekonomik işbirliğine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1000) (S Sayısı 885) (Dağıtma tarihi 2642005) 

49 X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hukumeiı Arasında Bilim 
ve Teknoloji Alanlarında işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/903) (S Sayısı 905) (Dağıtma tandı 24 5 2005) 

50 X - Türkiye Cumhuriyeti ile isveç Krallığı Arasında 30 Haziran 1978 Tarihinde 
Jm?alaww Sosyal Guvenbk Sozİeşmesın) 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) 

51 X - Türkiye Cumhuriyeti Kuçuk ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme 
idaresi Başkanlığı ile Romanya KOBİ'ler ve Kooperatifler Ulusal Kurumu Arasındaki Mutabakat 
ve İşbirliği Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu(l/934) (S Sayısı 907) (Dağıtma tarihi 24 5 2005) 

52 X - Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Oıgutu Avrupa Bölge Ofisi 
Arasında Ikı Yıllık İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal işler ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/957) 
(S Sayısı 909) (Dağıtma tarihi 24 5 2005) 

53 X - Türkiye Cumhurıyelı Hükümeti ile Moğolistan Hukumelı Arasında Sağlık Alanında 
İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve 
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Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal işler ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/982) (S Sayısı 910) 
(Dağıtma tarihi 24 5 2005) 

54 X - Karadeniz Ekonomik işbirliği Parlamenter Asamblesinin Ayrıcalık ve 
Bağışıklıklarına Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1014) (S Sayısı 935)(Dağıtma tarihi 1662005) 

55 X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Arasında işbirliği 
Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/1015) (S Sayısı 936) (Dağıtma tarihi 1662005) 

56 X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan ve Karadağ Bakanlar Konseyi Arasında 
Askerı-Bılımsel ve Askerı-Teknık İşbirliği Konusunda Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1020) (S Sayısı 938) 
(Dağıtma tarihi 16 6 2005) 

57 X - Asya Karayolları Ağı Hukumeilerarası Anlaşmasına Katılmamızın Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/1016) (S Sayısı 937) (Dağıtma tarihi 2062005) 

58 X - Ekonomik işbirliği Teşkilatı Eğitim Enstitüsü Kurucu Belgesinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğilim, Kultur, Gençlik ve Spor ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/1026) (S Sayısı 965) (Dağıtma tarihi 2962005) 

59 X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Etyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Kultur, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, 
Kultur, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1037) (S Sayısı 967) 
(Dağıtma tarihi 30 6 2005) 

60 - Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ile Nevşehir Milletvekilleri Mehmet Elkatmış ve Osman Seyfı'nın, 6968 Sayılı Ziraî 
Mücadele ve Karantina Kanununun 16 ncı Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi ile Tanm, Orman ve Koyışlen Komisyonu Raporu (1/923, 2/346) (S Sayısı 697) 
(Dağıtma tarihi 2 12 2004) 

61 - Özel Öğretim Kurumları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı de Milli 
Eğitim, Kultur, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu(l/857) (S Sayısı 6K2) (Dağıtma tarihi 19 112004) 

62 - Elektrik Piyasası Kanunu, Doğal Gaz Piyasası Kanunu ve Petrol Piyasası Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasansı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi 
veTeknolojiKomısyonuRaporu(l/S34)(S Sayısı 647)(Dağıtmatarihi 1272004) 

63 - Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/621) (S Sayısı 633) (Dağıtma tarihi 2 7 2004) 

64 - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman ve 14 Milletvekilinin, Türkiye Buyuk Millet 
Meclisi içtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu 
Raporu(2/182)(S Sayısı 300) (Dağıtma tarihi S 122003) 

65 - 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki 
Cetvellerin Diyanet işleri Başkanlığına Ait Bölümünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/622) (S Sayısı 201) (Dağıtma tarihi 2 7 2003) 

66 -Konya Milletvekili Atılla Kart'ın, 24 2 1983 Tarih ve 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar 
Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine ilişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 ncı Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/121) (S Sayısı 210)( Dağıtma tarihi 3 7 2003) 

67 - 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 I 5 2003) (*> 
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68 - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 53 Milletvekilinin, 3 Mart'ın Her Yıl "Laiklik ve 
Öğretim Birliği Bayramı" Olarak Kullanması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 ncı Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/93) (S Sayısı 139) (Dağılma tarihi 2052003)<*) 

69 - Bayburt Milletvekili Ulku Guney'ın, Bayburt İlinde Konursu, Gokçedere ve Masal 
Adıyla Uç Yeni İlçe Kurulmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 ncı Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/17) (S Sayısı 140)(Dağıtına tarihi 22 5 2003) (*) 

70 - Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalının, Yükseköğretim Kurumlan 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) 

71 - Konya Milletvekili Atılla Kart'in, 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa "Geçici 
Ek Madde" Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 ncı Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/139) (S Sayısı 245) (Dağıtma tarihi 2472003) 

72 - Artvin Milletvekili Orhan Yıldız ve Uç Milletvekilinin, Kamulaştırma Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/173) (S Sayısı 
256) (Dağıtma tarihi 28 7 2003) 

73 - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Kuçuk Esnaf ve Sanatkârlar ile Kuçuk ve Orta 
Büyüklükteki İşletme Kredilerinde 1 1 2003 Tarihine Kadar Olan Senet Protestolarının ve 
Karşılıksız Çeklerin Nazara Alınmaması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 ncı Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/110) (S Sayısı 27$) (Dağıtma tarihi 13 112003) 

74 ~ Ardahan Milletvekili Ensar Oğut ve 56 Milletvekilinin, Atatürk Millî Parkı Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 ncı Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/159) 
(S Sayısı 279) (Dağıtma tarihi 13 112003) 

75 - İzmir Milletvekili Canan Amman'ın, Türk Ceza Kanununun 492 ncı Maddesinin 
Yedinci Bendmin Değişi irilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 ncı Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/54) (S Sayısı 404) (Dağıtma tarihi 16 4 2004) 

76 - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 96 Milletvekilinin, 17 Nisan'in Her Yıl 
"Eğitim Bayramı" Olarak Kutlanması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 ncı Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/126KS Sayısı 417) (Dağıtma tarihi 26 4 2004) 

77 - Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin ve 9 Milletvekilinin, 4736 Sayılı Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 ncı Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/248) (S Sayısı 418)(Dağıtma tarihi 2642004) 

78 - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, Türkiye Buyuk Millet Meclisi İçtüzüğünde 
Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ve İçtüzüğün 37 ncı Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/243) (S Sayısı 581) (Dağıtma tarihi 1162004) 

79 - 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 İtirazı (3/I37)(S Sayısı 483'e 1 inci Ek)(Dağıtma tarihi 12 11 2004) 

80 - 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 İçtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/167) (S Sayısı 487'ye I inci Ek) (Dağıtma tarihi 12 11 2004) 

81 - Artvin Milletvekili Orhan Yıldız'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin içtüzüğün 133 uncu Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/168) (S Sayısı 488'e I inci Ek) (Dağıtma (arım 12 112004) 

$2 - 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 İtirazı 
(3/176) (S Sayısı 489'a I inci Ek)(Dağıtma tanhı 12112004) 

83 - Denizli Milletvekili Mehmet Salih Erdoğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kumlu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin Içluzuğun 133 uncu Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/180) (S Sayısı 490'a I inci Ek) (Dağıtma tarihi 12112004) 

84 - Afyon kara hisar 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 Millet vekilinin İçtüzüğün 133 uncu Maddesine 
Göre Rapora itirazı (3/186) (S Sayısı 49l'e I inci Ek) (Dağıtma tarihi 12 II 2004) 

85 - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sırmen'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşlurmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Etmesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sırmen'ın İçtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/187) (S Sayısı 492'ye I inci Ek) (Dağıtma tanhı 12 11 2004) 

86 - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'm Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 uncu Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/192) (S Sayısı 493'e 1 inci Ek>(Dağıtma tanhı 12112004) 

87 - 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 İçtüzüğün 133 uncu Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/222) (S Sayısı 499'a 1 jncı Ek)(Dağıtma tanhı 12112004) 

88 • Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 uncu Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/9l)(S Sayısı 468'e I inci Ek) (Dağıtma tanhı 19112004) 

89 - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtuzuğun 133 uncu Maddesine 
Göre Rapora itirazı (3/92) (S Sayısı 469'a 1 inci Ek) (Dağıtma tanhı 19 112004) 

90 - Kayseri Milletvekili Abdullah Gul'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 Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 uncu Maddesine 
Göre Rapora Itııazı (3/93)(S Sayısı 470'e I inci Ek) (Dağıtma tanhı 19112004) 

91 - İstanbul Milletvekili Abdulkadır Aksu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldmlması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
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Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 uncu Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/94) (S Sayısı 471'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 19112004) 

92 - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin içtüzüğün 133 uncu Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/95) (S Sayısı 472'ye I inci Ek) (Dağıtma tarihi 19 112004) 

93 - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Uyeleıinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 uncu Maddesine 
Göre Rapora ihrazı (3/96) (S Sayısı 473'e I inci Ek) (Dağıtma tanhı 19 11 2004) 

94 - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin Içluzuğun 133 uncu Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/97) (S Sayısı 474'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 19 11 2004) 

95 - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Şifalının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin içtüzüğün 133 uncu Maddesine 
Göre Rapora itirazı (1/98) (S Sayısı 475'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 19 II 2004) 

96 - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin Içluzuğun 133 uncu Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/99) (S Sayısı 476'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 19 11 2004) 

97 - Amasya Milletvekili Akif Gulle'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 
GoreRapora İtirazı (3/l0û)(S Sayısı 477'ye I inci Ek) (Dağıtma tarihi 19112004) 

98 - Bingöl Milletvekili Mahfuz Guler'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşlurmanın Milletvekilliği Şifalının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin içtüzüğün 133 uncu Maddesine 
GoreRaporaltırazı(3/10l)(S Sayısı 478'e I inci Ek) (Dağıtma tarihi 19112004) 

99 - 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 İçtüzüğün 133 uncu Maddesine 
Göre Rapora itirazı (3/102) (S Sayısı 479'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 19 11 2004) 

100 - Bingöl Milletvekili Mahfuz Guler'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adaleı Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin Içluzuğun 133 uncu Maddesine 
Göre Rapora itirazı {3/104) (S Sayısı 480'e I inci Ek) (Dağıtma lanhı 19112004} 
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101 - 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 Araş 11 ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/105) (S Sayısı 481'e 1 inci Ek) (Dağılma tarihi 19 II 2004) 

102 - 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 İtirazı (3/132) {S Sayısı 482'ye I mcı Ek) (Dağıtma tarihi 19)1 2004) 

103 - 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 İtirazı (3/138) (S Sayısı 484'e I mcı Ek) (Dağıtma tarihi 19112004) 

104 - Kocaeli Mılleıvekılı Mehmef 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 İçtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/146)(S Sayısı 4»5'e I inci Ek) (Dağıtma tarihi 19112004) 

105 • Düzce Milletvekili Metin Kaşıkoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 uncu Maddesine 
Göre Rapora itirazı (3/162) (S Sayısı 4R6'ya I inci Ek) (Dağıtma tarihi 19 11 2004) 

106 - 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 İçtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/211) (S Sayısı 494'e 1 mcı Ek) (Dağıtma tarihi 19 11 2004) 

107 - 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 İçtüzüğün 133 uncu Maddesine 
Göre Rapora itirazı (3/212) (S Sayısı 495'e I inci Ek) (Dağıtma tarihi 19 11 2004) 

I0R - 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 İtirazı (3/214) (S Sayısı 497'ye I inci Ek) (Dağıtma tarihi 19 11 2004) 

109 - 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 İçtüzüğün 133 uncu Maddesine 
Göre Rapora itirazı (3/220) (S Sayısı 498'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 19 11 2004) 

110 - İzmir Milletvekili Hakkı Ulku'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karına 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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08 - KANUN TASARJ VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
Raporu ve izmir Milletvekili Hakkı Ulku'nun İçtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/223) {S Sayısı 500'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 19 112004) 

111 - 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 İçtüzüğün 133 uncu Maddesine 
Göre Rapora itirazı (3/224) (S Sayısı 501'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 19112004) 

112 - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın İçtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/225) (S Sayisı 502'ye I inci Ek) (Dağıtma tarihi 19 112004) 

113 - 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 I inci Ek) (Dağıtma tarihi 19 11 2004) 

114 - 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 
İtirazı (3/231) (S Sayısı 5û4'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 19 112004) 

115 - Hatay Milletvekili Sadullah Ergın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 uncu Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/244) (S Sayısı 505'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 19 11 2004) 

116 - 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 İtirazı (3/245) (S Sayısı 506'ya I inci Ek) (Dağılma tarihi 19 11 2004) 

117 - 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 İtirazı (3/247) (S Sayısı 507'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 19 112004) 

118 - Mersin Milletvekili Mustafa Eyıceoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Şifalının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 uncu Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/248) (S Sayısı 539'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 19 I i 2004) 

119 - 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 İçtüzüğün 133 uncu 
Maddesine Göre Rapora itirazı (3/249) (S Sayısı 510'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 23 112004) 

120 - Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
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08 - KANUN TASARJ VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'uıı İçtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/250) (S Sayısı 5 1 l'e 1 inci Ek) (Dağıtma tanhı 23 112004) 

121 - 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 İçtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/251) (S Sayısı 512'ye 1 inci Ek> (Dağıtma tanhı 23 112004) 

122 - Mersin Milletvekili Mustafa Eytceoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Kayma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 uncu 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/259) (S Sayısı 513'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 23 112004) 

123 - Kocaeli Milletvekilleri Nihat Ergun 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 
Ertelenmesme Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin 
içtüzüğün (33 uncu Maddesine Göre Raporlara itirazı (3/26R) (S Sayısı 516ya I inci Ek) 
(Dağıtma tarihi 23 11 2004) 

124 - 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 İçtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre 
Rapora itirazı (3/269) (S Sayısı 51 7'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tanhı 23 11 2004) 

125 - 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 tanhı 23 11 2004) 

126 - Karaman Milletvekili Fikret Unlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Uyelennden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Karaman Milletvekili Fikret Unlu'nun içtüzüğün 133 uncu Maddesine Goıe Rapora 
itirazı (3/271) (S Sayısı 519'a I inci Ek) (Dağıtma tanhı 23 112004) 

127 - Kocaeli Milletvekili Nevzat Doğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ennesıne Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin içtüzüğün 133 uncu 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/272) (S Sayısı 520'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tanhı 23 112004) 

128 - 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 Ennesıne Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sırmen'ın İçtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre 
Rapora itirazı (3/273) (S Sayısı 521'e 1 inci Ek) (Dağıtma tanhı 23 ! 1 2004) 

129 - Gaziantep Milletvekili Mehmet San'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 İtirazı (3/282) (S Sayısı 529'a 1 inci Ek) (Dağıtma tanhı 23 11 2004) 
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08 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
130 - Kütahya Milletvekili Soner Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adale! Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşıurmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Arivın Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve |5 Milletvekilinin içtüzüğün 133 uncu 
Maddesine Gore Rapora itirazı (3/2H3) (S Sayısı 530'a 1 mcı Ek) (Dağıtma tarihi 23 11 2004) 

131 - 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 Gore Raporlara itirazı (3/284) 
(S Sayısı 53l'e I inci Ek) (Dağıtma tarihi 23 11 2004) 

132 - 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 KadaT Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 uncu 
Maddesine Gore Rapora itirazı (3a^) (S Sayısı 532'ye I mcı Ek) (Dağıtma tarihi 23 11 2004) 

133 - 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 Gore Raporlara itirazı (3/286) (S Sayısı 533'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 23 11 2004) 

134 - Kocaeli Milletvekilleri Nihat Ergun ve Muzalfer 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 Raporlan ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 
15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 uncu Maddesine Gore Raporlara İtirazı (3/287) (S Sayısı 534'e 
I mcı Ek) (Dağıtma tarihi 23 11 2004) 

135 • 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 İçtüzüğün 133 uncu 
Maddesine Gore Raporlara İtirazı (3/288) (S Sayısı 535'e I mcı Ek) (Dağıtma tarihi 23 112004) 

136 - 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 Gore 
Raporlara itirazı (3/289) (S Sayısı 536'ya I inci Ek) (Dağıtma tarihi 23 11 2004) 

137 - 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 İçtüzüğün 133 uncu Maddesine Gore Raporlara İtirazı (3/261) 
(S Sayısı 515'e I inci Ek) (Dağıtma tarihi 24 11 2004) 

138 - 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 
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Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 uncu 
Maddesine Göre Rapora itirazı (3/299) (S Sayısı 537'ye I inci Ek) (Dağılma tarihi 24 11 2004) 

139 - Tokat Milletvekili Feramus Şahın'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 Tokat Milletvekili Feramus Şahın'ın İçtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/305) (S Sayısı 538'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 24 II 2004) 

140 - 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 İçtüzüğün 133 uncu 
Maddesine Göre Rapora itirazı (3/306) (S Sayısı 540'a 1 mcı Ek) (Dağıtma tarihi 24 11 2004) 

141 - 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 İçtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre 
Rapora itirazı (3/260) (S Sayısı 514'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 25 11 2004) 

142 - 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 I mcı Ek) 
(Dağıtma tarihi 25 11 2004) 

143 - 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 İçtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre 
Rapora itirazı (3/276) (S Sayısı 523'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 25 11 2004) 

144 - 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 İçtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre 
Rapora itirazı (3/277) (S Sayısı 524'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 25 11 2004) 

145 - 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 İçtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/278) (S Sayısı 525'e 1 inci Ek) (Dağıtma tanhı 25 11 2004) 

146. - 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 İçtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/279) (S Sayısı 526'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tanhı 25 11 2004) 

147 - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sırmen'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşlurmanm Milletvekilliği Sıfatının Sona Etmesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sırmen'ın İçtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/280) (S Sayısı 527'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tanhı 25 11 2004) 
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148 - 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 İçtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre 
Rapora itirazı (3/281) (S Sayısı 528'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 25 112004) 

149 - Malatya Milletvekili Fent Mevlut Aslanoğlü ve 22 Milletvekilinin, 4077 Sayılı 
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 10/A Maddesine Bir Fıkra İlave Edilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve içtüzüğün 37 ncı Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/186) 
(S Sayısı 719) (Dağıtma tarihi 21 122004) 

150 - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, 3067 Sayılı Kalkınma Planlarının Yürürlüğe 
Konması ve Burunluğun Korunması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 ncı Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma 
Önergesi (2/235) (S Sayısı 720) (Dağıtma tarihi 21 12 2004) 

151 - 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'm içtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre Rapora 
itirazı (3/307) (S Sayısı 541'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 27 12 2004) 

152 - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ennesıne Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 uncu 
Maddesine Göre Rapora itirazı (3/309) (S Sayısı 543'e I inci Ek) (Dağıtma tarihi 27 12 2004) 

153 - Kars Milletvekili Selamı Yığıt'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 Kars Milletvekili Selamı Yığıt'ın içtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/310)(S Sayısı 544'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 27 122004) 

154 - Kayseri Milletvekili Adem Başturk ile Kahramanmaraş Milletvekili Nevzat Pakdıl'ın, 
Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği 
Sıfatının Sona Ennesıne Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Malatya Milletvekili Muharrem 
Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/311) (S Sayısı 
545'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 27 12 2004) 

155 - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustun'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 Muğla Milletvekili Fahrettin Ustun'un İçtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre Rapora 
itirazı (3/312) (S Sayısı 546'ya 1 inci Ek »(Dağıtma tarihi 27 12 2004) 

156 - Edirne Milletvekili Alı 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 uncu 
MaddesvneGore Rapora itirazı (İ/313)(S Sayısı 54Tye 1 \ncı Ek) (Dağılma tarihi 27 122004) 

157 - Mersin Milletvekili Alı Er'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 uncu 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/328) (S Sayısı 548'e 1 inci Ek)( Dağıtma tarihi 27 12 2004) 
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158 - Trabzon Milletvekili Şevket Arz'ııı Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 

Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ennesıne Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Trabzon Milletvekili Şevket Arz'ın İçtüzüğün 113 uncu Maddesine Göre Rapora itirazı 
(3/334) (S Sayısı 549'a I mcı Ek) (Dağıtma tanhı 27 12 2004) 

159 - İstanbul Milletvekili Idrıs Naım Şahın'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 içtüzüğün 133 uncu 
Maddesine Göre Rapora itirazı (3/335) (S Sayısı 550'ye I inci Ek) (Dağıtma tarihi 27 12 2004) 

160 - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sırmen'tn Yasama 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 İçtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/339) (S Sayısı 553'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 27 12 2004) 

161 - 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 İçtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/340) (S Sayısı 554'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 27 122004) 

162 - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sırmen'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Katma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sırmen'ın İçtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre 
Rapora itirazı (3/341) (S Sayısı 555'e I inci Ek) (Dağıtma tarihi 27 122004) 

163 - Kayseri Milletvekili Adem Başturk, Kahramanmaraş Milletvekili Nevzat Pakdıl ile 
İstanbul Milletvekilleri Mehmet Mustafa Açıkalın ve Hüseyin Beslı'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 Bursa Milletvekili Mehmet Kuçukaşık ve 
4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre Raporlara itirazı (3/352) (S Sayısı 565'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tanhı 27 12 2004) 

164 - 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 Bursa Milletvekili Mehmet Kuçukaşık ve 4 Milletvekilinin İçluzuğun 133 uncu 
Maddesine Göre Rapora itirazı (3/452) (S Sayısı 586'ya I mcı Ek) (Dağıtma tanhı 27 12 2004) 

165 - Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Uyelennden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ennesıne Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ağn Milletvekili Naci Aslan'ın içluzuğun 133 uncu Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/337) (S Sayısı 55l'e I mcı Ek) (Dağıtma tanhı 2R 12 2004) 

166 - 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 Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 7 Milletvekilinin içluzuğun 133 uncu 
Maddesine Göre Rapora itirazı (3/338) (S Sayısı 552'ye I inci Ek) (Dağıtma tarihi 28 12 2004) 

167 - Samsun Milletvekili Mustafa Çakır'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Uyelennden Kurulu Karma 
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Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 uncu 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/342) (S Sayısı 556'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 28 12 2004) 

168 - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melık'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 Mehmet Vedat Melık'ın içtüzüğün 133 uncu 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/345) (S Sayısı 559'a i inci Ek) (Dağıtma tarihi 28 12 2004) 

169 - 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 uncu Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/346) (S Sayısı 560'a 1 inci Ek) (Dağılma tarihi 28 12 2004) 

170 - Şanlıurfa Milletvekili A Müfit Yetkın'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 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 uncu 
Maddesine Göre Rapora itirazı (3/347) (S Sayısı 561'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 28 12 2004) 

171 - istanbul Milletvekili Mehmet Mustafa Açıkalın ile Kayseri Milletvekili Adem 
Başturk'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 Bursa Milletvekili 
Mehmet Kuçukaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre Raporlara İtirazları 
(3/350) (S Sayısı 563'e I inci Ek) (Dağıtma tarihi 28 12 2004) 

172 - İstanbul Milletvekilleri Mehmet Mustafa Açıkalın, Idns Naım Şahın, Kayseri 
Milletvekili Adem Başlurk, Elazığ Milletvekili Zulfîı Demırbağ, Sivas Milletvekili Selamı Uzun 
ve Erzurum Milletvekili Mustafa llıcalı'mn 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 İtirazı (3/351) (S Sayısı 564'e I inci Ek) (Dağıtma tarihi 28 12 2004) 

173 - 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 Kuçukaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 uncu 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/377) (S Sayısı 567'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 28 12 2004) 

174 - Düzce Milletvekili Fahri Ç.akır'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 4 Milletvekilinin Içluzuğun 133 uncu 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/378) (S Sayısı 568'e 1 inci Ek) (Dağıtma taı ıhı 28 12 2004) 

175 - Ankaıa Milletvekili İsmail Değeri ı'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 İsmail Değerlı'nın içtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre Rapora 
itirazı (3/380) (S Sayısı 570'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 28 12 2004) 

176 - İzmir 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 
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Raporu ve İzmir Milletvekili Hakkı Ulku'nun İçtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/389) (S Sayısı 571'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 28 122004) 

177 - Kayseri Milletvekili Adem Başturk'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 Bursa Milletvekili Mehmet Kucukaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 uncu 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/390) (S Sayısı 572'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 28 12 2004) 

178 - Kayseri Milletvekili Adem Başturk'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 Bursa Milletvekili Mehmet Kucukaşık ve 4 Milletvekilinin İçiuzuğun 133 uncu 
Maddesine Göre Rapora itirazı (3/403) (S Sayısı 573'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 28 12 2004) 

179 - 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 Içtuzuğun 133 uncu Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/404)(SSayısı 574'e I inci Ek)(Dağıtma tarihi 28 122004) 

180 - 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 İçtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/410) (S Sayısı 577'ye I inci Ek) (Dağıtma tarihi 28 122004) 

181 - Siirt Milletvekili Recep Tayyıp Erdoğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Kanna 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Şifalının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Kucukaşık ve 4 Milletvekilinin Içtuzuğun 133 uncu 
Maddesine Göre Rapora itirazı (3/420) (S Sayısı 578'e I inci Ek) (Dağıtma tarihi 28 12 2004) 

182 - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sırmen'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalel Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ennesıne Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporo ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sırmen'ın Içtuzuğun 133 uncu Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/421) (S Sayısı 585'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 28 122004) 

183 - 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 Içtuzuğun 133 uncu Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/453) (S Sayısı 587'ye I inci Ek) (Dağıtma tarihi 28 12 2004) 

184 - Burdur Milletvekili Bayram Ozçelık'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 Kucukaşık ve 4 Milletvekilinin Içtuzuğun 133 uncu 
Maddesine Göre Rapora itirazı (3/454) (S Sayısı 588'e I inci Ek) (Dağıtma tarihi 28 12 2004) 

185 - Bursa Milletvekili Mehmet Emin Tutan ve Giresun Milletvekili Alı Temur'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 Bursa Milletvekili Mehmet 
Kucukaşık ve 4 Milletvekilinin Içtuzuğun 133 uncu Maddesine Göre Raporlara İtirazları (3/455) 
(S Sayısı 589'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 28 122004) 
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186 - 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 İçtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre Rapora 
It.razı (3/308) (S Sayısı 542'ye I mcı Ek) (Da&Mm Carıht 29)2 2004) 

IR7 - Erzurum Milletvekili Mustafa lucalt tfe, Kaysau M\ltetvekt(\ Adem Başcuck'ua 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 uncu Maddesine Göre Raporlara itirazı (3/343) (S Sayısı 557'ye 
I inci Ek) (Dağıtma tarihi 29 12 2004) 

188 - 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 İçtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/344) (S Sayısı 558'e 1 mcı Ek) (Dağıtma tarihi 29 122004) 

189 - Ankara Milletvekili İsmail Değerlı'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 İsmail Değerlı'nın İçtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre Rapora 
itirazı (3/349) (S Sayısı 562'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 29 122004) 

190 - Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adale! Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe'nın içtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre Rapora 
itirazı (3/365) (S Sayısı 566'ya I mcı Ek) (Dağıtma tarihi 29 12 2004) 

191 - 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 Kocae\ı MritetveYnl» Mehme\ Sefo SımıeTı'm *ç\uzuğun \33 vmcvı Maddeme Goıe 
Rapora İtirazı (3/379) (S Sayısı 569'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 29 12 2004) 

192 - Kayseri Milletvekili Adem Başturk'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 Bursa Milletvekili Mehmet Kuçukaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 uncu 
Maddesine Göre Rapora itirazı (3/405) (S Sayısı 575'e 1 mcı Ek) (Dağıtma tarihi 29 12 2004) 

193 - Siirt Milletvekili Öner GulyeşıPın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmeline Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Kuçukaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 uncu 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/406) (S Sayısı 576'ya l mcı Ek) (Dağıtma tarihi 29 12 2004) 

194 - Ağn 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 içtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/456) (S Sayısı 59û'a I mcı Ek) (Dağıtma tarihi 29 12 2004) 

195 - 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 
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Raporu ve Zonguldak Milletvekili Nadir Saraç'ın İçluzugun 133 uncu Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/457)(S Sayısı 59l'e I inci Ek) (Dağıtma tarihi 29122004) 

196 - Düzce Milletvekili Fahri Çakır'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıralının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Kuçukaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 uncu 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/462) (S Sayısı 592'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 29 12 2004) 

197 - 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 
İtirazı (3/463) (S Sayısı 593'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 29 122004) 

198 - Çanakkale Milletvekili İbrahim Kosdere'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 İçtüzüğün 133 uncu 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/465) (S Sayısı 595'e 1 mcı Ek) (Dağıtma tarihi 29 122004) 

199 - Siirt Milletvekili Recep Tayyıp Erdoğan, istanbul Milletvekilleri Mehmet Mustafa 
Açıkalın 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 İçtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre Raporlara itirazı (3/466) (S Sayısı 596'ya 
I inci Ek) (Dağıtma tarihi 29 12 2004) 

200 - Mardin Milletvekili Muharrem Doğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Kuçukaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 uncu 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/467) (S Sayısı 597'ye I inci Ek) (Dağıtma tarihi 3 I 2005) 

201 - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Kuçukaşık ve 6 Milletvekilinin içtüzüğün 133 uncu 
Maddesine Göre Rapora itirazı (3/468) (S Sayısı 59s'e 1 mcı Ek) (Dağıtma tarihi 3 1 2005) 

202 - 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 Bursa Milletvekili Mehmet Kuçukaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 uncu 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/480) (S Sayısı 599'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 3 1 2005) 

203 - 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 İçtüzüğün 133 uncu 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/494) (S Sayısı 600'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 3 1 2005) 

204 - 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 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Kuçukaşık ve 6 Milletvekilinin içtüzüğün 133 uncu 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/495) (S Sayısı 6û| 'e 1 mcı Ek) (Dağıtma tarihi 3 I 2005) 
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205 - Şanlıurfa Milletvekili Mahmul 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 Yıidız'ın içtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre Rapora 
itirazı (3/4%) (S Sayısı 602'ye I inci Ek) (Dağıtma tanhı 3 I 2005) 

206 - Konya Milletvekili Özkan Oksuz'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 Bursa Milletvekili Mehmet Kuçukaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 uncu 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/497) (S Sayısı 603'e l mcı Ek) (Dağıtma tanhı 3 I 2005) 

207 - Kütahya Milletvekili Husnu Ordu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adale! 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 İtirazı (3/498) (S Sayısı 604'e | mcı Ek) (Dağılma tanhı 3 I 2005) 

208 - Tokat Milletvekili Feramus Şahındın Yasama 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 Feıamus Şahın'm İçtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre Rapora 
Hırazı (3/500) (S Sayısı 605'e 1 mcı Ek) (Dağıtma tarihi 3 I 2005) 

209 - Mardin Milletvekili Süleyman Bolunmez'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalei Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Melımel Kuçukaşık ve 6 Milletvekilinin İçtuzuğun 133 uncu 
Maddesine Göre Rapora itirazı (3/501) (S Sayısı 606'ya 1 mcı Ek) (Dağıtma tanhı 3 I 2005) 

210 - Şanlıurfa Milletvekili Abdurrahman Müfit Yetkın'ın Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adale! Komisyonları üyelerinden 
Kurulu Kanna Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Şifalının Sona Ermesme Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Kuçukaşık ve 6 Milletvekilinin 
içtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre Rapora itirazı (3/502) (S Sayısı 607'ye I mcı Ek) (Dağıtma 
tanhı 3 1 2005) 

211 - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçmbayır"ın, 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, 
Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve 
içtüzüğün 37 ncı Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/227) (S Sayısı 732) 
(Dağıtma tanhı 13 1 2005) 

212 - Bayburt Milletvekili Ulku Guney"ın, Yüksek Öğretim Kurumlan 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 ilişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 ncı Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma Önergesi (2/269) (S Sayısı 792) (Dağıtma tanhı 1622005) 

213 - İğdır Milletvekili Dursun Akdemirin, Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 ncı Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/263) (S Sayısı 800) 
(Dağıtma tanhı 22 2 2005) 

214 - İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 58 Milletvekilinin, "3069 Sayılı Türkiye 
Buyuk Millet Meclisi Üyeliği ile Bağdaşmayan İşler Hakkında Kanun" ile "3628 Sayılı Mal 
Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu"nda Değişiklik Yapılması 
ve "TBMM Elik Komisyonunun Kurulmasına" ilişkin Yasa (SİYASÎ AHLÂK YASASI) Teklifi 
ve İçtüzüğün 37 ncı Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/22) (S Sayısı 801) 
(Dağıtma lan hı 22 2 2005) 
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215 - Malaiya Millet vekilleri Fent Mevlut Aslanoğlu, Alı Osman Başkurt. Süleyman 

Sanbaş, 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 ilişkin Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/100) (S Sayısı 826) (Dağıtma tarihi 2 3 2005) 

216 - Sıtma ve Frengi İlaçlan için Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/567) (S Sayısı 828) (Dağıtma 
tarihi 4 3 2005) 

217 - Tekirdağ Milletvekili Tevfik 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 (çişleri Komisyonu Raporu 
(2/369, 2/204) (S Sayısı 830) (Dağılma tarihi S 3 2005) 

218 - Devlet Memurları Kanunu ve iş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasansı ve Avrupa Birliği Uyum, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal işler ile Plan ve Bütçe 
Komisyonları Raporları (1/948) (S Sayısı 834} (Dağıtma tarihi IO3 2O05) 

219 - Ardahan Milletvekili Ensar Oğut ile 46 Milletvekilinin. 14 9 1971 Tarihli ve 1479 
Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa Bir 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 ncı Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma Önergesi (2/352) (S Sayısı 841) (Dağıtma tarihi 24 3 2005) 

220 - Polis Yüksek Öğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
içişleri Komisyonu Raporu (1/932) (S Sayısı 844KDağıtma tarihi 29 3 2005) 

221 - 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) 

222 - Tokat Milletvekili Zeyıd Aslan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Adana Milletvekili Zıya Yergok ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 uncu Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/524) (S Sayısı 742'ye 1 inci Ek) (Dağıtma larıhı 11 4 2005) 

223 - 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 İçtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/525) (S Sayısı 743'e I inci Ek) (Dağıtma tarihi 11 4 2005) 

224 - Mersin Milletvekili Hüseyin Guler'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 Hüseyin Guler'ın içtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre Rapora 
itirazı (3/527) (S Sayısı 744'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 11 4 2005) 

225 - 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 Içtıızuğun 133 uncu Maddesine Göre 
Rapora itirazı (3/528) (S Sayısı 745"e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 114 2005) 

226 - İstanbul Milletvekili Memduh Hacıoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karına 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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Raporu ve İstanbul Milletvekili Memduh Hacıoğlu'nun İçtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre 
Rapora itirazı (3/549) (S Sayısı 746'ya I mcı Ek) (Dağıtma tarihi 1142005) 

227 * Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kumlu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ennesıne Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın İçtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/557) (S Sayısı 747'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarıht 1142005) 

228 - 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 İçtüzüğün İ33 uncu Maddesine 
Göte Rapora İtirazı (3/560) (S Sayısı 748'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 11 4 2005) 

229 - Tokat Milletvekilleri Orhan Zıya Diren ile Feıamus 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 İçtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/574) (S Sayısı 749'a 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 11 4 2005) 

230 - Konya Milletvekilleri Hasan Angı, Remzi Çetin, Kerim Ozkul, Mehmet Kılıç ve 
Muharrem Candan'ın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık 
Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun 
Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve 
Adana Milletvekili Zıya Yergok ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre 
Raporlara İtirazı (3/584) (S Sayısı 750'ye 1 mcı Ek) (Dağıtma tarihi 11 4 2005) 

231 - Tokat Milletvekili Mehmet Ergun Dağcıoğiu'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 İçtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre Rapora itirazı (3/594) (S Sayısı 
75l 'e I inci Ek ve 3 uncu Ek) (Dağıtma tarihleri 11 4 2005 ve 20 9 2006) 

232 - Yozgat Milletvekili Mehmet Erdemır'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakan\ık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyondan UyelerısıJıeıı Kunıiu Katma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 uncu Maddesine 
Göre Rapora itirazı (3/624) (S Sayısı 767'ye I mcı Ek) (Dağıtma tarihi 11 4 2005) 

233 - Ordu Milletvekili İdrıs Samı Tandoğdu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ordu Milletvekili Idns Samı Tandoğdu'nun İçtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre 
Rapora itirazı (3/625) (S Sayısı 768'e 1 mcı Ek) (Dağıtma tarihi 11 4 2005) 

234 - Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Ustun'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 (3/626) (S Sayısı 769'a ( inci Ek) (Dağıtma tarihi 114 2005) 

235 - Afyonkarahısar Milletvekilleri Ahmet Koca ve Sait Açba'nın Yasama Dokunul
mazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine 
Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin 
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içtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/627) (S Sayısı 770'e I mcı Ek) 
(Dağıtma tarihi 1) 4 2005) 

236 - Sivas Milletvekili Orhan Taş'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldııılması 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 İçtüzüğün 133 uncu Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/629) (S Sayısı 77Pe 1 mcı Ek) (Dağıtma tarihi 1142005) 

237 - Niğde Milletvekili Mahmut Uğur Çetın'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 uncu Maddesine 
Göre Rapora itirazı (3/630) (S Sayısı 772"ye I inci Ek) (Dağıtma tarihi 11 4 2005) 

238 - Karabük Milletvekili Mehmet Ceylan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve izmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin içtüzüğün 133 uncu Maddesine 
Göre Rapora itirazı (3/631) (S Sayısı 773'e I inci EkKDağıtma tarihi 114 2005) 

239 Karabük Mılleıvekılı Ab Oğuten'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 (3/632) (S Sayısı 774'e 1 mcı Ek) (Dağıtma tarihi 114 2005) 

240 - Karabük Milletvekili Hasan Bılır'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 İtirazı (3/633) (S Sayısı 775"e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 11 4 2005) 

241 - Çorum Milletvekili Alı Yüksel Kavuştu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 uncu Maddesine 
Göre Rapora itirazı (3/634) (S Sayısı 776'ya l mcı Ek) (Dağıtma tarihi 114 2005) 

242 - Adana Milletvekili Tacıdar Seyhan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komısyonlaıı Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Adana Milletvekili Tacıdar Seyhan'ın içtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre Rapora 
Itııazı(3/636)(S Sayısı 777'ye I mcı Ek) (Dağılma tarihi 114 2005) 

243 - Karabük Milletvekili Mehmet Ceylan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Yılmam Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 uncu Maddesine 
Göre Rapora itirazı (3/637) (S Sayısı 77R'e 1 mcı Ek)(Dağıtma tarihi 1142005) 

244 - Kütahya Milletvekili Soner Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin içtüzüğün 133 uncu Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/638) (S Sayısı 779'a I ınct Ek) (Dağıtma tarihi 11 4 2005) 

245 - Mersin Milletvekili Vahit Çekmez'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
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Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Mersin Milletvekili Vahi! Çekmez'ın İçtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/639) (S Sayısı 780'e I mcı Ek) (Dağıtma tarihi 1(42005) 

246 - 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 mcı Ek) (Dağıtma tarihi 114 2005) 

247 - 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 İçtüzüğün 133 uncu Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/643)(S Sayısı 783'e 1 mcı Ek) (Dağıtma tarihi 1142005) 

248 - Mardin Milletvekili Süleyman Bolunmez'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ennesıne Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Atıla Emek ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 131 uncu Maddesine 
Göre Rapora Kirazı (3/573) (S Sayısı 784'e 1 mcı Ek) (Dağıtma tarihi 11 4 2005) 

249 - İzmir Milletvekili Muharrem Topraklın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesme Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Muharrem Toprak'in İçtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/628) (S Sayısı 785'e 1 mcı Ek) (Dağıtma tarihi 114 2005) 

250 - 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 Içışlen Komisyonu Raporu (2/59, 2/281) (S Sayısı 886) 
(Dağıtma tarihi 26 4 2005) 

251 - 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) 

252 - 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) 

253 - Mesleki Eğitim Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ile Milli Eğitim, 
Kultur, Gençlik ve SporKomısyonu Raporu (1/1010)(S Sayısı 892)(Dağıtma tarihi 5 5 2005) 

254 - izmir Milletvekili Zekerıya Akçam'ın, Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Kanununun 
Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Millî Eğitim, Kultur, Gençlik ve 
SporKomısyonu Raporu (2/414) (S Sayısı 893)(Dağıtma tarılıı 5 5 2005) 

255 - 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 İçtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre 
Rapora itirazı (3/213) (S Sayısı 496'ya I mcı Ek) (Dağıtma tarihi 1652005) 

256 - Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye (Kabotaj) ve Limanlarla Kara Suları Dahilinde 
İcrayı San'at ve Ticaret Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Tasarısı ile 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/1018) (S Sayısı 913) (Dağıtma 
tarihi 24 5 2005) 

257 - Türk Silahlı Kuvvetlen Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dan Kanun 
Tasarısı ile Türk Silahlı Kuvvetlen Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
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Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/663, 1/738) (S Sayısı 
917) (Dağılma tarihi 315 2005) 

258 - 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* 

259 - Yedek Subaylar ve Yedek Asken Memurlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/881) (S Sayısı 924) (Dağıtma 
tarihi 7 6 2005) 

260 - Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (1/985) (S Sayısı 925) (Dağıtma tarihi 7 6 2005) 

261 - Er ve Erbaş Harçlıkları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Mıl!ÎSavunmaKomısyonuRaporu(l/998)(S Sayısı 926) (Dağıtma tarihi 762005) 

262 - Doğal Gaz Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile 
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/1041) 
(S Sayısı 93İ)(Dağıtma tarihi 1362005) 

263 - Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ile Millî Eğitim, Kultur, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/1047) (S Sayısı 954) 
(Dağıtma farını 24 6 2005) 

264 - Karaman Milletvekili Mevluî 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, 2/48.1) (S Sayısı 968) (Dağıtma tarihi 
29 6 2005) 

265 X - Uyuşturucu ve Psıkotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler 
Sözleşmesinin 17 Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Deniz Yoluyla Yapılan Kaçakçılıkla 
Mücadele Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/1044) (S Sayısı 1001) (Dağıtma tarihi 24 10 2005) 

266 X - Çocuklarla Kişisel ilişki Kurulmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1071) (S Sayısı 
1002)(Dağıtmatanhı 24 102005) 

267 X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Gumruk İdarelerinin Karşılıklı Yardımlaşmasına Dışkın Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1046) (S Sayısı 1008) 
(Dağıtma tarihi 9 11 2005) 

268 X - Güneydoğu Avrupa 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 
mjh> 9 JJ .20*15,1 

269 X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Ticaret ve Ekonomik işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışışleıı Komisyonu Raporu(l/1065)(S Sayısı 1012)(Dağıtma tarihi 9112005) 

270 - Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Ekerin Yasama 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 
İtirazı (3/579) (S Sayısı 979'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 10112005) 

271 • Kırşehir Milletvekili Mıkaıl Arslan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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Raporu ve Antalya Milletvekili Atıla Emek ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 uncu Maddesine 
GoreRaporal!ırazı(3/691)(S Sayısı 980'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 10112005) 

272 - Mardin Milletvekili Süleyman Bolunmez'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Şifalının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Atıla Emek ve 5 Milletvekilinin içtüzüğün 133 uncu Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/694) (S Sayısı 981'e I inci Ek) (Dağıtma lanhı 10 11 2005) 

273 - 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 Mılleıvekılının İçtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/695) (S Sayısı 982'ye | inci Ek) (Dağıtma tarihi 10 11 2005) 

274 - Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam'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 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 
uncu Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/696) (S Sayısı 983'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 
10 11 2005) 

275 - 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 İçtüzüğün 133 uncu Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/697) (S Sayısı 984'e I inci Ek) (Dağıtma iarıhı 10112005) 

276 - Kırklareli Milletvekili Yavuz Altınorak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kırklareli Milletvekili Yavuz Altınorak'ın İçtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/698) (S Sayısı 98S'e 1 inci Ek)(Dağıtma tarihi 10 II 2005) 

277 - Hakkâri Milletvekili Fehmi Oztunç'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 2 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 uncu Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/719) (S Sayısı 986'ya I inci Ek) (Dağıtma tarihi 10 112005) 

278 - Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuştuımanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
_Ra.DQru ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın lptuzıajun 133 uncu Maddesine Göre Rakora 
ltırazı(3/731)(S Sayısı 987'ye I inci Ek)(Dağıtma tarihi 10 H 2005) 

279 - Ardahan Milletvekili Kenan Altun'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 uncu 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/732) (S Sayısı 988'e I mcı Ek) (Dağıtma lanhı 10 İJ 2005) 

280 - 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 Saygım ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre Rapora 
itirazı (3/747) (S Sayısı 989'a I inci Ek) (Dağıtma tarihi 10 II 2005) 
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281 -Balıkesir Milletvekili kmaıl 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 İtirazı (3/74R) (S Sayısı 990'a 1 inci Ek) {Dağıtma tarihi 10 11 2005) 

282 - Zonguldak Milletvekili Fazlı Erdoğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 uncu 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/749) (S Sayısı 991'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 10 11 2005) 

283 - İstanbul 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 tıncu Maddesine Göre Rapora itirazı (3/750) (S Sayısı 992'ye I inci Ek) 
(Dağıtma tarihi 10 II 2005) 

284 - İstanbul Milletvekili Kemal Unakıtan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 uncu 
Maddesine Göre Rapora itirazı (3/764) (S Sayısı 993'e 1 mcı Ek) (Dağıtma tarihi 10 11 2005) 

285 - 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 İtirazı (3/7SS) (S Sayısı 994'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 10 11 2005) 

286 - Mardin Milletvekili Selahattın Dağ'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Şifalının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Adana Milletvekili Uğur Aksoz ve 5 Milletvekilinin içtüzüğün 133 uncu Maddesine 
Göre Rapora itirazı (3/718, 3/789) (S Sayısı 995'e 1 mcı Ek) (Dağıtma tarihi 10 1] 2005) 

287 - Ardahan Milletvekili Ensar öğüt ve 46 Milletvekilinin, 222 Sayılı İlköğretim Kanununun 
Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 ncı Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/362) (S Sayısı 1016) (Dağıtma tanhı 11 112005) 

288 - Konya Milletvekili Atılla Kart'ın, Yenıceoba Adıyla Yeni İlçe Kurulması Hakkında 
Kanun Teklifi ve Içluzuğun 37 ncı Maddesine Göre Doğrudan Gündeme AImma Önergesi (2/130) 
(S Sayısı 1020) (Dağıtma tarihi 28 II 2005) 

289 - Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri ile 
ilkokul Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri ile Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, Kultur, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu 
(1/1061) (S Sayısı 1021) (Dağıtma tanhı 28 112005) 

290 X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında 
Güvenlik, Uyuşturucu ve Psıkotrop Maddelerle Mücadele Alanında işbirliği Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Içışlen ile Dışişleri Komisyonları 
Rapoıları (1/1080) (S Sayısı 1024) (Dağıtma tanhı 2R 11 2005) 

291 X - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Arap Devletleri Ligi Genel Sekreterliği 
Arasında Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1116) (S Sayısı 1027) (Dağıtma tarihi 28 112005) 
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292 X - Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile İlgili Sözleşmenin (Avrupa Patent Sözleşmesi) 

Değiştirilmesine İlişkin Anlaşmaya Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1075) (S Sayısı 1022) (Dağıtma tarihi 30 112005) 

293 X - Ekonomik işbirliği Teşkilatı Transit Taşıma Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ite Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/1077) (S Sayısı 1023) (Dağıtma tarihi 30112005) 

294 X • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Gumruk Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1060) (S Sayısı 
1032) (Dağıtma tarihi 5 122005) 

295 X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ite Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar. Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/1062) (S Sayısı 1033) (Dağıtma tarihi 5122005) 

296 X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Sağlık Alanında 
İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1079) (S Sayısı 
1035) (Dağıtma tarihi 5 12 2005) 

297 X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar. Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/1059) (S Sayısı 1031) (Dağıtma tarihi 6 12 2005) 

298 - Kastamonu Milletvekili Hakkı Koyiu'nun, Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklif) ve Adalet Komisyonu Raporu (2/431) 
(S Sayısı 1038) (Dağıtma tarihi 12 12 2005) 

299 X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Uluslararası Terörizm, Organize Suçlar, Uyuşturucu ve Psıkotrop Maddelerle Bunların Katkı 
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 122005) 

300 X - Uluslararası Karayolu Yolcu ve Eşya Taşımacılığına İlişkin 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) 

301 X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Demiryolu 
Taşımacılığı Alanında işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, imar. Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1091) 
(S Sayısı 1046) (Dağıtma larıhı 21 12 2005) 

302 - Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (l/l 131) (S Sayısı 1054) (Dağıtma tarihi 25 12 2005) 

303 - 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)2006) 

304 - Ceza infaz Kurumları ve Tutukevleri izleme Kurulları Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/887) (S Sayısı 1063) 
(Dağıtma tanhı 18 I 2006) 
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305 - İzmir Milletvekili Ahmet Ersm'ın, 4681 Sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri 

İzleme Kurulları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu (2/214) (S Sayısı 1065) (Dağıtma tarihi 18 12006) 

306 X - Eskişehir Milletvekilleri Mehmet Vedat Yucesan, Mehmet Cevdet Selvt 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 I 2006) 

307 - Malatya Milletvekili Fent Mevlut Aslanoğlu ile 12 Milletvekilinin, 3797 Sayılı Milli 
Eğttım Bakanlığı Teşkilat ve Görevlen Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 ncı Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/443) 
(S Sayısı 1072) (Dağıtma tarihi 26 12006) 

308 - Dilekçe Komisyonu Genel Kurulunun, 29 9 2005 Tarihli ve 8 Sayılı Karar Cetvelinde 
Yayımlanan ve Kesinleşmiş Bulunan, Belediye İmar Planlarında Okul Alam Olarak Ayrılan 
Gaynmenkuller Hakkında ilgili İdari Makamlar Tarafından Yasal Suresinde Kamulaştırma veya 
İmar Planında Revizyon işlemi Yapılmadığı İçin Mülkiyet Haklarının Anayasaya Aykırı Olarak 
Sınırlandığı iddiasını içeren Dilekçelere ilişkin 16 Numaralı Kararı, Bu Karara Karşı İlgili İdarî 
Makamların Yazıları ve Yapılan İşlemlerin Yetersizliği Gerekçesiyle içluzuğun 119 ve 120 ncı 
Maddeleri Uyarınca Konunun Tuıkıye Buyuk Millet Meclisi Genel Kurulunda Görüşülmesine Dair 
Dilekçe Komisyonu Genel Kurulu Raporu (5/2l)(S Sayısı 1073) (Dağıtma tarihi 31 12006) 

309 - Türk Silahlı Kuvvetlerinde Hk Nasıp istihkakına İlişkin Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasansı ile içişleri ve Milli Savunma Komisyonları Raporları (l/l 137) 
(S Sayısı 1080) (Dağıtma tarihi 9 2 2006) 

310 X - 10 Kasım 1972, 23 Ekim 1978 ve 19 Mart 1991 Tarihlerinde Cenevre'de Gözden 
Geçirilen 2 Aralık 1961 Tarihli Yeni Bitki Çeşitlerinin Korunması Uluslararası Sözleşmesine 
Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Koyışlert ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (l / l 135) (S Sayısı 1085) (Dağıtma tarihi 1522006) 

311 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) 

312 - izmir Milletvekili Enver Oktem ve 14 Milletvekilinin, 926 Sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetlen Personel Kanununa Bazı Maddelerin Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 ncı Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/380) (S Sayısı 1088) (Dağıtma 
tarihi 20 2 2006) 

313 - istanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 35 Milletvekilinin, Divriği Ulucamısı ve 
Şıfahanesı'nın 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) 

314 - Bursa Milletvekili Niyazı Pakyurek'ın, Çanakkale Savaşlarına Katılanlara, Ailelerine 
Hizmet ve Anı Madalyası Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 ncı Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/385) (S Sayısı 1092) (Dağıtma tarihi 24 2 2006) 

315 X - Bursa Milletvekili Ertuğru! Yalçınbayır'm, 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) 

316 - Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Avrupa Birliği 
Uyum ile içişleri Komisyonları Raporları (1/746) (S Sayısı 1100) (Dağıtma tarihi 28 2 2006) 

317 • izmıı Milletvekilleri Bülent Baratalı ve Türkan Mıçooğulları ile 21 Milletvekilinin, 
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda ve Sosyal Güvenlikle ilgili Bazı Kanunlarda 
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08 - K A N U N T AŞARI V E T E K L I F L E R I İ L E K O M I S Y O N L A R D A N G E L E N D I Ğ E R İ Ş L E R 

Değişiklik Yapılması ve Temsil Tazminatı Ödenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi ve Içtuzuğıın 37 ncı Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi 
(2/439) (S Sayısı 1104) (Dağıtma tarihi 7 3 2006) 

318 X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1049) (S Sayısı 1105) (Dağıtma tarihi 7 3 2006) 

319 X - Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna-Hersek Arasında Hukuki ve Ticari Konularda Adlı 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışışlen 
Komisyonu Raporu (1/1092) (S Sayısı 1106) (Dağıtma tarihi 7 3 2006) 

320 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) 

321 - 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 ıie Adalet Komisyonları Raporları (2/555, 
2/377) (S Sayısı 1109) (Dağıtma tarihi 9 3 2006) 

322 - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan ve 7 Milletvekilinin, Petrol Piyasası Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 ncı Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/671) (S Sayısı 1110) (Dağıtma tanlıı 9 3 2006) 

323 X - Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) 2003 Dünya Radyokomumkasyon 
Konferansı Sonuç Belgelerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Tunzm ile Dışışlen Komisyonları Raporları (l/l 163) (S Sayısı 
11 M) (Dağıtma tarihi 15 3 2006) 

324 X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Veterinerlik Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Tanm, Orman ve Koyışlerı ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1045) (S Sayısı 
II15) (Dağıtma tarihi 17 3 2006) 

325 X - Türkiye Cumhuriyeti ile Arjantin Cumhuriyeti Arasında Veterinerlik Alanında 
işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tanm, 
Orman ve Koyışlerı ile Dışışlen Komisyonları Raporları (1/1051) (S Sayısı 1116) (Dağıtma 
tanhı 17 3 2006) 

326 X - Türkiye Cumhuriyeti ile Arjantin Cumhuriyeti Arasında Bitki Koruma Alanında 
işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, 
Orman ve Koyışlerı ile Dışışlen Komisyonları Raporları (1/1063) (S Sayısı 1117) (Dağıtma 
tatıtu 17 3 2006) 

327 X - Turkıye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Bitki Karantina 
ve Bitki Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Koyışlerı ile Dışişleri Komisyonları Raporlan (1/1076) 
(S Sayısı 1118) (Dağıtma tanhı 17 3 2006) 

328 X - Türkiye Cumhunyetı Devlet İstatistik Enstitüsü ile Kazakistan Cumhunyetı İstatistik 
Ajansı Arasında Islatıştık İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasansı ile Dışışlen Komisyonu Raporu (1/1088) (S Sayısı 1119) (Dağıtma tarihi 1732006) 

329 X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hukumelı Arasında Vetennerlık 
Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve 
Tarım, Orman ve Koyışlerı ile Dışişleri Komisyonları Raporlan (1/1140) (S Sayısı 1120) 
(Dağıtma tarihi 17 3 2006) 
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08 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
330 - Türk Silahlı Kuvvetlen Stratejik Hedel Planının Gerçekleştirilmesi Maksadıyla 

Gelecek Yıllara San 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) 

331 - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 21 Milletvekilinin, 4722 Sayılı Türk Medeni 
Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun Mal Rejimleri Başlıklı 10 
Maddesinin I 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) 

332 X - Türkiye Cumhuriyeti ve Avustralya Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunmasına ilişkin Anlaşrna ile Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu(l/l 106) (S Sayısı 1128) (Dağıtma tarihi 29 3 2006) 

333 X - Türkiye Cumhuriyeti ve Tayland Krallığı Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1107) (S Sayısı 1129) (Dağılma tarihi 29 3 2006) 

334 X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Korulu Arasında Bilimsel ve 
Teknolojik işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (I/U41) (S Sayısı 1130) (Dağıtma tarihi 29 3 2006) 

335 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 II31) (Dağıtma tarihi 2932006) 

336 - Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (1/344)(S Sayısı 1132)(Dağıtma tarihi 29 3 2006) 

337 - 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) 

338 - 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 Milli Savunma Komisyonu Raporu (1/1097) 
(S Sayısı U34)(Dağıtma tarihi 29 3 2006) 

339 - Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Erzurum 
Milletvekili Mustafa Nuri Akbulut'un, 2942 Sayılı Kamulaştınna Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/805, 2/557) (S Sayısı 
1145) (Dağıtma tarihi 2742006) 

340 - Dilekçe Komisyonu Genel Kurulunun, 31 5 2005 Tanhlı ve 6 Sayılı Karar Cetvelinde 
Yayımlanan ve Kesinleşmiş Bulunan, Bazı Televizyon Kanallarında Yayınlanan Programların Türk 
Aile Yapısını, Çocukların ve Gençlenn Psikolojik Gelişimini Olumsuz Etkilediği ve [Iğılı [dan 
Makamlar Tarafından Bu Programla™ Yayınının Engellenmesine Yönelik Gerekli Tedbirlerin 
Alınmadığı İddialarını içeren Dilekçelere ilişkin 14 Numaralı Karan, Bu Karara Karşı İlgili idari 
Makamlann Yazılan ve Yapılan İşlemlerin Yetersizliği Gerekçesiyle içtüzüğün 119 ve 120 ncı 
Maddelen Uyarınca Konunun Türkiye Buyuk Millet Meclisi Genel Kurulunda Görüşülmesine Dair 
Dilekçe Komisyonu Genel Kurulu Raporu (5/23) (S Sayısı 1144) (Dağıtma tanhı 28 4 2006) 

341 X - Müteaddit Defalar Değiştirilmiş Bulunan 13 Aralık 1960 Tarihli 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 (1/1II 7)(S Sayısı 1148) (Dağıtma Tanhı 4 5 2006) 

342 X - Avrupa Topluluğunun, Müteaddit Defalar Değiştirilmiş ve 27 Haziran 1997 Tarihli 
Protokol ile Birleştirilmiş Bulunan 13 Aralık 1960 tarihli Eurocontrol Hava Seyrüsefer Güvenliği 
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08 - KANUN TASAM VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER IŞLER 
için İşbirliği Uluslararası Sözleşmesine Katılmasına Dair Prolokol Hakkındaki Diplomatik 
Konferansın Son Senedinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Avrupa Birliği Uyum ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/1118) (S Sayısı 1149) (Dağıtma Tarihi 4 5 2006) 

343 X - Emniyet Teşkilatı Uçuş Hizmetten Tazminat Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/437) (S Sayısı 1150) 
(Dağıtma Tarihi 4 5 2006) 

344 X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Tarım Alanında Teknik. Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Koyışlen ile Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/1095) (S Sayısı I İ55)(Dağıtma tarihi 1052006) 

345 X - Türkiye Cumhuriyeti ve Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi Uyesı Ülkeler Arasında 
Ekonomik İşbirliğine ilişkin Çerçeve Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu(1/1124)(S Sayısı 1156) (Dağılma tarihi 1052006) 

346 X - Uluslararası Denizcilik Orgutu Sözleşmesinde Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri 
KomısyonlarıRaporlan{!/l!74)(S Sayısı 1157) (Dağıtma tarihi 1052006) 

347 -Ardahan Milletvekili EnsarOğut ve 24 Milletvekilinin 17 3 1981 Tarihli ve 2429 Sayılı 
Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 
ve içtüzüğün 37 ncı Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/626) (S Sayısı 
11601 (Dağıtma tanhı 15 5 2006) 

34R 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) 

349 X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
DışışlenKomısyonuRaporu(l/ll32)(S Sayısı 1182) (Dağıtma tarihi 22 5 2006) 

350 X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti ve Sunye Arap 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliğine Dışkın Mutabakat Zaptının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve 
Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (l/l 143) (S Sayısı 1183) (Dağıtma tarihi 22 5 2006) 

351 - Çoğaltılmış fıkır ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu Tasarısı ve Milli Eğitim, Kultur, 
Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/1205) (S Sayısı 1186) (Dağıtma tarihi 22 5 2006) 

352 X - Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Devleti Arasında Telif 
Haklan ve İlgili Diğer Fıkn Haklar Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1151) (S Sayısı 1184) 
(Dağıtma tarihi 23 5 2006) 

353 X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan ve Karadağ Bakanlar Kurulu Arasında 
Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(l/l 176) (S Sayısı 1 185) (Dağılma tarihi 23 5 2006) 

354 - Kocaeli Milletvekili Muzaffer Baş topçu" mm, Orman Kanununun 2 ncı Maddesine 
1 Fıkra Eklenmesine Dair Kamın Teklifi ile Tarım, Orman ve Koyışlen Komisyonu Raporu 
(2/632) (S Sayısı 1187) (Dağıtma tarihi 24 5 2006) 

355 - 3046 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Anayasa 
Komisyonu Raporu (1/1208) (S Sayısı 1188) (Dağıtma tanhı 29 5 2006) 
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08 - KANUN TASARJ VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN PIGER İŞLER 
356 - izmir Milletvekili Hakkı Ulku ve 42 Milletvekilinin, Buyukşehır Belediyesi Kanununa 

Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 ncı Maddesine Göre Doğrudan 
GundemeAlınmaOnergesı(2/69))(S Sayısı 1190)(Dağıtmatarihi 30 5 2006) 

357 - Tasfiye İşlen Döner Sermaye İşletmeleri 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 12Ü7) 
(Dağıtma tarihi 13 6 2006) 

358 X - Kütahya Milletvekili Soner Aksoy ile 7 Milletvekilinin, Jeotermal Ener|i Kaynakları 
ve Mineralli Sular Kanunu Teklifi, İzmir Milletvekili Hakkı Ulku'nun, Jeoıermal Kaynaklar ve 
Mineralli Sular Kanun Teklifi ve Denizli Milletvekili Mehmet Yüksek tepe'nm, 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 2062006) 

359 - Anavatan Partisi Grup Başkan vekilleri Malatya Milletvekili Süleyman Sanbaş ile 
Gaziantep Milletvekili Ömer Abuşoğlu'nun, Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve Içıuzuğun 37 ncı Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/683) 
(S Sayısı 12B>(Dağıtma (arını 23 6 2006) 

360 X - Türkiye Cumhuriyeti Jandarma Genel Komutanlığı ile Ukrayna İçişleri Bakanlığı İç 
Birlikler Ana Departmanı Arasında Güvenlik Alanında Personel Eğilimi ve Öğretimi İşbirliği 
Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/I07R) (S Sayısı 1218) (Dağıtma tarihi 27 6 2006) 

361 X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Federal Demokratik Etiyopya Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Denizcilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (l/l 113)(S Sayısı 12l9)(Dağıtma tarihi 2762006) 

362 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) 

363 - istanbul Milletvekili Berhan Şimşek ve 17 Milletvekilinin, Devlet Memurları 
Kanununa Ek Madde Eklenmesine Hışkm Kanun Teklifi ve Millî Eğitim, Kultur, Gençlik ve Spor 
Komisyonu Raporu (2/763) (S Sayısı 1224) (Dağıtma tarihi 27 6 2006) 

364 - Yabancıların Çalışma izinleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Hışkm Kanun Tasarısı ve İçişleri ile Sağlık. Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 
Komisyonları Raporları (1/12İ2) (S Sayısı 1225) (Dağıtma tarılıı 2962006) 

365 X - Petrol Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonları Raporları (1/1215) 
(S Sayısı 1230) (Dağılma tarihi 30 6 2006) 

366 - Kimyasal Silahların Geliştirilmesi, Üretimi, Stoklanması ve Kullanımının 
Yasaklanması Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonları Raporları (l/l 11 l)(S Sayısı 1229) (Dağıtma tarihi 5 9 2006) 

367 X - Türk Vatandaşlığı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum ile İçişleri Komisyonları 
Raporları (l/l !92)(S Sayısı 1232) (Dağıtma tarihi 5 9 2006) 

36R - 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) 

369 - 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 116l'e 1 inci Ek) (Dağıtma tanhı 20 9 2006) 
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08 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN PIGER İŞLER 
370 - İstanbul 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 İçtüzüğün 133 uncu Maddesine 
Göre Rapora itirazı (3/800) (S Sayısı 1162'ye I inci Ek)(Dağıtmatarihi 2092006) 

37! - 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 (3/820) (S Sayısı 1163"e 1 inci Ek)(Dağıtma tarihi 20 9 2006) 

372 - 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 İçluzuğun 133 uncu Maddesine 
Göre Rapora itirazı (3/821) (S Sayısı 1164'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 20 9 2006) 

373 - Kahramanmaraş Milletvekili Hanefi Mahçıçek"w Yasama 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 İçluzuğun 133 
uncu Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/837) (S Sayısı I |65'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 20 9 2006) 

374 - Afyonkarahısar Milletvekili Reyhan Balandı'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Kanna 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Hatay Milletvekili Gökhan Durgun ile 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 uncu Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/838) (S Sayısı 1166'ya I inci Ek) (Dağıtma tarihi 20 9 2006) 

375 - 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'ın içtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre Rapora 
itirazı (3/878) (S Sayısı 1168'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 20 9 2006) 

376 - 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 İzmir Milletvekili Hakkı Ulku'nun içluzuğun 133 uncu Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/879) (S Sayısı 1169'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 20 9 2006) 

377 - İzmir Milletvekili Hakkı Ulku'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Kanna 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Hakkı Ulku'nun İçluzuğun 133 uncu Maddesine Göre Rapora itirazı 
(3/899) (S Sayısı 1170*e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 20 9 2006) 

378 - 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 
İçtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/914) (S Sayısı 1171 *e 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihi 20 9 2006) 

379 - Şanlıurfa Milletvekili Turan Tuysuz'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuştumıamn Milletvekilliği Sıfatının Sona Ennesıne Kadar Ertelenmesine Dair 
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0 8 - K A N U N T A S A B J V E T E K L I F L E R I İ L E K O M I S Y O N L A R D A N G E L E N D I Ğ E R İ Ş L E R 

Raporu ve Kırıkkale Milletvekili Halil Tiryakı ile 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 uncu Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/922) (S Sayısı 1172'ye 1 inci Ek)(Dağıtma taııhı 2092006) 

380 - Antalya Milletvekili Deniz Baykal'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 Deniz Baykal'm içtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/932) (S Sayısı 1I73'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 20 9 2006) 

381 - 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 İçtüzüğün 133 uncu Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/936) (S Sayısı U74'e t inci Ek) (Dağıtma tarihi 20 9 2006) 

382 - 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 in İçtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre Rapora 
itirazı (3/955) (S Sayısı 1175'e 1 inci Ek)(Dağıtma tarihi 2092006) 

383 - Edime 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 İçtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/96l)(S Sayısı 1176'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 2092006) 

384 - Balıkesir Milletvekili Alı Kemal Devecıler'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 Balıkesir Milletvekili Alı Kemal Devecıler'ın içtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/982) (S Sayısı I I77'ye I inci Ek)(Dağı(ma tarihi 2092006) 

385 - 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 I inci Ek) (Dağıtma tarihi 2092006) 

386 - Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/1187)(S Sayısı 1235) (Dağıtma tarihi 5 10 2006) 

387 - Tokat Milletvekilleri Orhan Zıya Diren ile Feramus Şahın'ın Yasama 
Dokun ulm azli ki arının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

^sıav-yamU^' Vj&temıvieü XiW.U' .forana .Viim'ĵ '.imü.p X-WJ.cstwmari.ip MdlrtvfV.ılly?.' ivfMuucı 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Tokat Milletvekilleri Orhan Zıya Diren ile 
Feramus Şahın'ın içtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/979) (S Sayısı 
1196'ya 1 inci Ek) (Dağılma tanhı 9 10 2006) 

388 - Tokat M ille [vekilleri 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 İçtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/980) (S Sayısı 
1197'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tanhı 9 10 2006) 

389 - Tokat Milletvekili Resul Tosun'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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08 - K A N U N T A S A R I V E T E K L I F L E R I İ L E K O M I S Y O N L A R D A N G E L E N D I Ğ E R İ Ş L E R 

Raporu ile Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 uncu 
Maddesine Göre Rapora itirazı (3/981)(S Sayısı 1198'e I inci Ek)(Dağıtma tarihi 9 10 2006) 

390 - Diyarbakır Milletvekili Osman Aslan'ın, Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan 
Zararların Karşılanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (2/843) (S Sayısı 1241)(Dağıtma tarihi 13 102006) 

39! - Sağlık Hızmellerı Temel Kanunu, Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına 
Dair Kanun ile Tababet ve Şuabatı San'atlannın Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
(1/1226) (S Sayısı 1247) (Dağıtma tanhı 20 10 2006) 

392 - Erzurum Milletvekili Muzaffer Golyurt'un, Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli 
Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (2/787) (S Sayısı 1248) (Dağıtma tarihi 27 102006) 

393 - Sendikalar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, 
Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/1230) (S Sayısı 1250) (Dağıtma tanhı 
31 10 2006) 

394 - İstanbul Milletvekili Lokman Ayva'mn, 282R Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu Kanununun Ek 7 ncı Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 
ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/855) (S Sayısı 1251) (Dağıtma tanhı 31 102006) 

395 X - 26/9/2006 Tanhlı ve 5545 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ve Anayasanın 
89 uncu ve 104 uncu Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Gen 
Gönderme Tezkeresi ile Millî Eğitim, Kultur, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/1251) 
(S Sayısı 1253) (Dağıtma tarihi 6 II 2006) 

396 - Samsun Milletvekili Ahmet Yenl'nın, Kamu Sermayeli Bankalar Tarafından 
Yürütülen Faiz Destekli Kredi Kullandırılmasına Dair Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (2/875) (S Sayısı 1254) (Dağıtma tanhı 6 112006) 

397 - Artvin Ilı Yusufeli İlçesinin Merkezinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve 
İçişleri KomısyonuRaporu(İ/1250)(S Sayısı 1258) (Dağıtma tanhı 13112006) 

(X) Açık oylamaya tâbi işlen gösterir 
(*) Hükümet bulunamadığından görüşmeleri bir defava mahıu\ olmak üzere ertelenmiştir 
(**) İçtüzüğün 91 inci maddecine göre Temel Kanun olarak görüşülmedi kabul edilmiştir 
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Dönem: 22 Yasama Yılı: 5 

TBMM (S. Sayısı: 1252) 

Bursa Milletvekili Mehmet Altan Karapaşaoğlu'nun; Toprak 
Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununa Bir Geçici Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve 

Köyişleri Komisyonu Raporu (2/762) 

Nol Teklif, Başkanlıkça Çevre ile Tarım Orman ve Knyışlen komisyonlarına havale edilmiştir 

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Toprak Koruma ve Arazı Kullanımı Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifim ve gerekçesi ilişikle sunulmuştur 

Gereğini arz ederim 
Saygılarımla 

M Allan Karapaşaoğlu 
Bursa 

GEREKÇE 

3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazı Kullanımı Kanununun geçici 1 inci 
maddesi ile 11/10/2004 tarihinden önce, gerekli izinler alınmaksızın tarım dışı amaçlarla kullanıma 
açılmış bulunan, ancak tarımsal bütünlüğü bozmayan arazilerin Kanunun yürürlük tarihinden ıtıba 
ren altı ay içerisinde Tanm ve Koyışlerı Bakanlığına başvurulması, hazırlanacak toprak koruma 
projesine uyulması ve tarım dışı kullanılacak arazının her metre karesi ıçııı beş Yem Türk Lirası 
ödenmesi şartıyla soz konusu arazilerin istenen amaçla kullanılabilmesine imkan sağlanmıştır An
cak, belirlenen altı aylık sure içerisinde vatandaşlarımızın bir kısmı çeşitli nedenlerden dolayı bu 
düzenlemeden yararlanamamıştır Bu vatandaşlarımızın mağduny eti erinin giderilmesi gerekmekte
dir Teklif ile soz konusu Kanunda belirlenmiş olan 11/10/2004 tarihinden önce tarım dışı amaçla 
kullanıma açılmış arazilerin, belli şartlar dahilinde istenen amaçla kullanımına imkan bağlanmakta
dır 
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Tanm, Orman ve Koy işleri Komisyonu Raporu 
Türkiye Buyuk Millet Meclisi 

irim, Orman ve Kavisleri Komisyonu 

Esas No 2/762 19/10/2006 
Karar No 58 

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca 13/4/2006 tarihinde Komisyonumuza havale edilen "Bursa Mıllcfvekıh Meh
met Allan Karapaşaoğlu'nun, Toprak Koruma ve Arazı Kullanımı Kanununa Bir Geçici Madde Ek
lenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/762)" Komisyonumuzun 19/10/2006 tarihli 62 ncı toplantısın
da Tanm ve Koyışlen Bakanlığı yetkilileri ile konuyla ilgili resmi kurum yetkililerinin ve sivil top
lum örgütlerinin katılımlarıyla görüşülmüştür 

Teklif ile 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazı Kullanımı Kanununun geçi
ci 1 ıııcı maddesinde belirtilen ve 19/1/2006 tarihinde dolan surenin uzatılması öngörülmektedir Ta
nınan bu sure ile gerekli izinler alınmadan tanm dışı amaçlı kullanıma açılmış arazının istenilen 
amaçla kullanımı ıçm, altı ay içerisinde Bakanlığa müracaat edilmesi, hazırlanacak toprak koruma 
projesine uyulması ve tarım dışı kullanılan tarım arazilerinin her metre karesi için beş Yent Türk Li
rası ödenmesi şartıyla izin verilmesi öngörülmektedir 

Teklifin tumu üzerinde yapılan görüşmelerde şu hususlara dikkat çekilmiştir Toprak kaynak-
lanmızın korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanarak en ust düzeyde üretimde kul
lanılmasını amaçlayan 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazı Kullanımı Kanunu yasalaşarak yurıır-
luğe girmiş olmasına karşın halkımıza tanıtımının yapılamadığı belirtilmiştir Kanunun yürürlüğe 
girdiği günden bu güne kadar uygulamada bazı aksaklıklar meydana gelmiş olduğu ve bazı madde
lerin revıze edilmesi ihtiyacı doğduğu, bu çerçevede Kanun'un bazı maddelerinin, uygulamada kar
şılaşılan sıkıniılan bertaraf etmek amacıyla, değiştirilmesi zorunluluğu ve Kanun'a bazı fıkraların 
ve maddelerin eklenmesi sureliyle bu eksiklik ve aksaklıkların giderilmesi gerekliliği dile getiril
miştir 

Teklifin tumu üzerinde yapılan görüşmelerin ardından, Teklifin adının kanun tekniğine uygun 
olarak "Toprak Koruma ve Arazı Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi" olarak değiştirilmesi öngörülmüştür Teklif ve gerekçesi Komisyonumuzca uygun buluna
rak oybirliği ile maddelenne geçilmiştir 

Kanunun sadece geçici maddesiyle ilgili bir düzenlemenin yapılmasının sorunları çözmeyece
ği, kanunların sık sık değiştirilmesinin sakıncalarının bulunduğu bu sebeplerle uygulamada karşıla
şılan sorunları çözmeye yönelik bir önerge ile çerçeve birinci maddeden önce gelmek üzere teklife 
çerçeve yeni 1, 2, 3, 4, 5 inci maddeler eklenmiş ve devamı maddeler teselsül ettirilmiştir 

Yem çerçeve madde I ile Özel Arazı Toplulaştırmasının tanımı yapılarak yeni bir fıkra olarak 
eklenmiştir 

Yeni çerçeve madde 2, Ülkemiz açısından hayatı bir oncm taşıyan tarım işletmelerinin ve ta
rımsal arazı bölünmeleri, tarım sektörünü ve tarımsal ışlenne ekonomisini zayıflatmaktadır Kanu
nun 8 inci maddesinde yapılacak bu değişiklik ile bu olumsuzluklar giderilmeye çalışılmıştır Tapu
ya şerh koymak suretiyle sekizinci maddede yer alan uygulamanın daha pratik hale gelmesi ve uy
gulama yapan birimlerin ışın başında olaya çozum üretmesi sağlanmaktadır Diğer taraftan bolune-
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mez tanmsal arazı büyüklükleri kanunla düzenlenerek miktarları artırılmıştır Ayrıca bu arazilerin 
mirasa konu olması durumunda dahi bolunemeyeceğıne ilişkin düzenleme getirilmiştir Bu kanun
da değişiklik, tarımsal arazilerin parçalanmasının onlenmesindeki en önemli adımlardan biridir 

Yeni çerçeve madde 3 ile, bu kanunun 13 uncu maddesinde belirtilen yetkilerinin valiliklere 
devredilmesi suretiyle Bakanlığın yetkilerinin daha etkin ve verimli bir şekilde uygulanması sağlan
maya çalışılmıştır 

Yem çerçeve madde 4 ile getirilen yenilik ise şu şekildedir. Karayolları Genel Müdürlüğü, 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve diğer kurumlar yatırımlar sıracında yüksek kamulaştırma be
deli ödemek zorunda kalmaktadır Maddede belirtilen kurum veya kuruluşların ihtiyaç duyulan yer
lerde toplulaştırma yapmak suretiyle hem kendi bütçelerinden tasarrufta bulunmaları sağlanacak 
hem de ülke tarımına ve ekonomisine katkı sağlanmış olacaktır 

Yeni çerçeve madde 5 ile Kanuna yeni bir 28 inci madde eklenmekte, devamı maddeler tesel
sül ettirilmiş, kanun uygulanmasında oluşabilecek bilgilendirme eksikliğini gidermek üzere, Bakan
lığın her turlu eğitimi ve eğitim sonrası sertifikayı vermesinin gerekli olduğu düşünülerek bu dü
zenleme getirilmiştir 

Teklifte çerçeve 1 inci madde olan madde, 6 ncı madde olarak yeniden düzenlenmiştir 5403 
sayılı Toprak Koruma ve Arazı Kullanım Kanununun tarım arazileri üzerinde 11/10/2004 tarihin
den önce izinsiz olarak yapılmış her turlu yapıya, metrekaresine 5 YTL ödemek kaydıyla verilecek 
tarım dışı kullanım iznini ifade eden geçici 1 inci maddesinin, 19 Ocak 2006 tarihinde sona eren 
müracaat suresince beklenenin aksine 47 ilde sadece 2987 adet müracaat olmuştur Bunun 120 (ha) 
alanı kapsayan 356 adedinin işlemleri sonuçlandırılarak tarım dışı kullanım izm verilmiştir Kanun 
ve Geçici 1 inci maddenin kamu oyundaki tanıtımının yetersiz kalması, m una lapları ne a doğru yo
rum lanamaması, uygulamasının diğer kurumlar nezdınde neler getireceğinin "am bilinememesi se
bebi ile yasal müracaat suresini geçirmiş vatandaşlar, bu işlem sonucunda problemlerinin çözülece
ğini yapılan uygulamalarda görmüşlerdir Bu sebeple vatandaşlardan, Kanundan yararlanarak mağ
duriyetlerinin giderilmesini yoğun bir şeklide talep etmiş olup bu yöndeki yem talepler de gelmeye 
devam etmektedir Bu başvurular ve talepler dikkate alındığında en az 20 000 civarında talebin da
ha geleceği tahmin edilmektedir Bu da 4 466,36 (ha) alanı kapsamaktadır Ancak, belirlenen altı ay
lık sure içerisinde yukarıda belirtilen rakamlardan da anlaşılacağı üzere vatandaşlarımızın bir kısmı 
çeşitli nedenlerden dolayı bu düzenlemeden yararlanamamıştır Bu değişiklik ile birlikte fitli olarak 
faaliyet göstermekte olan bu tesirlerin meşruiyetinin sağlanarak vergilendirilmesi ile devlet bütçe
sine katkının artırılması da sağlanacaktır Sonuç olarak Geçici I inci maddenin uygulanmasının bir 
yıl daha uzatılmasıyla tarım arazisi vasfını kaybetmiş, toprak vasfını tekrar geri kazanması ekono
mik olarak muttıkun olmayan arazilerin ekonomiye kazandırılması ve vatandaşlarımızın mağduri
yetinin giderilmesi sağlanmış olacaktır Ayrıca bu maddenin ikinci fıkrası ite bu firmalara gerekli 
ruhsat ve izinlerin ıkı yıllık sure içerisinde gerekli izinlerin alınması zorunluluğu getirilmiş ve sure
si içerisinde gerekli izinleri almayan şahısların üretim faaliyetlerinin durdurulması öngörülmüştür 

Tarım arazisi vasfından çıkarılan araziler bazı ilgili kuruluşlarca tarım arazisi olarak değerlen
dirilmeye devam ettiği görülmüştür Bu karışıklığın giderilerek ülkemizin her yerinde yeknesak bir 
uygulamanın sağlanması amacıyla son fıkra kaleme alınmıştır Yasanın uygulanmasını kolaylaştır
mak ve uygulamada karşılaşılan sorunları gidermeye yönelik kamu yararı ve kamu hizmetinin ge
reklerine uygun olarak bu değişikliklerin yapılması amaçlanmıştır 
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Teklifin yürürlüğe ilişkin 2 ncı maddesi 7 ncı madde olarak, tarih karışıklığına yol açmayacak 
şekilde "yayımı tarihinde yumrluğe girer" olarak değiştirilerek, yürütmeye ilişkin 3 uncu maddesi 
8 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir 

Teklifin butunu. Başkanlığımıza verilen redaksiyon yeikısı çerçevesinde, kanun yazım tekniği
ne uygun olarak düzenlenmiştir 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur 

Başkan 
Vakit Kırışa 

Adana 

Kâtip 

Adem Tatlı 
Giresun 

Uye 

Alı ihsan Merdanoğlu 
Diyarbakır 

Uye 

Mehmet Işık 
Giresun 

(Muhalifim) 

Uye 
Sefahattin Dağ 

Mardin 

Uye 
Durdu Mehmet Kasta! 

Osmaniye 

(T. 

Abduı 

Uye 
Ahmet Kambur 

Tekirdağ 

Başkanvekılı 
Özkan Oksuz 

Konya 

Uye 

Ovman Ozcan 
Antalya 

umune muhalifim) 

Uye 

Necdet Budak 
Edime 

Uye 

ismail Sovlu 
Hatay 

Uye 
Alı Eı 
Mersin 

Üye 

Sozcu 

Ahmet Erturk 
Ay d m 
Uye 

Ramazan Kerim Özkan 
Burdur 

(Tumune muhalifim) 

Uye 
ibrahim Ozdoğan 

Erzurum 
(Tumune muhalifim) 

Uye 

Abdullah Çettnkaya 
Konya 

Uye 
Fahrettin Ustun 

Muğla 
(Tasarının tumune muhalifim 

Şerh ekledir) 

Uye 

nahmaıı Müfit Yetkin Zulfıkar hol 
Şanlıurfa Şanlıurfa 

Uye 
Maliki Ejder Arvaı 

Van 
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MUHALEFET ŞERHİ 

19/10/2006 tarihinde Bursa Milletvekili Altan Karapaşaoğlu'nun teklif ettiği kanunun alt ko
misyon kabul ettiği metnin görüşülmesi için yapılan davette Tarım, Orman ve Koyışlerı Komisyo
nu alt komisyonun Kanun teklifinin yanında kanuna yeni bentler eklenerek alt komisyonun aslı 
amacından uzaklaşmış ve komisyondan aldığı yetkiyi kotuye kullanmıştır 

19/10/2006 tarihinde Tarım, Orman ve Koyışlerı Komisyonunda görüşülerek kabul edilen 
5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazı Kullanımı Kanununa geçici madde eklenmesi ve bazı madde
lerin değiştirilerek bentler eklenmesiyle, Toprak Koruma ve Arazı Kullanımı Kanunu tamamen Ta
rım topraklarını imar, inşaat ve sanayiye açma yönünde bir girişim olduğundan daha sonra oluşabi
lecek tarım topraklarına yasal olmayan yeni işgallere neden olabileceği gibi İdare Mahkemelerinin 
ve Danıştay kararlarının devre dışı bırakılarak bir nevi yargıya müdahale olarak algılanmaktadır ve 
bu da Anayasamıza aykırıdır 

Yine bu Kanun Anayasanın 44 ve 45 inci maddelerinde "Devlete ülke topraklarının korunma
sı" görevi verilmesine rağmen. Devleti yönetmek için seçilenlerden oluşan Hükümet ve onun ata
dığı ust düzey yöneticiler, bu görevin gereğini yapmak yerine adeta verimli tarım arazilerinin tala
nına hukuksal kılıf hazırlama ödevini yüklenmiştir 

Üstelik, devlet adına Başbakanlık bu süreçte kamu yararını savunan sivil toplum kuruluşları
nın sorumluluk taşıyan çabalarını talihsiz bir yaklaşımla "bertaraf edilmesi gereken olumsuzluklar" 
olarak nitelendirmektedir Bir yandan "Bu engelin aşılması" bir yandan da "5403 sayılı Toprak Ko
ruma ve Arazı Kullanımı Kanununun Geçici Madde-1'ı ile izinsiz yatırımlar için getirilen af sure
sinin uzatılması yönünde değiştirilmesi açıkça bir yazı ile emredilmektedir 

Toprak varlıklarımızın ancak üçte biri tarıma uygundur ve bu alanında ancak üçte bin verimli 
tarım arazisidir 

Cargıll firmasının yatırımına olanak sağlayan İznik Golü Çevre Düzeni Planı Danıştay 6 Da
iresinin 26/11/2002 tarih ve E 2002/4839, K 2002/5652 kararıyla iptal edilmiş ve bu karar İdari Da
va Daireleri Genel Kurulunca Onaylanmıştır, Plan yargı tarafından iptal edildiğinden, Cargıll firma
sı yatırımının hukuksal dayanağı da ortadan kalkmıştır 

Danıştay m Kesinleşmiş İptal Kararına rağmen, soz konusu yatırıma hukuksallık kazandırmak 
amacıyla 4737 sayılı Oze! Enduslrı Bölgeleri Kanununda 22/6/2004 tarihli ve 5195 sayılı Kanunla 
gerçekleştirilen değişiklikle Cargıll firmasının yatırım yaptığı arazı Bakanlar Kurulunun 5/7/2005 
tarih ve 2005/8944 sayılı kararıyla "Özel Endüstri Bölgesi" ilan edilmiştir 

Bu karar üzerine açılan yeni davada, "hukuka aykırılığı belirlenmiş imar planlarının geçerli sa
yılması yolunda yargı kararlarını etkisiz kılacak yasal düzenlemelerin de yapılamayacağı" gibi ge
rekçelerle Danıştay 10 Dairesi tarafından 8/2/2006 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararının yürütülme
sinin durdurulmasına karar verilmiştir 

Başbakanlık tarafından Nisan 2006 tarihinde ve 1666/3020 sayılı yazı ile Tanm ve Koyışlerı Ba
kanlığına bir yazı yazılarak Cargıll firması için bir yasanın çıkarılması gerektiği bunun için de Ka
nun değişikliği ile 6 ay daha uzatılmasının şirketin izinlerini yenileyebilmesine imkân vereceği ve 
böylece faaliyetine devamını sağlayabileceği görüşleri Tanm ve Koyışlerı Bakanlığına iletilmiştir 
Bunun üzerine Cargıll firmasının kurtarılması için bulunduğu ılın milletvekili bu teklifi sunmuştur 
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Anayasanın 6"ncı maddesinde dile getirilen "Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir Türk Mil
leti, egemenliğini. Anayasanın koyduğu esaslara göre, yetkili organları eliyle kullanır," temel ilke
sine rağmen, Hükümetin ve Komisyonun yabancı bir kuruluşun yaran ıçm ve o kuruluşla birlikte 
hukuk dışı çozum arama çabası, açık bir Anayasa İhlali girişimidir Oze) şahıs ve firma ıçm kanun 
çıkarılamaz yukarıda sıraladığım nedenlerden dolayı muhalifiz 

Aynca 

Madde i-Geçici Madde 3'le getirilen sureyle ilgili kısım Tarım alanlarına yem işgaller ve do
layısıyla yeni afları ve ihlâlleri de gündeme getireceğinden muhalifim 

Madde 2- bendiyle getirilen Özel Arazı Toplulaştırması Maddenin Hukukumuza ve miras hu
kukuna aykırılığından muhalifim 

Madde-3'te 8 inci maddenin değiştirilerek Buyuk tarım arazilerinin kuçııİnilmesine ve inşaat, 
sanayi ve imara açılabileceğinden ayrıca miras hukukuna aykırılığından muhalifim 

Madde-4'te Bakanlığın yelkısının devredilmesi lokal rahatsızlıklara ve partizan ilişkilerle tala
na yol açacağından muhalifim 

Madde-5'de kuçuk ve orta ölçekli tanm arazilerim ve kuçuk aile işletmelerini yok ederek ta
rımdaki istihdamı etkileyeceğinden ve bu kesinim işsizler ordusuna katılarak sosyal patlamalara ne
den olacağından muhalifim 

Madde-6'da Bakanlık bütçesinin savurganlığa neden olacağı gerekçesiyle muhalifim 

Madde-7 ve 8'de şahısa veya firmaya özel yasa çıkarılmasından ve TC Hükümetinin buna alet 
olmasından dolayı muhalifim 

Fahrettin Uslun 
Muğla 
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BURSA MİLLETVEKİLİ MEHMET ALTAN 
KARAPASAOÛLLTNUN TfcKLIFl 

TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI 
KANUNUNA BİR GEÇİCİ MADDE EK
LENMESİ HAKKINDA KANUN TEKLİFİ 

TARIM, ORMAN VE KOYIŞLERİ KOMİS
YONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

TOPRAK KORUMA VE ARAZI KULLANIMI 
KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 

HAKKİNDA KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1.- 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayı
lı Toprak Koruma ve Arazı Kullanımı Kanunu
nun 3 uncu maddesine aşağıdaki bent eklen
miştir 

"l) Özel Arazı Toplulaştırması Koy tüzel 
kişiliği, belediyeler, Kooperatifler, Birlikler gi
bi tüzel kişilikler veya kamu kuruluşlarının, 
hizmet konuları ile ilgili arazı teminini de kap
sayacak şekilde yapacakları arazı toplulaştır
masını," 

MADDE 2.- Toprak Koruma ve Arazı 
Kullanımı Kanununun S ıııcı maddesi aşağıda-
kı şekilde değiştirilmiştir 

"MADDE 8 - Tarım arazılen, doğal özel
liklen ve ülke tanıtımdaki önemine göre, nite
likleri Bakanlık tarafından belirlenen mutlak 
tarım arazileri, özel urun arazileri, dikili tarım 
arazileri ve marjinal tarım arazileri olarak sınıf
landırılır Ayrıca Bakanlık tarım arazilerinin 
korunması, geliştirilmesi ve kullanımı ile ilgili 
farklı sınıflandırmalar yapabilir 

Tarımsal faaliyetin ekonomik olarak yapı
labildiği en kuçuk alana sahip ve daha fazla kıı-
çulmemesı gereken yeter büyüklükteki tarımsal 
arazı parsel bııyukluğu, bölge ve yörelerin top
lumsal, ekonomik, ekolojik ve teknik özellikle
ri gözetilerek, Bakanlık tarafından belirlenir 
Belirlenen küçüklüğe erişmiş tarımsal araziler 
Miras Hukuku bakımından bölünemez eşya ni
teliğim kazanmış olur Tarımsal arazının bu ni
teliği tapu kütüğüne şerh edilir 

Belirlenen parsel büyüklüğü, mutlak tarım 
arazileri ve özel urun arazilerinde 2 hektar, di
kili tarım arazilerinde 0,5 hektar, ortu altı tarı
mı yapılan arazilerde 0,3 hektar ve marjinal ta
rım arazilerinde 2 hektardan kuçuk olamaz Ta-
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(Bursa Milletvekili Mehmet Altaıı (Tarım, Orman ve Koyışlerı Komisyonunun 
Karapaşaoğlu'nun Teklifi) Kabul Ettiği Metin) 

nm arazileri bu büyüklüklerin altında ifraz edi
lemez, bölünemez veya kuçuk parsellere ayrı
lamaz Ancak çay, fındık, zeytin gibi özel ıklım 
ve toprak istekleri olan bitkilerin yetiştiği yer
ler ile seraların bulunduğu alanlarda, yörenin 
arazı özelliklen daha kuçuk parsellerin oluşma
sını gerekli kıldığı takdirde. Bakanlığın uygun 
goruşu ile, daha kuçuk parseller oluşturulabilir 

Bakanlığın uygun goruşu ile kamu yatı
rımları için ihtiyaç duyulan yerler hariç olmak 
uzerc tarım arazileri, belirlenen büyüklükteki 
parsellerden daha kuçuk parçalara bölünemez 
Bölünemez büyüklükteki tarım arazilerinin Mi
rasa konu olmaları ve üzerlerinde her ne şekil
de gerçekleşmiş olursa olsun birlikte mülkiye
tin olması durumunda, bu araziler ifraz edile
mez, paylan uçuncu şahıslara satılamaz, devre
dilemez veya rehnedılemez Bu araziler hak
kında 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun ozgu-
lemeye ilişkin hükümleri kıyascn uygulanır" 

MADDE 3,- Toprak Koruma ve Arazı 
Kullanımı Kanununun 13 uncu maddesinin 
1 inci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklen
miştir 

"Bakanlık bu yetkisini valiliklere devrede
bilir" 

MADDE 4.- Toprak Koruma ve Arazı 
Kullanımı Kanununun 17 ncı maddesinin 2 ncı 
fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki 3 un
cu fıkra eklenmiştir 

"Koy tüzelkişiliği, Belediyeler, koopera
tifler, birlikler gibi tüzel kişilikler veya kamu 
kuruluşlarının, hizmet konuları ılc ilgili özel 
arazı toplulaştırması ve/veya tarla ıçı geliştirme 
hizmeti yapmak istemeleri durumunda. Bakan
lığa gerekçelen ile başvurarak toplulaştırma is
teklerini bildirirler Gerekçelenn yeterli görül
mesi durumunda Bakanlığın teklifi ılc Bakanlar 
Kurulu Kararı alındıktan sonra başvuran tuzel 
kişilik veya kuruluş bu kanuna göre toplulaştır
ma projesini hazırlar ve onay için Bakanlığa 
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(Bursa Milletvekili Mehmet Altan 
Karapaşaoğlu'ııun Teklifi) 

MADDE !.- 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayı
lı Toprak Koruma ve Arazı Kullanımı Kanunu
na aşağıdaki geçici madde eklenmiştir 

"GEÇİCİ MADDE 3 - 11/10/2004 tarihin
den önce, gerekil izinler alınmadan tarım dışı 
amaçlı kullanıma açılmış bulunan ve tarımsal 
bütünlüğü bozmayan arazilerin istenilen amaç
la kullanımı için, altı ay içerisinde Bakanlığa 

(Taıım, Orman ve Koyışlerı Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

iletir Özel arazı toplulaştırması yapmak iste
yen kuruluş, gerekli teknik personeli bünyesin
de bulundurmak veya proje suresince tabı ol
dukları mevzuat hükümlerine uygun olarak 
sözleşmeli personel çalıştırmak zorundadır 
Özel arazı toplulaştırması yapan kurum veya 
kuruluşlar kamu yatırımları için ihtiyaç duyu
lan arazı miktarını toplulaştırma yoluyla karşı
layabilir Özel arazı toplulaştırması yapacak 
idarelerce ihtiyaç duyulacak yatırımlar için or
tak kullanım alanı kesinti payı ile karşılanama
yan araziler, varsa hazine arazilerinin yeterli ol
madığı veya bulunmadığı yerlerde ise, ilgili 
idarelerce belirlenecek usul ve esaslar dahilin
de fiziki tesislerin yapılacağı alana bağlı kalın
maksızın gerçek ve tüzel kişilerinden anlaşma 
yoluyla karşılanabilir Bu araziler, fiziki tesisle
rin yapılacağı yere kaydırılır Aynı alanda bir
den fazla kurum veya kuruluş tarafından toplu
laştırma ve/veya tarla ıçı geliştirme hizmeti 
yapmak talebinde bulunulması halinde toplu
laştırmayı ve/veya tarla ıçı geliştirme hizmetini 
yapacak kuruluşu Bakanlık belirlemeye yetkili
dir" 

MADDE 5.- Toprak Koruma ve Arazı 
Kullanımı Kanun'a aşağıdaki madde 27 ncı 
maddeden sonra gelmek üzere 28 mcı madde 
olarak eklenmiş devamı maddeler teselsül etti
rilmiştir 

"MADDE 28 - Bakanlık, bu Kanunun uy
gulamasında ihtiyaç duyulacak her turlu eğitim 
faaliyetini düzenleyebilir ve eğitim sonrası ser
tifika verebilir" 

MADDE 6.- Toprak Koruma ve Arazı 
Kullanımı Kanununa aşağıdaki geçici madde 
eklenmiştir 

"GEÇİCİ MADDE3- 11/10/2004tarihin
den oncc, gerekli izinler alınmadan tarım dışı 
amaçlı kullanıma açılmış bulunan arazilerin is
tenilen amaçla kullanımı için, bu kanunun ya
yımı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde Ba-
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(Bursa Milletvekili Mehmet Altan 
KarapaşaoğTu'nun Teklifi) 

başvurulması, hazırlanacak toprak koruma pro
jesine uyulması ve tarım dışı kullanılan tanm 
arazilerinin her metre karesi ıçm beş Yeni Türk 
Lirası ödenmesi şartıyla izm verilir" 

MADDE 2.- Bu Kanun 19/1/2006 tarihin
den itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihin
de yürürlüğe girer 

MADDE 3.- Bu Kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yurutur 

(Tarım, Orman ve Koy işten Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

kanlığa başvurulması, hazırlanacak toprak ko
ruma projesine uyulması ve tarım dışı kullanı
lan tanm arazilerinin her metre karesi için beş 
Yem Türk Lirası ödenmesi şanıyla izin verilir 

Soz konusu arazı ve tesislerin istenilen 
amaçla kullanımı ıçm çeşitli kurumlardan alırı
nı ası gerekli ruhsat, izin gibi işlemler. Bakanlı
ğa başvuru tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde 
tamamlanıncaya kadar başvuru sahiplen faali
yetlerine devam ederler Bu sureler ıçensınde 
gerekli izinleri alamayanların üretim faaliyetle
ri ilgili idarelerce durdurulur 

Tarım arazisi vasfından çıkarılan araziler, 
ilgili kuruluşlarca başvuru sahibinin isteği doğ
rultusunda vasfını değiştirir" 

MADDE 7.- Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer 

MADDE 8.- Bu Kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yurutur 
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