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İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
II. - GELEN KÂĞITLAR 
III. - YOKLAMALAR 
IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 
1.- Kültür Bakanı M. İstemihan Talay'ın, İstiklâl Marşı Şairi Mehmet 

Akif Ersoy'un 64 üncü ölüm yıldönümü nedeniyle gündemdışı konuşması 
ve MHP Ankara Milletvekili Abdurrahman Küçük, DYP Van Milletvekili 
Hüseyin Çelik, FP Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan, ANAP İstan
bul Milletvekili Yılmaz Karakoyunlu, DSP Ankara Milletvekili Ayşe 
Gürocak'ın grupları adına ve Eskişehir Milletvekili Mehmet Mail Büyüker-
man'ın da şahsı adına konuşmaları 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1.- Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in (6/995) esas numaralı sözlü 

sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/261) 
2.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın (6/915) esas numaralı 

sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/262) 
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3.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın (6/840) esas numaralı 
sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/263) 435:436 

4.- Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan'ın (6/924) esas numaralı sözlü 
sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/264) 436 

5.- Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun (6/1075) esas numaralı 
sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/265) 436 

6.- Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun (6/1074) esas numaralı 
sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/266) 436 

7.- Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun (6/1082) esas numaralı 
sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/267) 436:437 

8.- Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun (6/1036) esas numaralı 
sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/268) 437 

9.- Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 3201 Sayılı Emniyet Teş
kilatı Kanununa Bir Ek Madde İlave Edilmesine Dair Kanun Teklifinin 
(2/217) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/269) 437:439 

10.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Yükseköğretim Kurumları 
Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiş
tirilerek Kabulüne Dair 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelere Ek ve Geçici Maddeler Eklen
mesine Dair Kanun Teklifinin (2/499) doğrudan gündeme alınmasına iliş
kin önergesi (4/270) 439:440 

V.- SORULAR VE CEVAPLAR 440, 447, 473 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 440:446,447:462 

1.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Osmanlı'nın 700 üncü 
kuruluş yıldönümü nedeniyle Samsun'da bir etkinlik yapılmamasının nede
nine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/470) ve yazılı soruya 
çevrilmesi nedeniyle konuşması 440:442 

2.- İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, Hizbullah örgütüne iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/471) ve yazılı soruya çevril
mesi nedeniyle konuşması 442:443 

3.- İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, Hizbullah örgütüne karşı 
yapılan operasyonlara ve faili meçhul cinayetlere ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/472) ve yazılı soruya çevrilmesi nedeniyle konuşması 443:446 

4.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, PKK terörüne ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/476) 447:448 

5.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, kayıp işadamlarına ve 
Zehra Vakfı Genel Başkanının kaçırılmasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/478) 448 
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6.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nm, Bilim Araştırma Vakfın
da gerçekleştirilen operasyona ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/480) 448 

7.- Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan-Kemaliye-
Gözaydın Köyü sulama göleti projesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/481) 448 

8.- Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, Marmara Birlik 
tarafından yapılan zeytin alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/482) 448 

9.- Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, meslek lisesi ve 
açıköğretim liselerinden genel liselere geçiş hakkının verilmemesinin nede
nine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/483) 448 

10.- Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, deprem nedeniyle 
Bursa İlindeki belediyelere yapılacak yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/484) ve Bayındırlık ve İskân Bakanı 
Koray Aydın'ın cevabı 449:460 

11.- Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, Bursa-Orhangazi-Yeniköy Bel
desi yoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/497) ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Koray Aydın'ın cevabı 449:460 

12.- Ankara Milletvekili M.Zeki Çelik'in, Ankara-Haymana-Konya 
karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/502) ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Koray Aydın'ın cevabı 449:460 

13.- Ankara Milletvekili M.Zeki Çelik'in, Ankara-Balâ karayoluna iliş
kin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/503) ve Bayın
dırlık ve İskân Bakanı Koray Aydın'ın cevabı 449:460 

14.- Ankara Milletvekili M.Zeki Çelik'in, Haymana-Polatlı karayolu
na ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/504) ve 
Bayındırlık ve İskân Bakanı Koray Aydın'ın cevabı 449:460 

15.- Ankara Milletvekili M.Zeki Çelik'in, Ankara-Esenboğa Havaalanı 
yoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/505) 
ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Koray Aydın'ın cevabı 449:460 

16.- Ankara Milletvekili M.Zeki Çelik'in, Ankara-Şereflikoçhisar 
karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/506) ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Koray Aydın'ın cevabı 449:460 

17.- Mardin Milletvekili Veysi Şahin'in, Midyat kanalizasyon proje
sine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/522) ve 
Bayındırlık ve İskân Bakanı Koray Aydın'ın cevabı 449:460 

18.- Mardin Milletvekili Veysi Şahin'in, mühendis ve mimarların 
sorunlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/523) ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Koray Aydın'ın cevabı 449:460 
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19.- Karabük Milletvekili Mustafa Eren'in, Karabük İlindeki 
belediyelerin afet yardımı kapsamından çıkarılmasının nedenine ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/541) ve Bayındırlık 
ve İskân Bakanı Koray Aydın'ın cevabı 449:460 

20.- Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, İznik-Osmangazi karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/545) ve 
Bayındırlık ve İskân Bakanı Koray Aydın'ın cevabı 449:460 

21.- Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, Keles-Antalya karayolu proje
sine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/546) ve 
Bayındırlık ve İskân Bakanı Koray Aydın'ın cevabı 449:460 

22.- Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, il, ilçe ve belde belediyeleri 
gelir payı çarpım katsayılarının nasıl belirlendiğine ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/556) ve Bayındırlık ve İskân 
Bakanı Koray Aydın'ın cevabı 449:460 

23.- Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Karakocan 
İlçesinin yoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/566) ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Koray Aydın'ın cevabı 449:460 

24.- Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Kovancılar 
İlçesinin kanalizasyon sorununa ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/568) ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Koray Aydın'ın 
cevabı 449:460 

25.- Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Kovancılar 
İlçesinin içmesuyu sorununa ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/570) ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Koray Aydın'ın 
cevabı 449:460 

26.- Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Kovancılar 
İlçesinin karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/571) ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Koray Aydın'ın cevabı 450:460 

27.- Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Kovancılar 
Belediyesinin hizmet binası ihtiyacına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/572) ve Bayındırlık ve İskân Bakanı 
Koray Aydın'ın cevabı 450:460 

28.- Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Alacakaya, 
Ancak karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/579) ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Koray Aydın'ın cevabı 450:460 

29.- Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Palu- Gökdere -
Bingöl karayolu projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/581) ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Koray Aydın'ın cevabı 450:460 

30.- Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, Zonguldak Orman 
Bölge Müdürlüğüne bağlı orman işletmelerinden alacakları olan köylülere 
ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/485) ve Orman Bakanı 
İ. Nami Çağan'ın cevabı 460:462 

- 4 1 0 -



T.B.M.M. B : 3 8 2 . 1 . 2 0 0 1 0 : 1 

Savfa 

31.1 Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, yurt dışından ithal 
edilen ağaçlara ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/766) ve 
Orman Bakanı t. Nami Çağan'ın cevabı 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1.- Siirt Milletvekili Ahmet Nurettin Aydın'ın, Galatasaray Spor 

Kulübüne ödül verilmesiyle ilgili Bakanlar Kurulu Kararı hazırlandığı id
diasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakam Fikret Ünlü'nün cevabı 
(7/3164) 

2.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın TL'nin değer kaybına ve 
banknotlardaki sıfırlara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakam 
Recep Önal'ın yazılı cevabı (7/3088) 

3.- İstanbul Milletvekili Azmi Ateş'in, yolsuzluk, soygun ve vurgun 
olaylarının MGK'mn gündemine getirilip getirilmeyeceğine ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Devlet Bakam Recep Önal'ın cevabı (7/3001) 

4.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, faaliyetleri durdurulan 
bankalarla ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakam 
Recep Önal'ın cevabı (7/2885) 

5.- Amasya Milletvekili Ahmet tyimaya'mn, bankalar ve bankacılık 
sektörüne ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakam Recep Önal'ın cevabı 
(7/2845) 

6.- Aksaray Milletvekili Ramazan Toprak'ın, depremzedeler için top
lanılan vergi ve dışı kaynaklı kredilere ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Maliye Bakam Sümer Oral'ın cevabı (7/2978) 

7.- Konya Milletvekili Özkan Öksüz'ün, üniversite kampuslanndaki 
başörtüsü yasağına ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî Eğitim Bakam 
Metin Bostancıoğlu'nun cevabı (7/2947) 

8.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, BAG-KUR emeklilerine ilişkin 
sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan'm cevabı 
(7/3194) 

9.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, esnaf ve sanatkârların sorun
larına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar 
Okuyan'm cevabı (7/3124) 

10.- Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin, BAĞ-KUR prim borçlarını 
ödemeyen çiftçilere ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam 
Yaşar Okuyan'm cevabı (7/3087) 

11.- Diyarbakır Milletvekili Sacit Günbey'in, IMF Türkiye temsilcisine 
Hazine Müsteşarlığında oda tahsis edildiği iddiasına ilişkin sorusu ve Dev
let Bakanı Recep Önal'ın cevabı (7/3101) 

12.- Konya Milletvekili Mehmet Gölhan'ın, batık bankalara ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakanı Recep Önal'ın cevabı (7/2984) 
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13.- Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, ÇAYKUR Çay Araştır
ma Merkezinin çalışmalanna ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Rüştü Kâzım 
Yücelen'in cevabı (7/3123) 504:506 

14.- İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, Avrupa Konseyince 
hazırlanan yolsuzlukla ilgili Ceza Hukuku Sözleşmesinin Türkiye tarafın
dan benimsenmediğine ilişkin sorasu ve Dışişleri Bakam İsmail Cem'in 
cevabı (7/2892) 507:509 

15.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'm, BOTAŞ Genel Müdür
lüğünün Bursa İlindeki yatırım projelerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakam M.Cumhur Ersümer'in cevabı (7/3024) 509:511 

16.- İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, güvenlik güçlerinin yap
tığı denetimlerde televizyon kanallanmn da bulunmasına ilişkin sorusu ve 
İçişleri Bakam Sadettin Tantan'ın cevabı (7/3079) 511:512 

17.- İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, trafik suç ve cezalanna 
ilişkin sorusu ve İçişleri Bakam Sadettin Tantan'ın cevabı (7/3078) 513:514 

18.- Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan'ın, FP Nevşehir İl Divan 
Toplantısının polislerce izlenmesine ilişkin sorasu ve İçişleri Bakanı Sadet
tin Tantan'ın cevabı (7/3018) 514:515 

19.- Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Kanada'daki Türk çocuk
larının eğitimine ve Talim Terbiye Kurulunun altında bulunan mescidin 
kapatıldığı iddialanna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin Bos-
tancıoğlu'nun cevabı (7/3062) 516 

20.- Kınkkale Milletvekili Hacı Filiz'in, Kırıkkale Üniversitesi ve Rek
törü hakkındaki bazı iddialara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin 
Bostancıoğlu'nun cevabı (7/3054) 517:521 

21.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'm, Bursa Uludağ Üniver
sitesinin bazı projelerine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin Bos
tancıoğlu'nun cevabı (7/3050) 522:524 

22.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'm, Bursa Uludağ Üniver
sitesinin bazı projelerine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin Bos
tancıoğlu'nun cevabı (7/3036) 525:527 

23.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, lise açılmasına ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu'nun cevabı (7/3016) 528:529 

24.- Diyarbakır Milletvekili Seyyit Haşim Haşimi'nin, Kınkkale 
Üniversitesinde bir öğretim üyesinin kamu görevinden çıkanlmasma ilişkin 
sorasu ve Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu'nun cevabı (7/2937) 529:531 

25.- Adana Milletvekili Ali Gören'in, ders kitaplarında Evrim 
Teorisine yer verilmesine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakam Metin Bos
tancıoğlu'nun cevabı(7/2917) 532:533 

26.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Batuk'un, yurtdışında eğitim gören
lerin diplomalannın delikliğine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin 
Bostancıoğlu'nun cevabı (7/2873) 534:535 
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27.- Tokat Milletvekili M.Ergün Dağcıoğlu'nun, Turhal Şeker Fab
rikasında çalışan geçici işçilere ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Ahmet Kenan Tannkulu'nun cevabı (7/3119) 536:538 

28.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, bakanlığın Akdeniz-
Ege Turizm Altyapı Kıyı Yönetimi projesine ilişkin sorusu ve Turizm 
Bakanı Erkan Mumcu'nun cevabı (7/3148) 539:541 

29.- Tokat Milletvekili M.Ergün Dağcıoğlu'nun, bakanlığın Tokat İlin
deki yatırım projelerine ilişkin sorusu ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu'nun 
cevabı (7/3190) 541:543 

30.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, bakanlığın Bursa İlin
deki yatırım projelerine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un 
cevabı (7/3030) 544:545 

31.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, DLH İnşaat Genel 
Müdürlüğünün demiryolu projesine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Enis 
Öksüz'ün cevabı (7/3084) 546:547 

32.-Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın; 

Bursa Yenişehir Havaalanı inşaatı projesine, 
DLH İnşaatı Genel Müdürlüğünün Bursa İlindeki yatırım projelerine, 
İlişkin soruları ve Ulaştırma Bakanı Enis Öksüz'ün cevabı (7/3022,3023) 547:550 

VI.- AÇIKLAMALAR VE SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞ
MALAR 446 

1.- Devlet Bakanı Mehmet Keçeciler'in, İstanbul Milletvekili Ayşe 
Nazlı Ilıcak'ın, konuşmasında, hükümete sataşması nedeniyle konuşması 446:447 

VII.- GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTUR
MASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 463 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 463:472 

1.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır ve 31 arkadaşının, tekstil ve 
konfeksiyon sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbir
lerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/10) 463:472 

O 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 11.00'de açılarak yedi oturum yaptı. 

Birinci, İkinci, Üçüncü, Dördüncü ve Beşinci Oturumlar 
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM), Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü Parlamenter 

Asamblesi (NATOPA), Türkiye - Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu (Türkiye - AB 
KPK), Parlamentolararası Birlik (PAB), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilâtı Parlamenter Asamb
lesi (AGİTPA), Karadeniz İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) ve İslam Konferansı Örgütü 
Parlamenter Asamblesinde (İKÖPA) Türkiye Büyük Millet Meclisini temsil edecek grupları oluş
turmak üzere, siyasî parti grup başkanlıklarınca aday gösterilen asıl ve yedek üyelere ilişkin Baş
kanlık tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Fransa Millet Meclisinde gündeme alınmaya çalışılan sözde Ermeni soykırımı tasarısının 
yasalaşmasının engellenmesi amacıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan siyasî par
tilerden birer milletvekilinin katılımıyla oluşacak bir heyetin, görüşmelerde bulunmak üzere Fran
sa'ya gitmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi; 

19 Aralık 2000 tarihli gelen kâğıtlarda yayımlanan 566 sıra sayılı Yetki Kanunu Tasarısının 48 
saat geçmeden, günaemin "Kanun Tasan ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kıs
mının 2 nci sırasına, 20 Aralık 2000 tarihli gelen kâğıtlarda yayımlanan 567 sıra sayılı, 23 Nisan 
1999 Tarihine Kadar İşlenen Suçlardan Dolayı Şartla Salıverilmeye, Dava ve Cezaların Ertelen
mesine Dair 8.12.2000 Tarihli ve 4610 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince 
Cumhurbaşkamnca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresinin, 48 saat geçmeden 
gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 5 inci sırası
na alınmasına; Genel Kurulun 20 Aralık 2000 Çarşamba günkü birleşiminde bütçe görüşme prog
ramının bitiminden sonra kanun tasan ve tekliflerinin görüşmelerine geçilerek, gündemin 6 nci 
sırasına kadar olan tasan ve tekliflerin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışmalannı sürdür
mesine; 20 Aralık 2000 Çarşamba günü saat 24.00'e kadar görüşmelerin tamamlanamaması halin
de, saat 24.00'ten sonra da çalışmalara devam edilmesine; tasan ve tekliflerin görüşülmesi sırasın
da soru - cevap işleminin 10 dakikayla sınırlandınlmasına; Genel Kurulun 21 Aralık 2000 Perşem
be günü 11.00 -13.00,14.00 -16.00,18.00 - 24.00 saatleri arasında çalışmalannı sürdürmesine iliş
kin DSP, MHP ve ANAP Gruplarının müşterek önerisi, yapılan görüşmelerden sonra; 

Kabul edildi. 
2001 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasanlan ile 1999 

Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasanlan (1/764, 
1/765, 1/740, 3/642, 1/741, 3/643) (S. Sayılan: 552, 553, 554, 555) üzerindeki görüşmeler tamamlan
dı; elektronik cihazla yapılan açık oylamalar sonucunda, kabul edilip kanunlaştıklan açıklandı. 

Başbakan Bülent Ecevit, bütçenin kabulü nedeniyle Genel Kurula bir teşekkür konuşması yaptı. 
Gündemin "Kanun Tasan ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmında bulunan: 
Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Tasarısının (1/650, 1/679) (S. Sayısı: 517), 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair İçtüzük 

Teklifinin (2/94, 2/232, 2/286, 2/307, 2/310, 2/311, 2/325, 2/442, 2/449) (S. Sayısı: 527), 
Kamu Kıuıım ve Kunıluşlannın Yurtdışı Teşkilâtı Hakkında 189 Sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnameye İlişkin Kanun Tasansınm (1/53) (S. Sayısı: 443), 
Görüşmeleri, komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadıklanndan, ertelendi; 
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Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkındaki Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yetki Kanunu Tasarısının (1/790) (S. Sayısı: 566) görüşmeleri tamamlanarak, elektronik cihaz
la yapılan açık oylamadan sonra kabul edilip kanunlaştığı açıklandı. 

Devlet Bakanı Mehmet Keçeciler, Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, konuşması sırasında 
Bakanlığına sataştığı iddiasıyla bir konuşma yaptı. 

Alilhksoy 
Başkanvekili 

Hüseyin Çelik Mehmet Ay 
Van Gaziantep 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Altıncı ve Yedinci Oturumlar 

23 Nisan 1999 Tarihine Kadar îşlenen Suçlardan Dolayı Şartla Salıverilmeye, Dava ve 
Cezalann Ertelenmesine Dair 8.12.2000 Tarihli ve 4610 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu 
Maddesi Gereğince Cumlıurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresinin 
(1/792) (S. Sayısı : 567) görüşmeleri tamamlanarak elektronik cihazla yapılan açık oylama sonu
cunda, kabul edildiği ve kanunlaştığı açıklandı. 

21 Aralık 2000 Perşembe günkü Genel Kurul çalışmalarının yapılmamasına ilişkin Danışma 
Kurulu önerisi kabul edildi. 

Alınan karar gereğince, 2 Ocak 2001 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 
07.04'te son verildi. 

Murat Sökmenoğlu 
Başkanvekili 

Sebahattin Karakeîle 
Erzincan 

Kâtip Üye 
Hüseyin Çelik 

Van 

Kâtip Üye 

Mehmet Ay 
Gaziantep 
Kâtip Üye 

Şadan Şimşek 
Edime 

Kâtip Üye 

0 
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No.: 54 

II. - GELEN KÂĞITLAR 
21.12 . 2000 PERŞEMBE 

Sözlü Soru Önergeleri 
1.-Gaziantep Milletvekili Mehmet Ay'ın, DSÎ'nin Gaziantep'teki yatırım projelerine ilişkin Ener

ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü som önergesi (6/1120) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2000) 
2.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Ay'ın, Belkıs-Nizip Pompaj sulama projesine ilişkin Ener

ji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü som önergesi (6/1121) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2000) 
3.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Ay'ın, Gaziantep sulama Projesine ilişkin Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanından sözlü som önergesi (6/1122) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2000) 

4.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Ay'ın, Gaziantep-Karkamış Hükümet Konağı Projesine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1123) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2000) 

5.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Ay'ın, Gaziantep-Nıırdağı İlçesi Emniyet Amirliği binası in
şaatına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1124) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2000) 

6.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Ay'ın, Gaziantep-Araban İlçesi Özel İdare İşhanı inşaatına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1125) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2000) 

7.- Yozgat Milletvekili Mehmet Çiçek'in, tasdikname üzerine kayıt yapan okul müdürlerinin 
görevden alındığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/1126) (Başkan
lığa geliş tarihi: 20.12.2000) 

8.- Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, demiryolu yapımında kullanılacak olan krediye 
ilişkin Ulaştınna Bakanından sözlü som önergesi (6/1127) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2000) 

9.- Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, Türk Telekomun özelleştirilmesi ile ilgili 
basında yeralan iddialara ilişkin Ulaştınna Bakanından sözlü som önergesi (6/1128) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 20.12.2000) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, gençlerin spor dışı sorunlarıyla ilgili olarak geliş

tirilen projelere ilişkin Devlet Bakanından (Fikret Ünlü) yazılı som önergesi (7/3219) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 19.12.2000) 

2.- Ankara Milletvekili Saffet Ankan Bedük'ün, bazı milletvekillerince polislerin kışkırtıldığı 
yönündeki iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı som önergesi (7/3220) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 19.12.2000) 

3.- Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün, Ankara'nın kültür ve sanat merkezi soranıma 
ilişkin Kültür Bakanından yazılı som önergesi (7/3221) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2000) 

4.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Tanm-İş Sendikası ile ilgili iddialara ilişkin 
Başbakandan yazılı sora önergesi (7/3222) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2000) 

5.- Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin'in, Balıkesir İlindeki hayvancılık ve barınakların yapı 
denetimine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/3223) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 20.12.2000) 

6.- Tokat Milletvekili M.Ergün Dağcıoğlu'nun, Tokat İlindeki yatırım projelerine ilişkin Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı som önergesi (7/3224) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2000) 
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7.- Tokat Milletvekili M.Ergün Dağcıoğlu'nun, Tokat ilindeki yatırım projelerine ilişkin 
Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/3225) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2000) 

8.- Tokat Milletvekili M.Ergün Dağcıoğlu'nun, Tokat İlindeki yatırım projelerine ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3226) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2000) 

9.- Tokat Milletvekili M.Ergün Dağcıoğlu'nun, Tokat İlindeki organize sanayi bölgesi pro
jelerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/3227) (Başkanlığa geliş tari
hi: 20.12.2000) 

10.- Tokat Milletvekili M.Ergün Dağcıoğlu'nun, Tokat İlindeki yatırım projelerine ve KOSGEB 
şubesi açılıp açılmayacağına ilişkin Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/3228) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 20.12.2000) 

11.- Aksaray Milletvekili Ramazan Toprak'ın, Avrupa Birliğinin Nice zirvesinde yapılan 
görüşmelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3229) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2000) 

12.- Tokat Milletvekili M.Ergün Dağcıoğlu'nun, Tokat İlindeki yatırım projelerine ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3230) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2000) 

13.- Tokat Milletvekili M.Ergün Dağcıoğlu'nun, Tokat İlindeki yatırım projelerine ilişkin 
Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3231) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2000) 

No.: 55 
22.12.2000 CUMA 

Yazılı Soru Önergeleri 
1.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Bartın Millî Eğitim Müdürünün bazı uygulamalarına 

ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3232) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.12.2000) 
2.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Hazinenin petrol firmalarına fazla ödeme yaptığı id

dialarına ilişkin Devlet Bakanından (Recep Önal) yazılı soru önergesi (7/3233) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 21.12.2000) 

3.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Devlet Bakanı Yüksel Yalova'nın ekonomiyle ilgili açık
lamalarına ilişkin Başbakandan yazıh soru önergesi (7/3234) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.12.2000) 

No.: 56 
2 . 1 . 2 0 0 1 SALI 

Yazılı Soru Önergeleri 
1.- İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, yerli otomotiv sanayiinin korunmasına ilişkin 

Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3235) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2000) 
2.- Tokat Milletvekili M.Ergün Dağcıoğlu'nun, Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdür

lüğünce Tokat İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/3236) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2000) 

3.- Ankara Milletvekili M.Zeki Çelik'in, Ankara ve çevresinde kaynak suyu üreten firmalara 
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3237) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2000) 

4.- Tokat Milletvekili M.Ergün Dağcıoğlu'nun, Tokat İlindeki çevre yollan projelerinin 
ödeneklerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/3238) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 22.12.2000) 
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5.- Tokat Milletvekili M.Ergün Dağcıoğlu'nun, Tokat İli çevre yolu ve Turhal yolu projelerine 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/3239) (Başkanlığa geliş tarihi: 
22.12.2000) 

6.- Tokat Milletvekili M.Ergün Dağcıoğlu'nun, Tokat İlinde İller Bankası Genel Müdürlüğün
ce yürütülen yatırım projelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/3240) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2000) 

7.- Tokat Milletvekili M.Ergün Dağcıoğlu'nun, Tokat İlinde Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce 
yürütülen yatırım projelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/3241) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2000) 

8.- Tokat Milletvekili M.Ergün Dağcıoğlu'nun, Tokat İlinde Afet İşleri Genel Müdürlüğünce 
yürütülen yatırım projelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/3242) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2000) 

© 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

2 Ocak 2001 Salı 
BAŞKAN : Başkanvekili Ali ILIKSOY 

KÂTİP ÜYELER : Mehmet AY (Gaziantep), Hüseyin ÇELİK (Van) 

O 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 38 inci Birleşimini açıyo

rum. 

III.- Y O K L A M A 

BAŞKAN - Elektronik cihazla yoklama yapacağım. 
Yoklama için 3 dakikalık süre veriyorum. Bu süre içerisinde sisteme giremeyen arkadaş

larımızın, teknik personelden yardım istemelerini, buna rağmen sisteme giremeyen arkadaşımız 
olursa, aynı süre içerisinde yoklama pusulalarını Başkanlığımıza ulaştırmalarını rica ediyorum. 

Yoklama işlemini başlatıyorum. 

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısına ulaşılamamıştır; bu nedenle, saat 
15.20'de toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 15.05 

© 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.20 

BAŞKAN : Başkanvekili Ali ILIKSOY 

KÂTİP ÜYELER : Mehmet AY (Gaziantep), Yahya AKMAN (Şanlıurfa) 
© 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 38 inci Birleşimin İkinci 
Oturumunu açıyorum. 

III.- YOKLAMA 
BAŞKAN - Bir önceki oturumda toplantı yetersayısına ulaşılamamıştı. Şimdi, elektronik cihazla 

yoklama yapacağım. 

Yoklama için 5 dakikalık süre veriyorum. Bu süre içerisinde sisteme giremeyen 
arkadaşlarımızın, teknik personelden yardım istemelerini, buna rağmen sisteme giremeyen 
arkadaşımız olursa, aynı süre içerisinde yoklama pusulalarını Başkanlığımıza ulaştırmalarını rica 
ediyorum. 

Yoklama işlemini başlatıyorum. 

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız vardır; görüşmelere başlıyoruz. 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEMDIŞl KONUŞMALAR 
/.- Kültür Bakanı M. İstemihan Talay'ın, İstiklâl Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy'un 64 üncü 

ölüm yıldönümü nedeniyle gündemdışı konuşması ve MHP Ankara Milletvekili Abdurrahman 
Küçük, DYP Van Milletvekili Hüseyin Çelik, FP Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan, ANAP 
İstanbul Milletvekili Yılmaz Karakoyımhı, DSP Ankara Milletvekili Ayşe Gürocak'ın grupları adına 
ve Eskişehir Milletvekili Mehmet Mail Büyükerman'm da şahsı adına konuşmaları 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, hükümet adına Kültür Bakanı Sayın İstemihan Talay'ın, İs
tiklâl Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy'un ölüm yıldönümü nedeniyle, İçtüzüğümüzün 59 uncu mad
desine göre söz talebi vardır. Gündeme geçmeden önce, bu talebi yerine getireceğim. Sayın Bakanın 
açıklamasından sonra, istemleri halinde, siyasî parti gruplarına ve grubu bulunmayan milletvekil
lerinden birine söz vereceğim. Konuşma süreleri siyasî parti grupları için 10, grubu bulunmayan 
milletvekilleri için ise 5 dakikadır. 

Bu arada şunu belirteyim, geçmiş Ramazan Bayramınızı ve yeni yılınızı kutluyorum; yeni yılın 
sizlere, ailenize, ülkemize ve ulusumuza hayırlara vesile olmasını diliyorum ve Kültür Bakanı Sayın 
İstemihan Talay'ı kürsüye davet ediyorum; buyurun Sayın Talay. (Alkışlar) 

KÜLTÜR BAKANI M. İSTEMİHAN TALAY (İçel) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 
sözlerime başlarken, geçmiş mübarek Ramazan Bayramınızı ve yeni yılınızı içtenlikle kutluyor ve 
yeni yılın ülkemize, ulusumuza ve tüm insanlık âlemine esenlikler getirmesini diliyorum. 

27 Aralık 1936'da vefat eden büyük şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un ölümünün üzerinden alt-
mışdört yıl geçti; ama, Mehmet Akif Ersoy'un güftesini yazdığı İstiklal Marşımız, anlamıyla ve 
ruhuyla Mehmet Akif in ve Türk istiklalinin ölümsüzlük marşı olarak sonsuza dek yaşayacaktır. 
Çünkü, İstiklal Marşımız en zor koşullarda bile, Türk Ulusunun bağımsızlığını koruyacağını 
haykıran bir özgürlük manifestosudur. 
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Mehmet Âkifin şiirlerindeki coşkulu anlatımla, Türk Ulusu, hürriyeti de bağımsızlığı da, 
Büyük Atatürk'ün önderliğinde gerçekleştirdiği Kurtuluş Savaşıyla hak ettiğini bütün dünyaya 
kanıtlamıştır. 

Bu büyük özgürlük savaşında, millî ruhun uyanmasında ve bağımsızlık mücadelesine dönüş
mesinde, Mehmet Âkifin vatan ve bayrak aşkını terennüm eden ateşli mısralarının çok büyük kat
kısı olmuştur. 

Mehmet Akif, bütün heyecanı ve bütün inceliklerini bildiği Türkçesiyle yoğurduğu sanatını, 
her zaman, toplumu ve ulusu için kullanmıştır. Türkçe, onun şiiriyle bir kahramanlık destanına 
dönüşmüştür. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Mehmet Âkifin mısralarıyla ölümsüzleşen Çanakkale 
Zaferi ve savunması, ulusumuzun çelikleşmiş iradesini ve mücadele azmini ortaya koyan bir kah
ramanlık destanıdır. Anadolu'nun her köşesinden bütün aile ve ocaklardan yüzbinlerce şehidimizin 
canı pahasına kazanılan bu mücadele, Büyük Atatürk'ü yaratan, ulusal bilinci perçinleyen ve or
dusuyla bütünleşen Türk Ulusunun nelere kadir olacağını gösteren bir zafer olarak tarihe geçmiştir. 

Mehmet Akif, Çanakkale şehitlerine ithaf ettiği şiiriyle, bu zaferi, ulusumuzun ruhunda ölüm-
süzleştirmiştir. Türk Milletinin benliğinde var olan vatan ve bayrak sevgisini, Çanakkale kahraman
larıyla özdeşleştirerek, bu şiiriyle ulusumuza bir kahramanlık destanı armağan etmiştir. 

Ulusunun büyüklüğüne inanan; ancak, devletin, Osmanlının son döneminde içine düştüğü 
buhranlardan ve aczinden büyük ıstırap duyan, Batı'nın ilim ve tekniğinden yararlanılması gerek
tiğini savunmakla birlikte, millî ve manevî değerlere sahip çıkılmasını öğütleyen düşünceleriyle 
Mehmet Akif, Türk toplum yapısıyla ilgili çok somut ve objektif tespitlerde ve önerilerde bulun
muştur. Döneminin yenilikçi ve ilerici bir düşünürü olarak, ulusal kalkınma konularında da gözleme 
ve araştırmalara dayanan görüşler ileri sürmüştür. 

Bugün, Mehmet Âkifin düşüncelerini ve ulusumuz için önemini gerçekçi ve yararlı bir şekil
de değerlendirebilmemiz, toplumsal açıdan millî değerlerimize sahip çıktığımızı ve bu konularda 
birlik ve beraberlik içinde olduğumuzu gösteren güzel bir örnek niteliğini taşımaktadır. Gerçekten, 
Mehmet Akif, inançlarına içtenlikle bağlı, ulusunu seven, ulusal bağımsızlık mücadelesini şiirleri 
ve düşünceleriyle ateşleyen, bilimsel ve teknolojik yenilikleri savunan ve ulusal kahramanlık
larımızı destanlaştıran ve millî bağımsızlığımızın sembolü İstiklal Marşımızın şairi olarak, hal
kımızın gönlünde onurlu yerini ebediyen kazanmış bulunmaktadır. 

Bugün, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak Mehmet Akif i anmakla, onu yaşatıyor, hissediyor 
ve ulusumuza, tarihsel birikimlerimizle ilgili örnek bir mesajı vermenin onurunu paylaşıyoruz. 
Mehmet Âkifin ulusumuzun ortak değeri olarak yaşatılmasını sağlamakla, hep beraber, birleştirici 
ve bütünleştirici görevimizi yerine getirmenin sorumluluğunu paylaşıyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 12 Mart 1921'de Atatürk'ün başkanlık ettiği ve milletvekil
lerinin ayakta ve alkışlarla kabul ettiği İstiklal Marşımızla ilgili olarak, Mehmet Akif "bu, benim 
vatana borcumdur ve Allah, bu millete bir daha İstiklal Marşı yazmak nasip etmesin" demiştir. Bir 
ulusun tarih bilincini güçlendirmek için bundan daha anlamlı bir mesaj olabilir mi! 

Biliyoruz ki, tarih bilinci olmayan, kültür değerlerinin ve kültür birikimlerinin farkında ol
mayan toplumların, uzun süreçlerde, ulus birlikteliği içinde yaşama imkânları son derece sınırlıdır 
ve tarih, bunun acı örnekleriyle doludur. Dolayısıyla, uluslar, yaşadıkları gerçekleri unutmamalıdır. 
Bize bu gerçekleri ve kültür değerlerini kuşaktan kuşağa aktaranlar ise, ulusların manevî mimarları 
olan şairler, yazarlar, halk ozanları, düşünürler ve bu birikimlerle yetişmiş olan ulusun fertlerinin 
tümüdür. 
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Bugün, yeni bir yılın ve yeni bir binyılın ilk çalışma gününde, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
olarak, ulusal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un hatırası önünde, bu tarih bilinci içinde olmamızın çok 
büyük bir önem taşıdığını düşünüyorum. Atatürk'ün kurduğu ve gücünü ulusumuzun kahramanlık
larından alan Türkiye Büyük Millet Meclisi, bugün, Mehmet Akif i anmakla, millî değerlerimize 
sahip çıkma ve onların etrafında bütünleşebilme konusunda da, halkımıza, güzel bir örnek vermek
tedir. Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsil edilen siyasal partilerimizin sözcülerinin Mehmet 
Akif i anma konuşmaları, tarihsel bir izdüşüm olarak, gelecek kuşaklara intikal edecek bir belge 
niteliği kazanacaktır. Bugünkü anma toplantısının işaret ettiği gerçeğe uygun olarak, Mehmet Akif 
Ersoy, Türk Ulusunun, tarihin derinliklerinden gelen özgürlük ve bağımsızlık duygularını, cihan 
durdukça, ulusumuza aktarmaya devam edecektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepimiz biliyoruz ki, Mehmet Akif e gösterilen saygı, 
ulusal değerlere gösterilen ve gösterilecek saygıyla eşanlamlıdır. Köklerine bağlı ve geçmişinden 
güç alan kuşakların yetişmesi, bu anlayışın bütün kişi ve kurumlarda yerleşmesiyle mümkündür. 
Kültür Bakanlığı, bu doğrultuda yürüttüğü çalışmalara, önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Mil
let Meclisi çatısı altında açacağı, Mehmet Akif i ve Çanakkale Zaferimizi anlatan bir fotoğraf ser
gisiyle yeni bir katkı sağlayacaktır. 

Daha önce de, Kırkpınar ve Şanlıurfalı Ressamlar Sergilerimizin açılmasına izin veren Sayın 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına, yüksek huzurlarınızda teşekkür ediyorum. 

Bu duygularla, İstiklal Marşımızın şairi ve millî mücadele ruhunun yaratıcılarından Mehmet 
Akif Ersoy'u rahmetle anıyor, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Bakanım. 

MHP Grubu adına Ankara Milletvekili, Sayın Abdurrahman Küçük; buyurun efendim. (MHP 
sıralarından alkışlar) 

Süreniz 10 dakika. 
MHP GRUBU ADINA ABDURRAHMAN KÜÇÜK (Ankara) - Sayın Başkan, değerli millet

vekilleri; Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Yüce Mil
letimizin, sizlerin geçmiş Ramazan Bayramlarını tebrik ediyor, yeni yılların ülkemize hayır ve uğur 
getirmesini niyaz ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, millî şairimiz, Türk Milletinin medarı iftiharı, büyük Türk milliyetçisi, 
İslamı doğru anlamak yolunda büyük gayretleri olan merhum Mehmet Akif i anmaktan büyük mut
luluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. 

Mehmet Akif, bir inanç, bir ahlak timsalidir, bir şairdir, bir düşünce adamıdır; aynı zamanda 
bir mücadele insanıdır, her haliyle örnek bir insandır, hem İslamı hem Türklüğü hem Türk Milletini 
hem vatan savunmasını, söylediklerinde, yazdıklarında ilmek ilmek okumuş, nakış nakış dokumuş
tur. O, öyle bir ortamda yetişmiş ve yetiştiği ortamın gereklerine göre, ümitsizliğe düşmüş olan 
Yüce Türk Milletini uyandırma yolunda, Anadolu'nun her tarafında, bir Türk aydını olarak, bir yerde 
meydanlarda nutuk atarken, camilerde vaaz verirken, cephelerde söylevlerde bulunurken görüyoruz. 

İşte O, Türk Milletinin bütün kültür değerlerini şahsında mezcetmiş bir ülkü insanıydı; çünkü, 
O, Türk Milletinin yüceliğine inanmış, bu vatanın bağımsızlığını savunmuş, Türk Milletinin ezel
den beri hür olarak yaşadığını kabul etmiştir ve bu millete mal ettiği İstiklal Marşında da, 

"Ben, ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. 

Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! 
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Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım; 
Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım." 
Diyerek, bu milletin köleliği kabul etmeyeceğini ifade etmiştir; çünkü, öyle bir ortam ki, 

Namık Kemal'in, 
"Vatanın bağrına düşman dayamış hançerini, 
Yok mu kurtaracak bahtı kara maderini." 
Dediği bir ortamdan, elli altmış yıl sonra, Anadolu'nun bağrından, Büyük Önder Mustafa 

Kemal Atatürk'ün, 
"Vatanın bağrına varsın düşman, dayasın hançerini, 
Bulunur kurtaracak bahtı kara maderini" 
Dediği bir ortamda, Türk aydınlarının bir kısmının mandacılığı savunduğu bir dönemde "bu 

milleti, yine bu milletin azmi ve iradesi kurtaracaktır" diyenlerin başında Mustafa Kemal Atatürk'ü 
ve onun yanındaki arkadaşlarını görüyoruz. 

İşte, bu ortamda, "vatanın bağrına düşman dayamış hançerini" denildiği bir ortamda, herkesin 
karamsarlık içinde olduğu bir dönemde, Mehmet Akif i Kastamonu'da görüyoruz, orada Sevr'e kar
şı bu milletin teslim olmayacağını ifade ettiğini görüyoruz. İşte, onun Nasrullah Camiindeki vaazı, 
Türk Milletini heyecana getirmiştir. O, karamsarlığa düşenlere de, 

"Atiyi karanlık görerek azmi elden bırakmak, 
Umarım ki eğer alçakça ölüm varsa, budur ancak." 
Diyerek, Türk Milletinin geleceği aydınlık görmesini savunuyor ve Türk Milleti, şanı büyük

tür, geçmişte hür olarak yaşamıştır ve bunun şuurundadır. O, milleti, cahilinin diliyle, aydınının 
diliyle şiirlerine nakşetmiştir. O, milletin inancına girmiştir, kültür değerlerine hitap etmiştir ve 
Türk Milletini şahlandırmayı başarmıştır; çünkü, O biliyordu ki, Türk Milleti, Çanakkale'de şah
lanışını ortaya koymuştu. Orada diyordu ki Çanakkale şehitlerine: 

"Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor, 
Bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor. 
Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş asker, 
Gökten ecdat inerek öpse o pak alnı değer. 
Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor Tevhidi, 
Bedr'in aslanları ancak bu kadar şanlı idi." 
Diyerek, Türk Milletinin mücadelesinin tarihte ve gelecekteki önemini ortaya koyuyor ve diyor 

ki: "Ey Türk Milleti, ebediyen hür olarak yaşadın, yaşamaya devam edeceksin." Ama, bunun şartı, 
bu geçiş dönemlerini iyi değerlendirmeye bağlıdır; asımların nesline bağlıdır. O asım nesli, ülkesini 
seven, milletini benimseyen, ilmin aydınlığında, İslamın yol göstericiliğinde, dinini doğru anlayan, 
Kur'an'ı yorumlayan bir nesil olmalıdır. 

O, cehaletle mücadele etmiş; ilmin ışığında, Türk Milletinin yüceleceğini ortaya koymuş; ilim-
akıl-sağduyu üçgeni üzerine Türk Milletinin sevgisini ortaya koymuş; bağımsızlığa inanmış; hep 
ümitvar olmuştur; ümitvar olmuş, ümit vaat etmiştir. 

O, o gün, tartışmalarında, 
"İnmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyla bilin, 
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Ne mezarlıkta okunmak, ne de fal bakmak için!" 

Diyerek, Kur'an'ın anlaşılmak için indiğini ifade etmiş; cahil din adamlarının, camilerde vaaz 
edenlerin, İslamı doğru anlatmak yerine, hurafelerle zaman öldürdüğüne işaret etmiş. 

Onun, eğitim konusunda ortaya koyduğu, ezbere dayalı anlayışlarla bir yere varılamayacağı ve 
kültür değerlerinden kopan neslin faydalı olamayacağı yolundaki görüşlerinin, bugün, eğitimde de 
kültürde de yeniden tartışıldığını görüyoruz. İslamı doğru anlamadan, anlatmadan, bu yüce milletin 
cehaletten kurtulamayacağını ifade etmiştir; çünkü, Kur'an'da, 800'den fazla ayette, ilim öğrenil
mesi ve bilenlerle bilmeyenlerin bir olmayacağı vurgulanmasına rağmen, cehalet karanlığında bu 
milleti bırakanlarla da hesaplaşmaktadır. 

Her gittiği yerde: 
"Alınız ilmini Garb'ın, alınız san'atını; 
Veriniz hem de mesainize son süratini, 
Çünkü, kabil değil artık yaşamak bunlarsız; 
Çünkü, milliyeti yok san'atın, ilmin!" 
Diyerek, Garb'ın ilmini, tekniğini almayı asım nesline önerirken, o asım nesline "kaybettiğimiz 

üçyüz yıllık açığı geri getirin, gidin, çalışın" diyor; çünkü, kendisi dört lisanı öğrenmiş, dört lisan
da edebî eserler yazabiliyor, tercüme edebiliyordu. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Küçük, 2 dakika içerisinde toparlar mısınız efendim. 
ABDURRAHMAN KÜÇÜK (Devamla) - Onun için, milletine, ülkesine candan bağlı kalmış, 

mücadele etmiş, en olumsuz dönemlerde, olumsuzlukların hâkim olduğu ortamlarda, vatanın 
bağımsızlığı ve milletin istiklali, Al Bayrağın dalgalanması için, bir Türk insanına yakışır vakar, 
gayret, sabır ve millî hassasiyet içerisinde olan, ilim, fikir ve siyaset adamlarımıza değer verilmeli; 
değer verilmeli ki, arkadan gelenler de teşvik edilsin. 

Onun için, Mehmet Akif in her konudaki fikirleri, bütün canlılığıyla günümüzde yaşamaktadır. 
Kur'an'ın doğru anlaşılması gerektiğini, İslamın doğru öğretilmesine ihtiyaç bulunduğunu, eğitim-
öğretimde ezberciliğin yanlış olduğunu, çağa, Türk Milletinin damgasını vurması gerektiğini, sek
sen doksan yıl önce, her vesileyle ifade etmiştir. Bugün, hâlâ bunlar tartışılıyorsa, bunları iyi 
yorumlamamız lazım. Türk Milletinin birliği, bütünlüğü ve bağımsızlığı için en olumsuz dönemler
de mücadele etmiş, gösterişten uzak, her şeyiyle kendisini bu vatana, bu millete feda etmiş Mehmet 
Akif Ersoy'un, aralık ayının son haftasında, bu millete, arkadan gelen nesillere anlatılmasında fay
da vardır. Bu millet, Mehmet Akif i tanıdıkça, Türk Milletini sevecektir, ülkesini sevecektir, birliği 
bütünlüğü savunanları sevecektir; çünkü, Akif, o dönemde, bu bütünlüğü parçalamak isteyenlere 
karşı millî hassasiyeti savunmuştur. 

Kendisini rahmetle anıyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Küçük. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Van Milletvekili Sayın Hüseyin Çelik; buyurun. (DYP 

sıralarından alkışlar) 
Süreniz 10 dakika Sayın Çelik. 
DYP GRUBU ADINA HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; söz

lerime başlarken, sizlerin, geçmiş Ramazan Bayramını ve yeni yılını kutluyorum; yeni yılın, bütün 
milletimize hayırlı olmasını diliyorum. 

- 4 2 4 -



T.B.M.M. B : 38 2 . 1 . 2 0 0 1 O : 2 

Ayrıca, Mehmet Akif in 64 üncü vefat yıldönümü dolayısıyla böyle önemli bir konuyu Meclis 
gündemine getrmiş olmasından dolayı da, Değerli Kültür Bakanımızı yürekten tebrik ediyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bugün, burada, huzurunuzda, bir yandan Mehmet Akif Er-
soy gibi bir abide şahsiyetten söz etmenin onurunu taşırken, öte yandan da, bu büyük insanı, bu dar 
süre içerisinde hakkıyla anlatamamanın sıkıntısı içerisindeyim. 

Değerli arkadaşlarım, tarih boyunca önemli ve değerli insanlar gelmiştir. Önemli insanlar, 
mevki, makam veya rütbeleri, servet veya güçleri sayesinde insanlar üzerinde etkinlik kurmuş; ama, 
bunları kaybedince, tarihin mezarlığına gömülmüşlerdir. Değerli insanlar ise, ölseler bile, gömülen 
bir hazine gibi, her zaman beşerin teveccühüne mazhar olmuşlar, saltanatların en büyüğü olan gönül 
tahtında yerlerini almışlardır. Socrates'ı, Galilei'yi ölüme mahkûm edenler, şüphesiz, zamanlarının 
önemli insanları idiler; ama, ölen, Socrates veya Galilei olmadı; onlar, değerli oldukları için, hâlâ 
bütün görkemiyle yaşıyorlar. 27 Mayıs şehitlerini idam edenler lanetle yâd edilirken, Menderes ve 
arkadaşları, milletimizin gönül tahtında yaşıyorlar. 

İşte, Mehmet Akif, sözünü ettiğimiz bu değerli insanlar sınıfındandır. Onun ölümü de, hayatı 
kadar hazin olmuştur. Cenaze merasiminde devlet erkânı yoktu, şatafat ve devlet töreni de yoktu. 
O, üniversite gençliğinin elleri üzerinde taşınarak ebedî istirahatgâhına defnedildi. Mezarı bile on
lar tarafından yapıldı; ama, Akif, bugün, Türk gençliğinin önünde, bir karakter timsali olarak ışık 
saçmaya devam ediyor. 

İstibdat döneminde bir hürriyet âşığı; meşrutiyet döneminde heyecan ve galeyanları fren
lemeye çalışan, his ve hevesle değil, akıl ve muhakemeyle yürünmesi gerektiğini haykıran bir mür
şit; mütareke ve istiklal mücadelesi döneminde esarete isyan eden, milleti uyanmaya ve davranmaya 
çağıran bir aksiyon adamı olan Akif in en büyük meziyeti, söylemi ile eyleminin örtüşmesi, sözleri 
ile gözlerinin aynı şeyi ifade etmesidir. 

Mehmet Akif, şair, edebiyatçı, fen adamı, gazeteci, eğitimci, mütercim, mütefekkir, en derin 
dinî meselelere din adamlarından daha derinlemesine vâkıf, vaiz ve nihayet, milletini gerçek mana
da temsil eden bir milletvekiliydi. Araplara Arapça öğretecek kadar Arapça, bütün bir Fars edebiyatı
na aşina olacak kadar Farsça ve Fransız edebiyatını aslî kaynaklarından okuyacak kadar Fransızca 
bilirdi. O, zaten, Türkçe'nin hem üstadı hem bülbülü idi. Hem Doğu'yu hem Batı'yı okumuştu. 
Okumakla kalmamış, okuduklarından elde ettiği kanaatlerini gezileri esnasındaki gözlemleriyle 
perçinlemişti. Hugo'yu bildiği kadar Sadi'yi de bilirdi. Bundan dolayıdır ki, Mehmet Akif, Asya'nın 
aklı piranesi ile Avrupa'nın bikr-i fikrini mezcetmek istiyordu; yani, o, Asya'nın tecrübeli aklı ile 
Avrupa'nın taze fikrim birleştirmek istiyordu. Her ne kadar, bu ifade Şinasi'ye ait ise de Akif in 
bütün bir tefekkür dünyasını ifade ediyordu. 

İstiklal Marşının büyük şairi, Namık Kemal'in tabiriyle mey u mahbûp edebiyatından, yani, 
şarap ve sevgili ikilemi üzerine inşa edilmiş edebiyattan hoşlanmazdı. Onun sanatı, elemlerini, ıs
tıraplarını, sevinçlerini, ruh ve mana zenginliğini paylaştığı toplumun emrindeydi. Safahat, sadece 
bir şiir kitabı değil, Osmanlı-Türk toplumımım 19 ımcu Asnn son çeyreği ile 20 nci Asrın ilk 
yarısındaki macerasının psikolojik, sosyolojik, hatta, siyasî bir tahlilidir. Hasta, Küfe, Meyhane, 
Bayram, Seyfı Baba, Koca Kan ile Ömer, Mahalle Kahvesi, Köse İmam ve benzeri şiirlerinde, sos
yal devlet anlayışının eksikliğinden doğan acılan, sıradan insanlann hazin hikâyelerini ve şairin 
önerdiği çözümleri buluruz. 

O, Türklerin İslam potasında oluşturduğu medeniyete hayrandır. İslam dininin, millî hayatın 
vazgeçilmez, asla ihmal edilmez bir unsuru olduğunu bir saniye bile unutmaz; ama, o. tevekkül zan-
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nedilen tembelliğin, din zannedilen hurafelerin, din ilmi zannedilen uydurma hikâyelerin amansız 
düşmanıdır. Cemalettin Efgani, Muhammed Abduh, Abdürreşid İbrahim, Said Halim Paşa, Muham-
med Ferid Vecdi, Abdülaziz Çaviş gibi, dönemin modernist İslam aydınlarından etkilenen, bunların 
çoğundan tercümeler yapan Akif, tam anlamıyla medeniyetçi, bilimi rehber kabul eden, çalışma ve 
gayretten başka kurtarıcı olmadığına inanan, Batı'nın bilim ve teknolojide yakaladığı seviyeye hay
ran olan, kültürel değerler açısından ise Batı taklitçiliğini benimsemeyen bir insandır. 

Mehmet Akif in en önemli taraflarından birisi, tarih boyunca başımıza gelen felaketleri hep 
dışımızdaki unsurlara havale ederek onlara küfretme kolaylığına kaçmamış olmasıdır. 

O, özeleştirinin de üstadıdır. Şarkı, yani Müslüman Doğu'yu, içerisinde bulunduğu cehalet ve 
tembellikten, bida ve hurafelerden, ifrat ve tefritlerden, zamanın icaplarını yerine getirememekten, 
ümitsizlik ve tefrikaya düşmekten ve Allah'ın kitabı olan Kur'an-ı Kerim'i hakkıyla anlamamaktan 
ve onun emrettiği istikameti bulamamaktan dolayı yerden yere vurur. 

Cehalete seslenirken: 

"Eyvah! Bu zilletlere sensin yine illet, 
Ey derd-i cehalet sana düşmekle bu millet, 

Bir hâle getirdin ki, ne din kaldı, ne namus! 

Ey sine-i İslama çöken kapkara kabus, 
Ey hasm-ı hakiki, seni öldürmeli evvel; 
Sensin bize düşmanları üstün çıkaran el!" demektedir. 
İstiklal Savaşı esnasında kaleme aldığı "Bülbül" başlıklı ünlü şiirinde, yurdu çiğneyenlerden 

çok çiğnetenlere kızar: 
"Ne hüsrandır ki; şarkın ben vefasız, kansız evladı, 

Serâpâ garba çiğnettim de çıktım hâk-ı ecdadı." 
Safahat'ta, bu ve benzeri yüzlerce özeleştiri bulmak mümkündür. 

Bir yazısında, "şunu bilmeli ki, milletlerin hayatında tevakkuf -yani, durmak, durgunluk- yok
tur. Bir millet ne kadar ileri giderse gitsin, ne kadar yükseklere çıkarsa çıksın, olduğu yerde durdu 
mu mahvolur. Çünkü, bütün bir insaniyet, alabildiğine pek uzaklardaki bir noktaya, bir gayeye 
koşup gidiyor" diyor. Bu ifadelerden de anlaşılacağı gibi, muasır medeniyeti ve kalkınma fikrini, 
zamanın ötesinde, iyi okumuş bir aydındı. 

Değerli arkadaşlar, sizlere, keşke, Mehmet Âkifi baytarlığı; Sıratı Müstakim ve Sebil-ür-
Reşad'daki yazıları, Dârülfünün'daki dersleri; Teşkilat-ı Mahsusa görevlisi olarak Berlin'deki, Necid 
Çöllerindeki faaliyetleri; Dârül Hikmeti İslamiye'deki görevi, Kastamonu'da Nasırullah Camiinde, 
halkı millî mücadele için teşvik eden vaazları; İlgaz Dağlarında, kış şartlarında, yanında sadece Sebil-
ür-Reşad'ın klişesi olmak üzere Ankara'ya seyahatini, Taceddin Dergâhında ruh ve beyin fırtınalarıy-
la geçen gecelerini, Türkiye Cumhuriyetini kuran Birinci Mecliste başını Erzurum Mebusu Hüseyin 
Avni Ulaş'ın çektiği 63 kişilik ikinci grup içerisindeki tavrını, gelenin keyfi için geçmişe küfret
meyen ve ettirmeyen vakarını ve nihayet, tek partili dönemin ona reva gördüklerini anlatabilseydim. 

İstiklal Marşında: 

"Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda, 
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda!" 
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Diye yakaran Akif, ne yazık ki, vatanını terk ederek Mısır'a gitmek zorunda kalmıştı. 

Tek partili dönemde Atatürk'ün etrafında toplanan bazı insanlar, millî mücadelenin gerçek kah
ramanlarını, maddî ve manevî mimarlanm, kendilerine yer açmak için, gözden düşürmek için çok 
gayret göstermişlerdi. 

Bugün de Mehmet Akif e, laiklik adına, sözüm ona, Atatürkçülük adına saldıran, onu Arapçı, 
ümmetçi diye tezyif etmeye kalkışanlar vardır. Güneşin üflemekle söneceğini zannetmek kadar bey
hude olan bu tavır, olsa olsa sahiplerini küçültür. 

Türkiye Cumhuriyeti devleti, çok geç de olsa, Akif in kızma ve torununa sahip çıkarak, onlara 
ev satın alarak, Akif e âdeta tarziye vermiştir. 

Değerli milletvekilleri, Mehmet Akif in örnek hayatına, onun ölmez eseri Safahat'a, makalelerine, 
tercümelerine her dönüşümüzde, bugümüze ve geleceğimize ışık tutacak, ufkumuzu aydınlatacak 
yeni yeni şeyler bulacağımızdan emin olabilirsiniz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - 2 dakika içerisinde toparlayınız Sayın Çelik. 
HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Shakespeare, İngilizler için, en az bir Londra kadar değerlidir. 

"Mehmet Akif ve benzeri kültür adamlarımız bizim için ne kadar önemlidir veya biz, onları ne 
kadar önemsiyoruz" sorusunun cevabı, bize, kültürel politikalarımız ve bu vatanı kendilerine borç
lu olduğumuz değerli insanlar karşısındaki tavrımız için yol gösterici olacaktır. 

Değerli insanlar, zaman ve zeminin ve önemli insanların merhametsizliğine uğrasalar da, on
lar, değerlerinden hiçbir şey yitirmezler. 

Mehmet Akif in manevî hatırası önünde hürmetle eğilirken, onun da bir üyesi bulunduğu Tür
kiye Büyük Millet Meclisinde, onunla aynı işi yapmış olmaktan dolayı gurur duyduğumu 
huzurunuzda ifade etmek istiyorum. 

Bu düşüncelerle, Yüce Heyetinizi en derin saygılarımla selamlıyorum efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Çelik. 
Fazilet Partisi Grubu adına, Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Avni Doğan; buyurun efendim. 

(FP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 10 dakika. 
FP GRUBU ADINA AVNİ DOĞAN (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

64 yıl önce kaybettiğimiz büyük şairimiz, millî şairimiz Mehmet Akif i rahmetle anıyoruz. 
Şüphesiz, her milletin şairleri vardır; ancak, hiçbir şair yok ki, Akif kadar kendi milletiyle 

bütünleşsin. O, bütün ömrünü milletine verdi. Savaş zamanı cephede, barış zamanı camide, mek
tepte, meydanlarda... Her mısraı, milletin yüreğinden kopan, ruhundan fışkıran bir feryattı. Konuş
tuğu, hiçbir zaman kendi kişisel sesi olmadı. Her sözü, büyük milletimizin sözüydü; bu kültürden, 
bu tarihten fışkırıyordu. Bu yüzden, milletimiz, Âkife verdiği sevgiyi, başka şairlere vermedi. El
bette bütün şairlerini sevdi milletimiz; ama, en çok Akif i sevdi. 

Değerli milletvekilleri, "Safahat" elbette bir edebiyat şaheseridir; fakat, bu ifade, Safahat'ı an
latmak için yetmez; çünkü, Safahat, aynı zamanda insanımızın sosyolojik tahlilini kusursuz yapan, 
bu yönüyle gelecek nesillere yol gösteren bir meşaledir. Sadece İstiklal Marşını kavramak, ken
dimize, geleceğimize, sosyal ve siyasal yapımıza, İstiklal Marşımızın ortaya koyduğu perspektiften 
bakmak, bizi, bugün de, yarın da, yüz yıl sonra da doğru çizgiye, doğru yola götürmeye yeter. Gerek 
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İstiklal Marşında gerekse Sefahat'ta ortaya konulan Türk Milletinin millî felsefesidir. Bu felsefeden 
uzaklaştıkça kendimizden uzaklaştığımızın farkına vardığımız gün, birçok sorunumuzun 
çözülmesinin başlangıcı olacağını bilmek zorundayız. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye'nin yüz yıllık tarihinde Akif hep bir mihenk taşı 
olmuştur. Türkiye üzerinde hesabı olan bütün işbirlikçiler, bölücüler, Türk düşmanları, Türkiye düş
manları, önce Akif e saldırmışlardır. Akif in şahsında bu millete, milletin şahsında Akif e saldır
mışlardır. Aralarından, bu büyük millete İstiklal Marşı armağan eden büyük şairi, Arap milliyetçisi 
ilan edenden tutun, mültecilikle suçlayanlar bile çıkmıştır. Büyük Türk Milleti, bu aymazların kim 
olduğunu, ne için çalıştığını dün bilmiştir, bugün bilmektedir, bilmeyenlere de belletecektir. 

Akif, edebiyatımızın ilk toplumcu şairidir. Sosyal adaleti ilke edinmiş bir hukuk devletine olan 
ihtiyacı, Türkçenin doyulmaz ifade gücüyle döne döne izah etmiş ilk şairimizdir. 

"Bana anlat bakayım şimdi: Şu biçare ocak, 

Zorbalar saltanatından ne zaman kurtulacak. 

Hiç bu mantıkla, a divane, hükümet mi yürür, 
Bir cemaat ki erenler işi yumrukla görür. 

Kafa bitmiş demek artık, çekiver kuyruğunu, 
Kuvvetin hakkı mıdır enselemek bulduğunu. 

Bize, Asım, ne şunun yumruğu lazım, ne bunun, 
Birinin pençesi ister, yalınız kanunun. 
Ver bütün kudreti kanuna ki vahdet yürüsün, 
Yoksa millet değil ancak, dağınık bir sürüsün. 
Ya kuzum, zaptiye ruhuyla hükümet sürenin, 

Yeri altındadır, üstünde değildir kürenin." 
Değerli milletvekilleri, Akif, ömrünü milletin bütünlüğüne adamıştır. Bir yandan Batı'nın ilim 

ve tekniğini ülkeye taşımanın şart olduğunu anlatırken, diğer taraftan ilmi, tekniği umursamayıp, 
sadece taklide dayanan Batılı bir hayat tarzını benimseyenlere karşı verdiği mücadele hiçbir zaman 
unutulmamalıdır. Bu yönüyle, her zaman, konjonktürel bir hayata tutkun olanların saldırısına hedef 
olmuştur. 

İlerici olmakla taklitçi olmanın arasındaki keskin farkı bilmeyenler, dürüst olmakla fırsatçı 
olmanın arasındaki ölçüyü kaçıranlar, yerli olmakla yabancı olmanın arasındaki farkı bilmeyenler, 
ne zaman ona saldırmışlarsa, tokat gibi cevaplarla karşılaşmışlardır. 

Yıkmakla yapmanın, ilericilikle gericiliğin, ağırbaşlılıkla hafifliğin arasındaki farkı, Âkiften 
öğrenmek lazım: 

"Yıkmak insanlara yapmak gibi kıymet mi verir, 

Onu en çolpa herifler de emin ol becerir. 

Sade sen gösteriver 'işte budur kubbe' diye, 

İki ırgatla iner şimdi Süleymaniye. 
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Ama gel kaldıralım dendi mi heyhat o zaman, 

Bir Süleyman daha lazım yemden bir de Sinan. 

Bunların var mı sizin listede hiç benzeri; yok. 
Ya ne var? Bir kuru dil, siz buyurun kamım tok. 

Ötmeyin nafile baykuş gibi karşımda, susun. 
Mürtecisin be imam? Mülteciyim hamdolsun." 
Değerli milletvekilleri, bu cevap, bir yaygaranın arkasına saklanıp, memleketi yalanla, yanlışla 

geri bırakanlara Akif in verdiği cevaptır. Bu cevap, hâlâ aynı kafa yapısıyla memleket severleri 
mürtecilikle suçlayıp, memleketi soyanlara verilecek en kestirme cevaptır, Akif in ve onun izinden 
yürüyenlerin, vatan sevgisinin bir kültür olduğunu bilenlerin, gerçek mürtecilere her zaman verme
si gereken cevaptır. 

Akif, vatan sevgisini imandan bilen bir şair olduğu için büyüktür. Şiirleri, kare kare bu 
coğrafyanın tasvirleriyle doludur. İnancı, bu coğrafyanın inancıdır. Övündüğü, gurur duyduğu tarih. 
bu milletin tarihidir. Feryadı, ağıdı, çığlığı, bu topraklara aittir. 

"Asımın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek 

İşte çiğnetmedi namusunu çiğnetmeyecek" derken, anlattığı, Anadolu'nun yiğit çocuklarıydı. 
"Şüheda gövdesi bir baksana dağlar, taşlar 
O rükû olmasa dünyada eğilmez başlar" derken, anlattığı, Anadolu topraklarıydı. 
"Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker, 
Gökten ecdat inerek öpse o pâk alm değer" derken, anlattığı asker, Türk askeriydi. 
"Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli 
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli" derken, anlattığı, geçmişten geleceğe millet olarak 

yüklendiğimiz misyonun ta kendisiydi. 
Zaten, Akif, bir şair olarak, bu büyük misyonun sesiydi, bir ruhtu,^bizim milletimizin ruhuydu. 

Bu büyük milletin İstiklal Marşını yazmak, bu büyük ruha nasip oldu. 
Değerli milletvekilleri, bugün, içinde yaşadığımız bugün, Mehmet Akif in ömrünü geçirdiği, 

ömrünün büyük bir bölümünü geçirdiği Tacettin Dergâhının etrafı, SİT alanı ilan edilmesine rağ
men, gecekondularla doldurulmuştur. Hükümetimizden, özellikle, bu konuya dikkat etmesini diliyo
rum. En büyük işgali yapan da, maalesef, bir üniversitedir, bir üniversitemi zdir. Akif in hatırasına 
saygı olarak, hükümetimizin, bu konuya ağırlık vermesini diliyorum. 

Bize düşen, bizden sonrakilere düşen, bu milletin istiklalini ve İstiklal Marşını gelecek zaman
lara taşımaktır. 

Bu duygularla, Yüce Meclisimize bu konuyu taşıyan Kültür Bakanımıza teşekkür ediyor, Yüce 
Heyetinizi saygılarla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Doğan. 
Anavatan Partisi Grubu adına, İstanbul Milletvekili Sayın Yılmaz Karakoyunlu, buyurun 

efendim. 
Süreniz 10 dakika Sayın Karakoyunlu. 
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ANAP GRUBU ADINA YILMAZ KARAKOYUNLU (istanbul) - Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; bayramınızı ve yeni yılınızı tebrik ederim, hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim. 

Değerli arkadaşlar, bu kürsüde bu mikrofon, bu hüviyetiyle, ilelebet, benim gibi uzun boylular 
için fevkalade önemli bir mahzur teşkil edecek. Saat konusundaki ısranmın verdiği heyecanla, bu 
konu üzerinde de ısrarla duracağım; ümit ederim, bu meseleye de bir çözüm bulabilir Sayın Baş
kanlık Divanı. Şurada bir saat vardı, görülmesi mümkün değildi; şuraya bir şey koydular, çözüldü; 
hiç de, şu muhteşem görüntünün estetiğini bozan bir manzara haline gelmedi. 

Değerli arkadaşlar, Kültür Bakanımıza teşekkür ediyoruz, memleketimizin medarı iftiharı, ede
biyatımızın, düşünce ve fikir hayatımızın, şiirimizin büyük ustası Mehmet Akif in ölümünün 64 ün
cü yıldönümü münasebetiyle burada bir konuşma yaparak, gruplara bu konuda görüşlerini beyan et
mek, ifade etmek fırsatını verdi. 

Mehmet Akif in en önemli vasıflarından bir tanesi de kadirşinashğı idi, "kadirbilir olunuz ki, 
sizin de kadriniz bilinsin" der idi. Bugün, Sayın Kültür Bakanımız, böyle bir kadirbilirlilik içerisin
de getirdi, kendisine de teşekkür ederiz. 

Değerli arkadaşlar, kadirbilirlik, bir şairin sadece siyasî hüviyetinden veya fikir dünyasında 
yaratmış olduğu büyük fırtınalardan alınan ilhamlar çerçevesinde değildir, hayatımızın bundan son
raki geleceğine de ışık tutabilecek nitelikte, çok üstün değerlerle tanıdığımız, bildiğimiz bir şairimizi, 
Meclis kürsüsünde, ölümü münasebetiyle, anmak, yine fevkalade önemli görebileceğimiz mese
leleri tartışma fırsatı verdiği için de, şükranla, hayırla kabul edebileceğimiz bir fırsattır. 

Değerli arkadaşlarım Akif in şahsiyetiyle ilgili çok değerli bilgiler verdiler. Bunların her birisi 
son derece önemli. Belki, bu Meclis kürsüsünde, Mehmet Akif kadar çok sayıda ismi geçen, bahsi 
geçen başka şairimiz de yoktur. İstiklal Marşımızın şairi olması nedeniyle hemen hemen her yıl 
Mehmet Âkiften şükranla bahsederiz; fakat, Mehmet Akif i sadece bir siyaset ve düşünce adamı 
şeklinde takdim etmek, yıllar itibariyle kendimizi sık sık tekrar etmek durumunu da yaratır. 
Nitekim, bundan evvelki konuşmalara da şöyle bir göz atıp bakarsanız, hep aynı anlayış içerisinde 
bir Akif takdimi vardır. Bugün, ilk defa olarak, değerli konuşmacılar, hem Hüseyin Çelik ar
kadaşımıza hem Avni Doğan arkadaşımıza hem Abdurrahman Küçük arkadaşımıza teşekkür ederim, 
Akif e başka bir çerçeveden, başka bir pencereden baktılar. Akif, aynı zamanda bu ülkenin çok 
değerli bir şairi. 

Değerli arkadaşlar, biraz, Akif in şair tarafını tartışalım. Sadece İstiklal Marşımızın şairi olarak 
hatırlamak değil, sadece medeniyet dünyasının yanından gitmiş, görmüş ve orada yakalamış olduğu 
değerleri İslam topluluğunun kabul etmesi için büyük Berlin Hatıralarında anlatmış olan birisi değil, 
yine, tefekkür dünyamızın içerisine Süleymaniye Kürsüsünde Asım'da veya Fatih Kürsüsünün 
içerisinde ifade ettiği değerlerle değil, Safahat'ının dışında kalmış olan şiirlerindeki mersiyeleriyle, 
müseddesleriyle, müsemmenleriyle, muhammesleriyle, gazelleriyle, kasideleriyle de olan bir Akif 
var. Akif, Divan şiirimizin şarkı formu hariç hemen hepsi üzerinde eser vermiş çok nadide bir 
şairimizdir. Bu itibarla, değerli arkadaşlarım, Akif tahlilinin yapılması, Akif in edebiyatçı yanının 
tahlil edilmesi 2001 senesine nasip olduğu için de, Meclisimiz olarak bu vesileyle kendisini bu nok
tada anmaktan ötürü farklı bir hüviyet kazanmış oldu. 

Değerli arkadaşlar, Akif, 149 tane şiir yazdı, bu 149 şiirinin 93 tanesi mesnevi tarzındadır, geri 
kalanları kasideler, gazeller, kıtalar, murabbalar, müseddesler, terkibi bentlerdendir. Akif in toplam 
149 şiirinin tamam mısraı tam 11 204 mısradır. Bu 11 204 mısraın 9 800 mısraını mesnevilerine tah
sis etmiştir ve her bir mesnevide içinde bulunulan toplum değerlerinin tespit edilmesi, onların in-
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celenmesi, delillerinin getirilmesi, yorumlarının yapılması ve bir hüküm cümlesine bağlanmasıdır. 
Dünyada benzeri görülmeyecek bir şiir dünyasıdır Safahat ve böyle baktığınız zaman, Safahat'ın 
içerisindeki Asım başlı başına bir kitaptır ve 2 200 mısradır; ama, 2 200 mısraın içerisinde, Asım'da 
okuduğunuz zaman -Hüseyin Çelik arkadaşımın biraz evvel işaret ettiği gibi- Türkiye'nin, omur
gasından yakalanmış gerçeğini görürsünüz. Yine, inançları sistematiğinde böyledir, ifadesindeki 
sarahatte böyledir. Süleymaniye Kürsüsü 1 000 mısradır, Fatih Kürsüsü 1 200 mısradır, Berlin 
Hatırları 800 mısradır ve o halde, diyebiliriz ki hiç tereddüt etmeden, 20 nci Asrın mesnevisi, 
Akif in Safahat'ıdır. 

Değerli arkadaşlarım, bizim edebiyatımızda çok önem taşıdığına inandığımız değerlerin sim-
gelendiği, yani, temessül ettiği şairlerimiz vardır: Namık Kemal denilince, vatan ve hürriyet şairi 
deriz. Mehmet Emin denilince, millî şair aklımıza gelir. Fikret dediğimiz zaman, Batı kültürünün, 
Batı medeniyetinin Türk toplumunda kabul münakaşasının şairi gelir. Yahya Kemal dediğimiz 
zaman, tasavvuf ve tefekkür dünyası ile medenî anlamdaki milliyetçiliğin mezcedildiği mükem
meliyet akla gelir veya Mithat Cemal dediğimiz zaman, Türklüğümüzün şairi gelir. Orhan Saik 
dediğimiz zaman, millî şairimiz akla gelir. Mehmet Emin dediğimiz zaman, aklımıza millet şairi 
gelir. Akif dediğimiz zaman, inancın ve idrakin, yani, imanımızın şairi gelir. Bu itibarla da, Akif, 
bu hususiyetiyle ayrıca tartışılmaya değer. Akif in yapmış olduğu şiirlerin içerisine bakınız. Medenî 
bir dünyada İslamı idrak etmeye hazır bir toplumun aydın zihinle, Batı'da gelişmiş medeniyetin 
getirebileceği bütün teknik ve fennî imkânların tamamını kabul eden; ama, imanında ve idrakindeki 
tevhit anlayışının mükemmelleştiren bir şiir dünyasını, Divanın hangi sayfasını açarsanız açınız, 
meşrutiyetin hangi şairine bakarsanız bakınız veya erken dönem cumhuriyet şiirinin hangi şairinin 
sayfalarını karıştırırsanız karıştırınız Akif teki mükemmeliyetin ellide l'ini bulamazsınız. O halde 
Akif i, sadece bir millet şairi olarak değil, inancımızın isabet değerlerini ortaya koyan mükem
meliyeti ifade şairi olarak da değerlendiririz. 

Dünyada pek az insan Akif kadar talihsizliğe maruz kalmıştır. 1908'de "hürriyeti ilan ettik, 
dışarıya çıktık, bu zibidiliğe ihtiyaç yoktur" dediği için Âkifi hürriyet düşmanı ilan ettiler; "Batı 
medeniyetinin idrak edilmiş değerleri içerisinde, İslamı yepyeni bir ahlakın ifadesi olarak ortaya 
koymalıyız" dediği için "Batı hayranı" dediler. Buna mukabil, softaların, yobazların, Derviş Vah-
detî'nin peşine düşmüş olanları "İslamın içerisinde böylelerine yer yoktur" diye eleştirdiği için 
yobaz olmakla suçladılar. Biraz daha ileriye gidip "idrakin kendi içerisindeki imanına sahip çık
manın mücahedesini vermeyen insanların İslama layık olmaları tartışılabilir" dediği için ilticayla 
suçladılar. 

Değerli arkadaşlarım, bütün bunlara rağmen Akif, millî şairimiz olarak edebiyatımızda, düşün
ce hayatımızda, tefekkür hayatımızda ve bizim sosyal yaşamımızda Batı medeniyetinin getirdiği 
imkân ve fırsatları fevkalade isabetle değerlendiren ve Türk olmanın onurunda, gururundaki millî 
ve muhafazakâr idrakimizi bir araya getirip, bu mükemmel terkibi, fevkalade edebî bir lisanla ifade 
etmekteki üstünlüğüyle her zaman şükranla, rahmetle yâd edeceğimiz birisidir. 

Âkifi, ölümünün 64 üncü yılında, kendisine olan şükran duygularımızın ifadesiyle ve ebedî 
rahmet dileklerimizle anıyor, hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Karakoyunlu. 
Demokratik Sol Parti Grubu adına, Ankara Milletvekili Sayın Ayşe Gürocak konuşacaklar. 
Buyurun Sayın Gürocak. 
Süreniz 10 dakikadır. 
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DSP GRUBU ADINA AYŞE GÜROCAK (Ankara) - Sayın Başkan... Tabiî, Sayın Karakoyun-
lu'dan sonra mikrofonu ayarlamak çok kolay olmuyor. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; büyük şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u ölümünün 64 ün
cü yıldönümünde anmak için Demokratik Sol Parti Grubu adına söz almış bulunuyorum; Yüce 
Heyetinizi saygıyla selamlıyor, yeni yılın çalışmalarımızda başarılar, sağlık ve esenlik getirmesini 
diliyorum. 

Tarihî ve ulusal değer niteliğindeki kişilerin anılması, her ulusa, sevinilecek ve onur duyulacak 
insanlara sahip olmanın gururunu yaşatır, kendimize ve ülkemizin insanına güven ve inancımızı 
pekiştirir. Bu anmaların doğum ve ölüm yıldönümleri aracılığıyla yapılması âdettendir; bugün, ben 
de, bu geleneği -Aralık 1873'te doğduğu İstanbul'da, 27 Aralık 1936'da ölen- Mehmet Akif Ersoy'u 
anarak yaşatmaya çalışacağım; çünkü, Ersoy, özgün bir kişilik, anmamız gereken bir ulusal 
değerimizdir. Güftesini yazdığı İstiklal Marşıyla hepimizin vatanseverlik duygularının şekillen
mesine büyük etki yapmıştır. Sade kişiliği, söylediğini ve inandığını yaşama gayreti, toplumsal 
sorunlar karşısındaki heyecanı ve eylemliliği hepimiz için örnek alınacak özelliklerdir. 

Mehmet Akif Ersoy, ortaokul sıralarında etkilendiği hürriyetçi öğretmenlerinin çizgisini 
yaşamı boyunca terk etmemiş, bağımsız kişiliğini özenle korumuştur. Kuvvet önünde eğilmeyen, 
zorbalığa teslim olmayan, geriliğe ve yolsuzluğa karşı isyankâr bir kişiliktir. Onun kişiliğini yan
sıtan ve bizlere ışık tutan, Ömer Asım'ın naklettiği dizelerini burada tekrarlamak istiyorum: 

"Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem; 
Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. 
Biri ecdadıma saldırdı mı, hatta, boğarım... 
-Boğamazsın ki! 
-Hiç olmazsa yanımdan kovarım! 
Üçbuçuk soysuzun ardında zağarlık yapamam; 
Hele, hak namına haksızlığa, ölsem tapamam. 
Doğduğumdan beridir aşığım istiklale, 
Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale. 
Yumuşak başlı isem, kim dedi, uysal koyunum? 
Kesilir belki, fakat çekmeye gelmez boynum. 
Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim, 
Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim. 
Adam, aldırma da geç git diyemem, aldırırım: 
Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım. 
Zalimin hasmıyım amma, severim mazlumu..." 
Batı uygarlığının temel değerlerini İslam kültürünün ışığında gözden geçiren Mehmet Akif, 

Batı'nın toplumsal ve düşünsel oluşumuyla özü itibariyle barışık; ama, yerel özelliklerini koruyan 
güçlü bir toplum oluşturma özlemiyle yaşamıştır. Çağdaş sanatlardaki gelişmeyi engelleyen tutum 
ve davranışları dile getirmekten kaçınmayacak ölçüde cesur, dilde anlaşmadan yana, şiirde yalın bir 
söyleşi yakalamaya özenlidir. Batı kültürünün değerleriyle etkileşime açık; ama, doğu ya da Batı'ya 
öykünmeye karşıdır. Doğduğu topraklara bağlılığı, İstiklal Savaşına içten bağlılığını getirmiş, bu 
anlayış ve tarz İstiklal Marşının ve 
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"Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker! 
Gökten ecdad inerek öpse o pak alnı değer" 
diyen Çanakkale Şehitleri şiirinde kendini açıkça ortaya koymuştur. 
O, Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarının yamnda, vatanın kurtuluşu için elinden gelen her 

fedakârlığı yapan insanlanmızdandır. Konuşmalarında, vaazlarında, Kurtuluş Savaşının manevî 
kadrolarını, fikir kadrolarını harekete geçiren bir duygu seli yaratan Mehmet Akif, o dönemde yaz
dığı şiirleriyle de insanlarımızı harekete geçirmeye çalışmıştır. 

"Bırakın matemi yahu, bırakın feryadı, 
Ağlamak fayda verseydi, babam kalkardı. 
Gözyaşından ne çıkarmış? Neye ter dökmediniz? 
Bari müstakbeli kurtarmaya bir azmediniz." 
Mehmet Akif Ersoy, "sanat sanat içindir" anlayışına karşı çıkmış, toplumsal ve ideolojik konu

ları şiirlerinde tartışmış, sergilemiş, gerçeği sergileyerek insanların ve insanların sorunlarına duyar
lılık yaratmayı kendisine amaç eylemiştir. O, kötülükle, fakirlikle, gerilikle mücadele adamıdır. 
Fikir ve sanatta hep açıkkalpli ve hoşgörülü olmuştur. Yaşamıyla da alçak gönüllü ve inançlı; İstik
lal Marşının güftesiyle kazandığı 500 liralık ödülü Şarkışla Hastanesindeki yaralı gazilere bağış
layacak kadar da hassastır. 

İstiklal Marşında özgürlük ve vatan tutkusunu dile getiren Mehmet Akif, onda, tüm ben
liğimizi, bağımsızlık aşkımızı bulmamızı, vatanın bağnna bir hançer gibi saplanan düşmanla 
savaşan askerlerimizin bu Marştan güç almasını arzu etmiş ve gerçekleştirmiştir. Daha ilk dizelerinde, 

"Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak, 
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak" 
diyerek, Kurtuluş Savaşı günlerinde büyük ihtiyaç duyduğumuz güveni hissetmemizi, bilmemizi 

sağlamıştır. 
Atatürk'ün bağımsız ve kendi yerelliğiyle evrensel değerleri birleştiren çağdaş Türkiye hayalinin 

gerçekleşmesine yaptığı katkılar için, İstiklal Marşı için ona teşekkür ediyor, şiirde yarattığı temiz 
ve özenle çalışılmış dille gençlerimize rehber olmaya devam etmesini dileyerek, anısı önünde bir 
kez daha saygıyla eğiliyorum; Yüce Heyetinizi selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Gürocak. 
Böylece, gruplar adına konuşmalar tamamlanmıştır. 
Grubu bulunmayan milletvekilleri adına, Eskişehir Milletvekili Sayın Mehmet Mail Büyüker-

man; buyurun. (Alkışlar) 
Sayın Büyükerman, süreniz 5 dakika efendim. 
MEHMET MAİL BÜYÜKERMAN (Eskişehir) - Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sayın Baş

kanım, sayın milletvekillerini saygılarımla selamlıyorum. 
Gerek 9 Kasımda gerek bugün, hazırlıksız olarak, sürpriz bir şekilde söz almak durumunda kal

dım; gruplara haber verilmiş olduğu, buraya çarşaf gibi büyük kâğıtlarla konuşmaya geldiklerinden 
anlaşılıyor. 

Güzel konuşmalar dinledik. Mehmet Akif in "Safahaf'ına "sefahat" diyen güzel konuşmaları 
dinledik!.. 
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Bu arada, bu konuşmayı, bu açıkoturumu tertip ettiğinden dolayı Kültür Bakanına da övgüler 
yağdırıldı; ben de, bu övgülere katılmak istiyorum; ancak, gelecek yıl, önümüzdeki yıl, 29 Ekimi 
de hatırlaması ve 29 Ekime de, Mehmet Akif e bugün gösterdiği hassasiyeti göstermesi şartıyla. 

Efendim, Mehmet Akif i her yönüyle anlattılar, dinledim; yalnız, bir hususu noksan buldum: 
"Ya açar bakarız Nazmı Cehlin yaprağına, 
Ya okur geçeriz bir ölünün toprağına, 
İnmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyla bilin, 
Ne mezarlıkta okunmak ne de fal bakmak için." (FP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
Nasıl, Yunus Emre, divanlar dolusu şiir yazacağına "dört kitabın manası bellidir bir elifte" 

demiş olsaydı, gönlümüzde, yine, yüce Yunus olarak şenlenirdi, şahlanırdı; işte Mehmet Akif de, o 
yüce yüce sayfaları doldurmayıp şu dört mısraı yazmış olsaydı, yine aynı mertebeye ulaşırdı. 

Mehmet Akif, vaazlarında, Kur'an'ın anlaşılmasını daima yeğledi ve insanlara bunu anlatmaya 
çalıştı; diyar diyar, şehir şehir dolaştı ve Kurtuluş Savaşım manen destekledi. 

Ben, Mehmet Akif i, çocukluk yıllarımda Serencebey'de Türk şairi Mehmet Emin Yurdakul 
ralımetlinin evinde hatırlıyorum. Ondan sonra, Beylerbeyi'nde Havuzbaşı çayırında yağlı kispet 
giyip güreş tuttuğunu da hatırlıyorum ve Beylerbeyi sahilinden denize girip, Çengelköy İskelesini 
de aşıp, Kuleli'de denizden çıkacak kadar yüzme gücü olduğunu da hatırlıyorum; bunlar, Mehmet 
Akif in halk tarafları, halk yönleri. 

Mehmet Akif, bilindiği gibi, Mısır'a gitti ve orada Kur'an-ı Kerim'i tercüme etmeye ve meal 
yazmaya kendini vakfetti. Bunu tamamladığı halde, yayımlamadan, bunu, yakmak gereğini duydu; 
çünkü, Kur'an-ı Kerim'in bir ayetinin dahi yanlış yorumlanması, yanlış meal verilmesi büyük bir 
vebali müstelzim bulunuyor idi. Bu idrak içerisindeydi Mehmet Akif; ama, zamanımızda, Yasin 
Sure-i Şerifinin 38 inci Ayeti "Veşşemsü tecri limüstarrin leha..." 1987 yılında "güneş belli bir 
yörüngede akıp gidiyor" diyenler, beş yıl sonra, 1992'de "güneş gitmiyor, bulunduğu yerde dönüyor" 
diyebiliyor ve ekranlarda da, bütün bu yanlışlıklarına rağmen, kasım kasım kasılabiliyorlar. Bunları 
söylemek mecburiyetindeyiz. Nasıl güzele güzel diyorsak, eğriye de eğri dersek, herhalde, yolun or
tasını bulabiliriz. Yanlışları söylemeye söylemeye yanlışları benimser hale geldik, kanıksar hale gel
dik. 

Din adına konuşanlar, maalesef, yetkileri olmadan konuşuyorlar. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Büyükerman, 2 dakika içerisinde toparlayınız. 
MEHMET MAİL BÜYÜKERMAN (Devamla) - Ve yine, Cidde'de yayınlanmış, Kral Fahd 

Mushaf Kurumunun Medine Abdülaziz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Profesörlerinden Abdullah 
Mübeşsir El Tarazi'ye inceletilip Rabıta tarafından da onaylanmış olan Kur'an-ı Kerim mealinde, 
Yasin Suresinin 83 üncü ayeti de "ve ileyhi turceun" 1997'de başka türlü "sonunda Allah'a gidecek
siniz" diye, beş yıl sonra, 1992'de "gönderileceksiniz" şeklinde yorumlanmıştır. Aslında "Allah'tan 
geldik Allah'a döneceğiz" demek de yanlıştır "döndürüleceğiz" demek daha doğru olur. 

Zamanın tahdidini nazara alarak, yine, Mehmet Akif in bilhassa üzerinde durulması lazım 
gelen Kur'an'ın anlaşılmasıyla ilgili o dört mısraına çok gönül vermişimdir; bunu, bir daha okuyup 
huzurunuzdan ayrılmak istiyorum: 

"Ya açar bakarız Nazmı Celil'in yaprağına, 
Ya okur geçeriz bir ölünün toprağına. 
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İnmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyla bilin; 

Ne mezarlıkta okunmak ne de fal bakmak için." 

Saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Büyükerman. 
İnşallah, bir dahaki sefere, grupları bulunmayan milletvekili arkadaşlarımıza da -burada, 

Kanunlarda görevli arkadaşlarıma söylüyorum- bilgi versinler, Sayın Büyükerman ve diğer 
arkadaşlarımız da daha hazırlıklı gelsinler; ama, iyi ki kısa bir süreydi; yoksa, Sayın Büyükerman, 
herhalde, daha uzun süre bizi dinletecekti. 

Evet, böylece, gündemdışı konuşmalar tamamlanmıştır. 
Başkanlığın Genel Kurula diğer sunuşları vardır. 
Sözlü soru önergelerinin geri alınmasına dair 8 adet önerge vardır; okutup, bilgilerinize 

sunacağım: 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in (6/995) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına 

ilişkin önergesi (4/261) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 472 nci sırasında yer alan (6/995) esas numaralı sözlü soru 
önergemi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Faruk Çelik 

Bursa 
BAŞKAN - Sözlü soru önergesi geri verilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 
2. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya 'nın (6/915) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığı

na ilişkin önergesi (4/262) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 396 ncı sırasında yer alan (6/915) esas numaralı sözlü soru 
önergemi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Musa Uzunkaya 

Samsun 
BAŞKAN - Sözlü soru önergesi geri verilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 
3. — Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya 'nın (6/840) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığı

na ilişkin önergesi (4/263) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 330 uncu sırasında yer alan (6/840) esas numaralı sözlü 
soru önergemi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Musa Uzunkaya 

Samsun 
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BAŞKAN - Sözlü soru önergesi geri verilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

4. - Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan 'in (6/924) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına 
ilişkin önergesi (4/264) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 405 inci sırasında yer alan (6/924) esas numaralı sözlü 
soru önergemi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Nevzat Ercan 

Sakarya 
BAŞKAN - Sözlü soru önergesi geri verilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

5. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun (6/1075) esas numaralı sözlü sorusunu geri 
aldığına ilişkin önergesi (4/265) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 533 üncü sırasında yer alan (6/1075) esas numaralı sözlü 
soru önergemi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Mahmut Göksu 

Adıyaman 
BAŞKAN - Sözlü soru önergesi geri verilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

6. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun (6/1074) esas numaralı sözlü sorusunu geri 
aldığına ilişkin önergesi (4/266) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 532 nci sırasında yer alan (6/1074) esas numaralı sözlü 
soru önergemi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Mahmut Göksu 

Adıyaman 
BAŞKAN - Sözlü soru önergesi geri verilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
7. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun (6/1082) esas numaralı sözlü sorusunu geri 

aldığına ilişkin önergesi (4/267) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 540 inci sırasında yer alan (6/1082) esas numaralı sözlü 
soru önergemi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Mahmut Göksu 

Adıyaman 
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BAŞKAN - Sözlü soru önergesi geri verilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

8. - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu 'nun (6/1036) esas numaralı sözlü sorusunu geri 
aldığına ilişkin önergesi (4/268) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 494 üncü sırasında yer alan (6/1036) esas numaralı sözlü 

soru önergemi geri alıyorum. 
Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Ahmet Sünnetçioğlu 
Bursa 

BAŞKAN - Soru önergesi geri verilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, sözlü soru önergelerinin cevaplandırılmasıyla ilgili 2 adet önerge vardır; 

okutuyorum: 
2.1.2001 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin 10, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 44, 47, 48, 64, 68, 69, 77, 85, 87, 89, 90, 91, 98 ve 100 

üncü sırasında bakanlığıma ait sözlü soruları cevaplandırmak arzusundayım. 
Gereğini arz ederim. 

Koray Aydın 
Bayındırlık ve İskân Bakanı 

BAŞKAN - Diğerini okutuyorum: 
2.1.2001 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sayın Ahmet Sünnetçioğlu'nun 11 inci sıradaki (6/485) esas numarada kayıtlı sorusunu cevap

landırırken, İçtüzük hükümlerine göre, 262 nci sıradaki (6/766) esas numarada kayıtlı soru önerge
si ile cevaplandırmak istiyorum. 

Takdirlerinize arz ederim. 
İ. Nami Çağan 
Orman Bakanı 

BAŞKAN - Sayın Milletvekilleri, bu önergeleri bilgilerinize sundum. 
Önergelerin gereğini, gündemin sözlü sorular kısmına geçtiğimizde yerine getireceğim. 
Doğrudan gündeme alma önergeleri vardır; okutup işleme alacağım: 
9. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse 'nin, 3201 Sayılı Emniyet Teşkilâtı Kanununa Bir Ek 

Madde İlave Edilmesine Dair Kanun Teklifinin (2/217) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin öner
gesi (4/269) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İçişleri Komisyonunda 27.7.1999 tarihinden bu yana bekleyen (2/217) sayılı Emniyet Teşkilatı 

Kanununa Bir Ek Madde İlave Edilmesine Dair Kanun Teklifimin, İçtüzüğün 37 nci maddesi 
uyarınca doğrudan gündeme alınmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 1.6.2000 
İsmail Köse 

Erzurum 
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BAŞKAN - İçtüzüğün 37 nci maddesine göre verilmiş doğrudan gündeme alınma önergelerin
den birincisini okuttuk. 

Önerge üzerinde teklif sahibi Sayın Köse'nin söz isteği var. 
Buyurun Sayın Köse. (MHP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 5 dakika efendim. 
İSMAİL KÖSE (Erzurum) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; öncelikle yeni yılınızı ve arkada bırakmış olduğumuz 

Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum, sağlıklar ve mutluluklar diliyorum; çalışmalarımızın ül
kemize, milletimize hayırlar getirmesini diliyorum. 

Tüm milletvekillerimizin de bildiği gibi, sosyal ve ekonomik şartlar devlet memurlarımızın 
aleyhinde olduğu için, sayın hükümete, Meclisimizden bir yetki kanunu çıkardık ve yetki verdik. 
Zannediyorum, önümüzdeki günlerde hükümetimiz, bir taraftan, memurlar arasındaki dengesizlik 
konularındaki aksaklıkları giderecek, diğer taraftan da, ekonomik yönden birazcık destek verme im
kânlarını, muhakkak surette, arayıp bulacaktır. Bu personelin içerisinde, kamuda çalışan, en önem
li hizmeti yapan bir grup da, Emniyet teşkilatında çalışan polisimiz ve bekçilerimizdir. 

Türk polisinin hangi şartlarda görev yaptığını izah etmek, bence yanlış olur. Bunu düşüne
meyecek, bunu anlamayacak ve güvenlik kuvvetlerimizin görevini bilmeyecek insanımızın ola
cağını zannetmiyorum. O itibarla, bu fedakârane çalışma karşısında, yalnız maaşlarını alan bu grup
ta çalışan Emniyet Teşkilatı mensuplarımızı, hiç olmazsa, yan bir ödemeye destek vermek suretiy
le biraz daha ekonomik yönden desteklemeye ihtiyaç vardır; çünkü, gerek çalışma süreleri itibariy
le gerek çalıştıkları konu itibariyle, yani, riskli bir görev yapmaları dolayısıyla, hayatlarını ortaya 
koymak suretiyle bir görev yapmaktadırlar. Bundan da kaçınmaları mümkün değildir; çünkü, bir 
müsademe esnasında silahlı müsademe yapma yetkisini verdiğimiz polisimizin daha geçtiğimiz 
günlerde 2 şehit verdiğine şahit olduk. Onlara da Allah'tan rahmet diliyorum. 

Tüm toplumsal olayların engellenmesini sağlayan, güvenliğimizi sağlayan, mal ve can em
niyetimizi sağlayan bu insanlarımıza, Yüce Meclisimiz, eğer takdir ederse ki, öyle inanıyorum, 
benim düşünceme aynı şekilde iştirak edeceklerine de inanıyorum; çünkü, geçtiğimiz yıllarda bu 
şekildeki tasarı ve teklifler geldiğinde aynı kanaatleri ortaya koymuşlardır. Tüm personelimizin, 
sağlıkta, tarımda, diğer kesimlerde çalışan insanlarımızın da, tabiî, ihtiyaçları ve sıkıntıları olabilir; 
ancak, özellikle altını çiziyorum ki, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve Türk polisinin -yine ifade ediyo
rum- can emniyeti bahis konusudur -yani, can pazarındadır, canı pahasına görev yapmıştır, bu göre
vi yapmak için de devletle anlaşması vardır; yani, bu göreve talip olmuştur; bunu da peşinen söy
lüyorum; ancak, buna rağmen- hiç olmazsa, sabah evini terk ettiğinde, akşama kadar, çoluğunun 
çocuğunun rızkını temin etme mücadelesiyle ilgili olmayacak kadar moralinin yüksek seviyede ol
ması gerekmektedir. 

İşte, vermiş olduğumuz bu kanun teklifiyle, ola ki, hükümetimize ışık tutalım, ola ki, hüküme
timiz gerekli düzenlemeyi yaptığı takdirde -maaşlarla ilgili düzenlemeyi yapacaktır; ancak, ver
diğim teklif, maaşlarla ilgili değildir- bir defaya mahsus çıkardığımızda, bu kanun teklifimizi gün
deme alıp, daha sonra da, inşallah -eğer, kabul edilirse- teklif gündeme geldiğinde, bir yan ödeme 
olarak, bütçelerde, zaman zaman miktarı belli olan ve zaman zaman da enflasyonun alıp götürmüş 
olduğu o miktarlar kalıcı bir miktar olarak kanunlaşmış olacaktır ve artık, her yıl bütçe kanunların
da bu mesele gündeme gelmeyecektir, otomatik olarak, bu, her yıl devreye girmiş ve çalışmış ola
caktır. Bu bakımdan, önemli bir tekliftir. 
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Bu teklifimin, bir milletvekili olarak, sizin içinizden çıkmış ve bir teklif verme imkânına ve 
yetkisine sahip olan bir milletvekili olarak, çok önemli gördüğüm Emniyet Teşkilâtı mensuplarının, 
gece gündüz demeden, bu gayretlerinin karşılığında böyle bir imkânla desteklenmesinde fayda 
görüyorum. 

Desteğinize ihtiyacım var. 
Bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 
Teşekkür ediyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Köse. 
Başka söz isteği?.. Yok. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 
İkinci önergeyi okutup, işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım: 
10. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 

Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 28.3.1983 Tarih ve 2809 
Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelere Ek ve Geçici Maddeler Eklen
mesine Dair Kanun Teklifinin (2/499) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/270) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
(2/499) esas nolu kanun teklifim komisyonda 45 gün içerisinde görüşülmediği için, İçtüzüğün 

37 nci maddesine göre doğrudan gündeme alınmasını saygılarımla arz ederim. 6.6.2000 
Reşat Doğru 

Tokat 
BAŞKAN - Sayın Doğru, önergeniz üzerinde söz isteminiz var; buyurun. (MHP sıralarından 

alkışlar) 
Süreniz 5 dakika. 

REŞAT DOĞRU (Tokat) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Gaziosmanpaşa Üniversitesine 
bağlı, mühendislik, mimarlık ve güzel sanatlar fakültelerinin kurulmasıyla ilgili kanun teklifimizin, 
Genel Kurulda, İçtüzüğün 37 nci maddesine göre doğrudan gündeme alınmasıyla ilgili söz almış 
bulunuyorum; Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Geçmiş olan Ramazan Bayramınızı ve yeni 
yılınızı candan kutluyor, sağlık ve esenlikler diliyorum. 

Ülkemizde, üniversiteleşme oranı, halen, istenildiği şekilde değildir. Bunun sebebi, lise ve den
gi okulları bitirip üniversiteye gitmek isteyen gençlerimize yeterli kontenjan temin edilememesidir. 
1999-2000 eğitim yılında 1 366 659 öğrenci müracaat etmiş, ancak 262 000 civarında öğrenci 
üniversiteye yerleştirilmiştir. Bu durum, okumak isteyen gençlerimize "imkânlarımız uygun değil, 
sizi üniversiteye alamıyoruz" demektir. Halbuki, sosyal devletin görevlerinin başında, her insana 
öğretim yapma imkânının sağlanması gelir. 

Üniversiteye daha fazla öğrenci almanın iki yolu vardır: Yeni üniversitelerin açılması; ikincisi 
de, eğitim öğretim imkânı uygun üniversitelerde ikinci öğretim yapılmasını sağlarken, ayrıca, yeni 
fakülteler açmaktır. Üniversitelerimizin Anadolu'ya yayılması, her ilde en az bir üniversitenin ol
ması, çözümün en idealidir. 

Şu anda, birçok vilayetimizde, üniversite ve fakülte açılma çalışmaları vardır. Değerli mi İlet -
vekillerimizin bu çalışmalarını candan kutluyor, hepimizin destek vermesi gerektiğine inanıyorum. 
Anadolu'da yeni üniversiteler veya fakülteler açılması, Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük şehir
lerimizdeki çok fazla öğrenci birikimine engel olurken, birçok problemin azalmasına ve Tokat gibi 
Anadolu şehirlerimizin ekonomik, kültürel ve sosyal gelişmesine de katkı sağlamış olacaktır. 
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Bu sayılan sebeplerden dolayı 1992 yılında kurulan Gaziosmanpaşa Üniversitesi, hızla altyapı 
ihtiyaçlarını karşılamıştır. Ziraat ve Fen-Edebiyat Fakültesiyle başlayan üniversite, daha sonra, Zile, 
Erbaa, Niksar, Reşadiye, Almus ve Turhal meslek yüksekokullanyla öğretime devam etmiştir; son
rasında, Eğitim Fakültesi, İktisadî İlimler Fakültesi kurulmuş, tıp fakültesi de kurulma aşamasına 
gelmiştir. Yaklaşık 6 800 öğrenci öğrenim görmektedir. 

Üniversitemiz 1 200 dönümlük arazi üzerinde kurulmuş kampüste, kendi binalarında eğitimine 
devam etmektedir. 

Ayrıca, çeşitli yurtların yanında, 1 500 öğrenci kapasiteli kız-erkek öğrenci yurdu inşaatı da 
devam etmektedir. 

Gaziosmanpaşa Üniversitesinin, mevcut altyapı, eğitim-öğretimle ilgili -fizikî yapıyla ilgili ih
tiyaçları -dershane, laboraruvar gibi- öğrenciyle ilgili yemekhane, kütüphane, barınma, spor tesis
leri gibi- ihtiyaçları büyük ölçüde karşılanmıştır. Üniversitenin bugünkü durumuyla, en az 10 000 
öğrenci okuma imkânına kavuşabilir. Çok sayıda gencimiz üniversiteye girmek isterken, istiyoruz 
ki, müsait olan bu imkânlarımızla daha çok gencimizin üniversiteye girmesine sebep olalım. Bunım 
için Gaziosmanpaşa Üniversitesine yeni fakülteler açılmasını istiyoruz. 

Üniversitemizin mevcut imkânları, mühendislik, mimarlık ve güzel sanatlar fakültelerinin en 
iyi şekilde eğitim ve öğretim yapmasına müsaittir. 

Kampüsteki fen-edebiyat fakültesinin yansı boş durumdadır. Mühendislik mimarlık fakül
tesinin fizikî alan ihtiyacı bu şekilde karşılanabilir. Bu fakülte açıldığı takdirde, dershane, laboraru
var imkânları da mevcuttur. 

Keza, teklif ettiğimiz güzel sanatlar fakültesi için de altyapımız tamamen mevcuttur. 1998 
yılında özel idareye ait çok büyük bir kültür sarayı hizmete girmiştir. Bu binada resim atölyeleri, 
konferans salonları, tiyatro salonları, müzik odaları vardır. Bu bina halen, bayramlarda, tiyatro grup
larının Tokat'a gelmesinde kullanılmaktadır. Bu alan senenin büyük bir kısmında da boş durmak
tadır. Güzel sanatlar fakültesi kurulursa kendi binası bitinceye kadar burada hizmet verilebilir. 

Bu fakültelerin kurulması, fizikî yönden, devletimize hiçbir maliyet getirmeyecektir; fakat, 15 
000-20 000 öğrenci kapasitesine sahip bir üniversite olurken, bin yıllık tarihi bulunan, devlete her 
zaman bağlı olan, fakat, devlet imkânlarından yeterli faydalanmamış bu bölgenin ekonomik, sosyal 
ve kültürel yönden gelişmesine de önemli katkı sağlanmış olacaktır. 

Son yıllarda devamlı geri kalmış, terörden de büyük sıkıntı çekmiş olan Tokat halkı, Yüce 
Meclisten bu desteği görmek istemektedir. Bu desteği Tokat halkından esirgemeyeceğinize inanıyor 
Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Doğru. 
Başka söz isteği?.. Yok. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 
Gündemin "Sözlü Sorular" kısmına geçiyoruz. 

V. - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
1. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Osmanlı'nın 700 üncü kuruluş yıldönümü 

nedeniyle Samsun 'da bir etkinlik yapılmamasının nedenine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/470) ve yazılı soruya çevrilmesi nedeniyle konuşması 
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BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok. 

Bu soru, üç birleşim içinde cevaplandırılamadığından, İçtüzüğün 98 inci maddesinin son fık
rası uyarınca yazılı soruya çevrilecektir ve soru önergesi gündemden çıkarılacaktır. 

Sayın Uzunkaya söz istemişlerdir; soru cevaplandırılamadığı için Sayın Uzunkaya'ya söz 
veriyorum. 

Buyurun Sayın Uzunkaya. 

Süreniz 5 dakika. 
MUSA UZUNKAYA (Samsun) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ben de, bu 2001 yılının 

ilk Meclis celsesinde, yüce milletimize, Aziz Parlamentomuza yeni yılın hayırlar getirmesini; idrak 
ettiğimiz mübarek ramazan ayının ve bayramının, insanlığa barış ve huzur getirmesini temenni ve 
niyazlarımla söze başlıyor ve Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Kültür Bakanımıza, geçen yıl, birinci ayın 14'ünde tevcih ettiğim, Osmanlı Devletinin 
700 üncü kuruluş yıldönümü vesilesiyle Türkiye'de yapılan etkinliklerle alakalı sualime, özellikle 
Samsun İlinde -ki, cumhuriyet döneminin çok önemli bir ilidir, cumhuriyetin oluşumunun mer
kezidir- Bakanlığın yeterli etkinlik yapmamasının nedeni üzerinde kendilerine tevcih ettiğim suale 
tatminkâr bir cevap bugüne kadar alınamamıştır. 

Tabiî, ben, Osmanlıyı burada yâd ederken, Osmanlı ile ilgili etkinliklerin sağlıklı yapılamaması 
konusunda da tereddütlerimi Sayın Bakana yönelttiğim soru önergemdeki "Bakanlığınızca yayın
lanan 'Osmanlı Devletinin 700 üncü Kuruluş Yıldönümü Anma Programı' adlı kitapta yer alan et
kinliklerle tarihte yer almış en geniş ve güçlü imparatorluklardan biri olan Osmanlının Türk Mil
letine yeterince anlatılabildiği kanaatinde misiniz" sualimi burada yinelemek istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, tabiî, bugün, Osmanlıyı anlayabilmek için, ölümünün 64 üncü yılını idrak 
ettiğimiz, az önce Değerli Kültür Bakanımızın yaptığı konuşmayla gruplara düşen konuşma hakkın
da anlatılan istiklal şairimiz, millî şairimiz, Safahat mübdii Mehmet Akif i de iyi anlamak gerekir. 
Akif i anlayamayanların Osmanlıyı anlama sıkıntısı da olacaktır. Dolayısıyla, biz, onu, ölümünün 
64 üncü yılında rahmetle yâd ederken, belki Osmanlıyı anlama konusunda yaşadığımız en önemli 
sıkıntılardan birinin de, Akif i bugün tanıma konusunda akademisyenlerimizin, lise tahsili almış 
gençlerimizin, hatta üniversite mezunu arkadaşlarımızın Âkifin dilini ne kadar anlayıp an
layamadığının da bu Yüce Parlamentoda sorgulanması gerekir. 

Safahat'ı doğru dürüst tanıyamayan, lügatsiz okuyamayan, hatta lügati de sözlük kelimesini 
bulmadan anlayamayan bu nesle, Akif i de, 700 yıllık imparatorluk olan Osmanlıyı da anlatmak ol
dukça zordur. 

Âkifin millî marşımız olarak ilk iki kıtası okunan on kıtalık İstiklal Marşımızı, şurada kaç 
kişinin okuyup anlayabildiğini doğrusu merak ediyorum. 

Değerli konuşmacılar, az önce, Akif ten çok güzel mısralar takdim ettiler. Belki dil konusunda 
onun hassasiyetini anlamak da hepimizin göreviydi. 

Akif, aynı zamanda, Yüce Parlamentonun değerli bir üyesiydi. Hatırlayacaksınız, merhum 
Akif Burdur Mebusu olarak burada bulunduğu bir dönemde, o gün de, zannımca, memurların maaş
larından doğan bir şikâyet üzerine, bir konuşmacı tarafından bu Yüce Meclisin kürsüsünde 
"memureynin maaşlarını artıralım" denildiği bir anda, Akif, merhum, ayağa fırlar ve der ki: 
"Memurin eğer memureyn olsaydı, biz onlara kuş sütüyle bakardık." Biliyorsunuz, Arapçada 
"memureyn" iki memur, "memurin" ise memurlar demektir. 

- 441 -



T.B.M.M. B:38 2 . 1 . 2 0 0 1 0 : 2 

Tabiî, o gün de dili kullanamayan, Kur'an'ı "Le Quran" diye anlatan insanlara da "Kur'an'ı 
Batı'nın diliyle, Fransızın jentaksıyla bize anlatacaklara söyleyecek fazla bir şey yok" diyordu. 

Değerli arkadaşlar, az önce, değerli bir milletvekili arkadaşımız Ayşe Hanım güzel bir mısraını 
okudular: "Bir fenalık görerek yapma desen alnına ta/İniyor hatt-ı celîsiyle Hamit-i tuğra" derken 
de Akif, o dönemde de haksızlıkları görenlerin, haksızlıklara karşı çıkanların ne tür damgalarla 
damgalandıklarını, suçlandıklarını ifade ediyor. O günün en geçerli suçlamalarından birisi olan Sul
tan Hamitçilik suçlamasının yapıldığını, Akif döneminde de görüyoruz. Onun için diyor ki: "Bir 
fenalık görerek yapma desen alnına ta/İniyor hatt-ı celîsiyle Hamit-i tuğra..." 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

MUSA UZUNKAYA (Devamla) - Sözümü bitiriyorum Değerli Başkanım. 

Dolayısıyla, Akif i anlamak, Osmanlıyı anlamaktır. 

Osmanlıyı anlayabilmek için Türkiye Cumhuriyetinin Yüce Parlamentosuna, aziz hükümetine 
ve onun değerli üyelerine düşen en büyük sorumluluk da, ciddî görev de, Osmanlıyı tanırken ve 
tanıtırken, Akif i anlarken ve anlamaya çalışırken, Akif in diline bigâne kalmış, bir asır içerisinde 
âdeta yeni bir dil öğrenmişçesine o dili unutmuş bu nesle Akif i ve Osmanlıyı tanıtacak, o lügati, o 
sözlüğü, o sözleri bu milletin zihnine yeniden nakşedecek, hiç olmazsa öldürmeye, dili katletmeye 
yönelik anlayışlardan kurtaracak bir tarih şuurunu, bir millî şuuru ve bir millet şuurunu millî şaire 
karşı bir saygı nişanesi olarak yâd etmeyi, anlamayı ve yaşatmayı gerekli görüyor, Yüce Heyetinize 
saygılar sunuyorum. (FP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
2. - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, Hizbullah örgütüne ilişkin İçişleri Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/471) ve yazılı soruya çevrilmesi nedeniyle konuşması 
BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak sayın bakan ?..Yok. 
Soru sahibi olarak, buyurun Sayın Ilıcak.(FP sıralarından alkışlar) 

AYŞE NAZLI ILICAK (İstanbul)- Değerli Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; bundan tam bir 
yıl önce, Ocak 2000 yılında, Hizbullahla ilgili bir soru sormuştum. Elbette ki, bu soruların cevabını 
alabilmek için bir yıl beklenince, meselenin güncelliği kaybolmuş oluyor. 

Aslında, şimdi, gündemde banka soygunları var; ama, istersek, Hizbullah ile banka soygunları 
arasında da bir irtibat kurmak mümkün; çünkü, bu banka soygunları, hepimizin de bildiği gibi, ir
tica paranoyasının ardına gizlenerek yapıldı; Hizbullah vahşeti ise, 28 Şubatı meşrulaştırmak üzere 
kullanıldı. Nitekim, o kesimin sözcülerinden değerli gazeteci Ertuğrul Özkök şöyle yazıyordu Hiz
bullah vahşeti ortaya çıkınca: "Türkiye, artık, irticaî terörün bir paranoya olmadığını, gerçek ol
duğunu gördü. 28 Şubatın meşruiyet belgesi bütün kanıtlarıyla halkın önündedir." 

Demek, Hizbullah, 28 Şubatın meşruiyet belgesini oluşturuyordu. Evlerin altından çıkan 
sayısız ceset, tarlalarda birdenbire bitiveren silahlar, hep dindar kitlelere fatura edildi. 

Ben, o dönemde, Sayın İçişleri Bakanına "Hizbullahın devletle ilgisi var mı"diye sordum. Bu, 
sadece benim zihnimde beliren bir soru işareti değildi. Gazetelerde birçok köşe yazarı -işte, Güngör 
Mengi, Zülfü Livaneli, Etyen Mahçupyan; hepsi- şunu diyordu "iti ite kırdırma ilkelliğine dayalı 
asayiş politikasının, artık, tarihin çöplüğüne atılma zamanı gelmiştir." 

Biz, tabiî, bu soruların cevabını, maalesef, bir yıl gecikmeyle de olsa, alamıyoruz. Hizbullaha 
göz yumulmasaydı, yani, ardında bir devlet desteği olmasaydı, herhalde 1998 yılına kadar, Silvan'ın 
Yolaç Köyünde "Şehitlik" adını taşıyan mezarlıkta Hizbullah örgütü mensupları toplanıp, serbest-
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çe, törenlerle ölülerini anmazlardı. Hizbullaha, boşu boşuna, kontrgerillaya atfen "Hizbulkontra" 
denilmiyor o bölgede. 1999'a kadar, nedense, bu örgütün üzerine yürünmedi. Toplumsal tabanı 
bulunmayan ve bulunmadığı, bir anda yerle bir edilmesiyle anlaşılan bu örgütün, Hizbullahın bu 
kadar güçlü hale gelmesi de, zaten, bu kadar silah sahibi olması, cinayetlerini bu kadar yaygın bir 
biçimde işleyebilmesi de, toplumsal tabanı olmamasına rağmen bunları gerçekleştirmesi de, bunun 
ardında bir siyasî manipülasyon olduğunu bize göstermektedir. 

EROL AL (İstanbul) - PKK'yı kim destekledi? 
AYŞE NAZLI ILICAK (Devamla) - Şimdi, şunu diyorum: Bu örgüt bu kadar çabuk çöktüğüne 

göre, keşke, tanklar, o dönemde Sincan'a yürüyeceğine Hizbullahın üzerine yürüseydi, bu kadar 
vakit kaybedilmeseydi; o zaman, belki, birçok canı kurtarmış olurduk. 

Ben, Sayın Tantan'a şunu sordum: "Türkiye'de, yıllar itibariyle kaçırılan, kaybolan, ölüsü bulu
nan veya bulunmayan kaç faili meçhul cinayet işlenmiştir?" Hâlâ bunun cevabını alamadık. Eğer, 
biz, bir temiz toplum olmaya gayret sarf ediyorsak, sadece soygunların üzerine değil, aynı zaman
da kanın üzerine de gitmemiz lazım, kanı da temizlememiz lazım. 

Ne yazık ki, bir sayın bakan aradan bir yıl geçtikten sonra dahi burada bulunmuyor; ama, bir 
yıl içinde bizim sözlü sorumuza üç kere sıra geliyor, ancak ve ancak, 5 dakika konuşma hakkına 
sahibiz. Şimdi, milletimizin fertlerinin arasına girdiğimizde, vatandaşların arasına girdiğimizde bize 
diyorlar ki, şu soruyu sor, şu meseleyi Meclis gündemine getir, şunun hesabım iktidara sor; ama, 
muhalefetin fevkalade sınırlı yetkileri var; Sayın Bakan bulunmayacak da, bize, bir yıl sonunda an
cak 5 dakikalık bir hak düşecek kürsüden konuşabilmek için. 

Şimdi, ben şuna inanıyorum ki; Hizbullahla ilgili birçok soru işareti var zihinlerde. Hizbullah 
örgütü, bu kadar büyük cinayetleri işleyen bu örgüt, birdenbire nasıl çöküverdi? Acaba, bunun ar
kasında kimlerin eli vardı? Evet, Sayın Bakan, gelecek, bize, bir yazılı cevap verecek belki bir yıl 
sonra; ama, gönül isterdi ki, bu Meclis çatısı altında, bu camiada, televizyondan canlı yayın yapılır
ken, zihinlerdeki bu som işaretleri aydınlanabilsin; ama, maalesef, böyle bir fırsatı elde 
edemediğimizi ifade eder, hepinizi saygıyla selamlarım. (FP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Ilıcak. 
Bu önerge de, üç birleşim içinde cevaplandırılamadığından, İçtüzüğün 98 inci maddesinin son 

fıkrası uyarınca yazılı soruya dönüştürülecektir; önerge gündemden çıkarılmıştır. 
3. — istanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcah'ın, Hizbullah örgütüne karşı yapılan operasyonlara 

ve faili meçhul cinayetlere ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/472) ve yazılı somya 
çevrilmesi nedeniyle konuşması 

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok. 
Sayın Ilıcak, söz isteğiniz var. 
AYŞE NAZLI ILICAK (İstanbul) • Evet efendim. 
BAŞKAN - Buyurun. (FP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 5 dakika. 
AYŞE NAZLI ILICAK (İstanbul) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; biraz önceki 

konuşmamı şöyle tamamladım: Yani, hukukun üstünlüğünü eğer biz sağlayamazsak, soygunlann 
da, cinayetlerin de önünü kesemeyiz. Tabiî ki, konumuz, Hizbullahla ilgili; Hizbullah demek, kıs
men, devlet terörü demek. Hukukim üstünlüğünün sağlanmadığı ülkelerde, devlet terörü görünür. 
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EROL AL (İstanbul) - Ne demek istiyor?!. 

AYŞE NAZLI ILICAK (Devamla) - Hukukun üstünlüğünün sağlanamadığı ülkelerde, sadece 
devlet terörü... 

EROL AL (İstanbul) - Sayın Başkan, devlet terörü ne demek?! 
AYŞE NAZLI ILICAK (Devamla) - ...sadece Hizbullah gibi, Hizbulkontra gibi... 
BAŞKAN - Açıklıyor efendim, buyurun dinleyin. 
EROL AL (İstanbul) - Neyi açıklayacak efendim; Hizbullahla, devlet terörü ne demek?! 

BÜLENT ARINÇ (Manisa) - Müdahale etmeyin!.. 
AYŞE NAZLI ILICAK (Devamla) - Şimdi, efendim, tabiî... 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, dinlerseniz, Sayın Ilıcak açıklıyor, ondan sonra konuşma 

hakkı var. 
EROL AL (İstanbul) - Aynı dönemde burada sayın bakanlar var... 
ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye) - Demokrasi var, herkes istediğini konuşur. 
BAŞKAN - Sayın Al, oturur musunuz... 
EROL AL (İstanbul) - İçişleri Bakanlığı yapmış birisi var. 
BAŞKAN - Sayın Al, siz oturur musunuz... 
AYŞE NAZLI ILICAK (Devamla) - Beyefendi, şimdi, tabiî, biz... 
BAŞKAN - Sayın Al, oturur musunuz; konuşmacı... 
AYŞE NAZLI ILICAK (Devamla) - Evet, konuşmamda, bakın, yani burada... 
BAŞKAN - Sayın Al, oturur musunuz... Müdahale etmeyiniz... 

AYŞE NAZLI ILICAK (Devamla) - Sayın Başkan, bir yıl bekledim, 5 dakika konuşuyorum... 
MURAT AKIN (Aksaray) - Sana ne oluyor... Otur yerine?! 
EROL AL (İstanbul) - Ne demek otur yerine! 
BAŞKAN - Sayın Al, oturur musunuz... 

AYŞE NAZLI ILICAK (Devamla) - ...lütfen insaf edin, herkes, burada... 
EROL AL (İstanbul) - "Hizbullah terörü devlet terörüdür" ne demektir efendim?! Burada res

men hakaret ediyor... 
BAŞKAN - Sayın Al, oturur musunuz... 

AYŞE NAZLI ILICAK (Devamla) - ...bu hür kürsüde düşüncelerini ifade etmekte serbesttir. 

EROL AL (İstanbul) - Ne serbesttir efendim?!. 

BAŞKAN - Sayın Al, oturur musunuz... 
AYŞE NAZLI ILICAK (Devamla) - Bakın, bu düşünceleri, sizin partinizden birçok kişi pay

laşıyor, kamuoyunda birçok kişi paylaşıyor; bu sıralarda oturan özellikle güneydoğulu milletvekil
leri, Hizbullahın arkasında devletin elinin olduğu düşüncesini paylaşıyor. 

EROL AL (İstanbul) - O sizin düşünceniz... 
AYŞE NAZLI ILICAK (Devamla) - Ben, bunu, tümüyle devlet yaptı demiyorum; ama, ya göz 

yumdu ya destek verdi. Hizbullahın arkasında... Nitekim, oranın yöre halkı, Hizbullah örgütüne 
Hizbulkontra diyordu. O bakımdan, bu meselenin altını çizmekte fayda var, Hizbullah, PKK 
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örgütüne karşı kullanılmış bir yapılanmadır. Bu, aynı zamanda, Türkiye Büyük Millet Meclisi Faili 
Meçhul Cinayetleri Araştırma Komisyonu raporuna da geçmiş bir gerçektir; yani, resmî belgelerde 
yer alan bir gerçektir. 

Şimdi, hukukun üstünlüğüne saygı duyulmayan ülkelerde... Bakın, kanun hâkimiyeti demiyo
rum; çünkü, zaman zaman öyle kanunlar olur ki, hukukun üstünlüğüne, evrensel değerlere önem 
vermez, ben, hukukun üstünlüğünü söylüyorum. Hukukun üstünlüğünün sağlanmadığı ülkelerde, 
işte, böyle acayip, ne olduğu belli olmayan örgütler ortaya çıkar, andıçlar ortaya çıkar ve bazı güç
ler, kendi milletine karşı psikolojik harekat yürütürler andıçlar adı altında ve iftiralar atarlar. 

Şimdi, Zeytindağı'nda, Falif Rıfkı Atay'ın bir anısı geldi aklıma: Falih Rıfkı Atay, İttihad ve 
Terakkiden Cemal Paşayla birlikte... Cemal Paşa, yaverine emrediyor, kanun geliyor... "Kanunu 
getirdim, bir emir buyurmuştunuz; elimizdeki kanun sarihtir, bu mesele halledilemez, kanun buna 
engel" diyor yaveri. Cemal Paşa, hemen bir müsvedde kâğıdına yazarak "şu numaralı kanunu, der
hal bu şekilde değiştirerek, bana, metnini, müstacel telgrafla bildiriniz" diye kanun sipariş ediyor. 
Falih Rıfkı diyor ki "bir kumaş bile bu kadar kolay sipariş verilemezdi." Hepimiz, Enver Paşanın 
"yok kanun, yap kanun" sözünü hatırlıyoruz; yani, yaparım olur, bozarım olmaz; kanun bana engel 
olursa, ben, o kanunu değiştiririm. 

Tabiî ki, hukukun üstünlüğüne saygı duyulan ülkelerde, yap kanun, boz kanun uygulamasına 
rastlanmaz. Biz, bugün, aynı uygulamayı, maalesef, görüyoruz. İşte, vakıf üniversitelerine orman 
arazisi tahsis etmek ve Danıştay önündeki engelleri kaldırmak için, sabahlara kadar çalışarak bura
da kanun geçirdik. Medya patronlarına ihale verebilmek için RTÜK Kanununu değiştirmek amacıy
la, komisyonlarda saatlerce çalıştık. Biz, bugünlere, ülkemiz bugüne -yani, memnun olmayarak 
söylüyorum bugünü- aile fotoğraflarındaki şahısları koruyarak geldi. İrtica feryatlarının ardına sığı
narak devleti soydurduk. 

Bakın, elimde bir belge var: 23 Eylül 1998'de, trona madenini işletme hakkı Kamuran Çörtük'e 
verilmiş. Fizibilite ve yatırım çalışmaları karşılığı bilabedel verilmiş. Bugüne kadar oraya yapılan 
yatırım, sadece, 3,5 milyon dolar. Buna mukabil, Aralık 2000 yılında, yani bir ay önce, Kamuran 
Çörtük, Eti Soda'daki, yani, trona madenini işleten firmadır ki... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
AYŞE NAZLI ILICAK (Devamla)- Müsaade ederseniz Sayın Başkan; çünkü, burada vakit 

kaybettim... 
BAŞKAN- Sayın Ilıcak, biraz önceki ifadenizde, devleti teröristlikle suçladınız; bu, tutanak

lara yakışmıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti terörist bir devlet değildir. Acaba, kastınız o muydu, 
değil miydi; öncelikle, o hususu da açıklamak suretiyle 1 dakikalık süre veriyorum. 

Buyurun efendim. 
AYŞE NAZLI ILICAK (Devamla)- Teşekkür ederim. 
Ben, Hizbullah Örgütünün ardında devletteki bazı kimselerin himayesi olduğunu kastetmek is

tedim; böyle bir izlenim var. Nitekim, bu izlenimi düzeltmek üzere, Sayın Bakanımıza, İçişleri 
Bakanımıza soru tevcih etmiştim. Eğer, burayı teşrif edip, bizi aydınlatsalardı, böyle konuşmalara 
da belki gerek kalmayabilirdi. 

Şimdi, tekrar trona madenine gelmek istiyorum. 
Kamuran Çörtük bir ay önce, Aralık 2000'de, bu Eti Soda'daki hisselerini bir yıl için Vakıflar 

Bankasına verdi. Bu hisselerini Vakıflar Bankasına bir yıl için vermesinin karşılığında da 14 milyon 
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dolar aldı. Bu nasıl oluyor?! Bu belgeleri, Fazilet Partisi Konya Milletvekili Sayın Teoman Rıza 
Güneri'den aldım, kendisi de bir soru önergesiyle konuyu Meclisin gündemine taşımaktadır. Yani, 
Hizbullah da, aslında, devlet soygunları da, hukukun üstünlüğünün sağlanmadığı ülkelerde göze 
çarpmaktadır. 

Hepinize saygılar sunarım efendim. (FP ve DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Ilıcak. 
DEVLET BAKANI MEHMET KEÇECİLER (Konya) - Sayın Başkan, Hükümetimize çok 

büyük bir sataşma söz konusudur; zabıtlara geçmesi için söz istiyorum. 
BAŞKAN - Bir dakikanızı rica edeyim efendim, biraz sonra size söz vereceğim. 
Bu önerge de, üç birleşim içinde cevaplandırılamadığından, İçtüzüğün 98 inci maddesinin son 

fıkrası uyarınca yazılı soruya çevrilecektir ve önerge gündemden çıkarılmıştır. 
Buyurun Sayın Bakanım. (ANAP, DSP ve MHP sıralarından alkışlar) 

VI. - AÇIKLAMALAR VE SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 
/. - Devlet Bakanı Mehmet Keçeciler'in, İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, konuş

masında, hükümete sataşması nedeniyle konuşması 
DEVLET BAKANI MEHMET KEÇECİLER (Konya) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli 

üyeleri; İstanbul Milletvekili Sayın Nazlı Ilıcak'ın biraz evvel yapmış olduğu konuşmaya teknik 
manada cevap verecek değilim; yani, kaç faili meçhul olay olmuştur, kaç faili meçhul olay vardır, 
bunun cevabını İçişleri Bakanımız verecek; ama, Sayın Nazlı Ilıcak'ın konuşması, dinleyenlerin zih
ninde birtakım karışıklıklara, teşevvüşe yol açabilecek nitelikte görülmüştür hükümetimiz açısın
dan. Sayın Nazlı Ilıcak'ın beyanlarından "Hizbullah'ın arkasında acaba devletin eli mi var?" gibi bir
takım sualler ortaya çıkmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, hukukun üstünlüğü esası içerisinde 
hareket eden bir devlettir. Hiçbir Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, böyle eli kanlı bir terör örgütüy
le berabere olmaz, olmamıştır ve olmayacaktır. (ANAP, DSP ve MHP sıralarından alkışlar) 

Evet, devletimizle milletimizin arasını açmak isteyen ve bu manada birtakım yabancı güçlerin 
oyununa gelen insanlarımız, maalesef, vardır. Ben Sayın Nazlı Ilıcak'ı tenzih ederim; ama, unut
mayınız ki, bu memleketi zaafa uğratmak isteyen, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ordusuyla, mil
letiyle, güvenlik güçleriyle milletin arasını açmak isteyen şer kuvvetler vardır, bu tür konuşmalar, 
ancak onlara yardım eder, onlara destek olur. (ANAP, DSP ve MHP sıralarından alkışlar) Hiçbir 
şekil ve surette, Hizbullah terör örgütünün arkasında devletin hiçbir gücü yoktur, hiçbir gücü ola
maz. Bunu ispat etmelisiniz, böyle konuşamazsınız, hakkınız yok; belgeniz varsa, bilginiz varsa 
getirin, üzerine gidelim hükümet olarak. 

AYŞE NAZLI ILICAK (İstanbul) - Peki, Susurluk neydi beyefendi?.. Susurluk'u niye araştır
mıyorsunuz? 

BAŞKAN - Sayın Ilıcak, lütfen... 
DEVLET BAKANI MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Şiddetle reddederim, şiddetle red

dederim. Hiçbir şekil ve surette Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, böyle eli kanlı bir terör örgütüy
le bağlantısı yoktur, bağlantısı olamaz; bağlantısı olduğunu iddia eden varsa, belgesini getirsin, koy
sun bu kürsüye. Şiddetle reddediyorum devlet olarak. 

Hepinize saygılar sunarım. (ANAP, DSP, VE MHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Keçeciler. 
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BÜLENT ARINÇ (Manisa) - Sayın Başkan, müsaade eder misiniz efendim. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Annç. 

BÜLENT ARINÇ (Manisa) - Bir milletvekilimiz, bir yıl içerisinde sözlü sorusunun cevaplan
dırılmadığı sebebiyle bir konuşma yapıyor. Bu konuşmaya, yerinden, hiç de yetkisi olmadığı halde, 
ön sırayı işgal etmiş bir arkadaşımız karşılık veriyor. (FP sıralarından "duyamıyomz, mikrofonu 
açın" sesleri) 

BAŞKAN - Meramını izah etsin arkadaşlar, dinliyorum ben Grup Başkanvekilini. Siz buyurun 
Sayın Annç. 

BÜLENT ARINÇ (Manisa) - Hakkım yok mu efendim?.. 

ŞEREF MALKOÇ (Trabzon) - Biz duyamıyoruz Sayın Başkan. 
BÜLENT ARINÇ (Manisa) - Ben bir açıklama yapmak istiyorum. 
BAŞKAN - Hayır, itirazınız niye? Onu söyleyin bana. 
BÜLENT ARINÇ (Manisa) - Sayın Başkan, bir milletvekilimiz, bir yıl içerisinde sözlü sorusu 

cevaplandırılmadığı için, mikrofondan konuştu. Bir değerli arkadaşımız bu konuşmayı haz
medemedi, bulunduğu yerden sataştı ve karşılık verdi. 

EROL AL (İstanbul) - Ben sataşmadım. (FP sıralarından gürültüler) 
ALİ OĞUZ (İstanbul) - Ne yaptın ya?.. 
BAŞKAN - Bir dakika efendim... 
BÜLENT ARINÇ (Manisa) - Müsaade eder misiniz... 
Daha sonra, Sayın Bakan hükümet adına Sayın Ilıcak'ın konuşmasına cevap verdi. Bir somya, 

İçişleri Bakanı bir yıl içerisinde cevap vermiyor; ama, sayın arkadaşımız konuştuktan sonra, bun
dan fevkalade duygulanan bir Sayın Bakan bu konuşmaya cevap veriyor. İşin tersliğini fark etmiyor 
musunuz? Bir yıldır bu ülkede İçişleri Bakam yok mudur ki, bu som önergesine cevap vermiyor; 
bu birincisi. 

İkincisi; basılı gündemin 94 üncü sırasında, Hizbullah örgütünün terör olaylarıyla tüm bağlan
tılarının incelenip, ortaya çıkanlması amacıyla Fazilet Partisi Gmbu adına verdiğimiz bir Meclis 
araştırması önergesi var. 

Türkiye'de herkes biliyor ve konuşuyor ki, Hizbullah örgütünün devletin içindeki birtakım 
kurum ve kişilerle ilişkisi olmuş olabilir, gözlerimizi kapatmayalım, kulaklanmızı tıkamayalım. 

Bunun araştınlması Meclisin görevidir. Sayın arkadaşımız bu konuda hassasiyet gösteriyorsa -
Sayın Bakan da dahil olmak üzere- en öncelikle bu önergeyi ele alalım ve Hizbullah gibi bir cinayet 
örgütünün nerelerle bağlantısı varsa burada konuşalım ve bunu gündeme getirelim. 

Saygılar sunuyorum. (FP ve DYP sıralanndan alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Annç, siz de müşahede ettiniz ki, müdahale eden arkadaşlan uyarma göre

vimi yaptım; bu konuda hiçbir tereddüt yok. O nedenle, yapabileceğimiz fazla bir şey de yok. 
Teşekkür ederim. 

V. - SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI (Devam) 
4. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya 'mn, PKK terörüne ilişkin Başbakandan sözlü soru 

önergesi (6/476) 
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BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak sayın bakan?..Yok. 

Soru ertelenmiştir. 

5. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya 'nın, kayıp işadamlarına ve Zehra Vakfı Genel Baş
kanının kaçırılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/478) 

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok. 

Soru ertelenmiştir. 

6. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Bilim Araştırma Vakfında gerçekleştirilen 
operasyona ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/480) 

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?., yok. 

MUSA UZUNKAYA (Samsun) - Bir yıldır sorularımıza cevap vermiyorsunuz; ondan sonra da 
kalkıp burada bakanlar olarak feveran ediyorsunuz! Zamanında gelip cevap verin, bir yıldır soruyoruz, 
cevap vermiyorsunuz; ondan sonra kalkıp burada heyecanlarınızın esiri oluyorsunuz! 

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

Sayın Uzunkaya, hiddetlenmenize gerek yok; ben, burada İçtüzüğü uyguluyorum. İçtüzük 
gereği de burada 12 dakika konuştunuz, hakkınızı kullanıyorsunuz. 

MUSA UZUNKAYA (Samsun) - Sayın Başkan, Sayın Bakan böyle cevap vereceğine kalkıp 
da sorulara cevap verseydi; nerede İçişleri Bakanı? 

7. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya 'nın, Erzincan-Kemaliye-Gözaydın Köyü sulama 
göleti projesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/481) 

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok. 

Soru ertelenmiştir. 
8. - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu 'nun, Marmara Birlik tarafından yapılan zeytin 

alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/482) 
BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok. 

Soru ertelenmiştir. 

9. - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu 'nun, meslek lisesi ve açıköğretim liselerinden genel 
liselere geçiş hakkının verilmemesinin nedenine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önerge
si (6/483) 

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok. 

Soru ertelenmiştir. 
Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, deprem nedeniyle Bursa İlindeki belediyelere 

yapılacak yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine 
başlayacağız; ancak, daha önce burada okuttuğum bir önergeyle, Bayındırlık ve İskân Bakanımız 
Sayın Koray Aydın'm, gündemin 10, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 44, 47, 48, 64, 68, 69, 77, 85, 87, 89, 
90, 91, 98 ve 100 üncü sıralarındaki soru önergelerini birlikte cevaplayacağına ilişkin konuyu bil
gilerinize sunmuştum. 

Şimdi, bu soruların tamamını okuttuktan sonra, Sayın Koray Aydın'a, soruları ayrı ayrı cevap
landırmak üzere söz vereceğim. 
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10.- Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, deprem nedeniyle Bursa İlindeki belediyelere 
yapılacak yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/484) ve 
Bayındırlık ve İskân Bakanı Koray Aydın 'in cevabı 

11.- Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, Bursa-Orhangazi-Yeniköy Beldesi yoluna ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/497) ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Koray 
Aydın 'in cevabı 

12.- Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, Ankara-Haymana-Konya karayoluna ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/502) ve Bayındırlık ve İskân Bakam Koray 
Aydın'ın cevabı 

13.- Ankara Milletvekili M.Zeki Çelik'in, Ankara-Balâ karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/503) ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Koray Aydın'ın cevabı 

14.- Ankara Milletvekili M.Zeki Çelik'in, Haymana-Polatlt karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/504) ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Koray Aydın'ın cevabı 

15.- Ankara Milletvekili M.Zeki Çelik'in, Ankara-Esenboğa Havaalanı yoluna ilişkin Bayındır
lık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/505) ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Koray Aydın 'in 
cevabı 

16.- Ankara Milletvekili M.Zeki Çelik'in, Ankara-Şereflikoçhisar karayoluna ilişkin Bayındır
lık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/506) ve Bayındırlık ve İskân Bakam Koray Aydın 'in 
cevabı 

17.- Mardin Milletvekili Veysi Şahin'in, Midyat kanalizasyon projesine ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/522) ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Koray Aydın'ın cevabı 

18.- Mardin Milletvekili Veysi Şahin'in, mühendis ve mimarların sorunlarına ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/523) ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Koray Aydın'ın 
cevabı 

19.- Karabük Milletvekili Mustafa Eren'in, Karabük İlindeki belediyelerin afet yardımı kap
samından çıkarılmasının nedenine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/541) ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Koray Aydın'ın cevabı 

20.-Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, İznik-Osmangazi karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/545) ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Koray Aydın'ın cevabı 

21.- Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, Keles-Antalya karayolu projesine ilişkin Bayındırlık ve 
iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/546) ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Koray Aydın'ın cevabı 

22.- Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, il, ilçe ve belde belediyeleri gelir payı çarpım kat
sayılarının nasıl belirlendiğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/556) 
ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Koray Aydın'ın cevabı 

23.- Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Karakocan İlçesinin yoluna ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/566) ve Bayındırlık ve İskân Bakam Koray 
Aydın'ın cevabı 

24.- Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Kovancılar İlçesinin kanalizasyon soru
nuna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/568) ve Bayındırlık ve İskân 
Bakam Koray Aydın'ın cevabı 

25. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Kovancılar İlçesinin içmesuyu sorununa 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/570) ve Bayındırlık ve İskân Bakanı 
Koray Aydın'ın cevabı 
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26.- Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Kovancılar İlçesinin karayoluna ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/571) ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Koray 
Aydın'ın cevabı 

27.- Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Kovancılar Belediyesinin hizmet binası 
ihtiyacına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/572) ve Bayındırlık ve 
İskân Bakanı Koray Aydın'ın cevabı 

28.- Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Alacakaya, Ancak karayoluna ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/579) ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Koray 
Aydın'ın cevabı 

29.- Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Palu- Gökdere - Bingöl karayolu proje
sine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/581) ve Bayındırlık ve İskân 
Bakanı Koray Aydın'ın cevabı 

BAŞKAN - Gündemin 10 uncu sırasındaki sorudan başlayarak okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Koray Aydın tarafından sözlü olarak 

cevaplandırılmasını arz ederim. 19.1.2000 

Ahmet Sünnetçioğlu 

Bursa 

1 - Depremden zarar gören iller arasında yer alan ancak tabiî afet nedeniyle gelir kaybı ve 
altyapı hasarına uğrayan belediyelere yapılacak yardım listesinde yer almayan Gürsu, Gemlik, 
Küçükkumla, İznik, Elbeyli, Mudanya, Görükle, Orhangazi, Çakırlı, Yeniköy Belediyeleri dışında, 
diğer Bursa belediyelerine de yardım etmeyi düşünüyor musunuz? 

2 - Bu yardımların ölçüsü ve kriterleri nedir? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun, sözlü olarak Bayındırlık Bakanı Sayın Koray Aydın tarafından cevap

landırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 

Faruk Çelik 

Bursa 

Bursa İli, Orhangazi İlçesinin 6 000 nüfuslu Yeniköy beldesinin ilçesi ile olan bağlantısını 
sağlayan yolda, cumhuriyet tarihinden bu yana genişletme çalışması yapılmamıştır. 6 kilometrelik 
uzunluğu olan bu yolu ne zaman genişletmeyi düşünüyorsunuz? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorulardan oluşan soru önergemin Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Koray Aydın 

tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını delaletlerinize arz ederim. 
M. Zeki Çelik 

Ankara 

1 - Orta Anadoluda Önemli bir sosyal ve ticarî bağlantı yolu sayılan Ankara-Haymana-Konya 
karayolu bağlantısının daha aktif ve işler hale getirilmesi maksadıyla Bakanlığınızca yapılan her
hangi bir çalışma var mıdır? 
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2 - Aynı zamanda Ankara-Konya ve Afyon illeri arasında alternatif bir ulaşım sağlayan bu 
yolun iyileştirilmesi düşünülüyor mu? Bakanlığınızca bu yolun bakım ve onarımı için 2000 yılı büt
çesinde ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorulardan oluşan soru önergemin Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Koray Aydın 
tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını delaletlerinize arz ederim. 

M. Zeki Çelik 
Ankara 

1 - Oldukça eski bir yol olan ve çok zor şartlarda ulaşım sağlanan Ankara-Balâ karayolunun 
yeniden yapılmasına ilişkin önceki dönemlerde hazırlanan projenin bugünkü durumu nedir? 

2 - Ankara-Balâ karayolu projesi Bakanlığınızın 2000 yılı yatırım programında var mıdır? 
Bakanlığınızca bu yolun iyileştirilmesi için 2000 yılı bütçesinden ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorulardan oluşan soru önergemin Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Koray Aydın 
tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını delaletlerinize arz ederim. 26.1.2000 

M. Zeki Çelik 
Ankara 

1- Tek şerit üzerinde ulaşım sağlanan, oldukça yetersiz, dar ve virajlı bir yol olan Haymana-
Polatlı karayolunun bakım, onarım ve genişletilmesi için Karayolları Genel Müdürlüğünce herhan
gi bir çalışma yapılacak mıdır? 

2- Bu yolun genişletilmesiyle ilgili Bakanlığınızca programlanmış bir çalışma var mıdır? Geç
miş yıllarda bu yolun yenilenmesiyle ilgili olarak hazırlanan proje hangi safhadadır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorulardan oluşan soru önergemin Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Koray Aydın 

tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını delaletlerinize arz ederim. 26.1.2000 

M. Zeki Çelik 
Ankara 

1- Ankara-Esenboğa Havaalanı yolunda, yolun durumuna bağlı olarak oluşan kazalarda, başta 
çok değerli bir milletvekilimiz olmak üzere, sık sık can ve mal kaybı meydana geliyor. Bu kazalar 
sebebiyle Karayolları Genel Müdürlüğünden Ankara-Esenboğa yolunun durumuyla ilgili görüş
lerini aldınız mı? 

2- Ankara-Esenboğa Havaalanı yolunun yeniden düzenlenmesi ya da yeni bir yolun yapılması 
konusunda Bakanlığınızca başlatılan herhangi bir girişim var mı? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorulardan oluşan soru önergemin Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Koray Aydın 
tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını delaletlerinize arz ederim. 26.1.2000 

M. Zeki Çelik 
Ankara 

1- Marmara ve Orta Anadoluyu Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadoluya bağlayan ve oldukça 
yoğun bir trafik akışına sahip olan Ankara-Şereflikoçhisar yolunda, ulaşımın gidiş-dönüş tek şerit
ten sağlanıyor olması sizce yeterli midir? 
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2- Yoğun trafik ve ağır vasıta geçişleri nedeniyle bu yolun büyük bir bölümünde çökmeler ol
duğundan, Karayolları Genel Müdürlüğü 2000 yılında bu yolun bakım ve onarımını yapacak mıdır? 
Bunun için ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

3- Bakanlığınızca Ankara-Şereflikoçhisar karayolunun çift şerit haline getirilmesi için başlatıl
mış bir proje var mıdır, varsa bu proje hangi safhadadır? Bu proje 2000 yılı yatırım programına alın
mış mıdır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Koray Aydtn'ın aşağıdaki soruyu sözlü olarak cevaplandır
ması için gereğini arz ederim. 

Veysi Şahin 
Mardin 

Yıllardır yatırım programında olan Midyat Kanalizasyon Projesi, 2000 yılında Bakanlığınızın 
ihale edeceği işler arasında var mıdır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Koray Aydın'ın, aşağıdaki soruyu sözlü olarak cevaplandır

ması için gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Veysi Şahin 

Mardin 
Ülkemizin yatırım, üretim, sanayileşme ve kalkınmasının en temel unsuru olan mimar ve 

mühendislerin ekonomik ve sosyal durumları, özellikle son yıllarda üretim sürecindeki konum
larına, üstlendikleri sorumluluklara ve sahip oldukları eğitime uymayan bir düzeye getirilmiştir. 

1993 yılında, o günün koşullarında bile çok düşük seviyede bulunan ve ortalama 730 dolar olan 
mühendis, mimar, şehir plancıları, bugün 450 dolar bir ücret almaktadırlar. 

Bu meslek gruplarının ekonomik sorunlarının artık geciktirilmeden çözülmesi zorunlu bir hal 
almıştır. 

Bakanlığınıza bağlı yatırımcı kuruluşların mühendis ve mimarlarının Türkiye'nin kalkınması 
ve gelişmesi için yaptıkları çok değerli eserler ortadadır. 

Hal böyle iken, Bakanlığınıza bağlı kuruluşlarda çalışan mühendis ve mimarların ekonomik 
durumlarını düzeltecek Bakanlığınızın yaptığı bir çalışma var mıdır? Bakanlığınıza bağlı yatırımcı 
kuruluşlarda çalışan mühendis ve mimarların durumlarında herhangi bir ilave iyileştirme 
düşünülüyor mu? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Koray Aydın tarafından sözlü olarak 
cevaplandırılması hususunda delaletlerinizi arz ederim. 24.2.2000 

Mustafa Eren 
Karabük 

Soru: Geçtiğimiz yıl meydana gelen ve milletçe büyük üzüntü duyduğumuz deprem felaketi 
sonrasında Karabük İli "depremden etkilenen iller kapsamına" alınmış iken, Bakanlar Kurulunun 
tabiî afet nedeniyle gelir kaybı ve altyapı hasarına uğrayan belediyelere yardım kapsamı listesinden 
neden çıkarılmıştır? Çıkarma sebebi, Karabük il ve ilçelerinin belediye başkanlarının muhalefete 
mensup partilerden olması mıdır? 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Koray Aydın tarafından sözlü olarak 

cevaplandırılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

Faruk Çelik 
Bursa 

Önemli bir ticaret potansiyeli olan İznik İlçemizi, Orhangazi, dolayısıyla Yalova'ya bağlayan 
İznik-Osmangazi Karayolu, çok dar ve mevcut trafik yoğunluğuna cevap verememektedir. Bu 
nedenle, çok sayıda trafik kazası meydana gelmektedir. 

1) Söz konusu karayolunu genişletmek için Bakanlığınız bünyesinde bir çalışma var mıdır? 
2) Söz konusu karayolu için bir çalışma yoksa ne zaman başlatmayı düşünüyorsunuz? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın, Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Koray Aydın tarafından sözlü olarak 

cevaplandırılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

Faruk Çelik 
Bursa 

Bursa'nın Keleş İlçesini, Tunçbilek, Tavşanlı hattından Antalya'ya bağlayan karayolu, 1987 
yılından beri gündemdedir ve projesi de yapılmıştır. Yapımı bittiğinde ise Keles-Antalya bağlan
tısını 150 km kısaltacaktır. 

l)Söz konusu karayolu yatırım programına ne zaman alınacaktır? 
2)Söz konusu karayolunun ihalesi ne zaman yapılacaktır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın, Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Koray Aydın tarafından sözlü olarak 

cevaplandırılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

Fanık Çelik 
Bursa 

1)18 Ağustos 1999 Mamıara depreminden sonra ortaya çıkan acıların bir nebze de olsa hafifletilmesi 
için bir kısım il, ilçe ve beldeler için gelir payı çarpım katsayısı belirlenmiştir. Bu katsayı belir
lenirken hangi kriterler kullanılmıştır? 

2) İznik Gölü çevresindeki beldelerimizden Boyalıca Beldesi için gelir payı çarpım katsayısı 
belirlenmezken, yaklaşık olarak 8 km ilerideki Çakırlı Beldesi için gelir payı çarpım katsayısı nasıl 
1,37 olarak, 10 km ilerideki Yeni Köy Beldesi için gelir payı çarpım katsayısı nasıl 1,23 olarak 
belirlenmiştir? 

3) İl, ilçe ve beldelerin çarpım katsayısı belirlenirken, belediye başkanlarının siyasî tercihleri 
mi özellikle dikkate alınmaktadır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki somlarımın, Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Koray Aydın tarafından sözlü olarak 

cevaplandırılmasını arz ederim. 
Ahmet Cemil Tunç 

Elazığ 
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Karakocan, hızla büyüyen bir ilçemiz. İlçemiz giriş ve çıkışı dar ve tek şerit olduğu için zaman 
zaman kazalara sebep olmakta, ayrıca, estetik açısından da bir ilçenin giriş ve çıkışına yakışmamak-
tadır. 

1- Acaba bu yolu, bölünmüş yol olarak genişletmeyi düşünüyor musunuz? 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Koray Aydın tarafından sözlü olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

Ahmet Cemil Tunç 
Elazığ 

Kovancılar, hızla gelişen, büyüyen, çevreden çok büyük oranda göç alan Elazığ'ın en büyük il
çesidir. 1997 yılında kanalizasyon çalışmaları başlamış, ancak bugüne kadar bir mesafe 
alınamamıştır. Kanalizasyon olmadığı için, hem sağlık hem temizlik hem de çevre sorunları 
yaşamaktadır. Kanalizasyon probleminin bitirilebilmesi için; 

1 - Kanalizasyonun bitirilmesi için gerekli ödeneği temin edebilecek misiniz? 

2- Bitirilmesi için ne kadar ödeneğe ihtiyaç var? 

3- Kovancılar'ın kanalizasyon çalışmaları ne zaman bitecek? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Koray Aydın tarafından sözlü olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

Ahmet Cemil Tunç 
Elazığ 

Elazığ İli Kovancılar İlçesinin içmesuyu yetersiz, su sıkıntısı çekiliyor, belediye kaynakları 
yetmiyor. 

1- Kovancılar'ın içmesuyu ihtiyacını gidermek için bir çalışmanız var mı? 
2- Varsa hangi safhadadır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Koray Aydın tarafından sözlü olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

Ahmet Cemil Tunç 
Elazığ 

Elazığ-Bingöl karayolu Kovancılar'ın içinden geçmektedir. Bölünmüş yol olduğu halde, hem 
kısa hem de standartlara uygun değildir. Bunun için; 

1- Bu yolu, ilçe merkezinde, ilçenin girişinden çıkışına kadar standartlara uygun hale getirmeyi 
düşünüyor musunuz? 

2- Düşünüyorsanız ne zaman yapacaksınız? 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Koray Aydın tarafından sözlü olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

Ahmet Cemil Tunç 

Elazığ 
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Kovancılar'da belediye hizmetleri, belediye hizmetlerini vermeye müsait olmayan bir mekân
da verilmektedir. Belediyenin hizmet binasına ihtiyacı vardır. 

1- Belediye hizmet binası yapmayı düşünüyor musunuz? 

2- Düşünüyorsanız ne zaman yapacaksınız? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Koray Aydın tarafından sözlü olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

Ahmet Cemil Tunç 
Elazığ 

Arıcak'a ulaşım, şu anda, Palu'dan yapılmaktadır; ancak, bu yolu, kış şartlarında açık tutmak, 
onarmak mümkün değil. Bunun için, Arıcak'a ulaşımı Alacakaya'dan temin edecek; 

1-Alacayaka - Ancak karayolunun yapımına ne zaman başlanacak? 

2-Bu yolun yapımı için ödenek var mıdır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın, Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Koray Aydın tarafından sözlü 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Ahmet Cemil Tunç 
Elazığ 

1- Palu - Gökdere - Bingöl arasında ulaşımı karayoluyla temin etmek için, daha önceleri 
üzerinde çalışmalar yapılan proje hangi safhadadır? 

2-Bu yolun yapımına ne zaman başlanacaktır? 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 44 üncü sırada yer alan soru önergesi, daha önce çekildiği 

için okutmadım. Bu hususu bilgilerinize sunuyorum. 
Soruları cevaplandırmak üzere, Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Koray Aydın'ı kürsüye 

davet ediyorum. 
Sayın Bakanım, soruları, sırasına göre ve isim zikrederek cevaplandırırsanız daha sağlıklı olur. 

Buyurun Sayın Aydın. (MHP ve DSP sıralarından alkışlar) 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI KORAY AYDIN (Ankara) - Sayın Başkan, çok değer
li milletvekili arkadaşlarım; Bakanlığımla ilgili sözlü soru önergelerine cevap vermek üzere 
huzurunuzdayım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Önce, 10 uncu sıradaki Saym Ahmet Sünnetçioğlu'nun sözlü soru önergesine cevap vererek 
başlıyorum. Söz konusu yardım ve yatırımlardaki kriterler, öncelikle, yerleşim yerlerinin nüfus 
yoğunluğu, proje özellikleri ve acil ihtiyaçları dikkate alınarak, Bakanlığımıza teklif edilecek pro
jelere ilişkin Devlet Planlama Teşkilatının uygun görüşü ve belediyelerin kendi içerisindeki en
cümen yetki kararları çerçevesinde değerlendirilmek suretiyle, etüt - proje programına alınmakta ve 
yıllar itibariyle uygulamaya konulan programlara ve bütçe imkânlarına bağlı olarak yapılmaktadır. 

Diğer taraftan, tabiî afetten dolayı zarar gören belediyelerin zararlarının giderilmesi ve telafisi 
için, Bakanlığımızca, tabiî afet nedeniyle gelir kaybı ve altyapı hasarına uğrayan belediyelerin yap
maları gereken işlemler hakkındaki 24.9.1998 tarih ve 23473 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 
değişiklikle, 10.2.2000 tarih ve 23960 sayılı Resmî Gazetedeki tebliğin 4 üncü maddesi uyarınca, 
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Bakanlar Kurulu kararı alınmak suretiyle işlemler gerçekleştirilmektedir. Bu sebeple, kararname 
kapsamında gelir paylarının artırılmadığı ifade edilen belediyeler, yine, konuyla ilgili tebliğin 1 in
ci maddesinde belirtilen süre içerisinde, altyapı tesislerinde meydana gelen hasarlarını Bakan
lığımıza bildirmediklerinden ve herhangi bir müracaat yapmadıklarından, değerlendirmeye alın
maları mümkün olmamıştır. Arz ederim. 

Gündemin 22 nci sırasındaki, Bursa Milletvekili Sayın Faruk Çelik'in sözlü soru önergesine 
cevap veriyorum. Bursa İli Orhangazi İlçesinin Yeniköy Beldesinin ilçeyle bağlantısını sağlayan 
Orhangazi-Yalova ayrımı, Yeniköy yolu, 16-05 kontrol kesim no'lu il yoludur. Yolun mevcut duru
mu, 6 metre platform genişliğinde ve sathî kaplamalıdır. 1997 yılı trafik sayımlarına göre, toplam 
trafiği 450'dir. Söz konusu yol, Karayolları Genel Müdürlüğümüzün yatırım programında yer al
mamakta olup, ancak normal bakım ve trafik hizmetleri yürütülebilmektedir. Yolun genişletme 
yapılarak standardının yükseltilebilmesi, önümüzdeki yıllarda yatırım programına alınarak yapımı 
mümkün olabilecektir. Arz ederim. 

Gündemin 27 nci sırasındaki, Ankara Milletvekili Sayın Zeki Çelik'in sözlü soru önergesine 
cevap veriyorum. Ankara ayrımı, Haymana, Yeniceoba, Konya ayrımı ve Ankara-Konya-Afyon İl
leri arasındaki yolların mevcut geometrik ve fizikî standardı bugünkü trafiğe hizmet verecek 
durumda olup, Karayolları Genel Müdürlüğümüzce 2000 yılı için düşünülmüş bir çalışma bulun
mamaktadır. Söz konusu yollarda rutin bakım-onarım çalışmaları, Karayolları Genel Müdür
lüğümüzce yapılmaktadır. 

Gündemin 28 inci sırasındaki, yine, Ankara Milletvekilimiz Sayın Zeki Çelik'in sözlü soru 
önergesine cevap veriyorum. Ankara-Balâ yolu, dört kesim halinde, Karayolları Genel Müdür
lüğümüzce proje ihalesi yapılan Gölbaşı-Kula ayrımı, Balâ-Karakeçili-Kaman projesi kapsamında 
yer almakta ve yolun birinci kısmını teşkil etmektedir. Yolun birinci kısmı, Gölbaşı-Kula ayrımı 
Balâ yolu olup, l/A standardında ve 12 metre platform genişliğinde olacak şekilde proje çalışmaları 
sürdürülmektedir. Ankara-Balâ yolu ayrımı, Balâ-Kaman-Kırşehir Projesi adıyla 2000 yılı yatırım 
programına yeni iş olarak alınmıştır. 2000 yılı yatırım ödeneği de 198 milyar 200 milyondur. Bu 
yolun Balâ kesimi 2000 yılında ihale edilmiştir. 

Gündemin 29 uncu sırasındaki, yine, Ankara Milletvekilimiz Sayın Zeki Çelik'in sözlü soru 
önergesine cevap veriyorum. Polatlı-Haymana yolunun projesi Karayolları Genel Müdürlüğümüz
de mevcut olup, 2000 yılı yatırım programında 594 milyar 694 milyon ödenekle yer almaktadır. 
İhalesi 2000 yılı içerisinde yapılmış, törenle yolun yapımına başlanılmıştır. 

Gündemin 30 uncu sırasındaki, yine, Ankara Milletvekilimiz Sayın Zeki Çelik'in sözlü soru 
önergesine cevap veriyorum. Ankara Esenboğa Havaalanı yolu, bölünmüş yol olarak trafiğe hizmet 
vermektedir. Söz konusu yol, Karayolları Genel Müdürlüğümüzün 2000 yılı yatırım programında 
bütümlü sıcak karışım kaplama yapımı global projesinin detayında yer alan Ankara çıkışları proje
si bünyesinde 297 milyar 300 milyon TL ödenekle yer almaktadır ve 2000 yılı içerisinde yolun stan
dardının yükseltilmesi çalışmaları yapılmıştır. 

Devlet yollarında, hız, yasayla 90 kilometre/saat olarak sınırlandırılmıştır. Sürücülerin bu yasal 
hıza ve trafik kurallarına uymaları halinde, trafik güvenliğini olumsuz olarak etkileyecek bir durum 
meydana gelmeyecektir. Ankara Esenboğa Havaalanı yolunun yeniden düzenlenmesi ya da yeni bir 
yol yapılması hususunda Karayolları Genel Müdürlüğümüzce herhangi bir çalışmamız bulun
mamaktadır; iyileştirme çalışmaları sürmektedir. 
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Yine, gündemin 31 inci sırasındaki, Ankara Milletvekili Sayın Zeki Çelik'in sözlü soru öner
gesine cevap veriyorum. "Marmara ve Orta Anadolu'yu, Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu'ya 
bağlayan ve oldukça yoğun bir trafik akışına sahip olan Ankara-Şereflikoçhisar Karayolunda 
ulaşımın gidiş dönüş tek şeritten sağlanıyor olması sizce yeterli midir" sorusuna cevap arz ediyorum. 

Ankara-Şereflikoçhisar yolu, Karayolları Genel Müdürlüğümüzce üç kesim halinde ele alın
maktadır. Gölbaşı-Balâ ayrımı, uzunluğu 12 kilometre olup, 2x2 bölünmüş yol olarak, önceki yıl
larda asfalt betonu olarak bitirilerek trafiğe hizmet vermektedir. Gölbaşı İlçe girişinde köprülü kav
şak inşaatları halen devam etmektedir. Balâ ayrımı-Kulu ayrımı: Karayolu iyileştirme projesi kap
samında yer alan bu yol 68 kilometre uzunluğunda olup, 45 kilometresi l/A standardında, 12 met
re platform genişliğinde ve kısmen tırmanma şeritli ve üstyapısı asfalt betonu olarak bitirilmiştir. 
Kalan 23 kilometrelik kesim ise ihale edilmiştir. 

68 kilometrelik bu kesimin, bölünmüş yol proje çalışmaları da ihaleli olarak devam etmekte 
olup, bölünmüş yol ihalesinin hazırlık çalışmaları da sürdürülmektedir. Söz konusu yolun 2000 yılı 
ödeneği, 1 trilyon 387 milyar 400 milyondur. 

Kulu aynmı-Şereflikoçhisar, 1983-1987 yılları arasında yapımı, sıcak karışım olarak, l/A stan
dardında tamamlanmıştır. Yoldaki ağır taşıt trafiğinin sebep olduğu üstyapı deformasyonlarının 
giderilmesi için, yol, bitümlü sıcak karışım yenileme programına alınmış ve yolda bozulan kesim
lerin 2000 yılında giderilmesi planlanmıştı. Projede, 2000 yılında 396 milyar 400 milyon TL 
ödenek kullanılmıştır. 

Ayrıca, Kulu ayrımı-Şereflikoçhisar arası, 2001 yılında bölünmüş yol haline, ihale edilerek 
getirilecektir. 

Gündemin 44 üncü sırasındaki soru geri alınmıştı. 
47 nci sıradaki, Mardin Milletvekilimiz Sayın Veysi Şahin'in sözlü sorusu önergesine cevap 

veriyorum. Midyat kanalizasyon tesisi, İller Bankasının kanalizasyon sektörü yatırım programına 
1997 yılında girmiştir. Bankaca tatbikat projesi yaptırılarak, 1998 yılında tasdik edilmiş olup, tesisin 
2000 yılı birim fiyatlarıyla keşfi 4,9 trilyondur. Şimdilik, finansman imkânlarının yetersizliği 
nedeniyle tesisin inşa edilmesi mümkün görülmemektedir; ancak, söz konusu işle ilgili yeterli 
ödeneğin temin edilmesi halinde inşaatın ihalesi gerçekleştirilebilecektir. 

Gündemin 48 inci sırasında, yine, Mardin Milletvekili Sayın Veysi Şahin'in sözlü soru öner
gesine cevap veriyorum. Sözü edilen meslek gruplarına giren personelin çalışma şartlarının zorluğu 
ve ücretlerinin azlığı kabul edilmekle birlikte, bu statüdeki personelin durumlarına yapılacak ilave 
bir tediyenin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personel ücretleri arasında dengeleri 
bozabileceği ve diğer kamu personelinin de benzeri taleplerine sebebiyet vereceği düşünülmektedir. 
Dolayısıyla, malî ve sosyal haklara ilişkin olarak yapılacak bir düzenlemenin,-kamu personelinin 
bütününe yönelik ve genel anlamda ele alınmasının daha uygun olacağı mütalaa edilmektedir. 
Bununla ilgili çalışmalara da, 57 nci hükümet tarafından Yüce Meclisten çıkan yetki kanunu çer
çevesinde, eşit işe eşit ücret anlayışıyla başlanılmıştır. 

Gündemin 64 üncü sırasında, Karabük Milletvekili Sayın Mustafa Eren'in sözlü soru öner
gesine cevap veriyorum. Karabük Belediyesi, 17.8.1999 ve 12.11.1999 tarihlerinde Marmara Böl
gesinde meydana gelen deprem nedeniyle uğradıkları hasarlarla ilgili talebini, 24.9.1998 tarih ve 
23473 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan, Bakanlığımızın Tabiî Afet Nedeniyle Gelir Kaybı ve Alt
yapı Hasarına Uğrayan Belediyelerin Yapmaları Gereken İşlemler Hakkındaki Tebliğ esaslarına 
göre hazırlanan Bakanlar Kurulu taslağının çalışmaları bittikten sonra, 27.1.2000 tarihinde İller 
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Bankamıza iletmiş ve tebliğ esasları gereğince verilen onbeş günlük süreyi geçirdikleri Karabük 
Belediyesine bildirilmiştir. Ayrıca, Karabük İline bağlı ilçe belediyeleri, ilgili tebliğ esasları gereği, 
iller Bankasına, tabiî afet nedeniyle uğradıkları hasarların tespiti talebinde bulunmamışlardır. İlgili 
tebliğ esaslarına göre, tabiî afet nedeniyle uğradıkları hasarın tespiti için talepte bulunan 
belediyelerin hudutları dahilinde yapılan teknik çalışmalar sonucu tespit edilen hasar tutarlarına 
göre bir önceki yılın payları esas alınarak yardım oranları belirlenmekte ve Bakanlar Kurulu kararı 
taslağı hazırlanarak Başbakanlığa sunulmaktadır. 

Belediye paylarının artırılmasında ise herhangi bir ayırımın yapılması söz konusu değildir. Bu 
yardımlar, yayımlanan tebliğler doğrultusunda aynı kıstaslar dikkate alınarak yapılmıştır. Ülke 
genelinde hasara uğrayan o dönemdeki -sorulduğu dönemdeki- 358 belediye hiçbir ayırım 
gözetilmeksizin Bakanlar Kurulu kararı kapsamına alınmıştır. 

Gündemin 68 inci sırasındaki Sayın Faruk Çelik'in sözlü soru önergesine cevap veriyorum. 
2000 yılı çalışma programında yer almayan Orhangazi-İznik Mekece birinci bölge hudut yolu 71 
kilometre uzunluğunda asfalt kaplamalı bir il yoludur. Yıllık ortalama günlük trafiği 2 069'dur. 
Yolun projeli olarak yapılması için proje çalışmaları tamamlanmış, kamulaştırma çalışmalarına da 
devam edilmektedir. Proje bedeli 2000 yılı birim fiyatlarıyla 12 trilyon olarak tespit edilmiştir. 
ödenek durumu uygun olduğunda adı geçen yolun ileriki yıllarda yatırım programına alınmasıyla 
birlikte çalışmalara başlanabilecektir. 

Gündemin 69 uncu sırasında yine, Sayın Faruk Çelik'in sözlü soru önergesine cevap veriyo
rum. 2000 yılı çalışma programında yer almayan Keles-Tunçbilek yolu 54 kilometre uzunluğunda 
asfalt kaplamalı bir il yoludur. Yıllık ortalama günlük trafiği 471 olarak tespit edilmiştir. Adı geçen 
yolun projeli olarak yapılabilmesi için proje ve kamulaştırma çalışmaları tamamlanmıştır. Proje 
bedeli 2000 yılı birim fiyatlarıyla yaklaşık 31 trilyon olarak tespit edilmiştir. 

Bakanlığımız Karayolları Genel Müdürlüğüne ayrılan ödenekler istenilen seviyeye yük
seltilmeden yeni projelerin programa alınması, yıllardır programda yer alıp sonuçlandırılmayan 
projeleri daha da olumsuz etkilemektedir. Buna göre, ödenek durumu uygun olduğunda, adı geçen 
yolun yatırım programına alınmasına çalışılacaktır. 

Gündemin 77 nci sırasındaki, yine, Bursa Milletvekilimizi Sayın Faruk Çelik'in sözlü soru 
önergesine cevap veriyorum. 17 Ağustos 1999 tarihinde ̂ Marmara Bölgesinde meydana gelen 
deprem nedeniyle Kocaeli, Sakarya, Bolu, Yalova ve İstanbul İlleri sınırları dahilinde hasara 
uğrayan belediyelerin hasarlarının tespiti ile Eskişehir, Bursa, Zonguldak, Balıkesir İlleri sınırları 
dahilinde hasara uğrayan ve hasar tespitinde bulunan belediyelerin hasar tespitleri hemen akabinde 
Bakanlığımız teknik elemanlarınca yapılmıştır. 

Bu tespitler sonucunda, tabiî afetten dolayı hasar gören belediyeler için 24.9.1998 tarih ve 
23473 sayılı Resmî Gazetede, Bakanlığımızca yayımlanan Tabiî Afet Nedeniyle Gelir Kaybı ve 
Altyapı Hasarına Uğrayan Belediyelerin Yapmaları Gereken İşlem Hakkında Tebliğin 4 üncü mad
desi gereğince, Bakanlar Kurulu kararı alınarak işlem yapılmaktadır. Ayrıca, verilen payların uygu
lama süresi de, Bakanlar Kurulunca belirlenmektedir. 

Böylece, kararnamede belirtilen gelir payı çarpım katsayıları, belediyelerin gelir kayıplarını 
telafi etmek amacıyla ve belediyelerin sahip oldukları alt ve üst yapılardaki hasarlarının onarımı 
için gereken bedeller üzerinden aşağıdaki formüle göre hesaplanmaktadır: 

Gelir payı çarpım katsayısı = Belediyelerin hasar toplamı:Belediyenin 1999 yılı tahmini 
pay ı+l. 
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Diğer taraftan belediye paylarının artırılmasında ve ilgili idarelerce hazırlanan hasar tespit
lerinin değerlendirilmesinde belediyelerin etkin olduğu yıldaki normal gelirleri dikkate alınmak 
suretiyle işlem yapılmakta ve pay artış oranları da, Bakanlığımızca yayımlanan tebliğlere göre tes
pit edilmektedir. 

Pay artımlarında 24.9.1998 tarih ve 23473 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan tebliğin 2 ve 3 
üncü maddeleri uyarınca tespit edilen, belediyelerin uğradığı tabiî afet hasarları ile 1999 yılında 
dağıtılan paylar esas alınarak hazırlanan Bakanlar Kurulu kararı taslağı, 8.2.2000 tarih ve 23958 
sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ancak, Boyalıca Belediyesi, konuyla ilgili 
Bakanlığımız tebliğinin 1 inci maddesinde belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunmadığı için, 
kapsam dışında kalmıştır. 

Belediye paylarının artırılmasında, herhangi bir siyasî ayırım söz konusu değildir. Bu yardım
lar, mevcut tebliğler doğrultusunda, tamamen objektif kriterler göz önünde bulundurularak yapıl
mıştır. 

Gündemin 85 inci sırasındaki, Sayın Ahmet Cemil Tunç'un sözlü soru önergesine cevap veriyo
rum. Karakocan geçişinin, 1999 yılı trafik sayımına göre, yıllık ortalama günlük trafik değeri 81'dir. 
Geleceğe yönelik olarak, sene sonu için yapılan trafik kapasite ölçüm analizi sonucunda ise, söz 
konusu geçişin, kapasitesini doldurmadığı belirlenmiştir. Bu sebeple, trafik yoğunluğu çok az olan 
Karakocan geçişinin bölünmüş yol haline getirilmesine, şimdilik ihtiyaç duyulmamaktadır. 

Gündemin 87 nci sırasındaki, yine, Elazığ Milletvekili Sayın Ahmet Cemil Tunç'un sözlü soru 
önergesine cevap veriyorum. İller Bankası yatırım programına 1993 yılında giren ve tasdikli tat
bikat projesi kapsamında 1994 yılında ihale edilen Kovancılar kanalizasyon inşaatının sözleşmesine 
göre, 2 000 ve 800 milimetre çaplar arasında 38 987 metre/mecranın yapılması planlanmıştır. 
25.9.1999 tarihi itibariyle de, 36 195 metre/mecranın yapımı, yani, yüzde 90 mertebesinde gerçek
leştirilmiştir; ancak, sözleşme keşfi içerisinde bulunmayan ve tatbikat projesinde ikinci kademede 
yer alan 44 832 metre/mecranın da yapımı, belediyesince talep edilmiştir. Uygun görülen bu talebin 
yerine getirilebilmesi için, öncelikle, projesinin yapılması talimatı verilmiş ve proje çalışmalarına 
başlanılmıştır. Halen, proje çalışmaları devam etmektedir. Söz konusu proje, İller Bankası Genel 
Müdürlüğümüzün 2000 yılı yatırım programında, 2 trilyon 860 milyar TL proje bedeli ve 480 mil
yar yıl içi ödeneğiyle yer almaktadır. Tesisin yapımı için, bugüne kadar, 591 milyar harcanmıştır. 
Tesisteki çalışmalara, sözleşme keşfinden bakiye işlere ayrılan ödenek imkânları çerçevesinde 
devam edilmektedir. Proje çalışmaları devam eden işlerin inşaatına yönelik talimat, projenin tas
dikini müteakip, daha sonra verilecektir. 

Gündemin 89 uncu sırasındaki, yine Sayın Ahmet Cemil Tunç'un sözlü soru önergesine cevap 
veriyorum. Kovancılar içmesuyu tesisi, 1993 yılı birim fiyatlarıyla 8 milyar 250 bin TL olup, 200, 
300, 400 ve 700 metreküplük depolar, terfi merkezleri, bağlantı hatları ve şebekeden oluşan üniteler 
İller Bankasınca bitirilerek, 24.2.1998 tarihinde kesin kabulü yapılmıştır. Bu tarihten sonra, 
belediyenin başka bir talebi olmadığı için, şu anda devam eden herhangi bir iş bulunmamaktadır. İl
çenin mevcut içmesuyu tesisi yönünden bir sıkıntısı olup olmadığı hususunda gerekli etüt çalış
maları başlatılmıştır; bunun sonucuna göre, işin safahatı belirlenebilecektir. 

Gündemin 90 inci sırasındaki, yine Elazığ Milletvekili Sayın Ahmet Cemil Tunç'un sözlü soru 
önergesine cevap veriyorum. Kovancılar geçişi, önceki yıllarda, bölünmüş yol olarak inşa edilmiş 
olup, her iki tarafında da toplayıcı yol bulunmaktadır. 1997 yılı trafik sayımına göre, yıllık ortalama 
günlük trafiği 4 030 olan Kovancılar geçişi, bugünkü ve gelecekteki şartlar itibariyle, mevcut trafiği 
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karşılamakta olup, bununla ilgili herhangi bir kapasite sorununun yaşanmayacağı tespit edilmiştir. 
Karayolları Genel Müdürlüğüne bütçeden ayrılan payın artırılması ve yeterli ödeneğin temin 
edilmesi halinde, söz konusu geçişin yapımı mümkün olabilecektir. 

Gündemin 91 inci sırasındaki, yine Sayın Ahmet Cemil Tunç'un sözlü soru önergesine cevap 
veriyorum. Başbakanlığın 1999 yılı içerisinde yayımlamış olduğu tasarruf tedbirleri genelgeleri 
uyarınca, Kovancılar belediye hizmet binası tesisinin programa teklifi mümkün olamamıştır; ancak, 
bu önerge talep kabul edilerek, tesise ait etütlerin hazırlanması için, İller Bankası Genel Müdür
lüğünce bölge müdürlüğüne talimat verilmiş olup, yapılacak etüt sonucuna ve finansman imkân
larına göre, İller Bankasının yıl yatırım programlarında değerlendirilmek üzere dikkate alınacaktır. 

Gündemin 98 inci sırasındaki, yine Sayın Ahmet Cemil Tunç'un sözlü soru önergesine cevap 
veriyorum. Alacakaya ayrımı Ancak yolu 2000 yılı yatırım programında 1 milyon iz bedeliyle yer 
almaktadır. Söz konusu yol için yeterli ödenek temin edilemediğinden bugüne kadar ihalesi gerçek
leştirilememiştir. Henüz ödeneği bulunamayan bu yolun ileriki yıllarda sağlanacak finansman im
kânları ölçüsünde yapım çalışmalarına başlanılacaktır. 

Gündemin 100 üncü sırasında, yine, Sayın Ahmet Cemil Tunç'un sözlü soru önergesine cevap 
veriyorum. Palu-Gökdere-Bingöl yolunun Palu-Beyhan-Gökdere arasında proje çalışmaları daha 
önceki yıllarda emanet olarak tamamlanmıştır. Yolun standardının yükseltilmesi için projeyle ilgili 
revizyon çalışmaları sürdürülmektedir. Diğer taraftan, Karayolları Genel Müdürlüğümüzün yol 
ağında bulunmayan Gökdere-Bingöl yolunda herhangi bir etüt proje çalışması yapılmamaktadır. 
Palu-Gökdere-Bingöl yolunun Palu-Beyhan-Gökdere kesimi, 2000 yılı yatırım programında devlet 
ve il yolları onarımı global projenin detayında yer almış; ancak, söz konusu yol için 2000 yılında 
yeterli ödenek ayrılamamıştır, önümüzdeki yıllarda yeterli ödenek temin edilebildiği takdirde yolun 
yapım çalışmalarına başlanabilecektir. 

Arz ederim ve Yüce Heyetinizi saygıyla selamlarım. (MHP ve DSP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN- Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
TURHAN ALÇELİK (Giresun) - Sayın Bakanımızdan, bitmiş olan Tirebolu-Torul yolunu ne 

zaman açabileceğiz, bu konuda bilgi almak için arz ediyorum. 
BAŞKAN - Sizin sorunuz yoktu Sayın Alçelik. Hayır, şimdi, gündemde olmayan bir soru olmaz... 
TURHAN ALÇELİK (Giresun) - Sayın Başkanım, nasıl olsa bir yıl sonra sıra geliyor. 
BAŞKAN - İçtüzüğü uygulamak zorundayım Sayın Alçelik. 
Buyurun Sayın Bakanım. 
Teşekkür ediyoruz. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI KORAY AYDIN (Ankara) - Tirebolu-Torul yoluyla il

gili çalışmalar da sürmektedir; ama, detaylı olarak sayın milletvekilimize bilgiyi yazılı olarak gön
dereyim. 

TURHAN ALÇELİK (Giresun) - Yazılı değil Sayın Bakanım, bitirelim artık. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI KORAY AYDIN (Ankara) - Peki, sayın milletvekili, 

teşekkür ediyorum hassasiyetinize, sağ olun. 
BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Bakanım. (MHP sıralarından alkışlar) 
30.- Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 

orman işletmelerinden alacakları olan köylülere ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/485) ve Orman Bakanı İ. Nami Çağan'in cevabı 
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31.- Bursa Milletvekili Ahmet Sümıetçioğlu'nun, yurt dışından ithal edilen ağaçlara ilişkin 
Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/766) ve Orman Bakanı İ. Nami Çağan'ın cevabı 

BAŞKAN - Gündemin 11 inci sırasında, Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun Zongul
dak Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı orman işletmelerinde alacakları olan köylülere ilişkin Orman 
Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız; ancak, daha önce bu konuda da 
Sayın Orman Bakanının bir talebi olmuştu, gündemin 262 nci sırasındaki bu soruyu da birlikte oku
tacağım; daha sonra, Orman Bakanımıza cevap hakkı sağlayacağız. 

Sorulan okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Orman Bakanı Sayın Nami Çağan tarafından sözlü olarak cevaplandırıl
masını arz ederim. 19.1.2000 

Ahmet Sünnetçioğlu 
Bursa 

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı orman işletmelerinden, orman köylülerini kalkın
dırma kooperatiflerinin 1999 yılı kesme, sürütme, taşıma işlerinden mütevellit orman köylülerinin 
istihkak alacakları ödenmemiştir. Orman köylülerinin mağduriyetlerinin giderilmesi için ödemeleri 
ne zaman yapmayı düşünüyorsunuz? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Orman Bakam Sayın Nami Çağan tarafından sözlü olarak cevaplandırıl

masını arz ederim. 27.6.2000 
Ahmet Sünnetçioğlu 

Bursa 
1- Yurt dışından gemilerle ithal edilen ağaçların belgeli olup olmadığının kontrolü tam olarak 

yapılabilmekte midir? 
2- Ülkemize gemilerle giren ağaçlan kontrol edecek yeterli sayıda elemanınız var mıdır? 
3- Belgesiz kaçak giriş söz konusu mudur? 
4- Şimdiye kadar ülkemize yurt dışından kaçak yollarla sokulmak istenirken yakalanan ağaç 

miktarı ne kadardır? 
BAŞKAN - Sorulan cevaplandırmak üzere, Orman Bakanımız Sayın Nami Çağan; buyu-

nın.(DSP sıralarından alkışlar) 
ORMAN BAKANI NAMI ÇAĞAN (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Bursa 

Milletvekili Sayın Ahmet Sünnetçioğlu'nun sorulannı cevaplandıracağım. Bu sorulardan ilki, bir 
yıldan daha uzun bir süre önce sorulmuş bir sorudur. Türkiye Büyük Millet Meclisimiz yoğun 
yasama faaliyetine yöneldiği için bu sorulara sıra gelmemiştir; o bakımdan, bu, aslında, güncelliğini 
yitinniş bir soru. 

1999 yılı üretimi için, Zonguldak'ta, orman köylüsünün yaklaşık 5,5 trilyon liralık üretim kar
şılığı ve yine, yaklaşık 259 milyar liralık hakedişinin ödenmesinde, gerçekten, çeşitli nedenlerle, 
başta da deprem nedeniyle gecikme olmuştu. Çünkü, deprem felaketi sonucu mağdur olan 
alıcılanmıza, satış ve teminat mektuplarının tahsili konusunda eksüreler verdiğimiz için ödeme 
planımız aksamıştı. Bu borçlar, Mart 2000 tarihinde tamamen ödenmiştir. 2000 yılı içerisinde de, 
artık ödemelerimizde herhangi bir aksama meydana gelmemiştir; çünkü, Orman Genel 
Müdürlüğümüzün döner sermayesi, zarar eder durumdan kâr eder dununa geçirilmiştir. 
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Sayın Sünnetçioğlu'nun ikinci sorusu bir grup soruyu içeriyor; yurt dışından ithal edilen ağaç
ların belgeli olup olmadığı, bunun denetiminin tam olarak yapılıp yapılmadığıyla ilgili. 

Ülkemize, yurt dışından deniz ve karayoluyla getirilen orman emvali, Bakanlığımız birimleri 
tarafından, gümrüklerde ölçmeye ve değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. İthal işlemleri tamamlan
dıktan sonra, yurtiçi orman ürünlerinde olduğu gibi, tek tek damga ve nakliye işlemlerine tabi tutul
maktadır ve bu konuda herhangi bir kontrol eksikliği söz konusu değildir. 

Sayın Sünnetçioğlu, yeterli elemanımızın olup olmadığını soruyor. Kökeni ne olursa olsun, her 
türlü orman emvali, mevzuatımız uyarınca üretim aşamasından son kullanma aşamasına gelinceye 
kadar sürekli denetim altında bulundurulmaktadır. Bu konudaki belgeler, kendi içinde özdenetimi 
sağlayan bir zincir oluşturuyor. 

Orman ürünlerinin yer ve biçim değiştirme işlemleri, orman işletme müdürlüklerinin sorum
luluğunda olmak üzere, bu amaçla görevlendirilen imrarat memurları tarafından yerine getirilmek
tedir ve bu konuda eleman sıkıntımız söz konusu değildir. 

Yine, Sayın Sünnetçioğlu tarafından, belgesiz kaçak giriş olup olmadığı soruluyor. Belgesiz 
kaçak emval girişi söz konusu değildir. Bu konu, yurt içindeki girişlerinde Gümrük İdaresi ve 
Bakanlığımızın görevlendirilen birimleri yanında orijin ülke; yani, ihracatçı ülke birimleri tarafın
dan da kontrol edilmektedir; üçlü bir kontrol mekanizması vardır. Kaçak girişlere meydan veril
memesine çalışılmaktadır. 

Sayın Sünnetçioğlu, şimdiye kadar ülkemize yurt dışından kaçak yollarla sokulmak istenirken 
yakalanan ağaç miktarını sormuş. Yurt dışından, herhangi bir belge almadan, doğrudan doğruya, 
kaçak olarak sokulurken yakalanan emval kayıtlara göre yok. Buna karşılık, 1999 yılı girişlerinde 
beyan edilen 1 119 347 metreküp emvalde 601 metreküp fazlalık saptanmıştır. Gümrük mevzuatı 
uyarınca gerekli vergiler alınmıştır. Bu arada, 3 818 metreküp emval eksik çıkmış ve bu emval için 
eksik nakliye verilmiştir. 2000 yılında, bugüne kadar beyan edilen 693 446 metreküp emvalde 304 
metreküp fazlalık, 267 metreküp de noksanlık saptanmıştır. Fazlalık ve noksanlıklarda biraz önce 
belirttiğim işlem yapılmıştır. 

Bursa'ya bağlı Mudanya ve Gemlik Gümrüklerinde, 1999 yılında 198 755 metreküp emval girişi 
beyan edilmiş, 37 metreküp noksanlık olduğu anlaşılmıştır. Aynı gümrükte 2000 yılında 201 041 
metreküp emval girişi beyan edilmiştir; fazlalık veya noksanlığa rastlanmamıştır. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. (DSP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Bakanım. 
Gündemin 11 inci ve 262 nci sıralarında yer alan sorular da cevaplandırılmıştır. Böylece, soru 

bölümünün de sonuna geldik, hatta biraz aştık. 
Gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair öngörüşmeler" kısmına 

geçiyoruz. 
Şimdi, bu kısmın 1 inci sırasında yer alan, Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır ve 31 ar

kadaşının, tekstil ve konfeksiyon sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesinin öngörüşmelerine başlıyoruz. 
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VII.- GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI 
VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 

1. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır ve 31 arkadaşının, tekstil ve konfeksiyon sektörünün 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/10) 

BAŞKAN - Hükümet?.. Hazır. 

İçtüzüğümüze göre, Meclis araştırması açılıp açılmaması hususunda, sırasıyla, hükümete, 
siyasî parti gruplarına ve önergedeki birinci imza sahibine veya onun göstereceği bir diğer imza 
sahibine söz verilecektir. 

Konuşma süreleri, hükümet ve gruplar için 20'şer dakika, önerge sahibi için ise 10 dakikadır. 

Şimdi, söz alan sayın üyelerin isimlerini okuyorum: 

Fazilet Partisi Grubu adına Konya Milletvekili Sayın Özkan Öksüz, ANAP Grubu adına Deniz
li Milletvekili Sayın Beyhan Aslan, Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Teoman Özal, Demokratik 
Sol Parti Grubu adına Bursa Milletvekili Sayın Ali Rahmi Beyreli konuşacaklardır. 

Tabiî, hükümetin söz isteği başlangıçta mevcut. 

Bu konuda bir söz talebiniz var mı Sayın Bakanım? 

DEVLET BAKANI MEHMET KEÇECİLER (Konya) - Hayır efendim. 

BAŞKAN - İlk söz, Fazilet Partisi Grubu adına, Konya Milletvekili Sayın Özkan Öksüz'de. 

Buyurun Sayın Öksüz. (FP sıralarından alkışlar) 

Sayın Öksüz, süreniz 20 dakikadır. 
FP GRUBU ADINA ÖZKAN ÖKSÜZ (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Tür

kiye'de tekstil ve konfeksiyon sektöründe yaşanan krizin araştırılması amacıyla verilmiş olan araş
tırma önergesi için, Fazilet Partisi Grubu adına, görüşlerimi sizlere aktarmak için söz almış bulun
maktayım; bu vesileyle hepinize sevgi ve saygılarımı sunarım. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'de, sanayi sektöründe olduğu gibi, tekstil ve konfeksiyon sek
töründe de 1997 yılından bu yana büyük bir kriz yaşanmaktadır. Özellikle, 28 Şubat sürecinden son
ra başlayan siyasî kaos, Türkiye sanayiini yok olma noktasına getirmiştir. Türkiye ekonomisini sırt
layan tekstil ve konfeksiyon, demir-çelik, otomotiv ve turizm gibi sektörler, işbaşındaki hükümet
lerin de etkisiyle, bitme noktasına gelmiştir. 55 inci, 56 ncı ve 57 nci hükümetlerin uyguladığı poli
tikalar, müdahaleci uygulamalar ve her tarafı saran yolsuzluk, hırsızlık, adam kayırmacılığı ve 
çeteler serbest piyasa ekonomisinin gelişmesini engellemiştir. Sunî gündemlerle ülke çapında gerilim 
ortamları yaratılarak ekonomideki çıkmazlar kamuoyundan saklanmaya çalışılmaktadır. İrtica para
noyası sonucunda, yatırım yapmak isteyen Anadolu sermayesinin önü kesilmeye çalışılmış, işadam
ları yeşil, kırmızı sermaye gibi renklere ayrılmış, devlet bir taraftan hortumlamalara ve medya pat
ronlarına ve birkısım şahıslara kaynak aktarır ve bankaların içini boşaltırken, bir taraftan da, yatırım 
yapmak isteyenler engellenmiştir. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'deki tekstil ve konfeksiyon sektörü, Türkiye sanayii içinde çok 
önemli bir yere sahiptir. Bütün yolsuzluklara rağmen, olumsuzluklara rağmen bu özelliğini hâlâ 
devam ettirmektedir. Tekstil ve konfeksiyon sektörünün, Türkiye'nin gayri safî millî hâsılası 
içerisindeki payı yüzde 6, toplam sanayi üretimi içerisindeki payı yüzde 17,5; imalat sanayii üreti-
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mi içerisindeki payı yüzde 19, toplam istihdama katkı payı yüzde 21, ihracatımız içerisindeki payı 
ise yüzde 39'dur. Bu özelliğiyle, tekstil ve konfeksiyon sanayii, Türkiye ekonomisinin itici gücü 
konumundadır. 

Türkiye'de tekstil ve konfeksiyon sektörünün, dünya tekstil ihracatındaki payı 2,16; Avrupa 
Birliğindeki payı ise yüzde 7,15'tir. Türkiye'nin, 1997 yılında 6 milyar 697 milyon dolar olan hazır 
giyim ihracatı, 1998 yılında 7 milyar 74 milyon dolar olmuş, 1997 yılına göre yüzde 5,6 oranında 
artış göstermiş -bu değer, toplam ihracatımızın yüzde 26,2'sine tekabül etmektedir-1999 yılında ise 
6 milyar 517 milyon dolarla, 1998 yılına göre yüzde 7,9 oranında azalış göstermiştir; bu değer, 1998 
yılına göre yüzde 2'lik bir azalmayla, toplam ihracatımızın yüzde 24,2'sini oluşturmaktadır. Hazır 
giyim ihracatımızın en önemli bölümünü oluşturan diğer giyim eşyaları mal grubu, 1999 yılında 
yüzde 6,1 oranında azalarak 2 milyar 383 milyon dolara gerilemiştir. 

Deri sektörü, ekonomik krizden en çok etkilenen sektörlerden biri olmuştur. 1997 yılında yüz
de 17,6 oranında artan deri ve kürkten giyim eşyası ihracatımız, 1998 yılında yüzde 12,3'lük bir aza
lış göstermiş ve 357 milyon dolara gerilemiştir. 1999 yılındaki ihracatımız, yüzde 13,7 oranında 
azalarak, 309 milyon dolara gerilemiştir. 

Değerli milletvekilleri, tekstil ve konfeksiyon sektörünün on aylık ihracat rakamlarına bak
tığımızda, 1999 yılında on ayda gerçekleştirilen ihracat miktarı 6 000 259 784 dolardır; 2000 yılının 
on ayında ise 6 000 283 115 dolarlık ihracat sağlanmıştır; ihracattaki artış yüzde 0,4 oranındadır. 
Ekim ayı ihracat oranlarına bakıldığında; 1999 yılının ekim ayında 658 407 000 dolar olan ih
racatımız, 2000 yılının ekim ayında İse yüzde 14 oranında azalmıştır. 

Hükümet, 2000 yılı hedefi olarak 28 milyar dolarlık ihracat hedefi koymuştu; enflasyon 
hedefinde olduğu gibi, ihracat hedefi de tutmayacaktır. Hükümet, 2001 yılında 31 milyar dolar ih
racat yapmayı hedeflemektedir; bu hedef, tamamen hayaldir. Kriz içerisinde bulunan sanayimizin, 
üretimine kota konulan tarımsal üretimin, bu hedefi yakalaması da mümkün değildir. 

Tekstil ve konfeksiyon sektöründe yaşanan krizin sebeplerine baktığımızda şunları görmek
teyiz: 

Tekstil işkolunda yanlış yatırımlar yapılmıştır. Gümrük birliği öncesinde şanslı ve avantajlı 
sektör olarak lanse edilen tekstil sektöründe, Avrupa'ya daha fazla ihracat yapılacağı ve büyük kâr 
sağlanacağı gibi beklentilere dayalı olarak, Devlet Planlama Teşkilatı tarafından, plansız, program
sız ve fizibilite çalışmaları yapılmadan, önüne gelene teşvik dağıtılmıştır. Bunun sonucu olarak da, 
kısa vadeli ve pahalı yatırımlar gerçekleştirilmiştir. 

Sanayicilikle ilgisi olmayan birçok kişi ve kuruluş tekstil sektörüne girmiştir. 1997 yılında top
lam yatırım teşviklerinde tekstil ve konfeksiyon sektörünün payı yüzde 38 idi. Ayda alınan teşvik 
belgesi 150'ye kadar ulaşıyordu; ancak, hesapsız kitapsız yatırımlar, global krizin etkisiyle, sektör
deki dengeleri altüst etti. Sektörde faaliyet gösteren firmaların sayısının artması, firmaların pazar 
paylarının daralmasına ve kâr marjlarının düşmesine sebep olmuştur. 

Gümrük birliğine girdikten sonra ise, beklentilerin gerçekleşmemesi sonucunda, çok sayıda 
tekstil firması batmıştır. Ayrıca, bankaların, dengeleri gözetmeden diğer sektörlere verdikleri kredi
leri tekstil sektörüne vermemesi, işi bilmeyen, ehliyetsiz kişilerin, teşviklerden ve pazar payların
dan faydalanabilmek için bankalardan yüksek faizli kredi çekmelerine neden olmuştur. Yüksek faiz
le borçlanan firmalar ise, bankalara olan borçlarını zamanında Ödeyemedikleri için iflas etmişlerdir. 
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Devletin dışticaret politikasında, gümrük birliği sürecinde öncelik vermesi gereken tekstil sek
törüne ilişkin doğru bir ticaret politikası geliştirilememiştir. 

Uzakdoğu krizi Türkiye'nin en önemli pazar konumunda olan Batı Avrupa pazarlarında tüke
tim durgunluğuna neden olmuştur. Avrupa Birliği pazarlarındaki talep daralması doğal olarak Tür
kiye'nin ihracatını etkilemiştir. Avrupa ülkelerinin tekstil sektöründe uygulamış oldukları kotalar, 
Türk dış piyasasının daralmasında etkili olmuştur. Avrupa Birliği ülkelerine olan hazır giyim ih
racatımız 1998 yılında 4 milyar 750 milyon dolar iken, 1999 yılında yüzde 2,7'lik bir azalmayla 4 
milyar 626 milyon dolara gerilemiştir. 

Birkısım ithalatçı firmalar, Uzakdoğu ürünlerinin çok ucuz olması nedeniyle, iç piyasaya 
Uzakdoğu'dan ithal ettikleri tekstil ürünlerini sürmektedir. Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sen
dikası ve Pamuklu Tekstil Sanayicileri Birliği tarafından yapılan tespitlere göre, 1999 yılının ilk 
dokuz ayında Türkiye'ye giren tekstil ürünü 30 mensucat fabrikasının toplam üretimine; yani, 548 
milyon metrekareye ulaşmıştır. 

Avrupa Birliği ülkeleri, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika kendi sanayilerini kurmak için 
tedbirler alırken, Türkiye, haksız ithalatın önlenmesi için gerekli tedbirleri alamamıştır; bu da, 
hükümetin beceriksizliğini ve vurdumduymazlığını açıkça göstermektedir. 1998 yılında metrekaresi 
1,21 dolardan ithal edilen dokuma ürünü, 1999 yılında 0,66 dolara kadar gerilemiştir. 

Haksız ithalatın önlenmesi için tekstil ihtisas gümrükleri daha titiz halde çalışmalıdır. Dış 
Ticaret Müsteşarlığı ve Gümrük Müsteşarlığının belirleyeceği emsal fiyat, ithalat aşamasında güm-
rüklerimizce dikkate alınmalı ve Uzakdoğu ülkelerinden yapılan ithalatta gözetime tabi malların 
kota seviyesi sabit tutulmalıdır. 

Dünyada enerjiyi en yüksek fiyatla satın alan ülke konumundayız. Ortalama 2 900 dolar yıllık 
geliri bulunan Türk tüketicisi, elektrik enerjisini ve doğalgazı, gelir seviyesi 20 000 doların üzerin
de olan ülkelerden daha pahalıya kullanmaktadır. OECD ülkeleri içerisinde, sanayie verilen elektrik 
fiyatı, İsviçre ve Portekiz'den sonra en yüksek olan ülke konumundayız. Satın alma gücü baz alın
dığında ise, Türkiye, sanayi için satılan elektrikte, 18,5 sent/kilovatla, en pahalı ülke konumundadır. 
Türk tüketicisi, OECD ortalamasının 2 katı pahalı konut elektriği kullanmaktadır. Yine, Türkiye, 
sanayi elektriği ve doğalgaz satış fiyatında, net kalori değeri bazında, en pahalı 4 üncü ülke 
konumundadır. 

Kullandığımız enerjinin pahalı olmasını bir yana bırakacak olursak, şimdi, elektriği bulup bul
mamanın da telaşı içindeyiz. Nükleer enerji tartışmalarıyla onlarca yıl kaybettik. Eğer, gerçekçi 
davranılsa ve Türkiye'nin ihtiyaçları dikkate alınmış olsaydı, bugün enerjiyi hem daha ucuza hem 
de yeterli düzeyde sanayicimize aktarmış olacaktık. 

Satın alma gücüne göre sanayide kullanılan elektrik ve doğalgazın diğer ülkelere göre Tür
kiye'de pahalı olması, Türk sanayicisinin rekabet gücünü tüketmektedir. Türkiye'yi ve Türk sanayi
cisini bu duruma getiren 55 inci, 56 ncı ve 57 nci hükümetler, ne kadar övünseler azdır. 1993 yılı
na kadar dünyada pamuk üreticisi ülkeler arasında 6 ncı sırada yer alan Türkiye'de, Türk tekstil ih
racatında ilk sırayı alan pamuklu mamullere rağmen, pamuk fiyatlarının dünya fiyatlarından daha 
yüksek bir fiyatla tekstil sektörüne girmesi, bu sektörün dünya piyasalarındaki, bilhassa Avrupa Bir
liği pazarındaki üstünlüğünü ve rekabetçi durumunu kaybettirmiştir. 

Türkiye, Uzakdoğu'da başlayan ve tüm dünyayı saran ekonomik krizden alabildiğine etkilen
miştir; çünkü, Uzakdoğu'da yaşanan malî kriz, aynı zamanda, önemli tekstil üreticisi olan Tayland, 
Çin, Hindistan, Endonezya, Filipinler ve Malezya'yı olumsuz etkilemiştir; dolayısıyla, ekonomi-
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lerinin küçülmesine paralel olarak yaptıkları devalüasyonlarla, uluslararası pazarlarda tekstil ürün
lerinin fiyatlarının düşmesine neden olmuşlardır; Türkiye'nin elinde bulunan pazarlara girerek, Türk 
ürünleri karşısında pazar paylarını genişletmişlerdir. 

Rusya Federasyonu ve bu ülkeye bağlı Bağımsız Devletler Topluluğu, Türkiye'nin tekstil ve 
hazır giyim sektörü açısından, en önemli pazarları arasında yer alırken, özellikle bavul ticaretinin 
azalmasıyla, bu ülkelere yapılan kayıtlı ihracat oranı yüzde 40 oranında azalma göstermiştir. 

Tekstil sektöründe faaliyet gösteren firmalar, global ekonomik kriz sonucunda, artan rekabet 
şartları ve pazar daralmasını aşmak amacıyla, maliyetine ürün ihraç etmek veya ihracat için ürettik
leri mallan iç piyasaya sürerek satmak istemişlerdir. Böylece, iç piyasada oluşan rekabet şartları 
tekstil ürünleri fiyatlarını düşürürken, borcunu ödemeyen firmalar birer birer iflas etmişlerdir. 

Değerli milletvekilleri, dolarla borçlanan ve Alman Markıyla satış yapan firmalar, Alman Mar
kının dolar karşısında değer yitirmesiyle sıkıntıya girmişlerdir. Uygulanan baskıcı kur sistemiyle, 
dolar ve marktaki artış, iç piyasalardaki fiyat artışının gerisinde kalmıştır. Tekstil ihracatının, Al
manya başta olmak üzere, Avrupa Birliği ülkelerine yapıldığı dikkate alınacak olursa, Alman Mar
kı ve euronun yılbaşından bu zamana kadarki artışı yüzde 6 olarak gerçekleşirken, TEFE'deki artış 
ise yüzde 24,2 olmuştur. 12 aylık dönemde ise, Alman Markı ve eurodaki artış yüzde 13,7 olurken, 
fiyatlar yüzde 44,8 artmıştır. Böylece üreticiler pahalıya üretirken, ucuza satmak zorunda bırakılmıştır. 

Refahyol Hükümeti döneminde destek verilen ve tekstil sektöründe atılım yapan sanayiciler, 
Refahyol Hükümetinin yıkılmasından sonra işbaşına gelen 55, 56 ve 57 nci hükümetlerin enflas
yonu indirmek için talep kısma politikası uygulamaları sonucunda piyasalarda durgunluk hâkim ol
muştur. Bu durgunluk da sanayicimizin işlerini daha da kötü hale getirmiştir. 

Finans kesimi ise, sanayiciye karşı oldukça sert bir tavır içerisine girmiştir. Risk üslenmekten 
çekinen finans çevreleri ortaya çıkan ekonomik krizle birlikte, sanayicilere açtıkları kredileri hızlı 
bir şekilde tahsil etme yoluna gitmişlerdir. Bu anlayış içerisinde olan bankalar, krizi bahane ederek, 
daha vadesi gelmemiş borçları tahsil etme, vadesi gelmiş olan alacaklarını haciz yoluyla alma yolu
na gitmişlerdir. Böylece, piyasada haciz olayları ve iflaslar hız kazanmıştır. 

Tekstil sektöründe bir kredi darboğazı yaşanmıştır. Devlete yüksek faizlerle borç para veren 
bankalar, çoğu KOBİ niteliğinde olan tekstil ve konfeksiyon ihracatçılarına en küçük toleransı dahi 
gösterememişlerdir. Firmaların kendi limitleri çeşitli mevzuattan kaynaklanan gereksiz teminat 
mektuplarıyla doldurulmuş; böylece, firmalar finans kredisi kullanamaz duruma gelmişlerdir. 

Tekstil sektörünün en önemli noksanlarından biri de, kullandığı teknolojinin, yani, kurulu 
makine parkının eski olmasıdır. Yapılan tespitlere göre, Türkiye'de 10 yaşından yeni olan makine 
parkının kurulu makine parkına olan oranı yüzde 25 dolayındadır. Halbuki, aynı oran, Almanya, 
İtalya ve İsviçre gibi ülkelerde yüzde 70'in üzerindedir. Avrupa ülkeleri kendi imalat sanayi ürün
lerini ve teknolojilerini yenilerken, Türkiye bu sahada teknolojiyi maalesef üretememektedir. Tür
kiye, teknoloji parkını yenileyebilmek için kısa vadede 10 milyar dolarlık kaynağa ihtiyaç duymak
tadır. Bu da, batık bankalara ödenen kaynağa eşittir. 

Türkiye'nin, dışticaretinde karşılaştığı en büyük sorunlardan biri de kalitedir. Türkiye'de" 
kaliteli ürünler üretilmesine rağmen, mevcut pazarların korunması ve yeni pazarların bulunması için 
mevcut kalitenin artırılması ve optimum maliyette mamul üretilmesi gerekmektedir. 

Değerli milletvekilleri, tekstil ve konfeksiyon sektörünün, içinde bulunduğu krizden çıka
bilmesi için bir dizi önlemlerin alınması gerekmektedir. Bu önlemler özetle şunlardır: 
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Hammaddenin sanayiciye dünya fiyatlarıyla ulaştırılması gerekmektedir. 

Sanayicinin kullandığı enerji üzerindeki vergi ve fonlar azaltılarak, sanayiciye, dünya fiyatları 
üzerinden elektrik enerjisi verilmelidir. Elektrik fiyatlarının, yıllık, yüzde 10'un üzerinde artması, 
gecikme faizlerinin yüksek olması, sektördeki imalatı olumsuz etkilemektedir. 

İşçi maliyetinin işveren üzerindeki yükü hafıfletilmeli; işçi eğitimine gereken önem veril
melidir. 

Tekstil ve konfeksiyon sektöründe kullanılan teknoloji yenilenmelidir: Teknoloji yenilenirken, 
en kısa zamanda, ihtisaslaşmış ve pazarı olan branşlardan başlayarak, yerli makine üretimi gerçek
leştirilmelidir; bunun için de, devlet tarafından, gerekli altyapı çalışmaları başlatılarak, özel sektör 
teşvik edilmelidir. Özel sektörün makinelerinin yenilenmesine teşvikler verilmelidir. 

Kaliteli mal üretilmelidir. Bu amaçla, kalite kontrolü, sürekli denetlenmelidir. 

İthal edilen, ham ve yarı işlenmiş veya mamul ürünlerin kontrol edilmesi için, ihtisas gümrük-
lerindeki düzenlemeler, daha işler ve etkin hale getirilmelidir. İhtisas gümrükleri yaygınlaştırılmalı 
ve denetimleri artırılmalıdır. 

Tekstil ve konfeksiyon sektörünün, hammadde ihtiyacını karşılayabilmesi, üretim kapasitesini 
artırabilmesi, makine parkını yenileyebilmesi ve teknolojisini yenileyebilmesi için, fınansal desteğe 
ihtiyacı bulunmaktadır; bu nedenle, bankacılık kesimi, tekstil sektörünü desteklemelidir; bu amaç
la, kısa vadeli kredi borçları, hiç olmazsa, orta vadeye yayılmalıdır. 

İhracat ve rekabet kabiliyeti olan mallarda, KDV oranları düşürülmelidir. 

Üretim konularında, sanayicilerimizin ihtisaslaşması sağlanmalıdır. 

Üniversite ve meslek yüksekokullarında, tekstil ve konfeksiyonla ilgili eğitim yaygınlaştırıl
malı; hatta, tekstil fakülteleri kurulmalıdır. İşadamları ve üniversite ortaklığında, tekstil sektörünün 
yoğun olduğu bölgelerde, tekstil araştırma merkezleri kurulmalıdır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Öksüz, 2 dakika içinde tamamlayınız. 

Buyurun. 

ÖZKAN ÖKSÜZ (Devamla) - Başkanım, tamamlıyorum. 
Tekstil sektöründeki firmaların, kendi bünyelerinde araştırma ve geliştirme yapabilecek ar-ge 

laboratuvarları kurabilmelerinde kolaylıklar sağlanmalıdır. 

Avrupa Birliği ile girilen gümrük birliğinin olumsuz etkilerini ortadan kaldıracak tedbirler alın
malıdır. 

Hem tekstil ve konfeksiyon alanında hem de teknoloji transfer ve üretim alanında çok ortaklı 
şirketler kurulmalı ve teşvik edilmelidir. 

Türkiye'nin reel anlamda değerlenmiş Türk Lirasıyla, uluslar arasında rekabet etme şansı azal
mıştır; bu nedenle, reel kur sistemine derhal geçilmelidir. 

Türk Eximbank kaynaklarından kullanılan krediler, halihazırda, sektörün finansman ihtiyaç
larını karşılayamamaktadır; ayrıca, KOBİ'ler açısından kullanımı kolay değildir; çünkü, bu kredi
lerin kullanımından doğan risk, performans kredileri hariç, bankaların üzerinde bulunmaktadır. 
Bankalar, Türk Eximbank kredisi için de, kendi kaynaklarından kullandırdıkları kredilerle ilgili 
kredibilite koşullarını aramaktadır. 
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İhraç kaydıyla gelen mallar için, süratle çalışan analiz laboratuyarları kurulmalıdır. 

Tekstil sektöründeki makine ve tesislerin, bankalarca teminat olarak kabul edilmesi ve temin 
edilmesi, derhal sağlanmalıdır. 

Bu duygularla, Yüce Meclise selam ve saygılarımı sunuyorum. (FP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Öksüz. 

ANAP Grubu adına, Denizli Milletvekili Sayın Beyhan Aslan; buyurun. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

Süreniz 20 dakika Sayın Aslan. 

ANAP GRUBU ADINA BEYHAN ASLAN (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
ülkemiz tekstil merkezlerinde inceleme yapmak suretiyle, tekstil ve konfeksiyon sektörünün sorun
ları, geleceği ve alınması gereken önlemlerin araştırılması için, Bursa Milletvekilimiz Sayın Ertuğ-
rul Yalçınbayır ve 31 arkadaşının Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi, 22 Mayıs 1999 
tarihinde verilmiştir. Verilen bu önergede, şahsımın da, imzasının olduğunu belirtiyorum. Şimdi biz 
bu önergeyi konuşuyoruz. Şahsım ve Anavatan Partisi Grubu adına Yüce Meclisi saygıyla selam
lıyorum ve Yüce Meclisin değerli üyelerinin yeni yıllarını kutluyorum. 

Ondokuz ay önce verilen önergeyi genelinde benimsiyor ve bir Meclis araştırmasını yürekten 
destekliyoruz. Bununla beraber, ondokuz aydan bugüne kadar geçen zaman içerisindeki, yani öner
genin verildiği tarihle bugün arasındaki bir iki çelişkiden de bahsetmek istiyorum. 

Bir kere, sektörün yıllık döviz girdisi önergeye sehven 50 milyar dolar olarak yazılmış; çünkü, 
sektörün yıllık döviz girdisi 10 milyar dolardır. Bunu belirtmek istiyorum. 

Ucuz işçilik ve kaliteli pamuk avantajlarımız ise bugün sanıldığı gibi ağırlıklı değildir ve daha 
önemlisi, âcil ve etkili önlemler alınmadığı takdirde bu avantajlar kaybolmak üzeredir o günden 
bugüne. 

Ayrıca, 1995'ten itibaren tekstil ve konfeksiyon sektöründe kapasitenin artmasının rekabet 
gücümüzü olumlu yönde etkilediği görüşü ise, özellikle 1997, 1999 global krizleri nedeniyle tartış
maya her zaman açıktır. 

Nihayet, önergedeki ifadeyle, Türk sanayiinin hızla büyüyen ve avantajlı sektörü olan tekstil 
ve konfeksiyonun 21 inci Yüzyılda Türkiye'nin, birçok ilimizin lokomotif sektörü olacaktır 
kanaatini, tekstilin önemini açıkça ifade ediyorum; ancak, paylaşamıyorum; çünkü, bize göre, 
gelişen ülkelerde, bilgi toplumuna ulaşan ülkelerde tekstil hiçbir zaman lokomotif sanayi olmaz. 
Bilgi toplumuna ulaşan ülkelerde lokomotif sanayiler bundan sonra dijital teknoloji ve elektronik 
teknolojisi olacaktır. Bunu belirtmek istiyorum; ama, tekstile verdiğimiz önemi kesinlikle azalt
tığımızı veya ona az önem atfettiğimizi ifade etmek istemiyorum. Tekstile fevkalade önem vermemiz 
gerekiyor; ancak, 21 inci Yüzyılda tekstil lokomotif sektör olmaz; çünkü, bunu gelişen ülkelerde açık
ça görüyoruz. 

Bu açıklamadan sonra, tekstil ve konfeksiyon sektörüyle ilgili Meclis araştırması önergesi 
konusundaki,düşünce ve kanaatimi sunuyorum. Tekstil sanayii, ileri bilgi toplumu ülkelerde ön
celikli sanayiler arasında değildir. Bununla birlikte, bu ülkeler, tekstil teknolojisini geliştirmişler, 
özel koruma önlemleri alarak, ayrıca, makul faizli bol kredi imkânları, yüksek eğitim öğretim 
düzeyi ve araştırma geliştirme çalışmalarıyla kendi tekstil sanayilerine yıllardır uygun bir yapı sağ
lamaktan geri kalmamışlardır. 
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Türkiye'nin de hedefi, sanayileşmeyi tamamlayıp bilgi toplumuna geçmek olduğuna göre, teks
til sanayimiz, uzun vadede büyümesine devam edecek; fakat, lider sanayi olma niteliğiyle zaman 
kaybetmeyecektir. Şurası açıktır ki, bugün, bilgi toplumuna ulaşmış ülkeler ve sanayileşmiş ülkeler 
de sanayileşmeye tekstille başlamışlardır. Zaman içinde, tekstil, tekstil makinelerine, tekstil kim
yasallarına dönüşmüş; elektrik, elektronik ve kimya sanayilerindeki hızlı büyümeyle, gerçek sanayi 
ülkeleri konumunu almışlardır. 

Türkiye'de tekstil sanayiin dışa açılması ve bu sektörün, hızlı sanayileşme politikasının lideri 
seçilmesi, Güney Kore ve Tayvan'la aynı tarihlere rastlar; ancak, Türkiye, orta, uzun vadeli ve- sağ
lıklı bir tekstil politikası koyamadığı, eğitim ve öğretime gereken önemi veremediği ve sonuçta, 
tekstil makineleri ve kimyasalları sanayiini geliştiremediği için, bugün, Güney Kore ve Tayvan'ın 
gerisinde kalmıştır. 

Bu olumsuz ve acı tespite rağmen, bugün, tekstil sanayii, sağladığı katmadeğer, istihdam ve 
özellikle ihracattaki yüzde 40 payıyla Türk ekonomisinin en önemli sanayi dalıdır. Dolayısıyla, kısa 
vadede öncelik, bu sanayii acilen sağlığına kavuşturmak olmalıdır; uzun vadede ise, Türkiye'nin 
kaybettiği zamanı kazanmak hedefi görülmelidir. 

Bu anlamda, öncelikle, tekstil sektörünün eksiklikleri acilen giderilmeli, sektöre sağlıklı bir 
yapı kazandırılmalıdır. Tekstil sanayii, hem büyümeli, güçlenmeli hem de bu sanayiin ekonomide
ki yeri göreceli olarak azalmalıdır. Eğer tekstil sanayii, ihmale devam edilirse, zayıflatılır; küçül-
tülürse, Türkiye'de yeni ekonomik ve sosyal krizlere de kolaylıkla yol açılabilecektir. 

Türk tekstil ve konfeksiyon sanayii, ucuz fiyat avantajını yitirmekte olsa bile rekabet şansını 
bir süre daha sürdürecek, kaliteli mallar yanında sıradan mallar üretmeye ve fason üretim yapıp ih
raç etmeye devam edecektir. Ancak, bu uğraş sürdürülürken, katmadeğeri yüksek, daha kaliteli, 
modaya uygun görünüm ve özelliklerde kumaş, özgün mal üretmek ve pazarlamak daima hedeflen
meli ve göz önünde tutulmalıdır. 

Tekstil sektörünün sorunlarının bir kısmı geneldir ve Türk ekonomisinin tümünü ilgilendirir. 
Bunlar, global kriz, ekonomik ve siyasî istikrarsızlık, kur makasının açılması, kronik enflasyon gibi, 
çoğu son yıllarda yaşanan ve yaşanmış olumsuzluklardır. 

Finansman sorunu ise, Türk ekonomisinin daimî meselesidir. Ancak, özellikle 1997-1999 
döneminde, bankacılık sektörünün, tekstil sektörünü verdiği zarar, diğer sektörlere verdiğinden faz
la olmuştur. Bu nedenle, konu üzerinde bu vesileyle biraz durmak istiyorum. 

1997-1999 kriz döneminde fınans alanında çok ciddî sorunlar yaşandı. Tekstil ve tekstil ih
racatına aktarılan krediler daraldı ve vadesinden önce geri çağırıldı. Kredi faizleri olağanüstü yük
seltildi ve ihracat dövizleri bloke edildi. Bu tip yaklaşımlar başladığında, bankalarla kredi ilişkileri 
içerisindeki büyük küçük her işletmenin yaşama gücünü kolaylıkla yitireceği şüphesizdir. Borcun 
ödenmesi, yaşamın sürmesine bağlıdır. Nitekim, bu düşünceden hareketle bazı bankalarımız, bazı 
borçlu işletmelere, ödemesiz dönem, makul faiz ve ek vade ile ek kredi uygulamışlar; sonuçta, bunu 
yapan bankalar, firmaları yaşatmış ve hatta bu firmalardan, 1999 yılında ülkemizdeki en büyük 500-
1000 firma arasına girenler bile olmuştur; ama, bazı bankalarımızın yanlış tutumları, yanlış kredi 
politikaları ve "ben ne bulursam alırım" telaşına kapılmaları sonucu bazı firmalarımızın da bat
masına, maalesef, sebep olmuşlardır. İşletmeler, işçi paralarını cumartesi ödemeyi düşünürken, 
cuma günü, ihracat gelirine elkoyan bankaya gittiğinde, eli boş dönmüş ve işçisinin karşısına boy
nu bükük çıkmıştır. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şeffaflık, saydamlık çağımızın önemli değer yargılarının 
başında gelir. İşletmelerimizin bankalarla yaptıkları ve haklı olarak karınca duasına benzetilen o in
ce yazılar, sözleşmeler karşılıklı ve iki taraflı iradenin dengelendiği beyanlar değildir; bankanın 
kredi menfaati doğrultusunda dikte ettirdiği, inisiyatifin tamamen bankalarda olduğu düzenlemeler
dir. Genel kredi sözleşmeleri, kredi isteyen sanayici için mutlak kabulü gereken şartlan taşır; kredi 
alabilmek, bu şartları kayıtsız, şartsız kabullenmekten geçer; çünkü, işadamı sıkışıktır, işletmeler 
daralmıştır. 

Sayın Başbakanımız, işadamlarıyla görüşürken "niçin bu sözleşmeleri ciddî okumuyorsunuz, 
niçin iyi bakmıyorsunuz" demiştir; ama, işadamları ve işletmeler öyle darboğazdadır ki, bu sözleş
meleri işletmeden bile kredileri kabul etmek, o paralan almak ve günü kurtarmak durumundadırlar. 
Bu nedenle, o sözleşmeleri imzalamışlardır. 

Konuyla ilgili olarak, Türkiye'de tüketici kredisi sözleşmelerinde bankalara bazı yasal tedbir
ler getirilmiştir. Tüketici Yasasına göre, bankalar, tüketici kredisinin geri ödenmesini öne çekemez
ler. Sözleşme süresi boyunca kredi miktarı, faiz, fon ve diğer masraflar konusunda tüketici aleyhine 
bir değişiklik yapamazlar. 

Ülkemizde tüketicilerimize tanınmış sözleşmelere benzer şartların, sanayicilerimize ve ih
racatçılarımıza tanınması gerekir. Bankalar, tek taraflı irade beyanlanyla yaptıklan sözleşmeleri, 
sanayicilere imzalatmamalıdırlar. Bu konuda, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun dev
reye ginnesi gerekir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun görevi, sadece denetlemek 
değildir, aynı zamanda, mevzuatı düzenlemektir. Bu konuda tekstilcimizin ve ihracatçımızın yaran-
na yeni düzenlemeler beklendiğini ifade etmek istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tekstil sektörünün bazı başlıca sorunlarını kısaca şöyle 
arz etmek istiyonım: Teşvik edilen aşırı yatınmlann ortaya koyduğu kapasite ve arz fazlalığı -ar
kadaşım belirtti- Türkiye'ye girişi önlenemeyen dampingli kumaşlann yarattığı talep yetersizliği ve 
antidamping mevzuatının etkin uygulanmaması. Bu nokta, çok ciddidir. Bugün, dampingli kumaş
lar Türkiye'de ihtisas gümrüklerinden ithal edilmektedir. Türkiye'de dört ihtisas gümrüğü vardır. Bu 
ihtisas gümrükleri belirlidir. Burada, gerekli dikkat ve ihtimam gösterilmektedir; ama, aynı dikkat 
ve ihtimamı Dış Ticaret Müsteşarlığının da göstermesi gerekir. Dampingli kumaş ithal etmek is
teyen kişiyi ya da kuruluşu, mutlaka "sen, bu kumaşı hangi makineyle işleyeceksin, hangi işletmede 
bunu işleyeceksin?" şeklinde araştırmaya girişmesi lazım. Önüne gelen, her kurulan firmaya, bu 
kumaşı ithal müsaadesi vennemesi lazım; verdiği takdirde, bu kumaş ihraç edilmiyor, iç piyasada 
tüketiliyor, dolayısıyla, hem yasaya aykın davranılmış oluyor hem de haksız rekabete girilmiş oluyor. 
Bu nedenle, Dış Ticaret Müsteşarlığımızın, bu konuda, yani, dampingli kumaşların ithalatında 
verilen müsaadeyi çok ciddî olarak, çok dikkatli olarak, çok ihtimamla incelemesi gerekiyor. Bu 
konuya da ilgililerin dikkatini çekmek istiyorum. 

Enerji kalitesinin düşüklüğü, enerji, su, yakıt gibi diğer kamu girdileri maliyetlerinin rakip ül
kelere göre biraz daha aleyhimize geliştiğini belirtmek istiyorum. Eğitim ve öğretim kalitesinin 
düşüklüğüne, iyi eleman yetersizliği konusuna dikkat çekmek istiyorum. 

Kayıtdışı işçi çalıştıran, antma tesisi olmadan üretim yapan ve^â arıtma tesisi olup da göster
melik çalışan işletmelerin ciddî, yasaya uygun olan işletmeler karşısındaki haksız rekabetine de dik
kat çekmek istiyonım. 

Kimyasal maddelerde dışa aşın bağımlılığımız var. Tekstil kimyası üzerine mutlaka yatırım 
yapmak duramımdayız. 
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İşçinin yüksek istihdam maliyeti: İşçimizin maliyetini yükseltmek yolunda adım adım iler
leniyor. Her ne kadar Avrupa'ya göre işçimizin maliyeti çok düşükse de, rakibimiz olan Uzak
doğu'ya göre yükselmeye başlamıştır. 

Sektör için, özellikle, pamukta sağlıklı ve tutarlı bir destekleme politikası ve popülist yaklaşım
lar, Türk sanayiinin, mutlaka, ciddî krizinde etkisi vardır. Pamukta, mutlaka, ileriye dönük mal 
piyasası, pamuk piyasası kurulmalıdır, dünya pamuk borsasındaki fiyatlara göre pamuk teşekkül et
meli ve ona göre ihracatçı adımını atmalıdır. 

İhracatçının Eximbank kredilerinden yaptığı ihracat miktarıyla orantılı olarak yararlanması 
gerekir ve Eximbank kaynaklarının da artırılması gerekir. 

Geçen yıl, bu konuda gündemdışı yaptığım konuşmada, Eximbank kredilerinin artırılacağı söy
lenmişti; ama, bugüne kadar, biz, Eximbank kredilerinin artırıldığını da maalesef, görmedik; bunu 
da, tekstilciler, tekstil ihracatçıları adına söylemeyi bir borç biliyorum. 

Mevzuat ve bürokratik engeller: Maalesef, hazırlık tahkikatının gizliliği ihlal edildiğinden 
dolayı, işadamlarımız hakkında yapılan tahkikatın, televizyonda gösterilen boy boy resimleri, 
maalesef, bir tedirginlik de yaratmıştır; bunu da ifade etmeyi borç biliyorum. 

Dış tanıtım ve tanıtım fonu yetersizliği: Yurtdışı ticaret müşavirliklerinin reorganize edil
memesi, yurt dışındaki ticaret müşavirliklerimizin bu konuda öncü rol oynaması en önemli etken
dir. Orası lüks oturma yeri değildir; ihracatçımızın önünü açma, ona yol gösterme yeridir. Yeterin
ce yabancı sermayeyi cezbedebilecek ortam ve mevzuat oluşturulmamıştır. 

Devletin sektörle ilgili, kısa, orta, uzun vadeli politikaları desteklemesi, desteklerin yetersiz
liği: Uluslararası rekabet giderek zorlaşıyor. Buna karşılık, ihracatta istihdam ve enerji teşviki ens
trümanlarının kullanılması gerekir. Bu konuya yetkililerin de dikkatini çekiyorum. 

Tüm bunların yanı sıra, yukarıda sorunların yarattığı zorlukları ikiye katlayan kur baskısı söz 
konusudur. İstikrar, Türkiye için fevkalade önemlidir. Hele hele, bu malî bütçe tavizsiz uygulan
malıdır. Ancak, burada, ihracattaki kur hedefi yüzde 20'dir, yüzde 20 tutturuluyor; ama, enflasyon 
hedefine ulaşmayınca; yani, enflasyon yüzde 34 olunca, ihracatçı yüzde 20 artırıyor; ama, gir
dilerini yüzde 34 artırıyor. O zaman, ihracatçı aleyhine bir gelişme mevzubahis oluyor ki, burada, 
ihracatı teşvik eden bir unsur değil, ihracatın önüne geçen bir unsur ön plana geçiyor. Bu nedenle, 
biz, kur baskısını, mutlaka, mevcut enflasyona göre ayarlarsak, o zaman taviz vermiş oluruz; ama, 
ne yapmamız gerekiyor, o zaman, biz, ihracatçıya kur tazminatı ödeyelim. Böylece, ihracatçıyı da 
bu olaydan kurtarmamız gerekiyor. Yani, ihracatçıya kur tazminatı ödemekle, bu işin içinden çıka
biliriz zannediyorum. 

Tekstil ve konfeksiyon sektörüne ilişkin Meclis araştırması önergesinin ağırlıklı bir bölümü de, 
sektörün ihracat faaliyeti ve işletmeleri ve işlemlerin çeşitli safhalarındaki bürokrasiyle ilgilidir. 

Bilindiği gibi, ihracat, çok yönlü bir süreçtir; bu süreç içinde mevzuatın öngörmediği, akla gel
meyecek sayısız meseleler söz konusudur. 

Yine, bilindiği gibi, ithalat ve ihracat hareketleri, dışticaretin dışında, başka önemli sorum
luluklarda bulunan bir devlet bakanlığına bağlı Dış Ticaret Müsteşarlığınca yürütülmekte, koordine 
edilmektedir. Bununla beraber, ihracatla ilgili ekonomik faaliyetlerin başlangıcından sona erdiril
mesine kadar, her kademede, çeşitli kurum, müsteşarlık, bakanlıklar işin içindedir. Her kesimin, ih
racatla ilgili bir görevi ve sorumluluğu vardır. En mükemmel mevzuat dahi olsa, bu karışıklık, bu 
çarpıklık içerisinde, ihracatın ve ihracatçının önünü açmak mümkün değildir. Mevzuat konusunda 
ciddî ciddî düşünmemizde fayda var diye düşünüyorum. 
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Dış Ticaret Müsteşarlığımızın, idarî açıdan, meselelerin üzerine gitme ve olayları çözme yet
kisi vardır; ama, bugün, ihracat ve ihracatçı üzerindeki kamu baskısı nedeniyle, bu bürokratlarımız 
cesaretle davranamamakta ve sorunlar olduğu yerde kalmaktadır. Bunun için, bunun üzerinde de 
ciddiyetle durmamızda fayda var diye düşünüyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Yüce Meclis, tekstil ve konfeksiyon sektörünün Türk 
ekonomisindeki önemi nedeniyle, sektörün önündeki sorunlar üzerinde objektif olarak ihtimamla 
eğilecek, sektörün ağırlığına ve konumuna uygun kurumsal ve yasal düzenlemeleri gerçekleş
tirecektir; bu noktada, 21 inci Dönem Parlamentosuna iş düşmektedir. 

Sektörün önündeki engellerin bertaraf edilmesiyle, sektör, sağlıklı ve istikrarlı bir gelişimi sür
dürebilecek ve ülkemizin sanayileşmesinin tamamlanması ve bilgi toplumu olma yolunda iler
lemesine en büyük katkıyı yapacaktır. Unutmayalım ki, bilgi toplumuna ulaşan ülkelerin başlangıç 
noktalarını incelediğimiz zaman, tekstil sanayii hep başlangıç olmuştur. 

Tekstil İşverenleri Sendikasının Sayın Başkanı ve onun Genel Sekreteri ve yine tekstil işçileri 
sendikaları, sorunların çözümü için, birlikte, omuz omuza gayret etmekte ve omuz omuza büyük 
gayret içindedirler; bu konuda Başbakana çıkmışlar, İlgili bakanlarla görüşmüşlerdir. Bu konudaki 
gayretlerini takdir ediyorum ve onların bu gayretlerinin önünü açmak için, tekstilin sorunlarını araş
tırmak, tekstil ihracatçısının sorunlarını araştırmak için, Mecliste, mutlaka, bir komisyon kurulması 
gerektiği kanaatini destekliyorum. 

özellikle tekstilin yoğun olduğu bölgelerde, Bursa'da, Denizli'de, Kahramanmaraş'ta, Gazian
tep'te, İstanbul'da, İzmir'de tekstil ihracatçılarıyla görüşürseniz ve tekstille iç içe yaşarsanız, onların 
içerisine düştükleri sıkıntıyı, hakikaten, fevkalade; ama, fevkalade önemli hissedersiniz. 

Ben, tekstilin çok yoğun olduğu ve yıllık 1 milyar dolarlık bir ihracat gelirinin olduğu bir ilde, 
Denizli'de tekstilcilerle beraber nefes alıp veren bir arkadaşınız olarak, onların içerisine düştüğü 
sıkıntıyı, bunalımı ve onların banka müdürleri karşısındaki oturuş vaziyetlerini biliyorum. 

Bu tekstilciyi, bu tekstil ihracatçısını kurtarmak için, Bursa, Gaziantep, Denizli, Kahraman
maraş, İzmir, İstanbul ve sair illerdeki tekstil sektörünü kurtarmak için, gelin, destek verelim, Mec
lis olarak, tekstilin sorunlarını araştırmak ve yasal tedbirleri, düzenlemeleri yapmak için bir araştır
ma komisyonu kuralım diyorum. 

Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Aslan. 
Sayın milletvekilleri, çalışma süremizin sonuna geldik, bir grubun konuşmacısına yetecek 

kadar süremiz yoktur. 
Bu nedenle, sözlü sorular ile kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 3 Ocak 2001 

Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 
Kapanma Saati: 18.47 

© 
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V. - SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1.- Siirt Milletvekili Ahmet Nurettin Aydın'ın, Galatasaray Spor Kulübüne ödül verilmesiyle 
ilgili Bakanlar Kurulu Karan hazırlandığı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Fikret 
Ünlü'nün cevabı (7/3164) 

TUH«>^e (\»o»^tT uCutte^" lA/Uctc*^ 7 5 « M T * ^ - ^ ^ ~ 
Aşağıdaki sorulanmın Başbakan Sayın Bülent ECEVİT tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılması hususunu delaletlerinize arz ederim? 
Saygılarımla. 

Ahmet Nurettin AYDIN 
Siirt MiHetvekitr 

SORULAR: 
1-Bakanlar Kurulu'ndan Galatasaray Spor Kulübüne 110.000 altın (6.5 

Milyon Dolar=4.4 Trilyon TL) ödül verilmesine ilişkin bir karar çıkardığınız ve 
bu kararın Sayın Cumhurbaşkanı'na imzaya sunulduğu doğru mudur? 

2-Eğer Sayın Cumhurbaşkanı bu kararı imzalarsa, bir hafta içerisinde bu 
kadar büyük bir meblağı bir defada söz konusu kulübe verecek misiniz? 

3-Banka hortumlamaları ve hayali ihracat vurgunları ile ülkemizin büyük 
bir mali krize girdiği bu dönemde, hem de IMF Me Dünya Bankasından gelecek 
cüzi bir krediye bile ihtiyacınız olduğu şu günlerde, 6.5 Milyon Dolar bir 
meblağı, bir spor kulübüne verme lüksünüz var mıdır? 

4-Ülkemizde herkesimden insanımızın büyük maddi sıkıntılar içinde 
olduğu, halkımızın infial içinde ve bir sosyal patlamanın eşiğinde olduğu şu 
dönemde, bu kadar büyük bir paranın, son günlerde mali krizleri ile ve 
Başkanının 48 Milyon Dolarlık hayali ihracata kanşması ile gündeme gelen bir 
spor kulübüne hibe edilecek olmasını milletimize nasıl izah edebileceksiniz? 

5-Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizin kalkınması için açtığınız 
paketlerin hiç birisine, yıllardır bir tek kuruş dahi nakdi destek imkanı 
iağlamadığınız Bakanlar Kurulu'ndan, gözünüzü kırpmadan bir spor kulübüne 
hem de acil kodu ile 6.5 Milyon Dolar=4.4 Trilyon TL'yi nasıl ve ne hakla 
verebiliyorsunuz? 

6-Hükümetinizin olanakları bu denli geniş ise, çoğu Güneydoğu 
Bölgemizde olmak üzere, açlık sınırında yaşayan milyonlarca insanımız için bu 
4.4 trilyon TL'nin ne denli önemli bir meblağ olduğunun farkında mısınız? 

7- Güney Doğu Anadolu Bölgemizde yarım kalmış veya bitirildiği halde 
işletme kredisine ihtiyacı olan sanayi tesislerinin tamamının ihtiyacının sadece 
10 milyon dolar civarında olduğunu dikkate alırsanız, "Galatasaray Kulübüne 
vereceğiniz 6.5 Milyon Dolar'ın ülkemiz için ne denli önemli olduğunu 
düşünebiliyor musunuz? 

8- Bütün bu gerçeklerden sonra, Galatasaray Kulübünün 110.000 altınla 
ödüllendirilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararını Sayın Çumhurhaşkanı'ndan 
f»cri çekmeyi düşünüyor musunuz? 
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T.C . 

D E V L E T B A K A N L I Ğ I 

S A Y I : B . 0 2 . 0 . 0 . 1 6 / - I S ^ 3 <2.4./12/2000 
K O N U : 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Î L G İ :a) 14.12.2O0O ta r ih v e K A N . K A R . M D . A . 0 1 . 0 . 0 N S . O . ' İ ö 7 o o ! o 2 - 7 / 3 1 6 4 -
8 0 9 7 / 1 9 7 0 3 sayıl ı yaz ın ız . 

b ) B a ş b a k a n l ı k K a n u n l a r v e K a r a r l a r G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü * n ü n 1 9 . 1 2 . 2 0 0 0 
tar ih v e B . 0 2 . 0 . K K G . 0 . 1 2 / 1 0 6 - 3 5 6 - 1 / 6 4 2 3 sayı l ı yaz ı s ı . 

c ) G e n ç l i k v e S p o r G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü ' n ü n 2 0 . 1 2 . 2 0 0 0 ta r ih v e 
B.02 .1 .GSİVI .0 .65 .00 .00/822 sayıl ı yaz ı s ı . 

Siirt Mi l l e tvek i l i A h m e t Nure t t in A \ T 5 I N * ı n Say ın B a ş b a k a n ı m ı z a t e v c i h 
et t iği ve k o o r d i n a t ö r l ü ğ ü m ü z d e c e v a p ve r i lmes i Say ın B a ş b a k a n ı m ı z c a t en s i p 
edi len yazı l ı so ru ö n e r g e s i . B a k a n l ı ğ ı m a bağl ı G e n ç l i k v e S p o r G e n e l 
M ü d ü r l ü ğ ü ' n c e i n c e l e n m i ş o l u p . h a z ı r l a n a n ilgi (c) yan ı t yaz ı s ı ek te 
g ö n d e r i l m e k t e d i r . 

B i lg i l e r in ize a r z ede r im. 

F i k r e t Ü N L Ü 
D e v l e t B a k a n ı 

T.C. 
B A Ş B A K A N L I K 

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

SAYI : B.02.1.GSM.0.65.00.00./&O.O-
KONU: Soru önorgosl &O.MO/2000 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sn.FIkrot ÜNLÜ) 

İLGİ : Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 19.12.2000 gün ve 6423 
sayılı yazısı. 

Siirt Milletvekili Ahmet Nurettin AYDIN'ın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği yazılı 
soru önergesi ile İlgili görüşümüz aşağıda yer almaktadır. 

SORU 1- Bakanlar Kurulu'ndan Galatasaray Spor Kulübüne 110.000 altın (6.5 
Milyon Dolar = 4.4 Trilyon TL) ödül verilmesine ilişkin bir karar çıkardığınız ve bu kararın 
Sayın Cumhurbaşkanı'na imzaya sunulduğu doğru mudur? 

CEVAP 1- Hükümetimizo Kanun HükmUndo Kararnamo çıkartma yetkisi 
voron 29.06.2000 tarihli ve 4588 sayılı Kanuna binaen İstihsal edilen 608 sayılı KHK 
kapsamında, gonçlik ve spor hizmet ve faaliyotlorinde üstün başarı gösterenlerin 
ödüllendirilmesinin amaçlandığı malumunuzdur. Bahso konu KHK'nın 
uygulanmasıyla İlgili Yönetmelik, Maliye Bakanlığı ile Sayıştay Başkanlığının 
görüşü alınarak Bakanlar Kurulu Kararı haline getirilmiş ve Cumhurbaşkanlığı 
Makamınca onaylanarak 13.12.2000 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

SORU 2-Eğer Sayın Cumhurbaşkanı bu kararı imzalarsa, bir hafta içerisinde bu 
kadar büyük bir meblağı bir defada söz konusu kulübe verecek misiniz? 

CEVAP 2-Bahso konu Yönetmeliğin esasını oluşturan 608 sayılı KHK'nın 3 
üncü maddesi kapsamında 3289 sayılı Kanuna oklonon geçici 7 inci madde 
uyarınca, vorilocek ödüller için Türk Tanıtma Fonu veya Başbakan tarafından 
bolirlonocok diğer fonlar esas alınmıştır. Söz konusu tortlplordo yotorli ödenek 
bulunması halinde anılan meblağ on kısa sürado hak oahlplorino ödonocoktir. 
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SORU 3-Banka hortumlamaları ve hayali ihracat vurgunları İle ülkemizin büyük bir 

mali krize girdiği bu dönemde, hem de IMF ve Dünya Bankasından gelecek cüzi bir 
krediye bile ihtiyacınız olduğu şu günlerde, 6.5 Milyon Dolar bir meblağı, bir- spor 
kulübüne verme lüksünüz var mıdır? 

CEVAP 3-Türkiye'nin uluslararası platformda tanıtımının yapılması ve 
uluslararası ilişkilerimizde ülkemizi destekleyen lobi faaliyetlerinin yürütülmesi İçin 
taahhütlere girildiği ve bu kapsamda milyonlarca dolar maliyetli TV ve yazılı medya 
programının yapıldığı malumunuzdur. Galatasaray Kulübünün göstermiş olduğu 
başarının, ülkemizin Dünya'ya tanıtımı açısından değerlendirildiğinde nakdi 
karşılığının olamayacağı düşünülmektedir. Dünya TV'lerinden yapılan naklen ve 
bant yayınlarının yaklaşık 1.5 Milyar kişi tarafından izlenmesi ve bu yayınlar 
süresince Galatasaray, İstanbul ve Türkiye adının gündemde kalması, ülkemizin 
milyonlarca dolar değerinde tutacak tanıtımının yapılması anlamına gelmektedir. 
Ayrıca, ABD'de yapılan bir ankette Galatasaray Kulübü Dünyanın en başarılı spor 
kulübü seçilmiştir. Böyle bir başarının ödüllendirilmesinin gerçekte bir ödül değil, 
hak olduğuna inanmaktayız. Bu itibarla, sözkonusu tasarrufun lüks değil, 
ülkemizin Dünya'ya açılmasını sağlayan bir başarının karşılığı olarak düşünülmesi 
gerekmektedir. 

SORU 4-Ülkemizde herkesimden insanımızın büyük maddi sıkıntılar içinde 
olduğu, halkımızın infial içinde ve bir sosyal patlamanın eşiğinde olduğu şu dönemde, bu 
kadar büyük bir paranın, son günlerde mali krizleri ile ve Başkanının 48 Milyon Dolarlık 
hayali ihracata karışması ile gündeme gelen bir spor kulübüne hibe edilecek olmasını 
milletimize nasıl izah edebileceksiniz? 

CEVAP 4-Galatasaray Spor Kulübü 2908 Sayılı Dernekler Kanununa tabii 
tüzel kişiliğe haiz bir kuruluştur. Anılan Kulübün başında bulunan şahsa isnad 
edilen suçun ispatlanmamış olması durumu dikkate alınmasa dahi, bu suçun 
Kulübe atfedilmesi düşünülemez. Kaldı ki, Anayasamızın 38 maddesinde"yer aldığı 
üzere suçların kişisellik ilkesi hukukun temel prensibidir. Bu itibarla, bahse konu 
Kulüp ile adı aecen şahsın özel durumunu özdeşleştirmek mümkün değildir.. 

SORU 5-Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizin kalkınması için açtığınız 
paketlerin hiç birisine, yıllardır bir tek kuruş dahi nakdi destek imkanı sağlamadığınız 
Bakanlar Kurulu'ndan, gözünüzü kırpmadan bir spor kulübüne hem de acil kodu ile 6.5 
Milyon Dolar = 4.4 Trilyon TL'yi nasıl ve ne hakla verebiliyorsunuz? 

CEVAP 5-Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer alan illerin büyük 
bir kısmı, her yıl yayımlanan Program Kararnamesi gereği kalkınmada öncelikli 
yöreler olarak kabul edilmektedir. Bu yörelerin vergi indirimleri ve teşvik 
mekanizmaları ile desteklendiği izahtan varestedir. Ayrıca, bu yörelerimizdeki 
küçük ve orta ölçekli müteşebbisler için periyodik olarak ek finansman imkanları 
sağlanmaktadır. Bu teşvik tedbirlerinin toplamını, Galatasaray Kulübüne verilmesi 
öngörülen 4.4. Trilyon TL. ödül ile kıyaslamak doğru değildir. 

SORU 6-7-Hükümetinizin olanakları bu denli geniş ise, çoğu Güneydoğu 
bölgemizde olmak üzere, açlık sınırında yaşayan milyonlarca insanımız için bu 4.4. 
Trilyon TL'nin ne denli önemli bir meblağ olduğunun farkında mısınız? Güneydoğu 
Anadolu bölgemizde yarım kalmış veya bitirildiği halde işletme kredisine ihtiyacı olan 
sanayi tesislerinin tamamının ihtiyacının sadece 10 Milyon dolar civarında olduğunu 
dikkate alırsanız, Galatasaray Kulübüne vereceğiniz 6.5 Milyon Dolar'ın ülkemiz için ne 
denli önemli olduğunu düşünebiliyor musunuz? 

CEVAP 6-7-Ülkemizde ve özellikle Güneydoğu Anadolu bölgemizde yaşayan 
vatandaşlarımızdan bir kısmının zor şartlar altında olduğu doğrudur. Ancak, bu 
gerçeğin ülkemizin Dünya'ya tanıtımı açısından. fevkalede önemli olduğuna 
inandığımız bir harcamanın yapılmasına engel teşkil etmeyeceğini düşünmekteyiz. 
Aynı yaklaşımla hareket edilseydi milyar dolar mertebesinde inşaat maliyeti olan 
oto yolların ve benzeri yatırımların yapılmaması icap ederdi. Bunun bir öncelik ve 
önem konusu kapsamında mütalaa edilmesi gerekmektedir. 
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SORU 8-Bütün bu gerçeklerden sonra, Galatasaray kulübünün 110.000 altınla 
ödüllendirilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararını Sayın Cumhurbaşkam'ndan geri 
çekmeyi düşünüyor musunuz? 

CEVAP 8-Sözkonusu Yönetmelik, Cumhurbaşkanı Makamınca onaylanıp, 
13.12.2000 tarih ve 24259 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

^ C e m a l MUTLU ^ \ 
Genel Müdür 

2.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nîh TL'nin değer kaybına, ve banknotlardaki sıfirlarâ 
ilişkin Başbakandan sorusu, ve Devlet Bakanı Recep önal'ın^azılı cevabı (7/3088) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularıma Başbakan Sayın Bülent ECEVİT.' in 
ş&s&j cevap vermesini delaletlerinize arz ederim. 

Saygılarımla. 23.11.2000 

Musa UZUNKAYA 
Samsun-

Afganistan, Irak, eski doğu bloku ülkeleri ile Afrika'dakl 
bilumum ülkeler dahil olmak üzere dünyanın en çok sıfırlı 
(10.000.000 TL.) banknotuna sahip ilk ve tek ülkesinin Başbakanı 
olarak; 

1- TL.'nin bugünkü halinde sorumluluğunuzun bulunduğunu 
düşünüyor musunuz? 

2- Görev aldığınız geçmiş hükümetlerde TL.'nin diğer 
döviz kurları karşısında değer kazandığı bir dönem oldu mu? 

3- IA33 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki 
Kanuna rağmen TL.'nin mevcut durumu, bu koVıunun yok sayılması mana
sını t aşımamaktasmıdır? 

h- Paradan sıfir atmayı da içeren, onu bugünkü halinden 
kurtarmaya ve saygınlık kazandırmaya dönük bir çalışma başlatmayı 
düşünüyor musunuz? 
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T.C. 
B A Ş B A K A N L I K 

H A Z İ N E M Ü S T E Ş A R L I Ğ I 
( E k o n o m i k Araşt ırmalar Genci Müdür lüğü) 

Dosya: B.02.1 .HM.EKA-01.02-20 1 & 1 2 . 0 0 * 1 0 1 1 2 6 
Konu: Soru öne rges i Hk . 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

İlgi: B.O2.0.KKG.0.12/106-347-4/6256 sayılı yazıları . 
İlgi yazılarında, Samsun Milletvekili M u s a Uzunkaya 'n ın .Sayın 

Başbakanımıza tevcih ettiği yazılı soru önergesi sureti ekli olarak gönderi lmiş 
ve Sayın Başbakan adına önergenin cevaplandırılması talep edilmiştir. 

Söz konusu önergeye cevaben hazırlanan not ilişikte sunulmaktadır . 
Bilgileri ve gereği takdirlerine arz olunur. 

Recep Ö N A L 
Devlet Bakanı 

T.C. 
B A Ş B A K A N L I K 

KANUNLAR VE KARARLAR 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

S A Y I : B.O2.O.KKG.O.I2/IO6-347-4/6 7-S6 
K O N U : Soru önergesi Hk. 

Sayın Recep ÖNAL 
DEVLET BAKANI 

İ L G İ : Türkiye Düyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın 06.12.2000 tarihli ve KAN.KAR.MD. 
A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3088-7850/19222 sayılı yazısı. 

Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği yazılı 
soru önergesinin sureti ekli olarak gönderilmiştir. 

Sayın Başbakanımız bu önergeye kendileri adına sizin koordinatörlüğünüzde cevap 
verilmesini tensip etmişlerdir. 

önergenin süresi içinde cevaplandırılarak sonucunun bildirilmesini arzederim. 

AhnYct SAĞAR 
lüstcşar 
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EK: 3 

Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın önergesine cevabi not 

Türkiye ekonomisi, 1980'li yıllardan bu yana başta yüksek' enflasyon 
olmak üzere birçok istikrar bozucu dengesizlikle karşı karşı kalmıştır. Son 25 
yıllık dönem göz önüne alındığında; Türkiye ekonomisi iç ve dış dengelerin 
sağlıklı bir yapıya kavuşturulamadığı, istikrarlı ve sürdürülebilir büyümenin 
sağlanamadığı, enflasyondaki ataletin gerçek anlamda kınlamadığı, Türk 
Lirasmın sürekli değer yitirdiği, reel faizlerin oldukça yüksek düzeylerde 
seyrettiği ve kamu kesimi dengesinin giderek bozulduğu bir görünüm arz 
etmektedir. 

Enflasyon, TL'nin diğer paralar karşısında sürekli olarak değer 
yitirmesine neden olmuştur. Aşağıdaki tabloda TL'nin ABD Doları karşısında 
1975-2000 döneminde ortalama kuru ve ortalama değer kaybı görülmektedir. 

Tablodan da izleneceği gibi TL $ karşısında incelenen dönem boyunca 
sürekli olarak değer yitirmiştir. TL'nin en fazla değer kaybettiği yıllar ise 1980 
ve 1994 yıllan olmuştur. 

Yıllar Ortalama $ Kum TL'nin Ortalama Değer Kavbı (%) 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 

15 
16 
18 
25 
33 
74 
119 
163 
226 
367 
522 
676 
860 
1434 
2124 
2609 
4180 
6881 
11047 
29818 
45846 
81591 
152438 
261675 
421076 
623511 

10.34 
12.50 
36.11 
32.65 
127.69 
60.81 
36.97 
38.65 
62.39 
42.23 
29.50 
27.14 
66.84 
48.12 
22.83 
60.20 
64.64 
60.54 
169.92 
53.75 
77.97 
86.83 
71.66 
60.92 
48.08 
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Enflasyon makroekonomik istikrarsızlığa neden olmuş ve refah düzeyini 
düşürmüştür. Gelir dağılımı bozulmuş, zengin kesim ile fakir kesim arasındaki 
gelir uçurumu giderek daha da büyümüştür. Sabit gelirler enflasyondan dolayı 
erimiştir. Fiyatlandırma politikalarında belirsizlik ortaya çıkmıştır. TL'nin 
dünyanın en düşük para birimlerinden birisi olmasına neden olmuş, 
ekonomideki para ikamesini artırarak, para politikası uygulaması üzerinde bir 
kısıt yaratmıştır. Sermayenin marjinal verimliliğini etkilemiş, sermaye birikimi 
ve yatırım azalmıştır. 

Türkiye'de geçmiş otuz yılda yaşanan yüksek ve kronik enflasyon ve 
bütçe açıkları, ülkenin potansiyelini tam anlamıyla kullanmasını önleyen iki 
temel sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Enflasyonun ekonomi üzerindeki 
birinci etkisi, istikrarsız büyüme dinamiğidir. Büyüme, değişken olmakla 
kalmamış, en başarılı gelişen piyasaların ortalamasının da oldukça altında 
gerçekleşmiştir. 

Türkiye'deki enflasyonun en önemli nedeni kamu maliyesi ve özellikle 
de kamu açıklarının finansmanmdaki yapısal zayıflıklardır. Son on yıldır kamu 
maliyesindeki sorunlar kartopu gibi büyümüş ve kamu açıklarının 
sürdürülebilirliği sorunu ortaya çıkmıştır. 

2000 yılı başında hükümet, bir Stand-by anlaşması ile Uluslararası Para 
Fonu tarafından desteklenen 3 yıllık bir enflasyonla mücadele ve yapısal 
istikrar programı başlatmıştır. Daha öncekilerin aksine bu program, gerekli 
siyasi desteğe sahip olup, e n önemli özel l iğ i i leriye dönük düşünce tarzıdır. 
Bunun dışında Türkiye ilk kez böylesine kapsamlı bir enflasyonla mücadele 
programı başlatmıştır. Ayrıca programın ilan edilmesinden önce, hükümet 
önceden harekete geçmiş ve yapısal alanda ciddi önlemler almıştır. 

Enflasyonla Mücadele Programının ana hedefi, yapısal reformlarla 
desteklenen maliye, gelirler, para ve kur politikalarının tutarlı şekilde 
yürütülmesiyle enflasyonun 2002 yılı sonuna kadar tek haneli rakamlara 
düşürülmesi, reel faiz oranlarının makul düzeylere çekilmesi ve ekonomideki 
kaynakların daha etkin ve adil dağılımının sağlanması. 

Enflasyonla mücadelede başarılı olunmasıyla, TL daha güçlü ve dünya 
üzerinde saygın bir konuma gelecektir. Uygulamanın ilk yılında alman sonuçlar 
cesaret verici niteliktedir. Yılın ilk 11 ayı itibariyle enflasyon 13 yıldır en 
düşük düzeyine gerilemiş, Kasım ayı itibariyle yıl başından bu yana 1 Dolar ve 
0.77 Euro'dan oluşan döviz sepeti yüzde 20 civarında artış göstermiştir. Bu da 

sözkonusu döviz sepetine karşı TL'nin değer yitiriminin çok uzun dönemdir en 
düşük seviyesinde seyrettiğini göstermektedir. 

Enflasyonla mücadelede tam anlamıyla başarı kazanılıp, enflasyon tek 
haneli seviyelere indirildikten ve orada dengeye oturması sağlandıktan sonra 
paradan sıfır atılması gündeme gelecektir. Uluslararası kabul gören uygulama 
budur. Enflasyon oranı düşük bir seviyeye gerileyip, orada dengelenmedikçe, 
TL'nin değer kaybı sonucu paradan atılan sıfırlar kısa zamanda yeniden 
eklenecektir. 

Unutulmamalıdır ki, bir paranın değerini belirleyen, piyasalarda o 
paranın arz ve talebi, ne kadar güvenilir olduğu gibi unsurlardır. Paranın değeri 
kanunla veya mevzuatla belirlenecek bir husus değildir, önemli olan uygulanan 
politikalarla enflasyonu indirmek ve TL'ye olan güveni onlarca yıldan sonra 
yeniden tesis etmektir. Uygulanmakta olunan program bu amaca yöneliktir ve 
programın başarılı oldu&una dair kanıtlar mevcuttur. 
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3.- İstanbul Milletvekili Azmi Ateş'in, yolsuzluk, soygun ve vurgun olaylarının MGK'nın 
gündemine getirilip getirilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakam Recep Önal'ın 
cevabı (7/3001) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Bülent ECEVİT tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması için delaletlerinizi arz ederim. 15.11.2000 

Azmi ATEŞ 
İstanbul 

SORULAR: 

Bugün ülkemizde memur, işçi, çiftçi, emekli, dul, yetim, esnaf, sanayici, tüccar kısaca 
halk perişan olup OECD raporuna göre 70 Milyon insanımızın yüzde 25'i açlık sınırında 
yaşamaktadır. Ayrıca, Marmara bölgesindeki onbinlerce depremzede 16 aydan beri 
imkansızlıklardan dolayı karda, kışta, yağmurda, çamurda hayatta kalma mücadelesi 
vermektedir. 

Bu acıklı tabloya rağmen, ülke kaynaklarımız; siyaset, bürokrasi, sermaye, medya, 
mafya organizasyonlarıyla çctelcşerck rantiyeci-soyguncu ve vurgunculara peşkeş 
çekildiği, basın, medya ve kamuoyunda yaygın bir kanaat haline gelerek, adeta tescil 
edilmiştir. Son iki yıl içerisinde Tasarruf Mevduat Sigorta Fonuna içi talan edilerek 
devredilen 10 bankanın insanımıza maliyeti şimdilik bilinen boyutuyla 10 milyar doların 
üzerindedir. Bu da 2000 yılı bütçesine konan toplam yatırım miktarı olan 2.351 katrilyonun üç 
katından fazladır. 

Bugün ülkemizde, Cumhuriyetimiz için en büyük tehdit ve tehlike, adeta 
kurumsallaşarak sektör haline gelen, 70 milyon insanımızın kanını vampirler gibi emen 
bu rüşvet, soygun, vurgun ve yağmalamalardır. Bütün bu soygun ve vurgunlar karşısında, 
denetim mekanizmasının zirvesinde olan milletin bir vekili olarak, ülkeyi yöneten başta Sayın 
Başbakan olmak üzere, ilgili bakanlara sorduğum sorulara "Banka ve Müşteri Sırrı" 
kapsamına girdiği gerekçesiyle cevap verilmemektedir. 

Buna misal olarak, 27.10.1997 tarihinde Başbakan Sayın Mesut Yılmaz'a; Sabah 
gazetesinin dahil olduğu medya grubunun başta Halk Bankası olmak üzere, kamu 
bankalarından aldığı kredilerle ilgili yedi sorudan oluşan yazılı bir soru önergesi verdim. O 
zaman ilgili Devlet Bakanı, bugün de Başbakan Yardımcısı Sayın Hüsamettin Özkan 
15.12.1997'de verdiği cevapta, bilahare yürürlükten kaldırılan "3182 sayılı Bankalar 
Kanununun 83. maddesi uyarınca "Banka ve Müşteri Sırrı" kapsamına girmektedir." diyerek 
cevap vermemiştir. 

Ayrıca, 28.03.2000 tarihinde Başbakan olarak size yazılı cevaplandırılmak üzere 
sorduğum, bir kısmını da aşağıdaki sorularımın oluşturduğu dört önergeme, ilgili devlet 
bakanı Sayın Recep Önal 26.04.2000 tarih ve B.O2.1.HM.0.BAK.O2.O2/BG sayılı cevabi 
yazısında, 4389 sayılı Bankalar Kanununun 22. maddesinin 7 numaralı fıkrasına istinaden 
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"Bankaların! mali durumları ve müşterileri hakkında bilgilerin yetkili mercilerden başkasına 
açıklanması mümkün bulunmamaktadır." diyerek cevap vermemiştir. 

Oysa, mali yapısı bozulan bir çok bankanın bulunduğu ve siyasi kaygılarla fona 
devrinin yapılmadığına dair endişelerimi belirttikten sonra, önergelerimde özet olarak 
aşağıdaki soruları sormuştum. 

1- 28*03.2000 tarihi itibariyle mali yapısı bozulmuş banka var mıdır? Var ise, bu 
bankalar hangileridir? 

2- Eğer mali yapısı bozuk banka yoksa, hükümet tarafından neden kamuoyuna 
gerekli açıklamalar yapılmamaktadır? 

3- Hükümet, bütün bankaların mali yapılarının sağlam olduğunu ve bankalara el 
koyma operasyonu yapılmayacağını açıkça deklare edebilir mi? 

4- Uluslararası fınans kuruluşları tarafından mali yapısı bozulmuş bankalarla 
ilgili olarak herhangi bir telkinde bulunulmuş mudur? Bulunulmuş ise, bunlar nelerdir? 

S-.Bankaların sermayelerinin: güçlendirilmesi ve ölçeklerinin büyütülmesi için 
herhangi bir tedbir almayı düşünüyor musunuz? 

Netice olarak, Sabah medya grubunun kamu bankalarından kredi kullanımıyla ve mali 
yapısı bozuk bankalarla ilgili olarak dönemlerin Başbakanları olarak size ve Sayın Mesut 
Yılmaz'a sorduğum sorulara yukarıda, ismi zikredilen ilgili bakanlar tarafından "Banka 
ve Müşteri Sırrı":, gerekçe gösterilerek -"yetkili mercilerden başkasına açıklanması 
mümkün bulunmamaktadır." denilerek- TBMM'nin denetimi engellenmiştir. İnancım 
odur ki; şayet sorularıma durumu olduğu gibi yansıtacak şekilde cevap verilseydi, bu son iki 
bankaya daha önce müdahale edilirdi. Zarar da bugünkü kadar fazla olmazdı'. Bankaların 
mali yapılarıyla ilgili olarak 28.03.2000 tarihinde sorduğum sorularımın bir kısmını 
cevaplanması dileğiyle yineliyorum: 

Bu izahlarımın ışığı altında aşağıdaki sorularımın herhangi bir gerekçeye 
sığınmadan, şeffaf olarak cevaplandırılmasına ihtiyaç vardır. 

1- Yukarıda bahsettiğim; 
a- 27.10.1997 tarihinde devrin Başbakanı Sayın Mesut Yılmaz; Sabah medya 

grubunun kamu bankalarından aldığı kredilerle ilgili olarak sorduğum 
soruya ilgili Devlet Bakam Sayın Hüsamettin Özkan "Banka ve Müşteri 
Sırrı" diye cevap vermedi. Buna karşılık, Hürriyet gazetesi köşe yazarı 
Saym Emin Çölaşan, Murat Demirel ve Egebank'ın Halkbank, Emlakbank 
ve Vakıfbank'tan aldıkları kredilerle ilgili olarak 6 Ekim 2000 tarihinde 
sorduğu sorulara Sayın Hüsamettin Özkan'ın Halkbank ile ilgili 
açıklamalarım 7 Ekim 2000 tarihinde yayınladı. Ayrıca, Devlet 
Bakanlarından Sayın Faruk Bal Emlakbank'tan ve Sayın Yüksel Yalova da 
Vakıfbank'tan kullandırılan kredilerle ilgili olarak gönderdikleri 
açıklamalar Sayın Çölaşan'ın köşesinde 8 Ekim 2000 tarihinde 
yayınlanmıştır. Bakanların köşe yazarına yapmış oldukları 
açıklamaları takdirle karşılıyorum. Buna mukabil denetim 
mekanizmasının zirvesi olan TBMM'nin mensubu bir milletvekilinin 
"Bilgi Edinme özgürlüğü"nün kısıtlanmasını nasıl 
değerlendiriyorsunuz? Bu durumun işlerini karanlıkta yürüten 
çetelerin işine yarayacağını düşünüyor musunuz? 

b- Ayrıca, 28.03.2000 tarihinde başbakan olarak size sorduğum 
sorularıma sizin adınıza ilgili bakan olarak Devlet Bakanı Sayın Recep 
önal "Banka ve Müşteri Sırrı" diye cevap vermedi. Aynı Bakan, 
Fona devredilen bankalarla ilgili olarak TBMM'nde Genel Görüşme 
açılıp açılmamasına dair 7.11.2000 tarihinde yapılan ön görüşmede 
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Hükümet adına yaptığı konuşmasında; "20. Dönemde DSP 
milletvekillerinin Meclis Araştırması-açılmasına ilişkin önergesinin 
21.1.1997 tarihinde TBMM'ndc görüşülmesi sırasında iktidarı 
oluşturan partiler "ticari sır ve banka sırrı" kavramlarının arkasına 
gizlenerek hesap vermekten kaçındılar" demektedir. Simdi size 
soruyorum? Devlet Bakanı Sayın Recep önal'm aynı olay karşısında 
bu farklı ilci davranışını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu bir çelişki 
değil midir? Böyle bir davranış içinde olan bir yönetim inandırıcı 
olabilir mi? 

2 - Sorduğum sorulanma ilgili Devlet Bakanlarından Sayın Hüsamettin Özkan ve 
Recep önal verdikleri cevaplarda, ilgili bankalar kanununun "Bankaların mali 
durumları ,.ve müşterileri hakkındaki bilgilerin kanunen yetkili mercilerden 
başkasına açıklanması mümkün bulunmamaktadır" ifadesini gerekçe 
göstermektedirler. 

Oysa, bankacılıkta uzman olan kişiler bu gizlilik, ifadesinin sadece rekabeti 
koruma amacına yönelik-olduğunu yani, gizli olan açılan krediler hakkındaki 
detay bilgilerdir. (Kredi süresi, pazarlık edilen faiz haddi, ödeme koşulları, 
kredilerin kullanım şekli vs.) Yoksa, kime kredi açıldığı gizli değildir. 
Sayın Başbakan şimdi size soruyorum: 

a- Bakanlar gizlilik derecesinden bahsederken, yani, "Yetkili 
mercilerden başkasına açıklanması mümkün bulunmamaktadır" 
derken bir kanunun, kanun koyucuya karşı, uygulanmasını nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 
b- Sizce millet adına görev yapan, kanun koyucu konumundaki 
TBMM yetkili merci değil midir? 
c- Ayrıca, Demokrasilerde gücün kaynağı millet olduğuna, sorulan 
sorular da milletin kaynaklarının yağmalanıp, yağmalanmaması ile 
ilgili olduğuna göre, bu durumda millet adına görev yapan bir 
milletvekiline konan bu "gizlilik ilkesini" demokrasilerin olmazsa 
olmazı olan şeffaflık anlayışıyla nasıl bağdaştırıyorsunuz? 

3 - Sayın Başbakan takdir edersiniz ki 70 milyon insanımızı çok yakından 
ilgilendiren, adeta canından bezdiren siyaset-bürokrasi-sermaye-medya-mafya 
boyutlarıyla çeteleşerek bu denli kök salmış olan batık banka olaylarını polisiye 
tedbirlerle gerektiği gibi açığa çıkaramayız! Her geçen gün derinleşerek büyüyen 
bu olayları, bütün yönleriyle aydınlatmak için, TBMM'nde bir Araştırma 
Komisyonu kurulmasına ihtiyaç vardır. 

a- Böyle bir komisyon kurulmasını düşünüyor musunuz? 
b- Düşünmüyorsanız, nedenini açıklar mısınız? 

4 - Dünya Bankasının ülkeler bazında yaptırdığı yolsuzluk araştırmaları sonucu 
düzenlediği 1996 yılı indeksine göre, yasal olmayan ödemelerde Bulgaristan, 
Slovakya, Letonya, Arnavutluk ve Litvanya'dan sonra 6. sırada-yer alan Türkiye, 
1999 yılı indeksine göre, birinci sırada yer almaktadır. 
Dünya Bankası'nın hazırladığı, size de sunulan (Basında yer alan) raporda; 
"Yolsuzluk, 'kamu gücünün ve kaynaklarının özel amaçlar için kötüye 
kullanımı' olarak tanımlanmaktadır. Yolsuzluk iki tarafın varlığını ve yine bu iki 
taraf arasındaki çıkar ilişkisini içermektedir. Karşı tarafa sağlanan çıkar 
karşısında, kamu gücünü elinde tutanlar bir özel çıkar elde etmiş olmaktadırlar, 
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elde -edilen bu çıkar, maddi olabileceği gibi, prestij sağlama, siyasi çıkar elde etme 
gibi, maddi olmayan unsurlar da içerebilir** denilmektedir. 
Bu izahlarımdan da görüleceği gibi, T ü r k i y e ' d e y o l s u z l u k ç o k bttyUk boyut lara 
ulaşmışt ır . Dünya Bankası raporunda da ifade edildiği üzere, s izin iktidar 
döneminizde her geçen gün artmaya deVam etmektedir. B u durumu İçişleri Bakanı 
Sayın Sadettin Tantan da " T ü r k i y e ' n i n ö n ü n d e k i en b ü y ü k tehl ike; y o l s u z l u k 
ekonomis id i r" diyerek teyit etmektedir. 
Buna karşılık, basın ve medyada yer alan haberlere göre ise. Mill i Güvenlik 
ICurulu (MGK.) her toplantısında "Bn büyük tehlikenin irtica olduğunu" ısrarla 
vurguluyor. Oysa, kamuoyu yoklamalarında milletin MGK. î le aynı fikirde 
olmadığı ortaya çıkıyor. Mil let irticayı tehlike sıralamasında ya en alt sıralara 
koyuyor, ya da hiç koymuyor" 
Bu durumu Sabah gazetesi köşe yazarlarından Sayın Gülay Göktürk 31 .10 .2000 
tarihli .yazısında bakın nasıl seslendiriyor: " ayda bir toplanıp her toplantısında 
"irtica hala tehdit" tesbitleri yapıp bir hukuk devleti için dehşet verici kararlar alan 
MGK.... 2 9 gün boyunca ülkenin gerçek sorunlarıyla haşır neşir olan başbakan ve 
bakanjar, otuzuncu gün toplantının yapıldığı o salona ••-girip» o koltuğa 
oturduklarında sanki başka biri oluyor, başka bir Türkiye'yi konuşuyorlar. 
IVIGK'da esen h a v a ü lken in genc i h a v a s ı n d a n koptukça . Orada a l ınan 
k a r a r l a r da T ü r k i y e ' n i n gerçek ler inden k o p u y o r , uygu lanabi l i r o l m a k t a n 
uzaklaş ıp nfaki leş iyor" 
Yukarıdaki izahlarımın ışığı altında s ize soruyorum: 

û-Hcr z a m a n k i n d e n ç o k d a h a fazla t emiz y ö n e t i m e iht iyaç d u y d u ğ u m u z 
şu z a m a n d a , h e r geçen g ü n kangren le şerek adeta s ek tör ha l ine ge lerek 
mi l le t imiz in yar ın lar ına ipotek k o y m a a n l a m ı n a ge len rüşvet , yo l suz luk , 
s o y g u n v e v u r g u n l a r ı n , Ülkemiz iç in , b ir inci dereceden t ehd i t v e tehl ike 
o l u ş t u r d u ğ u , 70 mi lyon insan ımız ın o r t a k düşünces i ha l ine gelmişt ir . 
Mi l le t imiz in b u or tak d ü ş ü n c e v e değer lendirmes in i i cranın baş ında 
b u l u n a n b ir B a ş b a k a n o larak, M G K ' n u n g ü n d e m i n e get irmeyi 
d ü ş ü n ü y o r m u s u n u z ? 
b- D ü ş ü n m ü y o r s a n ı z , sebepler in i izah eder mis in iz? 

T . C 
BAŞBAKANLIK 

H A Z İ N E MÜSTEŞARLIĞI 

SAYI: B.02.1.HQVI.0.BAK.07-O3/Por. 2 1. 12. 0 0 *1 0 2 4 8 7 
K O N U : Soru Önergesi Hk. 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T MECLİSİ 
BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: Başbakanlığı muhatap 23.11.2000 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0. 
GNS.O.IO.OO.02 — 7/3001-7545/18784 sayılı yazıları 

İstanbul Milletvekili Azmi Ateş'in Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği. Sayın 
Başbakanımızın da kendileri adına koordinatörlüğümde cevap verilmesini tensip ettiği 
7/3001-7545 sayılı yazılı soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin açıklamalar 
aşağıda yer almaktadır. 

Türkiye bir hukuk devletidir ve yurülUkteki yasalar herkes için geçerlidir. 
Bilindiği üzere, 4389 sayılı Bankalar Kanununun 22 inci maddesinin 7 nci fıkrası "Bu 
Kanunun uygulanmasında ve uygulanmasının denetiminde görev alanlar, görevleri 
sırasında öğrendikleri bankalar ile bunların iştirakleri, kuruluşları ve müşterilerine 
ait sırları bu Kanuna ve özel kanunlarına göre yetkili olanlardan başkasına 
açıklayamazlar ve kendi yararlarına kullanamazlar. Du yükümlülük görevden 
ayrılmalarından sonra da devam eder. Bu yükümlülüğe uymayan kimseler için bir 
yıldan üç yıla kadar ağır hap/is ve iki milyar liradan az olmamak üzere ağır para 
cezasına hükmolunur. " hükmünü amirdir. Yasanın bu hükmü çerçevesinde, banka ve 
müşteri sırrı kapsamına giren konuların yetkili mercilerden başkasına açıklanması 
sözkonusu olamayacaktır. 

Bankacılık alanında düzenleme ve denetleme görevi yeni oluşturulan ve 
bağımsız bir kurum olan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun yetki ve 
görevindedir. Hükümetin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 
yetkisine giren bu konuda açıklama yapması sözkonusu olamaz. 

Değerli milletvekili arkadaşımızın görüş ve yorumlarına saygımız sonsuzdur. 
Ancak tevcih edilen soruların tetkiki sonucunda, soruların tümüyle siyasi çıkar amaçlı 
ve polemik yaratmaya yönelik olarak düzenlendikleri kanaatine ulaşılmaktadır. 

Dürüst ve şeffaf yönetim temel ilkemizdir. Yolsuzluklarla mücadele hiç bir 
dönemde 57. Cumhuriyet Hükümeti döneminde yapıldığı kadar ciddi vürütülmemiştir. 

Bilgilerine arz olunur. 
R e c e p ^ N A L 
Devlet Bakanı 

- 4 8 3 -



T.B.M.M. B:38 2.1.2001 0 : 2 

4.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'mn, faaliyetleri durdurulan bankalarla ilgili iddialara' 
«lişkm Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Recep önal'ın cevabı (7/2885) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİS BAŞAKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularıma Başbakan sayın Bülent Ecevit'in yazılı 

cevap vermesine delaletlerinize arz ederim. _ ^ r ^ V ıv!r 
MusaUzunkaya 

SAMSUN MİLLETVEKİLİ 

SORU-1: Yıllardır milyarlarca dolarlık zararlarla batırdıkla bankaları 
devlete teslim durumunda olan özel banka sahipleri ve hangi konumda 
olursa olsun suç ortalarının ortaya çıkarılıp en ağır şekilde 
cezalandırılması hususunda somut bir uygulamanız olacak mı? 

SORU-2: Yalan bir tarihte Yeni Zellanda'da bir bayan bakanın alkollü 
araç kullanırken polislerce yakalanması karşısında derhal bakanlıktan 
istifa etme erdemi ,banka yolsuzluklarında birinci ikinci derece 
yakınlarının DGM 'lerde ifade vermeleri ve çocukları ABD'de banka 
batıran patronların çocuklarıyla aynı evi paylaştığı iddiaları karşısında 
istifa etmeyi düşünen bakanlarınız olacak mı? 

SORU-3: "Temiz toplum-temiz yönetim" iddiası samimi lise kabinenize 
düşen bu kabil gölgeleri en azından ilgililerin hukuk niezdinde aklanana 
kadar kabineden uzaklaştınlmalan gerekmez mi? 

SORU-4: DGM'de ifadesi alman bir bakan kayınvalidesinin peşin olarak 
suçsuzluğunu iddia ettiğiniz doğruysa,etik ve hukuk açısından yargı 
safhasında olan soruşturmamn istikametine yetkililer nezdinde gölge 
düşürücü bir tavır olarak açıklamanızın toplum vicdanında olumsuz bir 
müdehale anlamında algılanabileceğini düşündünüz mü? 
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T.c. 
B A Ş B A K A N L I K 

H A Z İ N E MÜSTEŞARLIĞI 

K O N U : Soru Önergesi Hk. >-«--»>« «J 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T MECLİSİ 
BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: Başbakanlığı muhatap 20.11.2000 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0. 
GNS.0.10.00.02 - 7/2885-7312/18437 sayılı yazılan 

Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nm Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği, 
Sayın Başbakanımızın da kendileri adına koordinatörlüğümde cevap verilmesini 
tensip ettiği 7/2885-7312 sayılı soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin 
açıklamalar aşağıda yer almaktadır. 

l .Bu konu bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun yetki ve görev 
alanına girmektedir. Bu bağımsız Kurum mevzuat çerçevesinde gerekeni yapmaktadır 
ve yapacaktır. Bu konuda sözkonusu Kurumdan alman açıklamalar şöyledir. 

"Fona devredilen bankaların ortaklan ile bu bankalarda mevzuata aykırı karar 
ve eylemleri tesbit edilen yöneticileri hakkında 4389 sayılı Bankalar Kanunu 
hükümleri çerçevesinde gerekli yasal işlemler tesis edilmektedir. 

Mülkiyetleri Fona devredilen bankalardan Egebank A.Ş. , Yurtbak A.Ş . ve 
Sümerbank A.Ş.'inde bankalar yeminli murakıplarınca yapılan incelmeler sonucunda, 
Egebank A.Ş.'nde 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç örgütleriyle Mücadele Kanunu 
kapsamına giren, Yurtbank A.Ş . ve Sümerbank A.Ş.'nde ise anılan Kanun kapsamına 
girebilecek eylemler tesbit edilmiş olup, gerekli soruşturmanın yapılması için, 
murakıplarca düzenlenen raporlar, ilgili Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet 
Başsavcılıklarına intikal ettirilmiştir. Konuyla ilgili gerekli soruşturma ilgili 
mercilerce yürütülmektedir. Fon mülkiyetindeki diğer bankalarda da 4422 sayılı 
Kanun kapsamına giren eylemlerin tesbit edilmesi durununda, aynı tedbirlerin bu 
bankalara da uygulanacağı açıktır. 

Diğer taraftan, sözkonusu banklardaki mevzuata aykm karar ve eylemler ile 
ilgili olarak adli ve hukuki işlemlerin tesis edilmesi, bu bankalar nezdinde bankalar 
yeminli murakıplarınca yapılan incelemeler sonucu elde edilen somut delil ve 
tespitlere dayanmaktadır. Delil ve tepitlerin varlığı halinde, sorumlu olan kişinin 
mevkii veya bağlantısı dikkate alınmadan gerekli yasal işlem tesis edilmektedir." 

2 . Soruda somut isimlendirme yapılmamış olduğundan, belirsizlik üzerine 
kanaat belirtilmesi sözkonusu değildir. 

3 . Bilindiği üzere Anayasamızın 109. maddesi bakanların nasıl atanıp nasıl 
görevden alınacaklarını düzenlemektedir. Bu çerçevede, somut tespitler olmaksızın 
yapılan her ithamla kabineden bakan uzaklaştırılamayacağını soru sahibinin de 
bilmesi gerekir. 

4. Kamuoyuna, Devlet Bakanlığı'nın 6.7.2000 günlü yazılan ile T.C. Şişli 
Cumhuriyet Savcılığı'na gönderilen 27.6.2000 gün ve R-l sayılı Bankalar Yeminli 
Murakıplan Raporunda yer alan tespitler dışında bir açıklama yapılmamış, yorum 
getirilmemiştir. 

Bilgilerine arz olunur. 

Recep ÖNAL 
Devlet Bakanı 
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5.- Amasya Milletvekili Ahmet îyimaya'nın, bankalar ve bankacılık sektörüne ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Recep önal'ın cevabı (7/2845) 

"cTt^Uy. ıT^^CU. \JJOİUİ- \M-ecLtAj. "~iQ>a^l_*Xc|x^uk 

Aşağıdaki sorulann değerli başbakanımız Sayın Bülent 
Ecevit tarafından yazılı olarak yanıtlamasına aracılığınız İstenmektedir. 

ol- U • I Û O O 

Saygılajnmla 
AhmetjlY^^^A 

SORULAR \, 

1 -Son beş yıl içinde, kamu bankalarından özel banka ve 
şirketler İle gerçek-klşi girişimcilere aktarılıp ta vadelerinde geri dönmeyen 
toplam para tutan nedir? 

2-Bunlardan, temerrüde düşmüş ve fakat hiçbir şekilde 
tahsil edilemeyen veya batık para tutarı ne kadar TL.dir? 

3- 1 ve 2 nci soru kapsamına giren (kamu/özel) banka, 
şirket ve girişimci gerçek-kişilerin adları ile tüzel kişilerin ortak ve yönetim 
kurulu üyelerinin adları ve her ödeme yükümlüsünün dökümlü borç tutarları 
nelerdir? 

4-Bu batan paralar, gerçek yatırımlara, sözgelimi 
Anadolumuza aktarılsa İdi sağlanacak kalkınma, işsizliğe kısmen çareolma 
fırsatının kaçırılmasını sindirmekte zorlanıyor musunuz? 

5-Son beş yıl İçinde kamu görevleri herhangi bir nedenle 
(emeklilik, istlfa,lhraç vb.) sona erip te kamu/özel bankalarda, şirketlerde 
veya gerçek/tüzel kişi girişimci nezdinde hizmet, eser, müşavirlik, vekalet 
yahut başkaca bir özel hukuk ilişkisine dayanarak çalışmış yahut çalışmakta 
olan üst-düzey sivil/asker bürokratlar konusunda, devletin elinde bir 
envanter var mıdır? Envanter yok ise, böyle bir çalışmayı gün ışığında 
yönetim ilkesi uyarınca uygun görür müsünüz? Elde mevcut verilere göre 
sözünü ettiğimiz nitelikte isimler, görevler ve İşgördÜrenler listesinden bir 
örneğin yasama denetimi kapsamında tarafıma bildirilmesi mümkün 
müdür? 

6~ 5 nci soru kapsamına giren banka, şirket veya diğer 
işverenlerin, çalıştırdıktan bürokratların eski görev yerleri (kamu kurum 
ve kuruluşları) ile sona ermiş veya devam eden taahhüt ilişkileri olmuş 
mudur? Bu konuda basına yansıyan haberlerin doğruluk derecesi nedir? 
Yasalalardaki "İki yıl çalışma yasağı" kuralının bu tür dolaylı ilişkileri de 
kapsaması karşısında, bu İlişkilerin iptalini sonuçlandıracak gerçek bir 
hukuk önlemini işletmeyi düşünmekte misiniz? 
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7-Yolsuzluklara karşı yürütülen Operasyonlar, bir gizli 
İradenin yahut zülf-i yare dokunma kaygusunun) muhtefnel sınırlan 
aşarak uzandığı coğrafyaya kadar götürülebilecek midir? Yoksa burada da 
toplumsal mühendisliğin yahut başka zorunlukların kontrollü deşme 
yöntemine teslim olunup siyasetin lazım olduğu kadar kullanılmasına sessiz 
mi kalınacaktır? Tarihsel söyleminize uygun olarak merakımız o ki "Davul 
kimin omuzunda, çomak kimin elinde?" 

8-Yolsuzluk aysberginin -her nasılsa- ortaya çıkan ye 
kitleleri dehşete düşüren bu küçük bölümünün dahi uyarıcı etkisiyle 
gelişecek toplumsal hareketlere karşı devletin fizik kuvvetini kullanacak 
mısınız? Aksine, kapalı devletleri, asalaklann kuşatmasmdakl egemenlikleri 
saydamlaştıracak, halkın gücü kılacak, esasen kurumsal açığımız olan bir 
dinamiğin oluşmasının önünü açma cesaretini gösterebilecek misiniz? 
Cumhuriyet döneminin en vahim yolsuzluk tablosunun, bir sivil itiaatslzllk 
hareketini ateşleyecek fitil olması için tarihsel misyon üstlenmeye hazır 
mısınız? Hep devlet için İşletilen "durumdan vazife çıkarma yöntemini" bu 
kez millet için kullanmaya ne dersiniz? 

9-*Durumdan vazife çıkarma" söylemleri İle kamuoyu 
duyarlığının körleştlrildiği dönemlerin, devletin soyulduğu dönemler 
olduğu kanısını paylaşıyor musunuz? Ünlü vazife çıkarma nakaratının, 
geleneksel yolsuzluk örtüsü olarak kullanıldığı gözlemine katılıyor 
musunuz? 

lOResmi beyanlar, kaynak kıtlığı nedeniyle devletin yılda 
ancak üç milyar dolar tutarında yatınm yapabildiği yönündedir. Elkonulan 
bankalann yuttuğu parasal değer, 9 milyar dolar civanndadır. Türkiyenîn üç 
yıllık yatırımını cebe atan bu modem korsanlığa engel olamayan ve belki 
de, geciklldlği süre kadar göz yumulduğu için yoğun taksirli ortak 
konumuna düşen iktidarın istikrarından sözetmeyi doğru buluyor 
musunuz? İç-derinliğinde yolsuzluğu barındıran bu gizemli istikrarın 
açığa çıkarmaktan sakındığı veya ucu, İstikran parçalayacak örtülü 
soygunun dolar cinsinden yaklaşık boyutu nedir? 

11- Başka ülkelerde hükümetler düşüren, bakan 
İntiharlarına yolaçan, suçluları cezatandınlmış; ama ülkemizde her iki 
başbakanın da yanıltıldığı, soruşturmaya geçilecekken 12 Eylül darbesi 
sebebiyle kadük kalmış lakyd yojsuzluğundakl derin bürokrasi ilişkisi He 
günümüz yolsuzluklarının gözleminize dayalı benzerlikleri neletdlr? Yoksa 
bu operasyonlar da o tarihi makûs kader gibi başka mecralara çekilecek, 
mevzii kalacak; kayırılmışlar, dokunulamazlar mı üretecektir? 

i 2-Kamu oyunun görüşüne uyarak, Iç-tehdlt; sıralaması 
konseptinl değiştirme girişiminde bulunacak mısınız? Önümüzdeki MGK 
toplantısına "1 ncl iç-tehdlt: yolsuzluk ekonomlsldir" yönünde bir teklif 
götürmeyi düşünmekte misiniz? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 

SAYI: B.02.1.HM.0.BAIC07-03/Pcr. 2 1.12.00*1 0 2 4 8 9 
KONU: Soru Önergesi Hk. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: Başbakanlığı muhatap 10.11.2000 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0. 
GNS.0.10.00.02 - 7/2845-7224/18294 sayılı yazılan 

Amasya Milletvekili Ahmet İyimaya'nın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği, 
Saym Başbakanımızın da kendileri adına koordinatörlüğümde cevap verilmesini 
tensip ettiği 7/2845-7224 sayılı soru önergesinde yer'alan hususlara ilişkin, 1-4 üncü 
sorular hakkında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun görüşlerini de 
içeren, açıklamalar aşağıda yer almaktadır. 

"1-2) Türk bankacılık sektöründe faaliyette bulunan dört kamusal sermayeli 
bankanın (T.C. Ziraat Bankası A.Ş., T.Emlak Bankası A.Ş., T.Halk Bankası A.Ş. ve 
T.Vakıflar Bankası T.A.O.) 1995-1999 yıllan arasında takipteki alacaklar hesabmda 
izlenen toplam kredi tutan 981.665 milyar TL'dir. 

Anılan dönem itibariyle, bu bankaların takipteki alacaklar karşılığı olarak kar-
zarar hesaplarında zarar olarak gösterdikleri toplam tutar 216.076 milyar TL'dir. 

3) 4389 sayılı Bankalar Kanununun 22 inci maddesinin 7 nci fikrası "Bu 
Kanunun uygulanmasında ve uygulanmasının denetiminde görev alanlar, görevleri 
sırasında öğrendikleri bankalar ile bunların iştirakleri, kuruluşları ve müşterilerine 
ait sırları bu Kanuna ve özel kanunlarına göre yetkili olanlardan başkasına 
açıklayamazlar ve kendi yararlarına kullanamazlar. Bu yükümlülük görevden 
ayrılmalarından sonra da devam eder. Bu yükümlülüğe uymayan kimseler için bir 
yıldan üç yıla kadar ağır hapis ve iki milyar liradan az olmamak üzere ağır para 
cezasına hükmolunur." hükmünü amirdir. Bu itibarla, 1 ve 2 numaralı sorularla ilgili 
olarak müşteri bazmda ayrıntılı bilgi verilmesi anılan Kanun hükmü gereğince 
mümkün bulunmamaktadır. 

4) Bankalarca kullandınlan krediler esas olarak reel sektörün finansmanı 
yoluyla istihdamın artmasına ve ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunmaktadır. 
Ancak, ülkemizin içerisinde bulunduğu genel ekonomik şartlar ve/veya kredi kullanan 
firmanın uyguladığı politikalar sonucunda bazı firmalar yükümlülüklerini zamanında 
yerine getirememekte ve bu firmalann kullanmış olduğu krediler bankalarca takipteki 
alacaklar hesabına aktarılarak zaman içerisinde tahsil edilmeye çalışılmaktadır." 

5) Kamuda çalışan, bilahare görevden aynlanlar kamu tarafından 
izlenmemektedir. Insanlanmızm çalışma özgürlüklerine müdahale ilkemiz yoktur. 
Ancak mevzuatın yasakladığı konularda görevli mahkemler gerekli hukuki işlemleri 
yürütmektedirler. 
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6) Türk yargı sistemi kendi kuralları içinde mevzuata aykırılıkları izlemekte ve 
gereğini yapmaktadır. 

7) Yolsuzluklara karşı yürütülen operasyonlar mevcut hukuk sisteminin 
öngördüğü çeçevede ve kendi kuralları içinde yürütülmektedir. Bunlara müdahalemiz 
sözkonusu olmayıp, buna yetkimiz de bulunmamaktadır. 

8) Durumdan vazife çıkarma yöntemi her zaman millet ve halkımız için 
kullanılmaktadır. 

9) Kamuoyu duyarlılığım her zaman ön planda tuttuğumuz için şeffaflığa her 
konuda büyük özen göstemekteyiz. 

10) Türkiyede yapılan kamu yatırımları sadece Bütçe Kanununda 
gösterilenlerden ibaret değildir. Hazine garantili dış finansman sağlanarak önemli 
tutarlarda kamu yatırımı, Merkezi Hükümet, Yerel Yönetimler ve Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri tarafından yapılmaktadır. 

Hükümetimizce, mevcut hukuk sisteminin öngördüğü çeçevede, daha önceki 
dönemlerle kıyaslanmayacak ölçüde yolsuzluklara karşı istikrarlı bir şekilde mücadele 
verilmektedir. Daha önce izlenen ekonomik politikaların bir sonucu olarak ortaya 
çıkan sorunların çözümlenmesine yönelik gerekli cesur kararlar alınarak finansal 
sistemin sağlıklı bir yapıya kavuşturulmasına çalışılmaktadır. Yapılan bu çalışmalar 
çerçevesinde zorunlu olarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna 21.12.2000 tarihine 
kadar devredilen 8 bankanın devir tarihi itibariyle zararı 6.4 milyar dolardır. Diğer üç 
bankanın nihai zarar rakamlarının tespiti çalışmaları ise devam etmektedir. 

11) Bankacılık alanında ortaya çıkan sorunların temelinde; 
d) Genel ekonomik koşullar, özellikle enflasyon, 
e) Yönetim zaafîyeti, 
f) Sermayedar zaafîyeti ya da kötü niyeti, 
gibi faktörler yatmaktadır. 

Geçmişte yaşanan bazı olaylarda da benzer faktörlerin rol oynadığı gerçeğini 
inkar etmek mümkün değildir. Ancak geçmişe ilişkin cevaplatın o dönemin yetkili ve 
görevlilerinden alınmasında yarar görülmektedir. Bugün ise bu konu, 4491 sayılı 
Kanunla değişik 4389 sayılı Bankalar Kanunu ile oluşturulan Bankacılık Düzenleme 
ve Denetleme Kurumu'nun görev ve yetki alanında olup, bu bağımsız Kurumun 
mevzuat çerçevesinde gerekeni yapacağı kuşkusuzdur. 

12) Kamuoyunun nabzı sürekli tutulmaktadır. Ülkemiz yararlarının 
gerektirdiği hiç bir girişimden kaçınılmamaktadır. /^ ^ >"% 

Bilgilerine arz olunur. 

Recep ÖNAL 
Devlet Bakanı 

6.- Aksaray Milletvekili Ramazan Toprak'ın, depremzedeler için toplanılan vergi ve dışı 
kaynaklı kredilere ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Sümer Oral'ın cevabı (7/2978) 

TÜRKİYE BÜ.YÜK MİLLET MECLÎSİ_BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Bülent EÇE.VİT tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını delaletlerinizle arz ederim. 10.1TT2Ö00 

/x Z>s\\ 

SORULAR: 

1- 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen deprem felaketi Mzpripierçıkarılan 4481 
Sayılı Kanun ile 4452 ve 4484 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler uyarınca 
depremzede vatandaşlara konut yapımı ve benzeri lıizmetleri sunma amacıyla 
bugüne değin toplanan toplam vergi miktarı nedir? Bu vergilerin hangi hizmetlerde 
ne miktarda kullamldığın^aokumlü olarak bildirilmesini. 

2- Depremzede vatandaşlara konut yapımı hizmetinde kullanılmak üzere dış 
kaynaklardan temin edilen krediler ve miktarları nelerdir? Bu kredilerin hangi 
hizmetlerde ne miktar kullanıldığının dökümlû olarak bildirilmesini. 
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T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 

SAYI : B.07.0.BMK.0.11.600/ 
KONU : Yazılı Soru önergesi 

21.12.0U* 3 7 9 4 4 

İLGİ 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 27.11.2000 
tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-337-30/5780 sayılı yazısı. 

Aksaray Milletvekili Sayın Ramazan TOPRAK'ın 7/2978-7495 esas no'lu 
yazılı soru önergesinde yer alan sorulara ait cevabımız aşağıda sunulmuştur. 

1. 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 tarihlerinde Marmara Bölgesi ile Bolu ili 
civarında meydana gelen depremin yol açtığı kayıpları gidermek amacıyla vergi 
düzenlemeleri, bedelli askerlik gelirleri, nakit bağışlar ve yurt dışmdan sağlanan kredi 
kullanımları şeklinde sağlanan finansman aşağıda gösterilmiştir. 

1999 YILSONU 
TAHSİLATI 

21.370 
29.953 
41.497 

2 
5 

7.963 

EL. 100.790 
129.640 
100.000 
330.430 

2000 YILI OCAK-
EKİM TAHSİLATI 

85.552 
174.212 
65.356 
62.338 

326.279 
173.816 

30.381 
320.000 

1.237.934 
47.057 

449.452 
1.734.443 

(Milyar TL.) 

TOPLAM 
106.922 
204.165 
106.853 
62.340 

326.284 
181.779 
30.381 

320.000 

1.338.724 
176.697 
549.452 

2.064.873 

GELİRİN CESİDİ 
1. Ek Gelir Vergisi 
2. Ek Kurumlar Vergisi 
3. Ek Motorlu Taşıtlar Ver. 
4. Ek Emlak Vergisi 
5. özel İletişim Vergisi 
6. özel işlem Vergisi 
7. Banka Çekleri 
8. Bedelli Askerlik 

KONS. BÜTÇE DEPREM GEL. 
BÜTÇE DIŞI DEPREM GEL. 
DIŞ FİNANSMAN 
TOPLAM FİNANSMAN 

2. 1999 yılından başlayarak bugüne kadar toplanan kaynaklar, kalıcı 
konutların inşaası, çevre bağlantı yollarının yapımı, içme suyu ve kanalizasyon gibi 
altyapı inşaatları ve bunlara ilişkin kamulaştırmalar ile ağır ve orta hasarlı binalar için 
tahsis edilen krediler, esnaf ve çiftçi kredilerine katkı ve diğer sosyal yardımlar için 
kullanılmış olup, Ekim ayı sonuna kadar yapılan harcama tutan 1 katrilyon 623 
trilyon liradır. 

Bilgilerine arz ederim. 

3l_ 
Sümer ORAL 
Maliye Baltanı 
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7.- Konya Milletvekili Özkan öksüz'ün, üniversite kampüslerindeki başörtüsü yasağına 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Milî Eğitim Bakara Metin Bostancıoğlu'nun cevabı (7/2947) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MEÇLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Bülent ECEVİT tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Özkan ÖKSjJZ 
Konya-

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Öğrenci Seçme Sınavı'ndan (ÖSS) sonra 
üniversite lojmanlarına da türban yasağı getirerek kılık kıyafet yönetmeliğinin 
uygulama alanını genişletmiş bulunmaktadır. YÖK Başkanı Prof. Dr. Kemal 
Gürüz , üniversite rektörlerine gönderdiği özel mektupta, "Kampus dahilinde 
lojmanlarda sürekli ikamet edenlerin bu konuda uyarılmalarını aykırı 
tutumlarını sürdürmekte ısrar edenler hakkında Yükseköğretim Kurumları 
Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'nin 10/b maddesi uyarınca ceza alacağını" 
vurgulayarak "türban yasağının titizlikle izlenmesini ve gereken her türlü 
önlemin alınmasını" istemiş bulunmaktadır. 

Bütün hukuk devletlerinde, fertlerin o ülkenin vatandaşı olarak sahip 
oldukları anayasal hak ve özgürlükleri bulunmaktadır. Anayasamızın 20. 
Maddesinde "Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme 
hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz." 
Denilmiş olmasına rağmen; 

SORU 1- YÖK Başkanı Kemal GÜRÜZ tarafından Üniversite rektör
lerine gönderilen mektuplarla Üniversite kampüsleri içersinde yaşayan ailelerin 
yaşayışlarına müdahale edecek şekilde, herhangi bir Devlet memuriyeti olmayan 
ev hanımlarının başlarını zorla açtırılmak istenmesi Anayasamızın 10. 
Maddesi'nde ifade edilen "Özel Hayatın Gizliliği" ilkesine aykırı değil midir? 

SORU 2- YÖK Başkanı Kemal Gürüz, üniversitelerde görevli personelin 
hanımlarının başlarını açtırma yetkisini icraatın başı olarak sizden mi almıştır? 
YÖK'ün bu uygulamasını tasvip ediyor musunuz? Tasvip etmiyorsanız bu 
uygulamayı durdurmak için ne yapmayı düşünüyor sunuz? 

SORU 3-Üniversite kampüslerinde bulunan lojmanlardaki hanımlara 
uygulanan başörtüsü yasağını tüm kamu lojmanlarında oturan hanımlara da 
uygulamayı düşünüyor musunuz? 
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T.C. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI :B.08.0.APK.0.03.05.00-03/34.Ui «U /«Z/2000 
KONU : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : a) T.B.M.M Başkanlığının 20.11.2000 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2947-
7429/18619 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 24.11.2000 tarihli ve B.02.0.KKG.0.12/106-330-9/5702 sayılı 
yazısı 

Konya Milletvekili Sayın Özkan ÖKSÜZ'ün, YÖK Başkanlığınca, üniversite 
rektörlerine gönderilen özel mektupla, kampuslara giren veya lojmanlarda ikamet eden herkese 
başörtüsü yasağı getirildiği iddiasına ilişkin Sayın Başbakanımıza yönelttiği ve kendileri adına 
tarafımdan cevaplandırılması istenen yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. Dini inanç gereği baş ve boyunun türbanla örtülmesinin; 

-Anayasanın başlangıç bölümünde yer alan ilkelere ve özellikle "Laiklik"; egemenliğe, 
demokrasi ile özgürlüğe ve bilgi bileşimine dayanan toplumsal bir atılım; siyasal, sosyal ve 
kültürel yaşamın çağdaş düzenleyicisidir... Laik düzende din, siyasallaşmadan kurtarılır, 
yönetim aracı olmaktan çıkarılır, gerçek saygın yerinde tutularak kişilerin vicdanlarına bırakılır. 
Böylece siyasal yaşamın dayanağı bilim ve hukuk olur." ilkesine. 

-Anayasanın 2. maddesinde yer alan, "Türkiye Cumhuriyeti Atatürk Milliyetçiliğine 
bağlı, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir" ilkesine, 

-Anayasanın 10. maddesinde yer alan eşitlik ilkesine, 
-Anayasanın din ve vicdan hürriyetini düzenleyen 24. maddesine, 

-Anayasanın İnkılap Kanunlarının korunmasını düzenleyen 174. maddesine aykırı 
olduğu, Anayasa Mahkemesi Kararıyla belirlenmiş olup, başta yasama, yürütme yargı 
organlarını ve kişileri bağlayan Anayasa Mahkemesi Kararlan olmak üzere, Danıştay, İdare 
Mahkemesi ve Avrupa İnsan Haklan Komisyonu Kararlanyla, türbanlı olarak üniversiteye 
gelmek, üniversitenin huzur ve sükunetim bozan siyasi ve ideolojik bir eylem ve yükseköğretim 
kurumundan çıkarılmayı gerektiren bir fiil olarak kabul edilmektedir. Bir hukuk Devletinde, 
Fertlerin o ülkenin vatandaşı olarak sahip oldukları Anayasal hak ve özgürlükleri olduğu gibi, 
Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, toplumun refah, huzur ve mutluluğu için 
hukuki mevzuatın da olduğu bilinmektedir. 

2. Yükseköğretim kurumlarında insan hak ve özgürlüklerini kısıtlayıcı herhangi bir 
uygulama yapılmamakta, bilimsel faaliyetler esas alınmaktadır. Buralarda görev yapan 
yöneticilerimizin tüm gayreti çağdaş standartlarda bilgi üretilmesine ortam hazırlama 
yönündedir . 

3. Kamu tüzel kişiliğine haiz olan üniversitelerin, kampus alanlarıyla birlikte bir bütün 
olduğu göz önüne alındığında, söz konusu kampus alanı içinde yer alan lojmanlarda sürekli 

ikamet edenlerin de yukanda bahsedilen mevzuat hükümlerine uyması gerekmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

MetıirBOSTANCIOĞLU 
Millî Eğitim Bakanı 
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8.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın. BAÖ-KUR emeklilerine ilişidn sorusu ve Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakam Yaşar Okuyan'm cevabı (7/3194) 

TÜRKİYE B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma Bakanı Sayın Yaşar O K U Y A N tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 07.12.ZU00 

Zeki Ü N A L 
Karaman -MrH-e 

25 yıl kesintisiz pirim ödeyerek, emekli olan bir Bağ-Kurlunun emeklilik 
sonrası işyerini devam ettirmesi halinde, 4447 sayılı yasanın Ek: 20*inci 
maddesine göre, Sosyal Güvenlik Destek pirimi olarak maaşının %10'unun 
kesildiği bilinmektedir. Bağ-Kur emeklileri bu duruma itiraz ederek, kendilerine 
bağlanan maaşlarının yaşam için yeterli olmadığını, bu sebeple çalışmak 
zorunda olduklarını, işyerlerinin açık kalması sebebiyle, birkaç kişinin iş ve aş 
sahibi olarak evlerine ekmek götürdüklerini, aynı zamanda bu işyerinde 
çalışanların, sigorta pirimi ödeyerek sosyal güvenlik kurumlarına katkı 
sağladıklarını, bu durumun işsizliğin önlenmesi' ve üretime girdi olarak 
değerlendirilmesi gerektiğini belirtmektedirler. Ayrıca işyerlerinin açık 
kalmasının teşvik edileceği yerde, kendilerinden bu °/o 10'luk kesintiyi 
yapmakla, mağdur edildiklerini ve zımnen işyerlerinin kapanmasının istendiği 
ifade edilmektedir. 

Sorularım şunlardır: 

1-Emekli olduktan sonra iş hayatını devam ettiren, tüm Bağ-Kur emeklisi 
sayısı nedir? 

2-Söz konusu Bağ-Kur emeklilerinden kesilen °A> 10'luk bu kesintinin 
kaldırılması konusunda bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

T . C 
Ç A L I Ş M A V E S O S Y A L G Ü V E N L İ K B A K A N L I Ğ I 

Araş t ı rma, P lan lama v o Koord inasyon Kuru lu Başkanl ığı 

S A Y I : B . 1 3 . 0 . A P K . 0 . 1 1 . 0 0 . 0 0 / ^ 2 0 - 3 ^ 2 ^ 

K O N U : Yazı l ı S o r u Önerges i 2 2. ARALIK 200ü 

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

İLGİ : 14.12.2000 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/19805 sayıl ı-yazılan. 
İlgi yazı larında yer alan Karaman Milletvekili Sayın Zeki ÜNAL'ın "Bağ-Kur 

emekli ler ine il işkin" 7/3194-8137 Esas Nolu yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
1479 sayılı Kanuna. 4447 sayılı Kanun ile ekle£e7r~ETT :Madl3©r~2Ö' hükmü 

gereğince, aylık a lmakta iken kendi nam ve hesabına çalışmalar! devam eden veya 
bu Kanun yürür lüğe girdikten sonra çalışmaya başlayion' Bağ-Kur sigortalı larının 
aylıklarından % 10 oranında sosyal güvenlik destek primi kesilmektedir. Bu güne 
kadar beyanda bulunarak aylıklardan sosyal güvenlik destek primi kesilen sigortalı 
sayısı top lam 83.439 kişidir. ' ,. 

4447 Sayılı Kanunla getir i len sosyal güvenlik destek primi uygulaması Bağ-
Kur 'un kayıtlı genç sigortalı sayısını artırmak, diğer Sosyal Güvenl ik Kuruluşları 
arasında norm ve standart birliğini sağlamak amacıyla kanunlaştırılmıştır. 

Sosyal güvenl ik destek primi, 1479 sayılı Kanuna göre yaşlılık aylığı almakta 
iken kendi nam ve hesabına çalışmaları bulunan veya bu Kanun yürür lüğe girdikten 
sonra çal ışmaya başlayan sigortalıların Kurumdan aldıkları aylıkların dan % 10 
oranında kesilmektedir. 

Bu konudaki uygulamada kolaylık sağlanması amacıyla beyan esası • 
benimsendiğinden kendi adına ve hesabına çalışmasının devam ettiğini beyan eden 
emekl i lerden her hangi bir belge istenilmemektedir. 

Ayrıca 4447 sayılı Kanun'un hazırlık çalışmaları aşamasında Türkiye Esnaf ve 
Sanatkarları Konfederasyonunun konuya ilişkin olarak görüşü sorulmuş, 
Bakanlığımıza bildirilen görüşte sosyal güvenlik destek primi kesi lmesine ilişkin Ek 
Madde 20 nin uygun görüldüğü belirtilmiştir. 

Bilgilerinize arz eder im. 

Yaaar^OKbYA N 
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9.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, esnaf ve sanatkarların sorunlarına ilişkin sorusu ve 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan'ın cevabı (7/3124) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Yaşar 
OKUYAN tarafından yazılı olarak cevaplandınlmasım saygılarımla arz 
ederîm.30.11.2000 

ZekitİMAL 
Karaman-MrHetvekiU— 

4 Ekim 2000 tarihinde yürürlüğe giren, 619 sayılı K.H.K.'nin 15. maddesi 
mucibince, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Belediyeler, Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri ile birlikte, Esnaf Kefalet Kooperatifleri ve Bankalar; bu 
K.H.K.'ye göre, zorunlu sigortalı olanlarla ilgili, ruhsat ihale ve kredi 
işlemlerinde sigortalı olduklarını ve bir önceki takvim yılı sonu itibariyle prim 
borçları bulunmadığını gösterir belgeyi istemek ve belge istenenlerde bu 
belgeyi ibraz etmek zorunda bırakılmıştır. Aynı zamanda, Esnaf ve sanatkarlar 
kredi ve kefalet Kooperatifi aracılığı ile, Türkiye Halk Bankasından kredi 
kullanan ortaklar, esnaf ve sanatkarlara da Bağ-kur'a borçları bulunmadığına 
dair bir belge ibraz etmek yükümlülüğü getirilmiştir. 

Esnaf ve sanatkar kredi ve kefalet kooperatif'tyetkililerij/- ortajtyafihın 
emekliler dışında, tamamen Bağ- kur'a borçlu olduklarını^ '6u şarjlarda hiçbir 
esnafın kredi almasının mümkün olmadığını belirterek m sektörün işinin 
tamamen durduğunu, büyük bir ekonomik kriz yaşandığım ve artık esnafın 
tahammül gücünün kalmadığım belirtmektedirler. 

Söz konusu K.H.K.'nin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildiği, 
ancak , yürürlüğe 9 ay sonra gireceği ve bu arada, konuya ilişkin bir kanun 
çıkarılması söz konusu olsa da bu süre için de . esnaf ve sanatkarın 
dayanamayacağı ifade edilerek acil bir çözüm getirilmesi Jalep edilmektedir. 

Sorum şudur: 

Yeni kanun çıkıncaya kadar, Esnaf ve sanatkarların durumlarını 
rahatlatacak bir düzenleme yapmayı düşünüyor musunuz?, Düşünüyor iseniz, 
bunu, ilgili kanuna Ek bir madde ilave ederek mi, yoksa, tekrar K.H.K. 
çıkararak mı çözüme kavuşturacaksınız? 
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T.C. 

ÇALIŞMA V E SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B . 1 3 . 0 . A P K . 0 . 1 1 . 0 0 . 0 0 / 3 . 2 » / o < f H) g O C A K 2001 

K O N U : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK IU3İLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 11.12.2000 tarih ve A.01.GNS.0.10.00.02-7/19536 sayılı yazıları. 

İlgi yazılarında yer alan Karaman Milletvekili Sayın Zeki ÜNAL'ın "Esnaf ve 
Sanatkarların Sorunlarına İlişkin'' 7/3124-8008 Esas Nolu yazılı önergesi 
incelenmiştir. 

04.10.2000 tarih ve 24190 MUkerer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 
yürürlüğe giren 619 sayılı Kanun Hükmünde Karamame'nin 15. maddesinin 
dördüncü fıkrasında "Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, kamu iktisadi 
teşebbüsleri, esnaf kefalet kooperatifleri, tarım kredi kooperatifleri ve , bankalar, bu 
Kanuna göre zorunlu sigortalı olanlarla ilgili ruhsat, ihale ve kredi işlemlerinde 
sigortalı olduklarını ve bir önceki takvim yılı sonu itibariyle prim borçları 
bulunmadığını gösterir belgeyi istemek ve belge istenenler de bu belgeyi ibraz etmek 
zorundadırlar." Denilmektedir. 

Bu nedenle. Anayasa Mahkemesince iptal edilen ancak, en geç dokuz ay 
sonra yürürlüğe girecek olan yeni Kanun çalışmaları sonuçlandırılıncaya kadar 
yürürlükte kalacak olan 619 sayılı Kanun Hükmünde Karamame'nin ilgili maddesinin 
uygulanmasıyla ilgili olarak Bağ-Kur Genel Müdürlüğü ile Türkiye Esnaf ve 
Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği arasında imzalanan 
protokolün bir örneği ilişikte sunulmuştur. 

Y a % a \ O K U Y A N 
Npa\an 

BAĞ-KUR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE TÜRKİYE ESMİAF V E 
SANATKARLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFLERİ 
BİRLİKLERİ MERKEZ BİRLİĞİ ARASINDA AKDEDİLEN, 

.1479 SAYILI KANUNUN 26 NCI MADDESİNİN | 
UYGULANMASINA İLİŞKİN PROTOKOL 

Esnaf ve Sanatkarlar vo Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu 
.Gonol Müdürlüğü (BAĞ-KUR) ilo Türkiye Esnaf vo Sanatkarlar Kredi J/o Kefelet 
Kooporatiflori Birlikleri Merkez Birliği orasında, aşağıdaki esaslara goro işbirliği 
yapılması konusunda anlaşmaya varılmıştır. 

I .TANIMLAR 

a)'Kururn" Bağ-Kur Gonol Müdürlüğünü, 
b)*Banka* Bağ-Kur adına prim tahsil eden bankaların şubelerini. 
c)*Kooperatiflor* Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi va •• Kefaleî 

Kooperatiflerini. ' ' 
d)"ll Müdürlüğü- Bağ-Kur 8 Müdürlüklerini 

ifada eder. 

l l .KAPSAM 

8 u protokol hükümleri, 1479 sayılı Kanunun 2 4 uncu maddooino gope zorunu) 
sigortalılık kapsamında bulunanlardan, protokolün imzalandığı tarih itibariyle Bcgj 
Kur*a kayıt ve tescili yapılmış olanlar Uo. kapsamda olmakla birlikte, kayıt] vo tesdlf 
yapılmamış planların Kpoperaüflcrdon_krodi taleplerine ilişkin istemlerden; 

1-İI Müdürlüklerince, sigortalılann Kuruma kayıt ve tescillorinir ' bulunup] _ 
bulunmadığını, kayıt vo tescilli bulunanların varsa borç miktarlarını göstorir bokjo 
verilmesini. 

2-Kooperatifler tarafından , bu bolgolero istinaden yapılacak işlomlori, 

3-Kooperatiflor tarafından sigortalı hesabına yatırılan prim borcu (itartanriır^ 
Kuruma bildirilmesine ilişkin işlemleri 

kapsamaktadır. 
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1 «Kredi talebini alan Kooperatifler, kişilerin sosyal güvenlik bilgilerin© iüşkin 
beyan belgesini (Ek:1) istemek zorundadır. Beyan Belgesinde 4,5 veya 6 no'iu 
kutucukların işaretlenmesi halinde Kooperatifler beyan belgesini tasdik edsrak, Bağ-
Kur il Müdürlüklerine, "Sigortalılık Belgesi* istemek üzere faksla büdirecekpdr. Bağ-
Kur İl Müdürlüklerinin verecekleri bu "Sigortalılık Belgesi", kredi tejebini alan 
Kooperatiflere en kısa zamanda faksla bildirilecektir. Sigortalılık Belgesi ektirilmeden 
Kooperatiflerce herhangi bir işlem yapılmayacaktır. 

2-Bu belgede 1479 sayılı Kanun'un, 619 sayılı Kanun Hükmünde (Caramame 
ile değişik 24 üncü maddesi kapsamında çalışması olduğu (4 ve S no'lu.şorular) veya 
Bağ-Kur emeklisi (6 no'lu soru) olduğu belirtilen sigortalının, .Bağ-Kur sip^rtajı^ıplup 
olmadığına ve Kuruma borcu bulunup bulunmadığına ilişkin "Bağ4Cur SlğfttaTılİJk: 
Belgesi* Bağ-Kur il müdürlüğü tarafından tanzim ve tasdik edilerek ilgili Kooperatiflere. 
faksla bildirilecektir. 

3-İI Müdürlüğü tarafından tanzim ve tasdik edilen "Bağ-Kur Sigortalı ık Belgesi' 
nde Bağ-Kur sigortalısı olduğu belirtilen kişiye ait belgenin düzerüGndjği tarihten 
önceki yıl sonu itibariyle borç durumu belirtilecektir. 

4-İI Müdürlüklerince tanzim ve tasdik edilen "Bağ-Kur Sigortalılık Belgesi" ndp 
sigortalının borcunun bulunmadığının görülmesi halinde, Kooperatifler {tarafından, 
sigortalının talebi doğrultusunda gerekli işlemler yapılacaktır. 

5-Boyan belgesinde Bağ-Kur emeklisi olduğu beyan edilen kişinin aylığından, 
1479 sayılı Kanunun Ek 20'nci maddesine göre Sosyal Güvenlik Destek Prirtji 
kesilmesi gerekip gerekmediğinin tespit edilmesi amacıyla İl Mûdürlüğü'nce durumu 
incelenerek, tanzim ve tasdik edilecek olan "Sigortalılık Belgesi" ne şerh düşülecektir; 

G-Kurum bilgisayar kayıtlarından çıktı olarak alınacak "Bağ-Kur (Sigortalılık 
Belgesi* nde sigortalının borcunun bulunduğunun görülmesi halinde .Kooperatifler 
veya banka tarafından, sigortalıya Ödenecek kredi tutarından, Bağ-lfur'a olan 
gecikme zammı dahil bir önceki yıl sonu ttıbariyfo lopfam borç (utan oMjferelc, bu 
tutar sigortalının Bağ-Kur numarasına ve adına, banka şubesine yatırılacaktır. 

7-Bu tutarlar, prim tahsilatlarını Kuruma manyetik ortamda gönderen 
bankalara yatırılacaktır. 

Û-Bu şekilde, sigortalıların Beğ-Kur numarasına yatırılan toplam miktarlara 
ilişkin banka dekontlarının birer suretleri veya sigortalının Adı-SoyadıL ..Bağ4Cuir 
numarası, adresi ve yatırılan miktan ihtiva edan listeler her ay sonu itibarıyla 
eden ayın en geç 10'una kadar "Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Sigortalın 
Başkenkğı Primfer Şube MudûriCm^^tS^ir C^d No:37 HiZtiay/Ank^s] sâtesânsi 
taahhütlü olarak veya özel kurye/de gönçterilecektiri 

- 4 9 6 -



T.B.M.M. B:38 2 . 1 . 2001 0 : 2 

D-Kurum tarafından, prim makbuzlarında veya listelerde bolirtilon tütorforin 
şahıs hesaplarına intikal ettiğinin kontrol edilmesini takiben, (makbuzlar, 
Köoporatiflero. sigortalılara iado edilmek üzere gönderilir. 

10-Bağ-Kur tarafından verilen "Sigortalılık Belgeleri, sadece belgenin verildiği 
yıl için geçerli olacaktır. 

IV.ORTAK HÜKÜMLER 

1-Bu protokolün uygulanmasından ve yorumundan doğacak uyuşmazlıklarda 
Ankara mahkemeleri ve icra müdürlükleri yetkHidir. 

2-Bu protokol, imza tarihinden itibaren bir yıl süre ile geçerlidir. Taraflar, 
protokolün sona crmo tarihinden en az 3 ay önce feshi ihbarda bulıjtnmcdıklcrı 
takdirde protokol aynı şartlarla bir yıl uzamış sayılır. 

3-Bu protokol, 4-&/.<f../2000 tarihinde iki nüsha olarak Ankara'da {düzenlenip, 
imza edilmiştir. 
BAĞ-KUR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

I 
TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLAR 
KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFLERİ 
BİRLİKLERİ ÇERKEZ Bif 

-4 Jİ' 
Av.Ferhan İCAPTAN 
Genel Müdür M. 

A.Kadir AKGÜL 
Genel Müdür 

Yüksel DE41RGÎL 
Genel Başkan Yrd. 

Ek:1, 

SOSYAL GÜVENLIK BILGILERI BEYAN FORMU 

İlgili Makama 

Adı-Soyadı 

Baba Adı 

Ana Adı 

Doğum Yori 

Doğum Tarihi (Ay-GQn-Yıl) 

Kanuni İkametgah Adresi 

1TS06 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Tabi İşçi f~[ 

2-506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Emekli :| | 

3-5434 Sayılı Kanuna Göre Memur Emeklisi 

4-BağrKur Sigortalısı 

S-Serbest Çalışıyor Ancak Bağ-Kur'a Kaydı Yok 

6-Bağ-Kur Emeklisi 

7-Biliniyorsa Bağ-Kur numarası 

a 
• 
• 

Yukarıda açıklanan bilgilerin doğruluğunu beyan eder, aksinin isp^t edilmesi 
halinde bütün sorumluluğun tarafıma ait olduğunu kabul ederim. 

Tarih 
İmza 

ADRES.; 
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10.- Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin, BAĞ-KUR prim borçlarını ödemeyen çiftçilere 
ilişkin sorusu ve Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan'ın cevabı (7/3087) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn. Yaşar 

Okuyan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 

Akif GÜIJLE , *S 
Amasya Milletvekili 

SORULAR 

1. Çiftçilerimiz ekonomik sıkıntılarından dolayı Bağ-Kur primlerini 
ödeyememektedirler. Ülkemizde zaman zaman yaşanılan sel ve diğer 
afetlerden dolayı mağdur olan çiftçilerimizin kamu kurum ve kuruluşlarına 
olan borçlan faizsiz olarak belirli sürelerle ertelenmektedir. Bu durumda, 
Bağ-Kur primlerini ödeme zorluğu çeken çiftçilerimizin prim ödemelerini 
ertelemeyi düşünüyor musunuz? 

2. Amasya ilimiz dahilinde bugüne kadar Bağ-Kur prim borcunu ödemeyen kaç 
çiftçimiz vardır? 

T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLİĞİ 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.13.0.APK.0.11.00.00/5*20 - 3 * z "5 

KONU : Yazılı Soru önergesi 2 2 ARALIK 2000 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 06.12.2000 tarih ve A.01.GNS.0.10.00.02f7/3087-7828/1920Î? sayılı 
yazıları. 

Amasya Milletvekili Sayın Akif GÜLLE tarafından hazırlanan "BAĞ-KUR 
prim borçlarını ödeyemeyen çiftçilere ve aynı durumdaki Amasya ilindeki çiftçilerin,, 
sayılarını içeren" 7/3087-7828 Esas Nolu yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Bilindiği üzere 27.08.1999 tarihli ve 4452 sayılı Doğal Afetlere Karşı 
Alınacak önlemler ve Doğal Afetler Nedeniyle Doğan Zararların Giderilmesi İçin 
Yapılacak Düzenlemeler Hakkında Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar 
Kurulunca 29.09.1999 tarihinde kararlaştırılan ve 30.09.1999 tarihli ve 23832 
sayılı mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 578 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesiyle, 1479 sayılı Kanunun 53 üncü 
maddesinin altıncı fıkrası ile 2926 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin üçüncü 
fıkrası değiştirilmiş, söz konusu maddelere birer fıkra eklenmiştir. 

Bahsedilen Kararname ile yapılan bu değişiklikte, tabii afet sonucu fiilen 
çalıştırdığı işyeri veya ikametgah olarak kullandığı evi yıkılan veya hasar gören 
1479 sayılı Kanuna tabi Bağ-Kur sigortalıları ile tabii afet nedeniyle fiilen 
çalıştırdığı işyeri veya ikametgah olarak oturduğu konutu yıkılan, tarımsal 
faaliyetine devam edemeyen veya ürünleri hasar gören 2926 sayılı Kanuna tabi 
sigortalıların, bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla tabii afetin meydana geldiği 
ay dahil mevcut prim ve gecikme zammı borçları ile bu ayı takip eden altı aylık 
prim borçlarının, bu altı aylık sürenin sonundan itibaren altı ay süreyle ertelenmesi 
ve bu prim borçlarının erteleme süresi içinde ödenmesi halinde gecikme zammı 
uygulanmaksızın tahsili öngörülmektedir. 
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Bu itibarla, sözü edilen Kararname hükümleri doğrultusunda doğal afet 
nedeniyle zarara uğrayan ve bu durumunu belgeleyen Bağ-Kur sigortalılarının 
birikmiş prim ve gecikme zammı borçları ertelenmekte, bunun haricinde bir 
uygulama; 1479 ve 2926 sayılı Kanunların zorunlu sigortalılık ve bu sigortalılık 
sürelerine ilişkin primlerin ödenmesi ile ilgili hükümlerine aykırı olmasının yanında, 
Bağ-Kur'un içinde bulunduğu mali sıkıntı nedeniyle de mümkün bulunmamaktadır. 

Ayrıca, 2926 sayılı Kanuna tabi Amasya il müdürlüğüne bağlı hiç prim 
ödenmesinde bulunmayan 11.225 sigortalının 15.424.398.186.342. TL prim, 
492.820.062.278.- TL gecikme zammı olmak üzere toplam 15.917.218.248.620.-
TL borcu bulunmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Yaşar>ÖWjJYAN 

11.- Diyarbakır Milletvekili Sacit Günbey'in, IMF Türkiye temsilcisine Hazine 
Müsteşarlığında oda tahsis edildiği iddiasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Recep önal'ın cevabı 
(7/3101) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Türlüye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 96. 
Maddesi gereğince ; Devlet Bakanı Sayın Recep ÖNAL tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması konusunda aracılığınızı arz ederim. 

i. Sacit GU£ö*EY ' 
Diyarbakır •MittetvekHf—» 

1. IMF Memuru Carlo COTARELLİ' ye Hazine Müsteşarlığı' 
nda bir icat tahsis edildiğfve Zat-ı Aliniz ile randevusuz 
olarak birebir görüşebildiği doğru mudur? 

2. Hükümetinizin uyguladığı ekonomik politikalar ve Bütçe 
Kanunu COTARELLİ' nin tamamen denetiminde midir? 

3. Basın mensuplarının Hazine Müsteşarlığı Binasına girjş -
çıkışlarına yasaklama getirilmiş midir? ' , ^ . 

4. Kamu Finansmanı Genel Müdürü ve bu Genel Müdürlüğün 
bağlı bulunduğu Müsteşar Yardımcısının da COTARELLİ' 
nin emrinde sürekli ve birebir çalıştıkları doğru mudur? 
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BAŞBAKANLIK 
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 

D19 Ekonomik lllçtkllor Gonol Müdür lüğü 

Say ı : B.O2.1.HM.0.DEİ.01.00 Ankara , 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
G E N E L SEKRETERLİĞİNE 

Kanunlar vo Kararlar Da İroni Başkanl ığı 

İ lgi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği, 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı'nın Devlet Bakanı Sn. 
Recep önal 'a muhatap 06.12.2000 tarih ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02/3101-7918/19356 sayılı yazısı. 

Diyarbakır Milletvekili Sn. Saclt Günbey tarafından verilen soru 
önergesine ilişkin cevaplar ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgileri ve gereği arz olunur. 

Recep ÖNAL 
Devlet Bakanı 

Soru 1 
IMF Türkiye Masası Şefi Cari o Cottarelli başkanlığındaki IMF heyeti 
uygulanmakta olan ekonomik programın gözden geçirmeleri 
kapsamında ülkemizi ziyaret etmekte ve toplantılarının büyük kısmını 
Hazine Müsteşarlığı binasında gerçekleştirmektedir. IMF ile temaslar 
Hazine Müsteşarlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü 
bünyesinde yürütüldüğünden toplantılar aynı Genel Müdürlüğün toplantı 
salonlarında düzenlenmektedir. Dolayısıyla uluslararası bir kuruluşun 
orta dereceli bir memuruna bir kat tahsis edilmesi sözkonusu değildir. 
Aynı şekilde adıgeçenin şahsımla randevusuz olarak görüşmesi 
sözkonusu olmayıp teknik toplantıların sonucunda genel bir 
değerlendirme için programımın uygun olduğu gün ve saatte daha 
önceden randevu alınarak görüşmeler gerçekleştirilmektedir. 

Soru 2 
Hükümetimizin uyguladığı ekonomik politikalar Hükümetin kendi 
politikaları olup Carlo Cottarelli'nin bu politikalara müdahale etmesi 
sözkonusu değildir. Bütçe Kanunu her sene hazırlanarak Plan ve Bütçe 
Komisyonu'ndaki detaylı tartışmalardan sonra Yüce Meclis'in onayına 
sunulmaktadır. Dolayısıyla Carlo Cottarelli veya üçüncü bir şahsın 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin uyguladığı ekonomik politikaları 
belirleme veya denetleme gibi bir yetkisi bulunmamaktadır. Ancak IMF 
ile ekonomik programımıza destekleri çerçevesinde görüş alışverişinde 
bulunulmaktadır. 

Soru 3 
IMF heyetinin ülkemizde bulunduğu dönemlerde güvenlik güçlerimizin 
tavsiyesi üzerine Hazine Müsteşarlığı kampüsündeki güvenlik önlemleri 
sıklaştırılmaktadır. Bu bağlamda bir yasaklamadan ziyade çok daha 
kontrollü bir şekilde ve randevu alan ziyaretçi ve basın mensuplarının 
kampüso girmesine müsaade edilmektedir. 

Soru 4 
Hazine Müsteşarlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü ve bağlı 
bulunduğu Müsteşar Yardımcılığı Hazine Müsteşarlığı'nın diğer birimleri 
gibi ekonomik programın uygulanmasında en önemli konumda olan 
birimlerimizden biridir. Bu bağlamda özellikle bütçe politikasının, kamu 
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nakit ihtiyacının ve iç borçlanma politikasının belirlenmesinde önemli rol 
oynamaktadır. Adıgeçen Genel Müdürlük ve bağlı olduğu Müsteşar 
Yardımcılığı ekonomik program uygulamasına ilişkin olarak IMF ve 
diğer uluslararası kuruluşlara program sonuçları hakkında bilgi 
vermektedir. Ancak bu birimlerin hiç bir şekilde Carlo Cottarelli'nin 
emrinde çalışması sözkonusu değildir. 

12.- Konya Milletvekili Mehmet Gölhan'ın, batık bankalara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı 
Recep önal'ın cevabı (7/2984) 

TÜRKİYE BÜYJÜK MİLLET MECLİSİ 
**" BAŞKANLIĞINA — 

Aşağıdaki sorulanının ekonomiden sorumlu Sayın Devlet Bakanımız 
tarafından yazılı olarak cevaplandınlması hususunu müsaadelerinize arz 
ederim. 

Saygılarımla, 

Mehmet GÖKHAN 
Konya MtHetvskük-

1996 yılından günümüze kadar Kamu Bankalanmn, batık Banka tabir edilen 
Bankalara ve bu bankaların içini boşaltan kişi ve onlann firmalarına açtıkları 
krediler var mıdır? 
Varsa Kredi tutarları nelerdir? 
Bu krediler arasında vadesinde ödenmeyen krediler ne kadardır? 

2- Kamu Bankalarında yetkili makamlarda çalışan bazı bürokratların batık 
banka veya onlann sahibi olduğu şirketlerde çalıştıktan söylenmektedir. Bu 
söylentilerin aslı var mıdır? 
Bu gibi bürokratların oralarda çalışmalan yasalara uygun mudur? 

3- Murakıp raporlarıyla Haziran I999 da EGE BANK'ın batmakta olduğu tespit 
edilmiş olmasına rağmen bu bankaya zamanında niye müdahale 
edilmemiştir? 
Bu bankanın yoğun reklam kampanyasına müsaade edilerek milyonlarca 
dolar toplamasına neden göz yumulmuştur? 

- 5 0 1 -



T.B.M.M. B:38 2 . 1 . 2001 O 

4- Ego Bank vo Inter Bank gibi tehlike sinyalleri çalan bankalara konan ş u b o 
QjçmavaaalWUıntvodjQakaldJinlm»qtır? 

5- S ö z konusu batık bankalann toplam zararian kaç milyon dolardır? 

6- Batık bankalann bir kısmı daha ö n c e özolleştirilon Devlet Bankalandır. Bu 
bankalann ozeltoştirilme&YnöoTi n o ItazarnYmışlrf? 
Şimdi bunlar devletimize kaça mal olmuştur? 

7- Ülkemizde 80 adet banka olduğu ifado edilerek bunun çok fazla olduğu 
söylenmektedir. O nodonlo batık olarak nitelenen bankalann tamamen 
tasfiye odilmesl düşünülüyor mu? 

8- Sıkıntılı durumda olan Banka sayısının 20 civannda olduğu rlvayot 
edilmektedir. 
Bu söylentiler piyasayı olumsuz yönde etkilemektedir. Bu olumsuzluklann 
önlenmesi için gerekli tedbirler alınmakta mıdır? 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 

SAYI: B.02.1.HM.O.BAK.07-03/Pcr. 22.12.Ö0 1 0 3 2 7 9 
KONU: Soru önergesi Hk. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 22.11.2000 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0. GNS.0.10.00.02 - 7/2984-
7502/18710 sayılı yazıları. 

Konya Milletvekili Mehmet GOlhnn tarafından verilen 7/2984-7502 sayılı 
yazılı soru önergesinde yer alan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunu 
ilgilendiren hususlara ilişkin olarak bu Kurumdan alınan açıklamalar aşağıdadır: 

" 1 . Sektördeki bankaların kamu özel ayrımı yapılmaksızın birbirlerine 
mevduat yapması ya da kredi kullandırması normal bankacılık işlemleridir. Bu 
tutarlar bankalann fon açık ve fazlasına göre sürekli değişmektedir. Kamu bankaları 
tarafından Fona devrolunan bankalann eski sahiplerine veya bunların şirketlerine 
kullandınlan kredilere ilişkin bilgilerin açıklanması 4389 sayılı Bankalar Kanununun 
22. maddesinin 7 numaralı fıkrası hükmü uyannea mümkün bulunmamaktadır. 

Diğer taraftan, kamu bankalan da, sektörde faaliyet gösteren diğer bankalar 
gibi, yoğun denetim ve gözetim altındadır. Yapılan incelemeler sonucu, Fona 
devredilen bankalarla ilgili kredilendirme işlemlerinde usulsüz ve kanuna aykın 
uygulamaların tespiti halinde, sözkonusu eylem ve kararların sorumluları hakkında 
Kanunun amir hükümlerinin uygulanacağı açıktır. 

3. Sorunlu bankalann rehabilitasyonu için yapılacak kapsamlı bir bankacılık 
operasyonunun başanlı olabilmesi için ekonominin makul bir istikrar içinde olması ve 
sağlam bir hukuki altyapının oluşturulması zorunlu koşullardır. Bu nedenle, Aralık 
99'da gerçekleşen, Banka hisselerinin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devir 
işleminin zamanlamasına büyük önem verilmiş ve lokal bir sorunun başka bankalara 
sirayet etmemesine azami önem gösterilmiştir. Bu doğrultuda, Hükümet tarafından 
ciddi ve uygulanabilir bir ekonomik program açıklanmış, bu programın başansı için 
her türlü yurt içi ve dışı destek sağlanmıştır. Ayrıca, yapılan dikkatli açıklamalarla 
kamuoyu bu operasyona hazırlanmıştır. Nitekim, bu önlemler sonucunda, bankaların 
Fona devredilmesi sonucu sektörde herhangi bir panik yaşanmamış ve mevduat çıkışı 
beklenen düzeyin çok altında gerçekleşmiştir. 
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Diğer taraftan, 23.6.1999 tarihinde yürürlüğe giren 4389 sayılı Bankalar 
Kanununa ilişkin olarak yapılan değerlendirmeler neticesinde, bankanın tasfiyesi veya 
ortaklarınca istismar edilmesi durumu dışında kalan hallerde Kanunun 17 nci maddesi 
ile düzenlenen şahsi sorumluluğun uygulanamayacağı görülmüş ve çeşitli yönetim 
hataları sonucunda ciddi boyutta zarara uğrayan bir bankanın yöneticileri hakkında da 
şahsi sorumluluk ilkesinin uygulanabilmesini ve bu şekilde kamu vicdanının 
rahatlatılabilmesini teminen yasal bir düzenleme yapılarak mevzuattaki boşluğun 
doldurulmasının gerekli olduğu sonucuna varılmıştır. Nitekim, 19.12.1999 tarihli 
4491 sayılı yasa ile bu durum düzeltilmiş, banka kaynaklarını istismar eden banka 
sahipleri ile kanuna ayları işlemlerde bulunan yöneticilerin cezai ve şahsi 
sorumlulukları açıkça hüküm altına alınmış ve bunlara ilişkin cezalara caydırıcı 
nitelik kazandırılmıştır. 

Bununla birlikte, 4389 sayılı Kanun ile bu Kanunda değişiklik yapılmasına 
ilişkin 4491 sayılı Kanun arasında geçen süreç içerisinde mali bünyesinde problem 
bulunan bankalarda denetimler yoğunlaştırılmış ve bu bankalarm gerçek mali 
durumlarının tespiti sağlanmıştır. 

Bütün bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde, Egebank A.Ş.'nin Fona devri 
ile ilgili olarak herhangi bir gecikme bulunmadığı açıktır. 

Diğer taraftan, reklam harcamalarına ilişkin olarak Bankalar Kanununda 
herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Bununla birlikte, Egebank A.Ş. yalan 
gözetim altında bulunduğu süre zarfında, banka yönetiminden gider azaltıcı 
tedbirlerin alınması müteaddit defa istenmiş, ancak Bankaca İdarenin talimatları 
hilafına hareket edilmiştir. 

4. Bir bankanın Bankalar Kanununun ilgili maddesi kapsamında izlenmesi 
şube açmasına engel teşkil etmemektedir. Bu bankaların yeni şube açma talepleri 
İdare tarafından değerlendirilirken, ilgili bankanın mali bünyesi, likidite sorunu ve 
kaynak ihtiyacı gibi unsurlar birlikte dikkate alınmaktadır. Bu çerçevede yapılan 
değerlendirmeler sonucu, gerekli görüldüğü takdirde, bu Bankalara şube açma izni 
verilebilmektedir. 

Yalan gözetim altında bulundukları süre zarfında, muhtelif bankalardan gider 
azaltıcı, gelir artırıcı tedbirlerin alınması istenilmiş, ancak bu bankaların likidite ve 
kaynak ihtiyacı gibi unsurlar göz önünde bulundurularak yapılan değerlendirmeler 
sonucu, o dönem yürürlükte bulunan mevzuat çerçevesinde, zaman zaman ilgili 
Makam tarafından bu bankaların şube açmalarına izin verilmiştir. 

5. Fon mülkiyetindeki Bankalarm toplam zararı 31.10.2000 tarihi itibariyle 
6.898 milyon ABD dolarıdır. Etibank A.Ş., Demirbank T.A.Ş. ve Bank Kapital 
T.A.Ş.'nin nihai zarar rakamlarının tespitine ilişkin çalışmalar devam etmektedir. 

6. Fon mülkiyetindeki bankalardan Etibank A.Ş. 13.1.1998 tarihinde, 
155.500.000 ABD dolan bedel ile, Sümerbank A.Ş. ise, 14.6.1995 tarihinde 
103.460.000 ABD doları bedel ile özelleştirilmiştir. 

Diğer taraftan, her iki bankanın da rehabilitasyonu ve satışa hazırlanması 
yönündeki çalışmalar devam etmektedir. Halihazırda bu bankalara ilişkin kamuya 
yüklenmiş bir maliyet söz konusu değildir. Bu bankalarm kamuya maliyeti, bunların 
donuk aktiflerinin tahsili ve satışı sonucunda açığa çıkacaktır. 

7. Bugünkü tarih itibariyle Türk Bankacılık Sisteminde 79 banka faaliyet 
göstermektedir. Fon portföyündeki bankaların tamamen tasfiyesi gibi bir durum bu 
aşamada söz konusu değildir, öncelikli olarak bu bankalarm rehabilite edilerek satışı 

veya potansiyel alıcıların talebine bağlı olarak diğer bankalarla birleştirilerek sisteme 
kazandırılması planlanmaktadır. 

8. Mali sektörde faaliyet gösteren kurumların en önemli kesimini oluşturan 
bankalar birer güven ve itibar müessesesi olup, faaliyetleri kamu düzenini yakından 
ilgilendirmektedir. Bu güven ve itibarı sağlamanın başta gelen koşulu ise yerli ve 
yabancı tüm kişilerin doğru olarak bilgilendirilmesidir. Her ne kasıtla olursa olsun 
bankalar veya bankacılık sistemi hakkında asılsız haber yaymak kamu düzeninin 
bozulması tehlikesini yaratacak düzeyde devletin ve mevduat sahiplerinin zarara 
uğramasına yol açabilmektedir. Bu nedenle, bankalarla ilgili asılsız haber yayılması 
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4389 sayılı Bankalar Kanunu ile yaptırım altına alınmıştır. Adı geçen Kanunun 22 nci 
maddesinin (6) numaralı fıkrası".... İsimleri belirtilmese dahi bankaların güvenilirliği 
konusunda kamuoyunda tereddüde yol açarak bankaların mali bünyelerinin olumsuz 
etkilenmesine neden olabilecek nitelikte asılsız haberleri yukarıda belirtilen araçlarla 
yayınlayanlara ilci milyar liradan dört milyar liraya kadar ağır para cezası verilir." 
hükmünü amirdir. 

Gerçek dışı haber yayanlarla ilgili olarak Kanunun amir hükmünün 
uygulanacağı açıktır. Nitekim bu tür haber yayanlara ilişkin olarak gerekli hukuki 
işlemler yapılmaktadır." 

Bilgilerine arz olunur. 

Recep ÖNAL ^ 
Devlet Bakanı 

13.- Rize Milletvekili Mehmet Bekaroglu'nun, ÇAYKUR Çay Araştırma Merkezinin 
çalışmalarına ilişkin sorusu ve Devlet bakanı Rüştü Kazam Yücelen'in cevabı (7/3123) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakam sayın Rüştü Kazım Yücelen tarafından .yazılı 
olarak cevaplandırılmasını talep ediyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim.01.12.2000 

I j£&S£s&n. Mehmet Bekaroğlu 
Rize«JBHa3&gU 

Bir Öğretim üyesinin yıllar önce yanlışlığı ispatlanmış "çayda fazla miktarda bakır var" 
iddialarının basın yayın organlarında yer alması, hem çay üreticisini hem de çay tüketicisini 
oldukça rahatsız etmiştir. Çay üretiminden ve pazarlamasından sorumlu ÇAYKUR bu iddialar 
karşısında pasif bir tavır takınmış, konuyu bilimsel boyutlarıyla komuoyuna duyurup, 
toplumun tedirginliğini giderememiştir. Bu iddialar ve pasif tavır sadece çay kaçakçüannın 
ekmeğine yağ sürmüştür. 

öyle ki; Çaykur'un bünyesinde çok modern. bir araştırma merkezi bulunmasına 
rağmen, bu merkez gereği gibi çalıştırmamaktadır. Milyarlarca lira değerindeki bu merkezde 
çay ile ilgili ne gibi araştırmalar yapılmaktadır,.bilinmemektedir. Ancak bu iddialardan sonra 
bile bilimsel bir açıklama yapılamamış olması bu merkezin atıl bırakıldığı iddialannı doğrular 
gibidir. Çünkü bu araştırma merkezi sürekli araştırmalar yapmış olsaydj ve bu araştırmalann 
sonüçlannı düzenli olarak kamuoyuna açıklasaydı bu tür iddialann 'ortaya atılması mümkün 
olmazdı, ortaya atılmış olsa bile kamuoyunda herhangi bir olumsuz etki yapmazdı. Toplum 
gerçekleri bildiği için bu tür iddialara pirim vermezdi. 

Bu nedenle; 

1-Çaykur bünyesinde çay araştırmaları için kurulan Çay Araştırma Merkezi'nin 
teknik, fiziki veya personel noktasında ne gibi imkansızlıktan söz konusudur ki, bu merkez 
çalıştınlmamaktadır? 

2-Bu araştırma merkezin bugünkü fiyatla kuruluş maliyeti nedir ve bu merkezde 
bugün kaç personel istihdam edilmektedir? 

3-Çaykur, "çayda fazla miktarda bakır var" iddiaları ile ilgili olarak, rutin açıklamalar 
dışında, araştırma ve bilgiye dayalı hangi çalışmayı yapmıştır? Bu anlamda çalışmalar yapmış 
ise bunlan niçin kamuoyuna duyurmamıştır? Çaykur, bu tür iddialann ' çıkmaması ve 
kamuoyunda yankı bulmaması için yeni herhangi bir çalışma yapmakta mıdır? 

4-Çaykur*un bu tür iddialar karşısında pasif kalması, çay kaçakçılarına destek olarak 
yorumlanmıştır. En azından bu iddialann çay kaçakçüannın işine yaradığı anlaşılmaktadır. 
Gerçekten Bakanlığınız, iddia edildiği gibi kaçak çaya göz mü yummaktadır? Bu iddialar 
konusunda herhangi bir araştırma, inceleme ve soruşturma başlatılmış mıdır? Çay kaçakçıları 
ile "çayda fazla miktarda demir var" iddialan arasında herhangi bir bağlantı söz konusu 
mudur? Bu konuda herhangi bir inceleme ve araştırma başlatılmış mıdır? 

5- Çaykur Genel Müdürü daha önce birçok konuda olduğu gibi bu konuda da görevini 
ihmal eden ve 200 bin çay üreticisini tedirgin eden Çaykur Genel Müdürü hakkında herhangi 
bir işlem yapmayı düşünüyor musunuz? 

f^Utm fc^uy^ 
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T .C . 
DEVLET BAKANLIĞI 

(Sn. Reftfi Kazım YÜCELEN) 

SAYI :B.02.0.009/ 3 £ 2 ^ - ANKARA 

KONU : ..̂ //...AfaHJJgflfl 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGt: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli 11.12.2000 tarih ve A.01.0.GNS.0.10. 
00.02-773123-8007/19535 sayılı yazanız. 

Rize Milletvekili Sn. Mehmet Bekaroglu'nun Çay-Kur Çay Araştırma Merkezinin 

çalışmalım hakkındaki yazılı soru önergesine verilen cevaplar iç Tüzüğün 99. maddesine 

istinaden ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Rüştü Kazım YÜCELEN . / 

Devlet Bakanı ^ 
RİZE MİLLETVEKİLİ SN. MEHMET BEKAROĞLU'NUN 

01.12.2000 GÜN VE 7/3123-8007 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNE 
VERİLEN CEVAP 

Cevap : 1 — Çaykur bünyesinde faaliyet gösteren Atatürk Çay ve Bahçe 
Kültürleri Araştırma Enstitüsü, labaratuvar, deneme bahçeleri, araç-gereç ve personel 
açısından yeterli teknik düzeyde olup bu merkezde proje bazında toprak ve çay bitkisi 
ile ilgili bütün araştırmalar yapılmaktadır. Bu araştırmalar; toprak analizleri (makro ve 
mikro elementler, ph. Organik madde), üstün nitelikli tiplerin geliştirilmesi ve bölgeye 
adaptasyon çalışmaları, kuru çayda bulunan kalite karakteristikleri özelliklerinin 
belirlenmesi ve Türk Gıda Kodeksine uygunluk derecelerinin tespiti şeklindedir. 

Bunun yanında bölgenin ekonomik yapısını geliştirmek amacıyla Kivvi bitkisinin 
yetiştirilmesi ve bölgeye yaygınlaştırılması için araştırmalar da yapılmaktadır. 
Araştırma Enstitüsü faal olup, çalıştırılmadığı doğru değildir. 

Cevap : 2 — Çay Araştırma Enstitüsünde 9 Teknik 3 İdari olmak üzere 12 memur 
ve 36 işçi personel istihdam edilmektedir. 

Cevap : 3 — Enstitü Labaratuvannda rutin olarak yapılan çalışmalar dışında, 
bölgesel farklılıklarda gözetilerek tüm bölgelerden alman mamul siyah çay örneklerinde 
mineral madde miktarının belirlenmesi ve balar analizleri yapılmaktadır. Bu analizler 
Enstitünün çalışma faaliyetleri arasmdadır. Analizlerin sonuçlan gerektiğinde 
kamuoyuna duyurulmaktadır. 
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Cevap : 4 - Çaykur bu tür iddialar karşısında pasif kalmamıştır. Labratuvannda 
tespit ettiği sonuçlan insan sağlığı açısından değerlendirerek, sağlığa zararlı olmadığını 
basın bildirisi ve çeşitli açıklamalarla kamuoyuna duyurmuştur. Bu açıklamaların içinde 
Demir elementinin analiz sonuçlan da vardır. 

Aynca 1997 yılından beri ülkemize giren kaçak ve yabancı menşeli çaylarla 
mücadeleyi başlatan ve bu mücadeleden anlının atayla çıkan Çaykur'u ve Bakanlığımızı 
"kaçak çaya göz yumuyor" şeklinde gösterme ve kamuoyunu yanlış yönlendirme 
tamamen sübjektif bir değerlendirmelerdir. 

Çay-Kurdan sorumlu Bakan olarak görev yaptığım 55 ve 57. Hükümetler 
döneminde yaptığım girişimler sonucu alınan 23.12.1998 tarih ve 12254 sayılı Bakanlar 
Kurul Karan ile Çay, sınır Ticaretine Konu Mallar listesinden çıkanlmıştır. 

11.8.1999 tarihli yönetmelik değişikliği ile de Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyeti 
üzerinden kişi basma 1500 DM'lık Zati Eşya Muafiyeti Kapsamında getirebilecekleri 
mallar arasında çay, girişi yasak olan mallar listesine alınmıştır. 

Bu girişimler sonucu, sınır ticareti yolu ile yılda yaklaşık 25-30 bin ton, Zati 
Eşya Muafiyeti Kapsamında da yaklaşık 15-20 bin ton kalitesiz, katkı maddesi içeren ve 
sağlık koşullarına aykın yabancı menşeli çaym yurda girişi engellenmiştir. 

Diğer taraftan yabancı menşeli çaylann sınır illeri gümrüklerinden gerçek 
değerinin çok altında beyan üzerinden yurda girişinin engellenmesi için Dış Ticaret 
Müsteşarlığı nezdinde girişimler sürdürülmektedir. Bu şekilde çaym gerçek değerinin 
altında olmamak kaydı ile ve vergisi de alınmak sureti ile normal ithalatla yurda 
girebilmesi için gerekli düzenlemeler yapılmaktadır. 

Aynca Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında ithal yoluyla çaym yurda girişinde 
gerekle denetimlerin yapılması için girişimler sürdürülmektedir. 

Cevap : 5 - Çay-Kur Genel Müdürü; kanun, yönetmelik ve diğer ilgili 
mevzuatla kendisine verilen görevleri yapmaktadır. Bugüne kadar görevini ihmal ettiği 
yönünde denetim organlarınca bir tesbit söz konusu değildir. 
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14.- İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ihcak'ın, Avrupa Konseyince hazırlanan yolsuzlukla 
ilgili Ceza Hukuku Sözleşmesinin Türkiye tarafindan benimsenmedigine ilişkin sorusu ve Dışişleri 
Bakanı İsmail Cem'in cevabı (7/2892) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın delaletiniz İle Dışişleri Bakanı Sayın 
İsmail CgM-tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini 
arz ederim. 

A.Nazl ı j jJCAK x 

İstanbul MiHetvoltHi-
SORULAR 

Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan Yolsuzlukla İ lgil i 
Ceza Hukuku' Sözleşmesi (Criminal Law Conventlon on 
Corruption) 27 Ocak 1999 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Taraf 
devletlerin yolsuzlukla mücadele kapasitelerini artırmak İçin 
kurumlarının bu alanda öngörüleri yerine getirip getirmediğini 
takip etmeyi hedefleyen "Yolsuzluğa Karşı Olan Devletler Grubu 
(GREKO)" oluşturulmuştur. 

1. Söz konusu sözleşmeyle belirlenen hususlar hükümet 
tarafından benimsenmekte midir? 

2. Söz konusu sözleşme Türkiye tarafından imzalanmış 
mıdır? 

3. Söz konusu sözleşme TBMM'nin gündemine onay için 
getirilecek midir? 

4. Getirilecekse, TBMM gündemine ne zaman getirilecektir? 
T.C. 

D I Ş İ Ş L E R İ B A K A N L I Ğ I 
Siyaset Planlama Genci Müdürlüğü 

SAYI :SPGM/2300-
KONU: Yazılı soru önergesi 

î 2 Aralık S 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

İLGİ : 20.11.2000 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2892-73277V8476 
sayılı yazılan. 

İstanbul Milletvekili Sayın Nazlı Ilıcak'm ilgide kayıtlı yazılarına konu soru 
önergelerinin yanıtlan ilişikte takdim edilmiştir. 

Saygılanmla sunarım. 

lâ£K 
Bâfcarv" 

Iş tna î î ÇŞM 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN NAZLI ILICAK'IN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ 

SORULAR; 

Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan Yolsuzlukla İlgili Ceza Hukuku Sözleşmesi 
(Criminal Law Convention on Comıption) 27 Ocak 1999 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Taraf 
devletlerin yolsuzlukla mücadele kapasitelerini artırmak için kurumlarının bu alanda 
öngörüleri yerine getirip getirmediğini takip etmeyi hedefleyen "Yolsuzluğa Karşı Olan 
Devletler Grubu (GREKO)" oluşturulmuştur. 

SORU 1: Söz konusu sözleşmeyle belirlenen hususlar hükümet tarafından benimsenmekte 
midir? 

SORU 2 : Söz konusu sözleşme Türkiye tarafından imzalanmış mıdır? 

SORU 3: Söz konusu sözleşme TBMM'nin gündemine onay için getirilecek midir? 

SORU 4: Getirilecekse, TBMM gündemine ne zaman getirilecektir? 

YANIT; 

Avrupa Konseyi (AK) "Yolsuzluğa Dair Ceza Hukuku Sözleşmesi" (Criminal Law 
Convention on Comıption) 27 Ocak 1999 tarihinde imzaya açılmıştır. Yürürlüğe girmesi için 
14 ülke tarafından onaylanması gerekmektedir. 27 Kasım 2000 itibariyle, Hırvatistan, Çek 
Cumhuriyeti, Danimarka, Macaristan, Slovakya, Slovenya ve Makedonya olmak üzere sadece 
7 ülke onay işlemlerini tamamladığı cihetle, sözleşme henüz yürürlüğe girmemiştir. 

Sözleşmeyi imzalayan, ancak, bugüne kadar onay işlemlerini tamamlamamış olan 
belli başlı ülkeler ise şunlardır; Arnavutluk, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Estonya, 
Finlandiya, Fransa, Gürcistan, Almanya Federal Cumhuriyeti, Yunanistan, izlanda, İrlanda, 
italya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Moldova, Hollanda, Norveç, Polonya, 
Portekiz, Romanya, Rusya Federasyonu, isveç, Ukrayna, İngiltere. AK dışından da Amerika 
Birleşik Devletleri ve Bosna-Hersek Sözleşme'yi imzalamış, ancak henüz onaylamamışlardır. 

"Yolsuzluğa Dair Ceza Hukuku Sözleşmesinin 24 üncü maddesi, Sözleşme'nin Akit 
Taraflarca uygulanmasının, "Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu" (GRECO) tarafından 
denetlenmesini öngörmektedir. Kısaca "GRECO" olarak isimlendiren bu düzenleme, 4 Mayıs 
1998 tarihinde yapılan 102. AK Bakanlar Komitesi toplantısında alınan (98)7 sayılı kararla bir 
"kısmi genişletilmiş anlaşma" şeklinde öngörülmüş olup, 1 Mayıs 1999 tarihinde faaliyet 
göstermeye başlamıştır. GRECO'ya Belçika, Bulgaristan, GKRY, Danimarka, Estonya, 
Finlandiya, Fransa, Gürcistan, Almanya Federal Cumhuriyeti, Yunanistan, Macaristan, 
izlanda, İrlanda, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, 

İspanya, İsveç, Makedonya ve İngiltere, Avrupa Konseyi dışından ise Bosna-Hersek ile 
Amerika Birleşik Devletleri "üye" olmuşlardır. 

Türkiye, "Yolsuzluğa Dair Ceza Hukuku Sözleşme"sinin hazırlıklarına başından 
itibaren katılan ülkeler arasındadır. Anılan sözleşmeyle belirlenen hususlara Avrupa 
Konseyi'ndeki çalışmalara iştirak eden uzmanlarımızın da katkıları bulunmaktadır. 

Hükümetimiz bu Sözleşme'nin savunduğu ilke ve öngördüğü hükümleri 
benimsemiştir. Nitekim, üyesi olduğu, Avrupa Konseyi Yolsuzlukla Çok Yönlü Mücadele 
Grubu'nun (GMC) etkinlikleri çerçevesinde Rüşvetle Mücadelede Uzman Servisler 5. 
Konferansı, Adalet Bakanlığımızın önerisi üzerine 15-17 Kasım 2000 tarihlerinde İstanbul'da 
düzenlenmiştir. 
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Sözleşme, esas itibariyle, rüşvet ve yolsuzlukla etkin ve kapsamlı bir mücadele 
amacıyla ve Akit Taraflar arasında bu mücadele çerçevesinde etkili bir işbirliğinin yapılması 
için ceza hukukunun genel ilkeleri çerçevesinde alınması gerekli önlemleri saptamaktadır. 

Sözleşme'nin onay aşamasından önce ulusal mevzuatımızda bazı değişiklikler 
yapılması gerekebilecektir, özellikle, yabancı kamu görevlilerine rüşvet, özel sektörde rüşvet, 
uluslararası kuruluş memurlarına rüşvet, tüzel kişilerin cezai sorumluluğu gibi sözleşmenin 
muhtelif maddelerinde işlenen hususlara ilişkin çeşitli yasalarımızda yapılacak değişiklikler, 
Sözleşme'yle öngörülen düzenlemelerin iç hukukumuza uyumunu sağlayacaktır. 

Sözleşme'nin iç hukukumuza aktarımı onay aşamasından sonra mümkün olacaktır. 
Ancak, iç hukukumuzda yapılması beklenen değişiklikler gerçekleştirilene kadar, 
"Yolsuzluğa Dair Ceza Hukuku Sözleşme"nin ülkemiz tarafından da imzalanmasının, rüşvet 
ve yolsuzlukla mücadelede kararlılığımızı gösterecek önemli ve gerekli bir adım teşkil 
edeceği değerlendirilmektedir. 

İmza işlemleri için Bakanlığımızın eşgüdümünde başlatılan çalışmalar sonuçlanmak 
üzeredir. Bakanlığımız, bu konuda , Adalet Bakanlığı, içişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, 
Sermaye Piyasası Kurulu ve Rekabet kurulu ile iletişim içindedir. 

Sözleşme, imza işlemlerinin ve yukarıda değinilen uyum çalışmalarının 
tamamlanmasının ardından, onay işlemlerine ilişkin yasal süreç başlatılacaktır. 

15.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'm, BOTAŞ Genel Müdürlüğünün Bursa Hindeki 
yatınm projelerine 'ilişkin sorusu ve Enerji ve Ttibö Kaynaklar Bakanı M.Cumhur Ersümer'in cevabı 
(7/3024) 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak cevaplandır ı lmak üzere EnerJ'i 

biı Kaynaklar B a k a m ' n a yönelt i lmesini saygılarımla arz ederim. 

S O R U L A R : 

BOTAŞ Genel Müdürlüğü'nün 

Bursa ili yatırımları arasında yer alan a şağ ıda 'yaz ı l ı projelerle ilgili 
olarak: 

1. Projelere başlangıcından bugüne kadar, 2000 yılı dahil, ne harcama 
yapılmışt ır? 

2. Projeler hangi seviyededir? Nakdi ve fiziki gerçekleşme oranı nedir? 
3 . Projelere 2001 yılında ayrılan ödenek miktarı nedir? 
4 . Projelerin gecikmesinin maliyete, sosyal 've ekonomik hayata etkileri 

nelerdir? 

P R O J E L E R : 

1.1989 Yılı Bursa Doğal Gaz Dağıtım Şebekesi 
2.1999 Yılı Seçköy KomprĞsör İstasyonu (CSUJ Yapımı 
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ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Ankara 
Sayı : B.15.O.APK.0.23.300—2-f"^ 6" 
Konu : Yazılı Soru Önergesi ? 0 •" ̂ AL IK 2000 

2 5 0 6 8 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M Başkanlığı'nın 3O.11.20O0 tarih vo A.01.0.GNS.0.10.00.02-79Ö8 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Ertuğrul YALÇINBAYIR'ın tarafıma tevcih ettiği, 7/3024-7756 
esas no'lu yazılı soru önergesi T.B.M.M. İç Tüzüğünün 09'ncu -maddesi gereği 
cevaplandırılarak ekte gönderilmiştir. ''• '• 

Bilgilerinize arz ederim. 

BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN ERTUĞRUL YALÇINBAYIR' IN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ V E CEVABI 

(7/3024-7756 Esas No'lu) 

Sorular; 

BOTAŞ Genel Müdûrlüğü'nün Bursa ili Yatırımları arasında yer a lan aşağıda yazılı 
projelerle ilgili olarak 

1-Projelere başlangıcından bugüne kadar, 2000 yılı dahil ne harcama yapılmıştır? 
2-Projeler hangi seviyededir? Nakdi ve fiziki gerçekleşme oranı nedir? 
3-Projelere 2001 yılında ayrı lan ödenek miktarı nedir? 
4-Projelerin gecikmesinin maliyete, sosyal ve ekonomik hayata etkileri nelerdir? 

PROJELER 
1. 1989 Yılı Bursa Doğal Gaz Dağıtım Şebekesi 
2. 1999 Yılı Seçköy Kompresör İstasyonu (CS-4) Yapımı. 

Cevaplar: 

BURSA DOĞAL GAZ DAĞITIM ŞEBEKESİ : 

1 - Bursa Doğal Gaz Dağıtım Şebekesi Projesi 'nin başlangıcından bugüne kadar 
77.24O.O00 $'lık harcama yapılmıştır. 

2- Proje kapsamında Bursa'da 99.385 adet bireysel konut ve 2.372 adedi Merkezi Sistem 
Isıtma olmak üzere, Toplam 160.000 adet konut (konut eşdeğeri) doğal gaz 
kullanmaktadır. 

Bursa Ooğat Gaz Dsğttfm Şeb&k&st 1997 ythnda JhiîiriJerek 130.000 konutun doğal gaz 
kullanımı sağlanmıştır. Ancak, projenin kapsamının genişleti lmesi amacıyla, Aral ık 1998'de 
ihaleye çıkılmış ve 12.03.1999 tarihinde sözleşme imzalanarak, doğal gaz kul lanan konut 
sayısı 160.000 adete çıkarılmıştır. 
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3- Bursa Doğal Gaz Dağıtım Şebekesi Projesi"nin ödeneği BOTAŞ Genel Müdürlüğu"2001 
Yılı Yatırım Programı Teklifinde Toplam 18.852 Milyar TL. olarak teklif edilmiştir. 

4 - Projo 1997 yılında bitirilmiş olup, abonelerden gelen doğal gaz talepleri doğrultusunda 
her yıl yeni servis hatları çekilerek veya şebeke genişletilerek yeni abonelere doğal gaz 
verilmektedir. 

Dolayısıyla, projede herhangi bir gecikme sözkonusu olmayıp, 2001 yılında da şehrin 
kalan kısımlarına gaz verilecektir. 

SEÇKOY KOMPRESÖR İSTASYONU fCS-41 YAPIMI: 

1 - 02.06.2000 tarihinde yapım sözleşmesi imzalanan sözkonusu proje 9.950.000 US$ 
bedelle SUMY/KADIOĞLU/GLOBAL Konsorsiyumunun taahhüdü altında başlamıştır. 
Sözleşme imzalanmasını takiben %10 avans bedeli olan 995.000 US$ ödenmiştir. 

2 - 25 Kasım 2000 tarihi itibarı ile sözkonusu istasyon tamamlanmış ve işletmeye 
alınmıştır. Aralık ayında Geçici Kabul Belgesi verilecek ve projenin, %35*ine karşılık 
gelen 3.482.500 US$'ı ödenecektir. 

3- 2001 yılında da 5 aylık işletme periyodu içerisinde ödenecek %50 ve Kesin Kabul'e 
karşılık gelen %5 ile birlikte toplam %55'e tekabül eden 5.472.500 USS ödenecektir. 

4- Projede herhangi bir gecikme söz konusu değildir. 

16.- İstanbul Milletvekili" Bülent AkarcalTnın, güvenlik güçlerinin yaptığı denetimlerde 
^ / T £ 2 £ n k a n a , l a n m n d a bulunmasına ilişkin sorusu ve tçişleri Bakanı Sadettin Tantan'ın cevabı 

TÜRKjYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Sadettin TANTAN tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

1 - Güvenlik güçlerinin yaptığı denetimlerde ö z e l T V kanalları hangi hak v e 
gerekçeyle bulunmaktadırlar? 

2 - Yapı lacak denetimler Basın ve T V ' y e önceden bildirilince denetimlerin 
güvenliği v e mahremiyeti açısından sakınca yarattığı neden düşünülmüyor? 

3 - Sürekli vatandaşı teşhir amac ı güden ya d a bu sonucu yaratan 
uygulamalar- neden önlenemiyor? S iz mi tal imat vermiyor ' - v e göz 
yumuyorsunuz .yoksa güvenlik güçleri kendilerine verilen .talimatlara m ı 
uymuyor? 

4 - Vatandaşın temel hak v e özgürlüklerine ters düşen ' bu uygulamalara 
Bakanlığınız ne r c . ı a n kesin bir son verecektir? 
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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 
Emniyet Genci Müdürlüğü 

^ ^ - 4 t . . - * 0 0 $ 

Sayı :B.05.1.EGM.0.12.02.01 " ^ ° l - ^ 1$ 3 £? .../..../2000 

Konu: Yazılı Soru önergesi. *" 

TBMM BAŞKANLIĞINA 

tLGl: Başkanlığınızın 30.11.2000 gün ve A.01.GNS.0.10.00.02-7970(7/3079)-7838 sayılı yazısı. 
İstanbul Milletvekili Bülent AKARCALI tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve 

tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 

1.2.3-lçişleri Bakanlığına geldiğim 29.05.1999*dan sonra konuya ilişkin; 
04.06.1999 tarihli genelge "... Yapılan operasyonlarda basın görevlilerinin polisin önünde 

yer alarak kişileri yargılarcasına soru sormaları ve suçlu olarak kamuoyuna tamtmalan, kişilik 
haklarının ihlaline yol açmaktadır. Adli yargıya sevk aşamasında tahkikatı tamamlanan olayların 
açıklanması yetkili kişi tarafından yapılabilir. Suç oluşturan bu tür davranışlardan kaçınılarak, 
yetkililer dışında medyaya bilgi-belge veya demeç verilmemesi hususunda tüm teşkilat 
mensuplarının uyarılmasını, uymayanlar hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılacağı tebliğ 
edilmiştir." Ayrıca 

14.06.2000 tarihli genelge ile; "... Yürütülmekte olan soruşturmalarla ilgili olarak bilgi 
sızdınlmaması, hiyerarşik olarak yetkili makamlar dışında hiç kimseye bilgi verilmemesi 
konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi.belirtilen hükümlere uymadığı tespit edilen personel 
hakkında adli ve idari soruşturma açılacağı ve sonuçlarının Bakanlığım tarafından takip 
edilmektedir." Bu genelgeler ile Emniyet personelinin dikkati çekilmiş ve konunun üzerinde 
hassasiyetle durulması istenmiştir. 

Trafik denetimlerinde basında yer alan görüntüler de ise; ti Trafik kuruluşlarımızca 
yapılmakta olan trafik denetimlerinde özel tv kanallarına haber verilmediği.ancak bu kanalların 
kendi imkanları ile bu denetlemelerden haberdar olmak suretiyle denetleme mahallerine gelip 
görüntü aldıkları, 

Bununla birlikte Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığının 
koordinesinde merkezden görevlendirilen personel (Daire Başkanı, Daire Başkan Yardımcısı ve 
Şube Müdürleri) ile birlikte İl Emniyet Müdürlükleri trafik kuruluşlarınca muhtelif zamanlarda 
yapılan planlı trafik denetimlerinde; (takoğraf, ağırlık kontrolü ve video-kameralı radarla hız 
kontrolü) bu denetimlerin daha etkili olması, kamuoyunun haberdar edilmesi, vatandaşlarımızda 
trafik bilincinin sağlanması ve sürücülere her an denetlendikleri hissinin verilmesi amacıyla, 
ulusal ve yerel basın-yaytn organlarının temsilcilerinin katılımlarının sağlandığı,bu şekilde 
yapılan denetimlerin mahremiyetinin söz konusu olmadığı, 

Trafik denetimlerinde vatandaşlarımızı teşhir amacının kesinlikle 
düşünülmediği,denetleme mahallerine kendi inisiyatifleri doğrultusunda gelen ve görüntü alan 
özel televizyon kanalları görevlilerine, haber alma haklarım kullandıkları ve kanunlara aykırı 
davranışlarda bulunmadıkları sürece müdahale edilmediği.bu konuda, basın-yayın kuruluşları 
temsilcilerinin, hukuk devletinin gereği, toplumun diğer yargılan ve meslek eriğinin gerekleri 
doğrultusunda hareket etmelerinin bu kuruluşlardan beklendiği, 
4- Trafik denetimlerinde, vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerine ters düşen uygulamalar 
söz konusu olmayıp, buna tevessül eden görevli, vatandaş veya basm mensubu olmasına 
bakılmaksızın gerekli kanuni işlemlerin yapıldığı anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Sadettin TANTAN 
İçişleri Bakam 
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17.- İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, trafik suç ve cezalarına ilişkin sorusu ve 
İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'm cevabı (7/3078) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECÜSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakanı Sayın Sadettin TANTAN tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

\ 

1. ödenmediği iddia edilen Trafik ve benzeri cezalar nedeniyle Emniyet 
Kuvvetlerinin vatandaşı göz altına almayı Hukuk Devleti anlayışına uygun 
mudur? 

2. Vatandaşın ödediği ceza makbuzlarını sürekli yanında .taşımasını. 
gerektiren hangi kanun maddesi mevcuttur? 

3. Bilgisayara yüklenen bilgilerde tarih, yer, araç plakası gibi yanlışlık olamaz 
mı? 

4. Hukuk Devleti'nde suçun varlığını ispatta Devletin kendisi yükümlü değil 
midir? 

5. Vatandaşı suçlayıp masumiyetini ispat et deme anlayışı Hukuk Devleti'nde 
var mıdır? 

6. 15 Kasım 2000 tarihli Sabah Gazetesi'nde yer alan 10 ve 6 yaşinda 2 
çocuğuyla birlikte çay bahçesinde otururken alıp götürülen ve çocukları 
orada bırakılan annenin suçu nedir? 

7. Aynı gazetede belirtilen ve 1993'den kalma 49 bin liralık trafik cezası 
iddiası ile evli bir hanımın zorla karakola götürülüp, hafta sonu olduğu için 
geceyi nezarethanede geçirtilmek istenmesi sizce Hukuka, vicdana uygun 
mudur? 

T.C 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Emniyet Genel Müdürlüğü 

SAYI :B.05.1.EGM.0.12.02.01 
KONU:Yazdı Soru Önergesi. 

TBMM BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: Başkanlığınızın 30.11.2000 gün ve A.01.GNS.0.10.00.02-(7/3078) 7139/7837 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Bülent AKARCALI tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan 
yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 

1-6-7- Trafik para cezalarının ödenmemesi veya tahsili konusunda polisin kişileri direkt yakalama 
veya göz altına alma yetkisi bulunmamaktadır. Ancak önorgoyo konu olayda Emine Ruhsan TEZKAN adlı 
bayanın 11.11.2000 Rünü saat 19.00 sıralarında çay bahçesinde otururken görevli porsonelco yapılan kimlik 
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kontrolünün ardmdan ödemediği trafik cezasından dolayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 1993/ 13-7127 
sayılı Tevkif Müzekkeresine istinaden göz altına alındığı, şahsın İstanbul ili Emniyet Müdürlüğü Asayiş 
Şubo Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliğine götürüldüğü, birim amirince durumunun incelenmesinin ardmdan 
borcun ödendiği kanaatinin oluşmasmdan sonra saat 19.30 sularında şahsm serbest bırakıldığı, geceyi 
nezarethanede geçirmosi gibi bir durumun söz konusu olmadığı, bu uygulamanın da adli makamca verilen bir 
yakalama müzekkeresinin yerine getirilmesi işlemi olduğundan hukuk devleti anlayışı ile bağdaşmayan bir 
yönünün bulunmadığı, 

2- 2918 sayılı Karayolları ve Trafik Kanunu ile diğer yürürlükteki yasalarımızda trafik veya 
benzeri suçlardan dolayı yazılan cezalara ait makbuzların cezaya uğrayanlarca yanlarında bulundurulma 
zorunluluğunun yer almadığı, 

3- Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca çıkartılan Gıyabi Tevkif Müzokkcresindeki 
bilgilerin bilgisayar kayıt girişinde herhangi bir yanlışlığın söz konusu olmadığı anlaşılmıştır. 

4.5- Bakanlığıma bağlı birimler Anayasamızın ve Kanunlarımızın kendine verdiği yetkiler 
çerçevesinde hareket etmektedirler. Belirtilen yetkinin dışına çıkanlar hakkında gerekli yasal işlemler 
yapılmaktadır ve yapılmaya devam edilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. ' / s^ı _ / _ 

adettin TANTAN 
İçişleri Bakanı 

18.- Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan'ın, FP Nevşehir Ü Divan Toplantısının 
polislerce izlenmesine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakam Sadettin Tantan'ın cevabı (7/3018) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Saadettin TANTAN tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını delaletlerinize arz ederim. 

Avni DOĞAN 

Kahramanmaraş Btfllctv^lali 

SORULAR 
•""" 1 -17 Kasım 2000 Cuma günü partimizin Nevşehir'deki genişletilmiş İl Divan 

Toplantısında sivil polislerin kamera ile çekim yaptıkları tarafımdan tespit edilmiştir. 
Bir Partinin İl Divan Toplantısına (Parti Teşkilat Toplantılarını) polislerin kamera ile 

katılıp çekme yetkisi var mıdır? 

2- Bu tür bir uygulamanın dayanağı nedir? İçişleri Bakanhğfnın böyle bir uygulama 
için herhangi bir talimatı var mıdır? • 

3- Anamuhalefet Partisinin Genişletilmiş İl Divan Toplantısının polis gözetimi altına 
alınarak siyasi çalışmaları engellemeye çalışan Nevşehir Emniyet Müdürü hakkında işlem 
yapmayı düşünüyor musunuz? 

- 5 1 4 -



T.B.M.M. B : 3 8 2 . 1 . 2 0 0 1 0 : 2 

T.C 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 
Emniyet Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.05.1.EGM.0.12.02.01 
Konu:Yazılı Soru önergesi. 

TBMM BAŞKANLIĞINA 

tLGt: TBMM Başkanlığının 30.12.2000 gün ve A.01.GNS.0.10.00.02-7968(7/3018)-7661 sayılı 
yazısı. 

Kahramanmaraş Milletvekili Avni DOĞAN tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve 
tararımdan yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 

1-2- 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri kanununun " istisnalar" başlıklı 
4.maddesinde yer alan ve özellikle (a) fıkrasında belirtilen toplantılar, siyasi partilerin kendi özel 
kanunları (2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu) ve tüzüklerine göre zorunlu veya ihtiyari organlarının 
yapacakları (genel kurul, merkez karar yönetim kurulu, parti divanı, disiplin kurulu, yönetim kurulu 
v.b.) idari ve istişari nitelikteki iç işleyiş ve çalışmalarına yönelik idarenin müdahale etmemesi 
gereken toplantılardır. 

Ancak belli konular üzerinde halkı aydınlatmak ve bir kamuoyu yaratmak suretiyle o konuyu 
benimsetmek için gerçek ve tüzel kişiler (siyasi partiler ve diğerleri) tarafından 2911 Sayılı Kanuna 
uygun olarak yapılan açık-kapalı yer toplantılannda, toplantının güvenliği ve kamu düzeninin 
sağlanması için polis, gerek toplantı mahallinde gerekse çevresinde alınması gereken tüm tedbirleri 
alır. Alman bu tedbirleri toplantıyı düzenleyen tertip komitesi ve hükümet komiseri işbirliği içerisinde 
yürütür. Bu işbirliği çerçevesinde polis; tespit edilmesi gereken tüm hususlan teknik cihazlarla tespit 
eder. 

Nevşehir ilinde yapılan toplantı ile ilgili 13.11.2000 tarihli Fazilet Partisi İl Başkanı 
tarafından İl Makamına verilen 17.11.2000 günü saat: 19.00'da bir otel'de halka açık olarak İl Divan 
Toplantısının yapılacağını içeren dilekçeye Valilik Makamının 14.11.2000 tarihli Olurlan ile izin 
verilmiştir. 

Söz konusu toplantının, toplantıya halkın davet edilmesiyle; partinin idari ve istişari nitelikteki 
iç işleyişi ve çalışmalarına yönelik bir toplantı olmaktan çıktığı, parti üyesi olmayan halkın ve basın 
mensuplannm da katılımıyla 2911 sayılı kanunda belirtilen halka açık kapalı yer toplantısına 
dönüştüğü, bu sebeple de toplantının güvenli bir şekilde yapılabilmesi amacıyla toplantının yapıldığı 
yer ve çevresinde polis olarak her türlü güvenlik tedbirinin alındığı, toplantı sırasında söz hakkı 
kendisine gelen FP Grup Başkan vekili, Kahramanmaraş Milletvekili Avni DOĞAN'ın toplantı 
salonunda görev alan polisleri salon dışına çıkması konusunda ikaz etmesi ile de toplantı salonunda 
görev alan tüm personelin, herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemek için salonu terk ederek salon 
dışında toplantının güvenliği ile ilgili çalışmalarına devam ettiği, 

Bilgilerinize arz ederim. 

İçişleri Bakanı 
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19.- Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Kanada'daki Türk çocuklarının eğitimine ve 
Talim Terbiye Kurulunun altında bulunan mescidin kapatıldığı iddialarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim 
Bakanı Metin Bostacıoğlu'nun cevabı (7/3062) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın MillıEğitim Bakanı Sayın Metin Bostancıoğlu tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim.Saygılarımla.22.11.2000 

İsmail KÖŞE 
ERZURUM 

1. Bilindiği gibi Kanada'da çok sayıda Türk yaşamaktadır .Türk asıllı Kanada vatandaşlarının 
eğitim görebilecekleri ilk ve orta düzeyde okullar varmıdır? Bu ihtiyacın giderilmesi için 
Milli Eğitim Bakanlğmın aldığı önlemler nelerdir.planladığı çalışmalar mevcutmudur ? 

2. Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu altında bulunan ve 16 yıldır faaliyet gösteren 
mescidin kapatıldığı yolunda basında haberler yer almıştır. Bu mescidin kapatıldığı 
doğrumudur.doğru ise gerekçesi nedir ? ' 

T.C. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kumlu Başkanlığı 

SAYI :B.08.0.APK.0.03.05.00-03/3kO3 2.1/1772000 
KONU : Som önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜKMİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : T.B.M.M Başkanlığının 30.11.2000 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7968-7/3062-
7806/19143 sayılı yazısı. 

Erzurum Milletvekili Sayın İsmail KÖSE'nin, "Kanada'daki Türk çocuklarının eğitimine 
ve Talim ve Terbiye Kurulu'nun altında bulunan mescidin kapatıldığı iddialarına ilişkin" yazılı 
soru önergesi incelenmiştir. 

1. Kanada'da Türk asıllı Kanada vatandaşlarının eğitim görebilecekleri ilköğretim ve 
ortaöğretim düzeyinde okulumuz bulunmamaktadır. 

Ottava Büyükelçiliğimiz tarafından, 8.12.2000 tarihi itibariyle böyle bir ihtiyaç 
belirtilmemiştir. 

2. Bakanlığımız Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığında faaliyet gösteren mescidin 
kapatıldığı hakkındaki haberler doğru değildir. Talim ve" Terbiye Kurulu -Başkanlığındaki 
personelin namazlarını kılabileceği, tefriş edilmiş mekan hizmete açık tutulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. * . 

MctıînîOSTANCIOĞLU, 

, Millî Eğitim Bakanı 
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20.- Kırıkkale Milletvekili Hacı Filiz'in, Kırıkkale Üniversitesi ve Rektörü hakkındaki bazı 
iddialara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin Bostacıoglu'nun cevabı (7/3054) 

"TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Millf Eğitim Bakanı Sayın Metin BOSTANCIOGLU taraflı dan yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. — 
Saygılarımla. 

Hacı FİLİZ ftrıkkale -MÜJeEveUiü^ 
SORU 1- Kırıkkale üniversitesi Rektörünün Kırıkkale'de İkamet etmesi gerektiği halde nerede ikamet etmektedir? Kırıkkale'demi yoksa Ankara'-damı İkamet ediyor? Bu durum yasalara uygun mudur? 
SORU 2- Kırıkkale üniversitesi Rektörünün, makam arabası ile heirgün Kırıkkale-Ankara arasında gldipoelmekte midir? Bu durumun Devlete olan yakıt masrafı yıllık ne kadardır? • <J 
SORU 3- Rektör Tahsin Nuri DURLU döneminde Kırıkkale'den .ve Üniversiteden kaç ööretim elemanı ayrılmıştır? Bunların kaç tanesi profesör,' doçent,yardımcı doçent ve araştırma görevlisidir? Ayrılış sebepleri nedir? Araştırma gereği duyuldu mu? 
SORU 4- Rektör Tahsin Nuri DURLU döneminde Kırıkkale üniversitesine profesör, doçent, yardımcı doçent olarak kaç öğretim üyesi atanmıştır? Bunların mezun oldukları okullar nedir? Bu öğretim üyeleri arasında Kırıkkale'n var mıdır? 
SORU 5- Kırıkkale üniversitesinin her bölümünde öğretim üyesine ihtiyaç olduğu halde, doktorasını yurtdışında tamamlayarak Kırıkkale üniversitesinde görevlerine dönenler hangi gerekçelerle kadrolarına atanmamaktadır? 
SORU 6- Doktorasını Kırıkkale üniversitesinde tamamlayan araştırma görevlileri niçin kadrolarına atanmamaktadır. Gerekçesi nedir? 
SORU 7- Rektörlüğün yaptıöı işlemler sonucu İdare Mahkemesine intikal eden kaç dava vardır? Bunların kaç tanesi nasıl sonuçlanmıştır? 
SORU 8- Kırıkkale üniversitesi Rektörü Tahsin Nuri DURLU raporlu olduğu dönemlerde döner sermayeden pay almış mıdır? Aldıysa raporlu olduğu için bunları iade etmiş midir? 
SORU 9- Rektör hangi Fakültelerin ita amirliklerini yapmaktadır? Bütün fakütte-lerin İta amirliklerini devrettiği halde, Tıp Fakültesininkini niçin devretme-miştir? 
SORU 10- Veterinerlik Fakültesinin bulunduğu bina için tadilat ruhsatı aalınma-
sına rağmen, niçin tamamen yıkılıp yeniden yapılmıştır? 
SORU 11- Bazı öğretim üyelerinin odalarında önceki yönetimden kalan bilgisayar 
ve internet imkanı olduğu halde, öğretim üyelerinin kitabı, kalemi ve defteri 
olan bu bilgisayarlar, bu rektör denemlnde niçin toplatılmıştır? Gerekçesi 
nedir? 
SORU 12- Rektör'Un kendi sekreteri bir bayanı, bilgisayardan hiç anlamadığı halde'. Bilgi işlem Dairesi Başkanlığına atadığı doöru mudur? Rektörlükte koordinatör iken, arkeolog bir bayanı Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Skulu Müdürlüğüne atadığı doğru mudur? 
SORU 13- Kırıkkale üniversitesinde bir hukukçunun Maliyet Muhasebesi dersine, bir ziraatçının Siyaset Bilimi dersine girdiği doğru mudur? Beden Eğitim okutmanının iş psikolojisi dersine, tarih okutmanının fotoğrafçılık dersine girdiği doğru mudur? 
SORU 14- üniversitede öğretim üyeleri ve tüm çalışanlar arasında sizden-bizden ayrımcılığı yapıldığı, rektörün adamları ile ditjer öğretim üyeleri ve çalışanlar arasında bölücülük yapıldığı doğru mudur? Eğer bu doCSru ise bu konuda negibl işlem yapılmıştır? 
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T.C. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI :B.08.0.APK.0.03.05.00-03/3Aö£ Zt//i/2000 
KONU : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : T.B.M.M Başkanlığının 30.11.2000 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7968-7/3054-
7786/19122 sayılı yazısı. 

Kırıkkale Milletvekili Sayın Hacı FİLİZ'in, "Kırıkkale Üniversitesi ve Rektörü 
hakkındaki bazı iddialara ilişkin" yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr .Tahsin Nuri DURJ.U göreve .atandığı.Eylül 
1997 tarihinden sonra, 31/07/1998 tarihine kadar Yaylacık Mahallesi, Ulubafh 'Hasan Caddesi, 
7. Sokak, Özsümer Apartmanı, Daire 8, Kırıkkale adresinde, sonra 31/07/1998-31/07/1999 
tarihleri arasında, Ovacık Mahallesi, Hürriyet Caddesi, 3-7/7, Kırıkkale adresinde ikamet 
etmiştir. Bu tarihten beri, bazı anti-laik çevrelerce hedef gösterildiği ve yoğun tehditler aldığı • 
için, daha güvenli ve korumalı olması nedeni ile, Rektörlük binasında, Rektör makam odasına 
bağlı süit odada ikamet etmektedir. 

2. Kırıkkale Üniversitesi Rektörü her gün Kırıkkale-Ankara arasında gidip 
gelmemektedir. Halen makam aracı olarak ekonomik ömrünü tamamlamış eski bir binek 
otomobilini kullanmakta olup, bu aracı genelde dağınık bir şekilde yerleşik bulunan Rektörlük-
Kampus-şehir içi birimler ve Keskin Meslek Yüksekokulu arasındaki yolculuklarında 
kullanmaktadır. Bu aracın, 01/01/2000 tarihinden 7/12/2000 tarihine kadarki yakıt masrafı 1 
milyar 358 milyon liradır. Üniversite birimlerinin çok dağınık olması nedeni ile, bir kıyaslama 
yapmak gerekirse, Genel Sekreterlik hizmetindeki daha yeni ve küçük motor hacimli binek 
otomobilin aynı dönemdeki yakıt masrafı 1 milyar 93 milyon lira, yine aynı şekilde, Yapı İşleri 
ve Teknik Daire Başkanlığının hizmetindeki binek aracı otomobilin, aynı dönemdeki yakıt 
masrafı 1 milyar 138 milyon liradır. 

3. Rektör Prof. Dr. Tahsin Nuri DURLU göreve başladıktan sonra Kırıkkale'den ayrılan 
öğretim elemanlarının sayısı üniversite ile ilgili değildir ve, üniversite tarafından bilinemez. 
Ancak, Kırıkkale Üniversitesinden 12 profesör, 6 doçent, 17 yardımcı doçent ve 82 araştırma 
görevlisi olmak üzere toplam 117 öğretim elemanı görevden ayrılmıştır. Bunlardan, 
profesörlerin 9'u emekli olmuş, 2'si istifa etmiş, l'i de devamsızlık nedeni ile müstafi sayılmıştır. 
Doçentlerden, 4'ü başka üniversitelere nakil yolu ile geçmiş, 2'si istifa etmiştir. Yardımcı 
Doçentlerden 10'u istifa etmiş, 4'ü nakil yolu ile başka üniversitelere geçmiş, l'i devamsızlık 
gösterdiği için müstafi sayılmış, 2'sinin de yasa ve yönetmeliklere aykın davranışları nedeni ile 
görevlerine son verilmiştir. Daha önceki dönemde, araştırma görevlilerinin görevlerine devam 
durumu .gözlenmediği için büyük çoğunluğunun göreve hiç gelmediği saptanmıştır. Bunun 
üzerine imza çizelgeleri ile devam durumları kontrol altına alınmış olup, bu duruma uyum 
gösteremeyenler başka kurumlara nakil yolu ile geçmiş, istifa etmiş veya devamsızlıkları 
nedeniyle görevlerine son verilmiştir. Aralarında yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere aykın 
davranışlan nedeni ile kamu görevinden çıkanlanlar da vardır. Araştırma görevlilerinin önemli 
bir bölümü ise tüm Türk üniversitelerinde olduğu gibi, ücretlerinin yetersizliği nedeni ile 
görevlerinden ayrılmaktadırlar. 
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4. Rektör Prof. Dr. Tahsin Nuri DURLU döneminde Kırıkkale Üniversitesine 17 
profesör, 17 doçent ve 126 yardımcı doçent olmak üzere toplam 160 öğretim üyesi atanmıştır. 
Tüm öğretim üyeleri yasalarda ve yönetmeliklerde atanmaları için gerekli eğitim düzeyini 
sağlamaktadırlar. Aksi halde, her şeyden önce, kendilerine maaş ödenemez. Mevcut Anayasa 
ve yasalarımız kamu görevlilerinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları dışında nerede 
doğduklarının dikkate alınmasını gerektirmemektedir. Ancak, yapılan incelemede atananlardan 
bir profesörün Kırıkkale nüfusuna kayıtlı olduğu görülmüştür. 

5. Kırıkkale Üniversitesinin her bölümünde öğretim üyesine, ihtiyaç yoktur. Yalnızca 
Türkiye'deki tüm üniversitelerde yetişmiş öğretim elemanı sayılarının azlığı nedeni ile yetersizlik 
gözlenen bazı dallarda, doğal olarak, eksiklikler vardır. Doktorasını yurt dışında tamamlayarak 
gelen araştırma görevlilerinin kadroları ilgili yasa gereği saklı tutulmakta olup, hepsi 
kadrolarına atanmıştır. Kadrosuna atanmayan araştırma görevlisi yoktur. 

6. Doktorasını Kınkkale Üniversitesinde tamamlayan araştırma görevlileri ilgili yasa ve 
yönetmelikler uyarınca, öğretim üyesi alımı için verilen ilanlara başvurarak öğretim üyesi olmak' 
istemlerini belirtebilirler. Bundan sonra gerekli değerlendirmeler yine yürürlükteki mevzuat 
çerçevesinde yapılır. Araştırma görevlileri doktoralarını tamamlayınca kendileri gerekli 
girişimleri yapmadıkça, aynı kadrolarında görevlerini sürdürürler. Bu durumda üniversite 
yönetiminin onlarla ilgili karar verme ve tasarrufta bulunma yetki ve yükümlülüğü yoktur. 

7. Rektörlüğün yaptığı işlemler sonucunda İdare Mahkemesi'ne Ekim 1997 tarihinden 
7/12/2000 tarihine kadar toplam 67 dava açılmıştır. Bunlardan sonuçlanan 20 tanesinde 
Rektörlüğün hukuka uygun karar verdiği sonucuna vanlmış olup, sonuçlanan hiçbir davadan 
Rektörlük aleyhine karar çıkmamıştır. Geriye kalan 47 davadan, l'i davacı tarafından takip 
edilmemiş; 4'ü disiplin suçlannın affi kapsamına girmiş; 2'si hakkında görevsizlik karan 
verilmiştir. Halen, 12 dava Kınkkale İdare Mahkemesinde sürmektedir. İdare Mahkemesince 
karara bağlanan 28 dava temyiz aşamasında olup, bunlardan 16'smda karar Rektörlük lehine 
verilmiştir. 

8. Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr .Tahsin Nuri DURLU, Mayıs 1999 tarihinde 
ağır bir beyin ameliyatı geçirmiş ve bu nedenle; 17 gün raporlu kalmıştır. Bu sürede Döner 
Sermayeden pay aldığı şeklinde Sayıştay'a ihbarda bulunulması üzerine inceleme yapılmış ve 
Sayıştay Genel Kurulunun 13/02/1996 tarih ve 4835/2 sayılı karan ile; 1999 Mali Yılı Bütçe 
Kanunu'nun 9/h maddesinin "Rektörlerin katkı paylanna bablmaksızm döner sermayeden pay 
alacaklan" hükmü gereğince, belirtilen süre için alman toplam 189 milyon liranın iadesinin 
gerekmediği bildirilmiştir. Rektör Prof. Dr .Tahsin Nuri DURLU, sanki yasal olarak almaması 
gereken bir ücreti almış gibi yapılan haksız ihbara üzülmüş ve bu meblağın 3 katı değerinde 
Sony marka, büyük ekran bir televizyon satın alarak, öğrencilerin kullanımı için Keskin Meslek 
Yüksekokulu kafeteryasına bağışlamıştır. 

9. Rektör Prof. Dr. Tahsin Nuri DURLU hiçbir fakültenin ita amirliğini yapmamaktadır. 
Kınkkale Üniversitesine bağlı 7 fakülte ile tüm birimlerin ita amirleri ilgili kurumlann 
yöneticileridir. Tıp Fakültesi, en yeni kurulan fakültelerden birisi olduğu ve yer darlığı çektiği 
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için, uzun süre Tıp Fakültesi Dekanlığı Rektörlük binasında hizmet görmüş, bu dönem 
süresince Rektörlük idari birimlerinin desteği gerekmiştir. Tıp Fakültesi Hastanesi Mart 2000 
tarihinde hizmete girince, Dekanlık bu mekana taşınmış ve bu tarihte, Tıp Fakültesi idari 
yönetiminin yeterli bir şekilde hizmete girmesi üzerine ita amirliği 31/03/2000 günü Tıp 
Fakültesi dekanına devredilmiştir. 

10. Üniversite kampus inşaatı henüz bitmediği ve yer darlığı sıkıntısı bulunduğu için 
kampus alanmda daha önceki yıllarda kamulaştırılmış ancak kendi haline terk edildiği için 
kullanılamaz duruma gelmiş olan eski bir fabrika binası onarılmak istenmiş ve büyük onanm ve 
tadilat işi 30/07/1998 tarihinde 14 milyar 842 milyon liraya ihale edilmiştir. İki katlı binanın 
toplam kullanım alanı 1.820 m2'dir. İşi alan müteahhit, gerekli onanmı yaparken bina temelinin 
bile su aldığını, çok büyük masraf gerektiğini, bu fiyatla işin yapılamayacağım belirtmiş, ancak 
Rektörün özel gayreti ve ısrarı ile eğitim amacı ile kullanılacak bu binayı zarar ederek istenilen 
düzeyde onarmayı ve üniversiteye büyük ölçüde bağış olarak kazandırmayı kabul etmiştir. 
Bayındırlık Bakanlığı birim fiyatları ile ihale bedelinin 5-6 kat fazlasına onanlabilecek bir bina 
Devlete ilk ihale bedeli dışında ek bir yük getirmeden bu şekilde sağlam ve kullanılabilir duruma 
getirilmiş olup halen Veteriner Fakültesi olarak hizmet vermektedir. 

11. Kırıkkale Üniversitesinde Rektör Prof. Dr. Tahsin Nuri DURLU döneminde hiçbir 
öğretim üyesinin odasından bilgisayar toplatılmamıştır. Aksine bilgisayar kullanımı özendirilmiş 
olup, bu amaçla 1997 sonunda 264 olan üniversitedeki bilgisayar sayısı, 7/12/2000tarihi itibarı 
ile 524'e çıkarılmıştır. Geçen sürede ekonomik ömrünü tamamlayarak hurdaya ayrılmış bulunan 
55 bilgisayar bu rakamın dışındadır. Üniversitedeki internet bağlantılarının sayısı da aynı 
dönemde 3'den 1 l'e çıkarılmış, öğrencilere ücretsiz internet kullanım imkanı sağlanmış, ayrıca 7 
olan bilgisayar laboratuarı sayısı I5'e çıkartılmıştır. Bu arada, TÜBİTAK ile temas kurularak 
üniversitenin ULAKBİM imkanlarından yararlanması için gerekli bağlantı da 
gerçekleştirilmiştir. Araştırma amacı ile kullanılacağı bildirilen tüm bilgisayar gereksinimleri 
anında karşılanmakta ve tüm öğretim elemanları bu yönde teşvik edilip desteklenmektedir. 
Keskin Meslek Yüksekokulu'na dahi internet bağlantısı gerçekleştirilmiş durumdadır. 

12. Rektörün kendi sekreteri bir bayanı Bilgi İşlem Daire Başkanı yaptığı doğru 
değildir. Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına atanan Sevim 
TAZOĞLU, İşletme Fakültesi, Yönetim ve Organizasyon Bölümü mezunu olup, daha önce Fen 
Bilimleri Enstitüsü, Enstitü Sekreteri olarak üst idari görevde idi. Halen bir Rektör 
Yardımcısına bağlı Daire Başkanı unvanı ile Üniversitedeki bilgisayar alt yapısının 
koordinasyonu ile görevlidir. Rektörlükte koordinatör olan Arkeolog bir bayanın Beden 
Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğüne atandığı doğru değildir. Bu göreve atanan Yrd. 
Doç. Dr. Okşan ARMAN, Kırıkkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Anabilim 
Dalı Öğretim Üyesidir. Her atama da Türk Üniversitelerindeki genel uygulama doğrultusunda 
yapılmıştır. 

13. Kırıkkale Üniversitesinin hiçbir bölümünde bir hukukçu Maliyet Muhasebesi dersine 
girmemiştir ve girmemektedir. Maliyet Muhasebesi dersi yalnızca İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi, İşletme Bölümünde okutulmakta olup konunun uzmanı olan Yrd. Doç. Dr. D. Özer 
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ÖZDÎNÇ ve Öğretim Görevlisi Ali ÜNER tarafından verilegelmiştir ve halen verilmektedir. 
Yine aynı fakültede okutulan Siyaset Bilimi dersi, Yrd. Doç. Dr. Rafet ÇEVİKBAŞ tarafından 
verilmekte olup, ilgili öğretim üyesi, önce Ziraat Fakültesini sonra İşletme Fakültesini lisans 
düzeyinde bitirmiş, daha sonra Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünden ve Sosyal 
Bilimler Enstitüsünden hem Tarım Ekonomisi, hem de Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi 
dallarında iki doktora unvanı almıştır. Bunlara ek olarak Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi 
Enstitüsünden Lisansüstü derece almıştır. Halen Kırıkkale Üniversitesi, İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi, Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı öğretim üyesidir. 

İki yıllık Kırıkkale Meslek Yüksekokulunda İş Psikolojisi dersi Dr. Mehmet GÜÇLÜ 
tarafından verilmekte olup kendisi eğitim fakültesi öğretim görevlisidir ve Spor Psikolojisi 
konusunda doktora derecesi vardır.Yine aynı yüksekokulda, bir dönem, Radyo-Televizyon 
Yayıncılığı Bölümündeki Fotoğrafçılık dersine Yüksekokul Müdür Yardımcısı ve Tarih-
Okutmanı Emin ŞENAY girmiştir. Bu dersin konusu itibarı ile özel bir eğitici bulabilmek 
mümkün değildir. Durum böyle olunca, daha önce çeşitli basın organlarında profesyonel 
fotoğrafçı olarak görev yapmış olan bir okutmanın ilgili derse girmesi Yüksekokul yönetimince 
uygun bulunmuştur. Temelde iki yıllık yüksek okullardaki derslerin uygulamadan gelen 
uzmanlarca verilmesi genel bir yönetimdir. 

14. Üniversitede, öğretim üyeleri ve çalışanlar arasında ayırımcılık veya bölücülük 
yapılması Anayasal bir suçtur. Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tahsin Nuri 
DURLU'nun görevi sırasında böyle bir suç işlenmemiş, aksine daha önceki dönemden kalan 
çirkin izlerin silinmesine çaba gösterilmiştir. Bu amaçla, Rektör yasa gereği kendisine ait olan 
doçentlik jürilerinin seçimini bile Üniversite Yönetim Kurulunda ad çekme yolu ile yaptırarak 
ilk kez bu tür bir uygulamayı gerçekleştirmiştir. Geçmiş dönemlerde bu üniversitede görülen 
akademik çalışanları gruplara ayıracak sakıncalı uygulamaları ortadan kaldırmak amacı ile bu 
elemanların atamalarında yasa ve yönetmeliklere aykırı, dışarıdan gelen, kural dışı telkin ve 
baskılar dikkate alınmamaktadır. Alınan önlemler doğrultusunda, diğer üniversitelerden 
atanacak tüm jüri görevlileri, Ankara'dakiler başta olmak üzere, gelişmesini tamamlamış 
üniversitelerdeki Anabilim dalı başkanlan arasında yönetim kurulu huzurunda ad çekme 
yöntemi ile belirlenmektedir. Alman bu önlemler sonucunda, Kırıkkale Üniversitesinde son üç 
yıldır hiçbir kuşkulu atama gerçekleşmemiş ve bu doğrultuda hiçbir şikayet olmamıştır. 
Üniversite hiçbir öğrenci olayına da şahit olmadan, huzur içinde, son üç yılda öğrenci ve 
öğretim üyesi sayısı itibarı ile üç katı gelişmiş ve bu gelişme, Rektörlükçe alınan yoğun 
önlemler doğrultusunda kampusta inşaatı devam eden ünitelerden hiçbiri henüz hizmete 
alınmamış olmasına rağmen sağlanabilmiştir. 

Rektör Prof. Dr. Tahsin Nuri DURLU döneminde idari çalışanlar arasında bir 
ayırımcılık yapılması da hiç bir zaman söz konusu olmamıştır. Geçmiş dönemlerde, hangi 
özellikleri dolayısı ile akademik bir kuruma alındıkları belirlenemeyen yüzlerce kişi Üniversitede 
görev almıştır. Bunların değerlendirilmesi ve aldıkları maaş karşılığı hizmet görmelerinin 
sağlanması amacı ile yoğun çaba gösterilmektedir. Bu konuda özellikle bazı çevrelerden yoğun 
haksız talepler gelmekte olup, bu talepler karşılanmayınca çeşitli ortamlarda gereksiz yere 

Üniversite yönetimini itham edici dayanaktan yoksun girişimler yapılmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. __-»#-> / 

MctinBOSTANCIOĞLU 
Millî Eğitim Bakanı 

- 5 2 1 -
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21.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, Bursa Uludağ Üniversitesinin bazı projelerine 

ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin Bostacıoglu'nun cevabı (7/3050) 

T Ü R K İ Y E BÜJSfÜK M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak cevaplandırılmak üzere 

MUiı Egi tim Bakanı na yöneltilmesini saygılarımla arz ederim. 

tEÇINBAYJ 'rtu&rtîl Y A L Ç I N B A Y I R 
Bu ı*sn lYTıf h*tvdn11 __ 

S O R U L A R ; 

>....UludaÇ~Uni.v.e.ı\&i.t.as.L£pi.n.... 
Bursa ili yatırımları arasında yer alan aşağıda yazılı projelerle ilgili 

olarak: 

1. Projelere başlangıcından bugüne kadar, 2000 yılı dahil, ne harcama 
yapılmıştır? 

2. Projeler hangi seviyededir? Nakdi ve fiziki gerçekleşme oranı nedir? 
3. Projelere 2001 yılında ayrılan ödenek miktarı nedir? 
4. Projelerin gecikmesinin maliyete, sosyal -ve ekonomik hayata'etkileri 

nelerdir? 

P R O J E L E R : 
1.1976 ~~Yılı Univ. Arş. ve Uyg. ve Alt Yapı İnş.(131*17 
2.2000 Yılı Uhv. Arş. ve Uyg.-Hst. Büyük Onarımı 
3.2000 Yılı Univ.Arş. ve Uyg.Hast. Mak. ve Teçh. Alımı 
İt.2000 Yılı Univ. Arş. ve Uyg. Hast. Taşıt alımı 

T.C. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
SAYI :B.08.0.APK.0.03.05.00-03/3*<.O>. ZI/CLS2000 
KONU : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGÎ : T.B.M.M Başkanlığının 30.11.2000 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7968-7/3050-
7782/19118 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Ertuğrul YALÇINBAYTR'ın, "Bursa Uludağ Üniversitesinin 
bazı projelerine ilişkin" yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2-3. Uludağ Üniversitesinde yürütülen projeler, bu .'projelere 2000,,yılı dahil yapılan 
harcama, projelerin seviyesi, nakdi ve fiziki gerçekleşme oranlan ile 2001 yılında aynlan 
ödenek miktarını gösterir liste ekte sunulmuştur. 

4. Projelerin gecikmesi sonucunda; her geçen yıl proje maliyetleri artmakta, eğitim-
öğretim için ihtiyaç duyulan eğitim, sağlık ve sosyal tesisler faaliyete geçirilememektedir. 
Bunun sonucunda orta vadede planlanan yatınmlara zamanında başlanmamakta, proje stoklan 
azalma göstermediğinden yatınm programlarına yeni proje alınamamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Metiîr-BOSTANCIOĞLII 
Millî Eğitim Bakanı 

- 5 2 2 -



ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 
YATIRIMLARI 

PROJE ADI PROJE 

TUTARI 

2000 YIU 

DAHİL TOPLAM 

HARCAMA 

NAKDİ 

GERÇ. 

FlZİKİ 

GERÇ. 

* 
2001 YİLİ 

ÖDEKEÖl 

EĞlrlM-YÜKSEKÖĞRETIM SEKTÖRÜ 

ÇeşMÛBİteîerin Ettit-P/ojesi 

Kampus Altyapısı 

Meslek YüfcsetokuHîrı (31.000m2K1) 

Eöitlm FdcüUesl (2«JD0Qm2)(1) 

araslIVeLFalt.(24.000ııı2) 

AkadMeık.Rek.Bto.«>ereliWer+KüUı̂ Odk(1) 

MuhfaMld.veDers.-H Anfi 30.D0Dm2) 

Rek.,En&.,Fak.ve YOfcOlcB.Onanmı (1) 

Rek.,Ens..Fak.ve Yuk.OJcMak.Tec.AI. (1) 

ReK .Ensjakve YüfcOlcuHar 
Bilgisayar Alımı (1) 

570.000 

13.200.000 

2.642.000 

Z773.000 

3.163.OÖ0 

4.557.D0D 

4.850.000 

1.857.120 

265.350 

220.655 

İ2&\ 

12.998.571 

1.786.760 

2D45.658 

2.873JS47 

2.679.958 

4.800.118 

1.011.497 

64.041 

137.1K 

9B 

68 

74 

91 

5$ 

99 

54 

32 

62 

O 

95 

65 

70 

90 

50 

90 

50 

32 

62 

60.000 

400J000 

6ÖD.000 
<İ50.000) 

400J000 -
(2OO.O00) 

250.000 

400:000 
(250.000) 

979.000 

600.000 
(350.000) 

300.000 

111.000 
{20.000) 

Kampus imar planlan. Jeotojlk 

Sahra Kastan»] eEyapısı, Ino 
kampus binalın çewe düzenle 

3 adet Blok tamamfenarak hiz 
seyr/estode kel» inşaatı deva 

I.BIc*lamambrıdı, 2.8!ok kab 
Inc8 inşaat İşleri davam etmek 

4 adal Bblcfaman^narak hlz 
Deprem göçtendim» işlerine 

Kütüphane Binası tamamland 
binatan ince inşaat işleri deva 

4 adet aletye binası, 1 adel la 
1 İdari bir», 1 Bolüm bitirildi. 

Medito Sosyal. İttisal MBhen 
Çevre Labretuvan binaları de 

RekîCrtOk. 3 EnsSû, 8 FakOS 
Matörvo-Teçrtat alımları yaprt 

ReWWü^3Ensao,8Fa3^ 
Bilgisayar, praıier ve diğer do 
snbşmalînyaprtmçhr. 

EĞıTİM-BEOEN EĞİTİMİ VE SPOR SEKTÖRÜ 

Uhrfağ ÖnvAçık Spor Tesisi (1[ 2.052.00C 1.325.127 65 47 
120.000 
(250.000) 

YOzme havuzu kaba Fnşaai 
imalsfert devam etmekledir. 

(1) Parantez içindeki miktarlar Öğrenci Sosyal Hizmetler Bütçesinden karşılanacaktır. 

http://MuhfaMld.veDers.-H
http://Yuk.OJcMak.Tec.AI


PROJE AD] 

SAĞLİK SEKTÖRÜ 

Onv.ft^,ve Uyg-H^stvg Attya&ı b ş . (2) 

Onv.Ars.ve Uyg.Hust B.Onarırnı (2) 

ÛntfArs.ye Uyg.HfcstMak.Teç.A1ımı (2) 

Unv-Aif YBUyg-HagiTaşıl Alimi (2) 

TEKNOLOJİK AftftŞTtRMA SEKTORtt 

Cemaıit tKügu ve sodyum Aı^. 

Invjtıa Fertefaas Jelnsk KClMSafiş. 

Erken eebeSltTaı\|gı Özetine Arş. 

A Bajmanl Şuşlatmm İzolasyonu va Anfofr. 

Bıldıicmtarda KUlu^Yumıırta A5»r.Popi-. 

Uludtff Yenili* Merkezi 

Sulama sistemten oeHş. 

Teteffl Terbiye A\fc Sd,Meta| KErlArş. 

Q*«ıl3 lla?i Klflet.Q}u;tim-P%ar;lml Ar?. 

Mem» Kanser» Hastalar vs Yatanlarında 
BRCM-BRCE2 Mutasyoörı Arşl. 

Sığ» Islah.Embr.Dontfunnave Trans-TekKu». 

Tax-Af>ateg.Sei'lez.v« Anti Kanser OzeH.ftraş-

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 
YATIRIMLAR» 

PROJE 

TUTARI 

20DDY1LI 

DAHİL TOPLAM 

I HARCAMA 

NAKDİ 

GERÇ. 

% 

FİZİKİ 

GERÇ. 2001 Y«J 

ÖDENEĞİ 

3f.250.000 

(33.000) 

6S0J00O 
(900.000) 

500.000 
(BOOJOOO) 

700.000 
(2300.000) 

(IOOJOOO) 

Hastane Binası kaba kısastı 
B Blokta İnce Irksal İşleri de 

Po&klinfklacdekj deprem gaçS 
tadilat ve onanm rşlerl devam 

GsreK yurtdışı ndan gerek yu 
mskinB-taçteal ve cihaz ala 

Taş it startları tşlemtert »Örme 

11.000 10.T88 

25.857 

2000 yılında proje tamamtan 

Harcama yapalcnamıştır. 

1DJ0OO 

Harcama yapılmamıştı/. 
Proje Başlangıcından iBbare 
yrtı ca.yck.tBttt^d.dahltnde 

Serbest bırakılan gdenekda 

1 Blok idari &ina tamamland 
Binası Inşo Inşaal işleri deva 

Serbest bırakılan Sdenefc da 

Proje Başhrgricmdsn Rtare 
yit seıfceat Od. datifinde har 

Ödenek daMffnda harcama y 

ödenek darıfanda harcama y 

2001 Yılı Yatırım Programın 

2002 Yılı Yatırım Proflrsmtn 

5-17 Taş Ai-ÇocuMaın Dltckal Bellek Y6n.Fonk.Be 
|DuyuMctorlşte«,D^,Test.TaıicToptUyaT. 
12) Parantez iplideki miktarlar DBnor Sermaye İşletmesi gelirlerinden karşılanacaktır. 

2003 Yılı Yatı rım Programın 

http://Onv.Ars.ve
http://3f.250.000
http://Y6n.Fonk.Be
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2 2 . - Bursa Milletvekili Ertugrul Yalçınbayır'ın, Bursa Uludağ Üniversitesinin bazı projelerine 
ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin Bostacıoglu'nun cevabı (7/3036) 

T Ü R K J . Y E B t J Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

A ş a ğ ı d a k i s o r u l a r ı n ı m y a z ı l ı o l a r a k c e v a p l a n d ı r ı l m a k ü z e r e 

Mi 1l1 E§i tim B a k a m * r m y ö n e l t i l m e s i n i s a y g ı l a r ı m l a arz e d e r i m . 

. L Ç I N B A V I R 
ı r s a M t l l o t v e l d U 

S O R U L A R 

Uludağ (Jniversi t esi 'ni n 
B u r s a ili ya t ı r ımlar ı aras ında y e r a l a n a ş a ğ t d a ^yazıjı ^projelerle i lg i l i 

o l a r a k 

1. Proje lere b a ş l a n g ı c ı n d a n b u g ü n e k a d a r . 2 0 0 0 y ı l ı d a h i l , n e h a r c a m a 
y a p ı l m ı ş t ı r ? 

2 . Proje l er h a n g i s e v i y e d e d i r ? N a k d i v e Fiziki g e r ç e k l e ş m e oranı n e d i r ? 
3 . Pro je l ere 2001 y ı l ı n d a ayr ı lan ö d e n e k miktar ı n e d i r ? 
4 . P r o j e l e r i n g e c i k m e s i n i n m a l i y e t e , s o s y a l v e e k o n o m i k hTayata- e tk i l er i 

n e l e r d i r ? 

P R O J E L E R : 
1.3000 Yılı Çeşitli ünitelerin EtUt-Projesi 
2.1978 Yılı. Kampus Altyapısı 
3.1989 Yıl ı MeslekYüksekokul1 arı (Sİ000m2J 
U.1990 Yılı Eğitim Fakül t esi (2100m2J 
5.1991 Yılı Ziraat Veteriner Fak. (2U00O m2j 
6.1991 Yılı Akad. Merk. Rek. Bin+Dersli kier+KUtüp.Odi t 
7.1977 Yılı Müh. Fak. (İd. ve Ders+1 Anfi 3000m2J 
8.1992 Yılı Uludağ Universi t esi Açık Spor Tesisi 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.08.0.APK.0.03.05.00-03/3^0«" Zt/«2./2000 
KONU : Soru önergesi 

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

tLGİ : T.B.M.M Başkanlığının 30.11.2000 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7968-7/3036-
7767/19103 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Ertugrul YALÇINBAYIR'ın, "Bursa Uludağ Üniversitesinin 
bazı projelerine ilişkin" yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2-3. Uludağ Üniversitesinde yürütülen projeler, bu projelere 2000 yılı dahil yapılan 
harcama, projelerin seviyesi, nakdi ye fiziki gerçekleşme oranları ile 2001 yılında aynlan 
ödenek miktarını gösterir liste ekte sunulmuştur. 

4. Projelerin gecikmesi sonucunda; her geçen yıl proje maliyetleri artmakta, eğitim-
öğretim için ihtiyaç duyulan eğitim, sağlık ve sosyal tesisler faaliyete geçirilememektedir. 
Bunun sonucunda orta vadede planlanan yatınmlara zamanında başlanmamakta, proje stoklan 
azalma göstermediğinden yatınm programlanna yeni proje alınamamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Met ih- t tDSTANCIOĞLU 
Millî Eğitim Bakanı 

- 5 2 5 -



ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 
YATIMLARI 

PROJE ADİ PROJE 

TUTARI 

MOOYIU 

DAHİL TOPUM 

HARCAMA 

NAKDİ 

GERÇ. 

FİZİKİ 

6ERÇ. 

» 
2MHYİU 

ÖDEMEĞİ 

EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ 

çeşBi Ünitelerin Etüt-Projesl 

Kampus Altyapısı 

Meslek YCteetakııHarı (31.O00rr,2)(t) 

ES»» Fakültesi C2I.O00nû)fi> 

Zireal.VetJaV^.OOtaû) 

Akad M3rtcKek.Bb.+D8r*!i1cler*KWCrp.Ota.(«} 

Mûh.Fak (İd.veöw6.4f Anlı 30-DD0m2) 

Rek-^ns/alcve YCfcOîtB.Onsttmı (1) 

Rek.#ıs.,Fak.VeYak.OkMak.Teç^U.(l) 

Rek,Ens,Fak.Ve Yük.OMw 
Bîlgisays.ı Atımı (1) 

570.000 

13,200.000 

2.642.000 

2.773.000 

3.163.000 

4.557.00D 

4.650.000 

t.857.120 

255.3SC 

220.655 

1231 

12S3S.571 

1.7B6.760 

2J045.65S 

Z873J647 

2J67Ö.958 

4.800.116 

1.011.497 

64.041 

137.10B 

93 

63 

74 

91 

5$ 

& 

54 

32 

I 62 

0 

35 

65 

70 

80 

50 

80 

50 

32 

62 

60.000 

400J000 

600.000 
(150.000) 

«30J000 
(200.030) 

250.0» 

40OJ000 
(250.000) 

978.000 

6O3.O30 
(350.000) 

300.00a 

111.000 
(20.000) 

Kampus İmar ptertsn, jeolojik a 

Sata Hsfitaiıeslartvapıtı, Ino 
fcsnpös binaları çevre dtfcerde 

3 adet Blok tamamlanarak htem 
seviyesinde Heba inşaatı devaj 

1 .Blok tanısaıbndı, 2.Blok kab 
bcelışaatlaaridevametaek 

4adet6lc«funeuTiian3rakr^ 
Deprem Bütfeofim» rjierfc» b 

KÜtDphar» Bina» tanmnranş 
bnaîan ince înşaalifleri devam 

4 adet alefya binası, 1 adel rab 
1 idari bina. 1 B5!üm bairîkJi. 1 

Medito Sosyal, İttisal Maheti 
Çevre LsbnsİjvBrı bhslsrı dep 

ReH8rl3£ 3 EnsBiO. 8 Fakülte 
MatfnD-TeçJfcal alımları yapn 

Rektörlük. 3 ERSSO, 8 FakOte 
Bilgisayar, prjrter ve dgsrdçm 
srfeşrreferıvapılrmşlır. 

EĞİTİM-BEOEH EĞİTİMİ VE SPOR SEKTÖRÜ 

UhKfe§ ÖnvAÇik SporTesbi (t) 2<D52.000 U25.127 65 47 
120.000 
(250.000) 

Yüzme havuzu kaî» îrtçaat 
irnalaOan derem etmektedir. 

(1) Parantez îtf ndeki mlktartiir Öğrenci Sosyal Hizmetler 8tKçesinden karsılırtacaKtr. 



ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 
YATIRIMLARI 

PROJEADl 

SAĞLIK SfcKTÖRÛ 

ÜAV.Arç.w uyg.Hart.ve Altyapı İn». (2) 

OnvArs.ve UiB.Ha&1 B.Onvımı (2) 

OnvArç.v» uyg.HastMsk.Teç.Atrmı (2) 

ÛnvAtş.v8 Uya-Ha**-Tttvıt Alımı (2} 

TEKNOLOJİK A R A Ş T I R I SEKTÖRÜ 

CernentDa^ju ve Sodyum Ars. 

Invitıo FertsriîssJlelnekKCtGBfls-

EıkensebfelfcTaniMÜzertyeAr». 

A Banmanl şuşlarının İzolasyonu v s AnBMv. 

Bıldıtcınlx<ja KiAip.YumurtaA5ir.Dop!. 

Uludaö Yenilik MBrtezl 

Sı/tarna Sliiemtetl GeTış. 

Tekstil Terbiye Alık SuLMetai Kfrt.Arf. 

Ozonia Hain KirİEl.Olusum-Deitîlml Arş. 

Memt Kanser» Hastalar VB Yata ntarı nda 
BRCA1-BS*CE2 Mutasycten Arş!. 

Sığır lslah.Ertıbr Dondurma ve Trans.TeK.UMi. 

TaJcAnatoç Senlez.ve Anö Kanser ÖzellÂfaş. 

5-17 Ya» Ar.çocuHarm DJI*a! B e » * Yön.PonV.lfa 
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23.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, lise açılmasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı 
Metin Bostancıoğlu'nun cevabı (7/3016) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın, Metin 
BOSTANCIOGLU tarafmdan yazılı olarak cevaplandınlmasını saygılanmla arz 
ederim. 16.11.2000 X \ 

Karaman-MületvekiH—. 

27.01.2000 tarihli soru önergem, Kazımkarabekir ilçesi Akarköye lise 
açılmasına ilişkindi. 

21.02.2000 tarih ve 456 sayılı yazıyla önergeye verilen cevapta; 1739 
sayılı Milli Eğitim Temel kanununun 29'uncu maddesinde "Nüfusu az ve 
dağınık olan ve Milli Eğitim Bakanlığınca . gerekli görülen yerlerde 
ortaöğretim, genel, mesleki ve teknik öğretim programlarını bir yönetim altında 
uygulayan çok programlı liseler kurulabilir" denilmektedir. Aynca, Milli 
Eğitim Bakanlığı çok programlı lise yönergesinin 8. Maddesinin (b) şıkkında 
ise, çok programlı liselerin kurulabilmesi için ilçe olması veya merkez 
nüfusunun en az 5000 olması hükmü yer almaktadır. Tebliğler dergisinin kurum 
açılmasına dair esasların 3. Maddesinde ise genel lise açılabilmesi için, il 
merkezleri dışında, okul açılacak yerleşim biriminin merkez nüfusunun en az 
20000 olması şartı getirilmektedir. 

Sorularım şunlardır: 

1-Yukanda1 belirtilen, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel kanununun 29. 
maddesi, Milli Eğitim Bakanlığı çok programlı lise yönergösi ve Tebliğler 
dergisinin kurum açılmasına ilişkin esaslan, sizce birbirleriyle çelişmiyor mu? 
Lise açılması konusunda, Milli Eğitim Temel kanunu uygulama açısından 
yeterli değil midir? 

2- Lise açılması hususunda, yukarıda öngörülen, Milli Eğitim Temel 
Kanunu, Yönerge ve Tebliğler dergisinin kurumlar açılmasına dair 
esaslarından hangileri uygulanmaktadır? 

3- Söz konusu önergemde, lise açılması talebim, sadece Akarköy için 
olmayıp, çevre köyleri de düşünerek, ilköğretim sonrası eğitimi imkansızlıklar 
nedeniyle devam ettiremeyecek öğrencilerin eğitime kazandınlması 
hedeflenmiştir. Bu çerçevede, Milli Eğitim Temel Kanununun 29. maddesine 
göre, Akarköye lise açılması, bir kez daha gözden geçirilecek midir? 
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T.C. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI :B.08.0.APK.0.03.05.00-03/:?<iJ3- , # 7 / 7 7 2 0 0 0 
KONU : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGÎ : T.B.M.M Başkanlığının 30.11.2000 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7969-7/3016-7596/18869 
sayılı yazısı. 

Karaman Milletvekili Sayın Zeki ÜNAL'ın, "Lise açılmasına ilişkin" yazılı soru önergesi 
incelenmiştir. 

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun 29. maddesinde; "Nüfusu az ve dağınık olan ve Milli 
Eğitim Bakanlığınca gerekli görülen yerlerde ortaöğretimin, genel, mesleki ve teknik öğretim programlarını bir 
yönetim altında uygulayan çok programlı liseler kurulabilir.", 

Milli Eğitim Bakanlığı Çok Programlı Lise Yönergesinin 5. maddesinde; "<ÇoK Prpgramhjliselef Milli 
Eğitim Temel Kanunun 29'uncu maddesine göre, merkez nüfusu 20.000 dcn«az,5j000 den.çok olan yerleşim 
birimlerinde yüksek öğrenime hazırlayan genel lise ile endüstri ve hizmet ajanlarının gereksinim duyduğu ara 
insan gücünü yetiştiren mesleki-teknik öğretim programlarının bir yönetim altında uygulandığı ve öğrencilere . 
ilgi, istek ve yetenekleri ölçüsünde ve doğrultusunda eğitim ve öğretim veren ortaöğretim kurumlarıdır.", 

Kurum Açılmasına ve Kapatılmasına İlişkin Esaslann 3. maddesinde de "İl merkezleri/dışında, genel 
liselerin açılacağı yerleşim birimlerinin merkez nüfusunun en az 20.000 olması" 

hükümleri yer almaktadır. 
1. Çok programlı lise ile genel lise iki ayrı okul türüdür. Milli Eğitim Temel Kanunu, Çok Programlı 

Lise Yönergesi ve Kurum Açılması ve Kapatılmasına İlişkin Esaslar iddia edildiği gibi birbiriyle 
çelişmemektedir. 

2. Çok programlı liseler merkez nüfusu 5.000-20.000 arasında olan yerleşim birimlerinde, genel liseler 
ise merkez nüfusu 20.000 den fazla olan yerleşim birimlerinde açılmaktadır. Uygulamada bu yöndedir. Nüfusu 
az ve dağınık olan herhangi bir yerleşim biriminde genel lise açılmış ise; o yerleşim biriminin ortaöğretim 
düzeyindeki eğitim ihtiyacı, öğrenci potansiyeli, eğitim maliyeti, eğitim ekonomisi, beceri eğitimine uygun iş 
yerleri ve kurumun fiziki kapasitesi değerlendirilerek çok programlı liseye dönüştürülmektedir. 

3. 2000 yılı nüfus tespiti sonuçlarına göre Karaman İli Kazımkarabekir İlçesine bağlı 6 köyden biri 
olan Akarköy Köyünün nüfusu 1.931'dir. Bu Köydeki İlköğretim okulu taşıma merkezi ilköğretim okulu olup, 
çevre 3 köyden taşman 36 öğrenci ile birlikte toplam 154 öğrencisi bulunmaktadır. 8. sınıfında okuyan öğrenci 
sayısı da 27'dir. 

Mevcut mevzuata göre Akarköy'e lise açılması mümkün görülmemektedir. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Millî Eğitim Bakanı 
24 - Diyarbakır MUletvekiü Seyyit Hasim Haşİmi'nin, Kırıkkale Üniversitesinde bir öğretim 

üyesinin kamu görevinden çıkarılmasına ilişkin sonfeiı v e MÜH Eğitim Bakanı Metin Bostancıoglu nun 
cevabı (7/2937) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İçtüzüğün 96'ncı maddesi gereğince aşağıdaki sorularımın Milli 
Eğitim Bakanı Metin Bostancıoglu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
arzederim. i . . • ^ «. y- * / / - toto 

Seyyit Haşim Haşimi 
Diyarbakır 

529-
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1. Kınkkale Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde Yardımcı Doçent olarak çalışan 
Alev Erkilet Başer'in, "kamu görevinden çıkarılması" nın gerekçesi nedir ? 

2. Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü tarafından kamu görevinden çıkarılması 
talebiyle dosyası YÖK'e gönderilen Alev Erkilet Başer'in 27 Eylül 2000 
tarihinde savunması istenmiştir. Başer, aynı tarihlerde Avukatı Muharrem 
Balcı' nın by-pass ameliyatı gerekçesiyle ek süre talep etmiştir. Başer'in 
kanuni hakkı olan ek süre talebi neden reddedilmiştir? 

3. Alev Erkilet Başer'in savunması alınmadan sadece soruşturmacının 
iddialarıyla "kamu görevinden ihraç' edilmiştir. Savunması alınmadan ceza 
verilmesi sizce yasal bir uygulama mıdır? 

4. Alev Erkilet Başer hakkında alınan karar kendisinin ve avukatının dahi 
fotokopi çektirmesine izin verilmezken birçok basın organında yeralmıştır. 
Gizlilik nedeniyle Başer'in kendisine dahi verilmeyen bu karar kimler 
tarafından, hangi gerekçeyle basına sızdırılmıştır? 

5. Basına sızdırma olayı Başer'in Kırıkkale İdare Mahkemesi'nde görülen 
davalarını etkileme ve mahkemeyi yönlendirme maksadıyla mı yapılmıştır ? 

6. Alev Erkilet Başer'e verilen cezanın yürürlüğe girmesi için cezanın kendisine 
tebliğ edilmesi gerekmekte iken, karar Başer'e tebliğ edilmemiştir. Neden ? 

7. Tebliğ edilmeyen karar nasıl uygulamaya konulmaktadır? Başer ve avukatı 
tarafından YÖK'e yapılan 'dosyanın incelenmesi' başvurularına herhangi bir 
cevap alınamamıştır. Yasal olarak Başer'e ceza verilip verilmediği henüz 
belirsizdir. Başer'in dosyası nerededir? 

T.C. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI :B.08.o.APK.o.o3.o5.oo-o3/3<tis zu a/2000 
KONU : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M Başkanlığının 20.11.2000 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2937-7416/18543 
sayılı yazısı. 

Diyarbakır Milletvekili Sayın Seyyit Haşim HAŞİMİ'nin, "Kınkkale Üniversitesi'nde bir 
öğretim üyesinin kamu görevinden çıkarılmasına ilişkin" yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. Yrd. Doç. Dr. Alev Erkilet BAŞER'in Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesindeki. „ 
Yardımcı Doçent kadrosu görev süresinin yeniden uzatılması ile ilgili olarak, adı geçenin içerisinde 
bilimsel eserlerinin de bulunduğu dosyasının, oluşturulan jüri üyelerince incelenmesi neticesinde; 
"Ortadoğu'da Modernleşme ve İslami Hareketler" isimli doktora tezi ve bazı makalelerinde, 

-Radikal islami hareketlerin seçildiği, düzenli değiştirme hedefi olmayan hareketlerin ise ' 
seçilmediği, , 

-İncelemelerinde, bu islami hareketlere eleştirel bir açıdan bakmayıp, bu görüşleri doğrudan,ve./ 
benimseyen bir biçim ve üslup kullandığı, 

-Eserlerin bir islami propaganda gibi düzenlendiği, doğrudan aktarmalara yer verip eleştirel bir 
katkısının olmadığı, • 

-Yayınlarında, İran'daki islami devrimi bir kültürel silkiniş olarak yorumladığı ve bu devrimin 
diğer Müslüman ülkelerdeki islami hareketler için bir model oluşturduğu, İran devriminin 
propagandasını yapan bir üslupta tavır aldığı, 

-Müslüman kişiyi arama arzusunun, fundamentalist bir arzu olduğu, 
-Hemen hemen tüm eserlerinde islami bir düşünce ve yaşam tarzını savunduğu, hatta bazı 

eserlerinde bunun propagandasını yapan bir üslup kullandığı, 
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-özellikle doktora tezinin giriş sayfalarında tezin bilimsel bir yayın olması gerekirken Arapça 
harflerle "Bismillahirrahmanirrahim" ibaresini kullandığı, 

-Doktora tezinin sonunda kendine göre çağdaş İslam düşüncesinin mimarları olarak 
nitelendirdiği kişilerin büyük boy resimlerine yer verdiği, 

-Her yazısında islami bir yaşam ve onun sınırlarını çizdiği bir toplum içinde varlığım 
sürdürmenin özlemi içinde olduğu, 

-Makalelerini herhangi bir üniversite dergisinde değil, benzer düşüncelerin sıklıkla yer aldığı, 
"Tezkire" isimli bir dergide yayımlandığı'nın tespit edildiğinin belirtilmesi üzerine Kırıkkale Üniversitesi 
Rektörlüğünce Yrd. Doç. Dr. Alev Erkilet BAŞER hakkında soruşturma açılması uygun bulunmuştur. 

Adı geçen hakkında yapılan soruşturma sonucu düzenlenen soruşturma raporunda; ilgilinin 
Devrim Kanunları ve İrtica ile Mücadele Yasa ve Yönetmeliklerine aykırı yayında bulunmak fiilini 
işlediği belirtilerek Yükseköğretim Kurumları Yönetici öğretim Elemanı ve -Memurları Disiplin 
Yönetmeliğinin 11 maddesinin b/l ve b/2 fikralan uyarınca Kamu Görevinden Çıkarma Cezası ile 
cezalandırılması teklif edilmiş olup, söz konusu teklif üniversite Rektörlüğünce uygun bulunarak 
soruşturma dosyası Yüksek Disiplin Kuruluna tevdii edilmiştir. 

2-3. Yükseköğretim Kurulunca sanık Yrd. Doç. Dr. Alev Erkilet BAŞER'e gönderilen 
24/07/2000 tarihli yazı ile; Yükseköğretim Kurumlan Yönetici Öğretim Elemanı ve Memurlan Disiplin 
Yönetmeliğinin 24. ve 43. maddesinin 2 fıkrasındaki haklan hatırlatılarak konu ile ilgili savunmasını 
kendisi veya vekili vasıtasıyla 27/09/2000 tarihinde kullanabileceği, veya 26/09/2000 tarihine kadar 
yazılı savunma gönderebileceği, soruşturma dosyasını ise 08/09/2000 tarihine kadar Yükseköğretim 
Kurulu Hukuk Müşavirliğine müracaatla inceleyebileceği bildirilmiştir. 

Söz konusu yazı üzerine Yrd. Doç. Dr. Alev Erkilet BAŞER, vekili Av. Muharrem BALCI 
Yükseköğretim Kuruluna 05/09/2000 tarihinde bizzat gelerek yapacağı savunmaya esas olmak üzere 
soruşturma dosyasındaki tüm belgeleri inceleyerek gerekli bilgileri almıştır. 

Av.'Muharrem BALCI tarafından Yükseköğretim Kuruluna gönderilen 07/09/2000 tarihli 
dilekçede; 12/07/2000 tarihinde geçirdiği kalp ameliyatı nedeniyle üç ay süre ile istirahatlı olduğu 
belirtilerek savunma yapabilmeleri için toplantının rapor bitimi tarihi olan 19 Ekim 2000 tarihinden 
sonraki bir güne ertelenmesi talep edilmiştir. 

Yüksek Disiplin Kurulunun 27/09/2000 tarihli toplantısında alman kararla; Yrd. Doç. Dr. Alev 
Erkilet BAŞER'in vekilinin mazereti karşısında Yüksek Disiplin Kuruluna bizzat gelerek, yazılı 
savunma göndererek veya başka vekili vasıtasıyla savunma hakkını kullanabileceği, bu nedenle 
Av.Muharrem BALCI'nın ileri sürdüğü mazeretin uygun olmadığına ve adı geçene isnat edilen fiilin 
sübuta erdiği sonucuna vanlarak Yükseköğretim Kurumlan Yönetici öğretim Elemanı ve Memurlan 
Disiplin Yönetmeliğinin 11 maddesinin b/l ve b/2 fikralan uyannea Kamu Görevinden Çıkarma Cezası 
ile cezalandınlmasına karar verilmiştir. 

4-5. Yüksek Disiplin Kurulunca alınan karar ile ilgili olarak basma herhangi bir bilgi ve belge 
verilmemiştir. 

6-7. Yüksek Disiplin Kurulunca alman karar, yazılması ve üyelerce imzalanmasından sonra 
zaman geçirilmeksizin Yrd. Doç. Dr. Alev Erkilet BAŞER ve Kırıkkale Üniversitesine tebliğ edildikten 
sonra uygulamaya konulmuştur, 

Bilgilerinize arz ederim. 

Millî Eğitim Bakanı 

STANCIOĞLU 
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25.- Adana Milletvekili Ali Gören'in, ders kitaplarında Evrim Teorisine yer verilmesine 
sorusu ve MUK Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu'nun cevabı (7/2917) 

T.B.M.M. BAŞKANLIĞINA 

M İ l l f EĞİTİM BAKANI SAYIN METİN BOSTANCIOĞLU TARAFINDAN YAZILI OLARAK 
CEVAPLANDIRILMAK ÜZERE,. AŞAĞIDA ALTI SORUDAN OLUŞAN ÖNERGEMİ YÜKSEK 
BAŞKANLIĞINIZIN TAKDİRLERİNE SUNUYORUM. 

- 1 . Halihazırda ilköğretim ve lise ders kitaplarında Charles Darvvitfin Evrim Teorisi'ne geniş yer 

ayrılmaktadır. Üstelik.bu kitaplarda Teori'nln açmazlanna, bunu çürüten son bilimsel bulgulara ve 

kuramı eleştiren bilim adamlannın açıklamalarına hiç yer verilmemekte, bu teori sanki kanıtlanmış 

ve tartışılmaz bilimsel bir gerçekmiş gibi öğrencilere aktarılmaktadır. Evrim Teorisi'nin, 

Marksizmin ve bölücülüğün ideolojik temelini teşkil ettiği gözönünde bulundurulduğunda, Evrim 

teoıisi'ni tartışılmaz gerçekmiş gibi lanse eden böyle tek yanlı bir eğitim programının marksizme, 

bölücülüğe, anarşi ve teröre adeta zemin hazırlamak, devletimizi hedef alacak katilleri kendi 

ellerimizle yetiştirmek anlamına geleceği düşünülmüş müdür? 

2. Bir yandan bölücülük ve anarşiyi yoketmek için milyarlarca dolar harcayıp, bu uğurda binlerce 

vatan evladının hayatına malolacak bir mücadeleyi yürütürken, diğer taraftan komünist ve bölücü 

ideolojilere zemin hazırlayacak bir eğitim programı İzlemek, ülkemizin milli menfaatleriyle 

bağdaşan, tutarlı, akılcı, mantıklı bir uygulama mıdır? 

3. İlköğretim 6. sınıftan itibaren öğrencilere Darvvinizm'in aşılandığı bir ortamda gençlere "sen niye 

komünist oldun, sen niye anarşist, terörist oldun?" diye hesap sorma hakkını nereden bulacağız? 

4. Yazışmalannda Yüce Türk Milleti için "aşağı ırk" ve "barbar kavim" şeklinde Türklük düşmanı 

hezeyanlar sergilemiş olan Charles Darwin'in 150 yıllık hastalıklı fikirleri telkin edilen genç 

dimağlardan Türk Milletini, ülkesini, ecdadını, mukaddesatını sevmelerini nasıl bekleyebiliriz? 

5. Türk Milleti'ne hakaretler yağdıran bir ırkçıyı önemli ve ciddi bir bilim adamı olarak lanse 

etmenin, eğitim sistemimizin millilik vasfıyla nasıl bağdaşacağı, bu propagandanın genç beyinlerde 

nasıl bir etki meydana getireceği ayrıntılı biçimde incelenmiş midir? Bir Türklük düşmanını milli 

eğitim kitaplarının dışında bırakmak aklın gereği değil midir? 

6 .Eğer Milli Eğitim Bakanlığı, Evrim Teorisi'ni mutlaka öğretecekse, bu Teori'nin açmazlarını, 

Teori'yi eleştiren bilim adamlannın açıklamalannı, modern bilimlerin bu konudaki verilerini, 

çağdaş teknolojilerle elde edilen bilgilerin Teori'yi çürüttüğünü de gençlerimize aktarması, 

bilimsel ve tarafsız eğitim ilkesinin bir gereği değil midir? 
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MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI :B.08.0.APK.0.03.05.00-03/3^.17. • L l / t t / 2 0 0 0 
KONU : Soru önergesi 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

İLGİ : T.B.M.M Başkanlığının 20.11.2000 tarihli ve A.01.0.GNS.0.1O.00.O2-7609-7/2917-
7365/18534 sayılı yazısı. 

Adana Milletvekili Sayın Ali GÖREN'in, "Ders kitaplarında Evrim\ Teorisine yer 
verilmesine ilişkin" yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Danvin'in Evrim Görüşü, Fen Bilgisi ve Biyoloji dersleri öğretim programlarında ilk 
defa. Talim ve Terbiye Kurulu'nun 21.09.1957 tarih ve 215 sayılı karan ile evrim, yaratılış ve 
bu hususlardaki diğer görüşler ise 30.09.1985 tarih ve 214 sayılı Kurul .Kararıyla • yer' 
almıştır.Söz konusu programlar daha sonra, çağın koşullarına uyarlanarak geliştirilmiştir. Halen 
uygulamada olan Fen Bilgisi ve Biyoloji dersi öğretim programlan ve bunlara ilişkin olarak-' 
hazırlanmış ders kitapları incelendiğinde, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda belirtilen 
Türk Milli Eğitiminin Amaçlan ve temel ilkeleri ile Fen Bilgisi ye Biyoloji derslerinin özel 
amaçlarına aykın unsurlann bulunmadığı görülecektir. 

1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 28.07.1992 tarih' ve 200 sayılı -karanyla kabul • 
edilen, İlköğretim Fen Bilgisi Programının 8. sıriıfında ; "Canlılarda çoğalma ve kalıtım" 
ünitesinde, öğrenilmesi gereken 44 davranıştan sadece bir tanesi Evrim Teorisi ile ilgilidir. Söz 
konusu davranış ise "Evrimin ne olduğunu örneklerle açıklama" şeklindedir. 

Yine Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 13.10.2000 tarih ve 387 sayılı karanyla 
2001-2002 öğretim yılından itibaren uygulamaya konulan İlköğretim Fen Bilgisi Programının, 
8. sınıfında üçüncü ünitesi olan "Genetik" bölümünde, 28. ve 29 'uncu kazanımlarda evrimle 
ilgili şu ifadelere yer verilmiştir: 

• Evrimin türdeki değişmeler olduğunu belirtir, 
• Bilimsel tarih boyunca, bilim adamlan tarafından farklı görüşlerle, evrimin nasıl 

olduğuna ilişkin açıklamalara örnekler verir. 
Bu kazanımlar, kitapta verilen 576 kazanımdan sadece ikisidir. Bu açıklamalar "Evrim 

konusunun Fen Bilgisi programlannda geniş bir yer aldığı" iddiasının doğru olmadığını 
göstermektedir. Ayrıca, evrim teorisi ile siyasi bir ideoloji arasında bağlantı kurulmaya 
çalışılması, bilimsel ve gerçekçi değildir. Bilimsel veriler, tarafsız ifadelerle ders kitaplarına 
yansıtılmış, öğrencileri yasalarda belirtilen amaçlar dışında, herhangi bir ideolojiye 
yönlendirecek telkinlere yer verilmemiştir. 

2. Milli Eğitim Temel Kanunu'nda belirtilen, Türk Milli Eğitiminin amaçlan ile temel 
ilkelerini çalışmalannda esas alan Bakanlığımızın, bölücülük ve anarşi yaratmak gibi bir hedefi 
olamaz. Böyle bir iddia doğru değildir ve gerçeklere aykındır. Bakanlığımız, Atatürkçü, çağdaş 
ve bilimin aydınlattığı gençliği yetiştirme aktivitelerine öncülük etmektedir. Hiçbir öğretim 

programında ve ders kitabında laik Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yasalanna aykırı bir unsur 
bulunmamaktadır. 

3. İlköğretim Fen Bilgisi 6. sınıf programında, Evrim Teorisi ile ilgili herhangi bir konu 
yer almamaktadır. Bu konu, sadece 8. sınıfta, yukanda belirtilen ünite ve başlıklar altında ve 
576 davranıştan sadece ikisini kapsayacak şekilde, "Evrimle ilgili bilimselliği kabul edilmiş tüm 
teorilere" yer vererek işlenmiştir. 

4-5-6. Milli Eğitim Temel Kanunu'nda belirtilen, Türk Milli Eğitiminin amaçları ve 
temel ilkeleri esas alınarak hazırlanan, Fen Bilgisi ve Biyoloji öğretim programlan ile ders 
kitaplarının içeriği ve ülkemizdeki fen eğitiminin kapsamıyla ilgili olarak, 4., 5. ve 6. sorularda 
verilen bilgiler ve kullanılan ifadeler, gerçeklerle bağdaşmamaktadır. Ülkemizdeki fen eğitiminin 
ırkçı, ideolojik ve taraflı olduğunu iddia etmek, gerçekçi olmayan, siyaseten görevlileri 
yıpratma politikasına yönelik, hayali bir ifade ve davranıştır. Aynca, Evrim Teorisinin 
çürütüldüğü iddiası da doğru değildir. Bakanlık olarak amacımız, ders kitaplannda evrim • 
teorisinin tartışılması değil, bilimsel veriler ışığında, evrimle ilgili bilinen tüm gerçeklerin 
tarafsız olarak yansıtılması dır. Kitaplar incelendiğinde, bu eserlerin, bilimsel ve tarafsız olma 
özelliğine sahip olduklan görülmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

M e t h r C O S T A N C I O Ğ L U 
Millî Eğ i t im Bakanı 
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26.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Batuk'un, yurtdışında eğitim görenlerin diplomalarının 
denkliğine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu'mm cevabı (7/2873) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın delaletinizle Milli Eğitim Bakanı Sn. Metin Bostancıoğlu 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.06/11/2000 A \ \ Q / \ C^i 1 j^l^ 

<^lehmetBATUK / 
Kocaeli Milletvekili 

Bilindiği üzere YÖK son yıllarda aldığı kararlarla yurtdışında eğitim almış binlerce 
insanımızı mağdur etmiştir. Ülke geleceğinin teminatı genç beyinler hiçbir nesnel gerekçeye 
dayanmayan uygulamalarla perişan edilmişlerdir. Bu kıyımların en önemlisi de kaynaklan kıt 
halkımızın imkanlarım zorlayarak yurtdışına' eğitim almaya gönderdiği genç evlatlarının; 
eğitimlerini bitirmelerini müteakip aldıklaja diplomaların YÖK tarafından tanınmaması; daha 
evvel aynı kurum tarafından denkliği kabul edilen diplomaların denkliklerinin iptal 
edilmesidir. Bu yetmiyormuş gibi geçmişte kabul edilen denklik uyarınca, yıllarca 
bakanlığınızda öğretmenlik hizmeti vermiş eğitim çilekeşlerinin görevlerine son verilmesi; 
niteliklerine uymayan işler yapmaya zorlanması, her türlü kazanılmış haklarının gasp edilmesi 
durumuyla karşılaşılmıştır. Tüm bunlar Anayasası'nda hukuk devleti nitelendirilmesi yapılmış 
Türkiye'de gerçekleşmektedir. Bu minvalde aşağıdaki sorularımın cevaplandırılmasını 
dilerim: 

1- Başında bulunduğunuz Bakanlık tarafından Ağustos ayında ve 
B.08.O.PGM.0.23.04.O2/... sayılı yazılarla yıllarca hizmet vermiş öğretmenlere diplomalarının 
denkliğinin iptal edildiği,artık öğretmenlik yapamayacağı ve isterse idari hizmetlerde veya 
Diyanet İşleri Başkanlığı emrinde bir göreve atanabileceği behytilmektedırj Biı, iflehün 
hukukla bağdaşır bir yönü var mı? Hukukta önemli bir yer tutan Müktesep Haklar nasıl böyle 
acımasızca ayaklar altına alınabilmektedir? 

2- Bu genelge doğrultusunda öğretmenlik görevlerine son verilen kaç kişi vardır? 

3- Öğretmenlik görevine son verdiğiniz insanlar arasında 10 yıldan fazla süreyle bu 
görevi hakkıyla yerine getirenler var. Yıllarca müfettişlerinizin denetiminden geçmiş, şanla 
şerefle görevini yerine getirmiş bu insanların eğittiği, üniversite bitirmiş; kamuda veya özel 
sektörde önemli görevlere gelmiş insanlar sözkonusu. Bu insanları da •. diploması denk 
olmayan öğretmenler tarafından eğitildiği için yeniden eğitime tabi • tutmak yönünde bir 
çalışmanız var mı? 

4- Diplomalarının denkliğini iptal edip görevine son verdiğiniz .yüzlerce öğretmenin 
tedrisatından geçmiş, sayılarının jyüzbinlerce olduğunu tahmin ettiğimiz insanlarla ilgili ne 
gibi çalışmalar yapmaktasınız?"Onların teferruatlı bir envanterini .çıkardınız mı? Bu konuda 
ciââi bir çalışmamz var ıriı?' Y-sraa, çshşmahnsuzia %ili ketiâiierine .herhangi bir teh%aj 
yaptınız mı? 

5- Kıbrıs'taki Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin denkliği kaldmlmadığı halde, aynı 
üniversiteden gelen bazı öğrencilerin denkliği kabul edilirken, diğer bazı öğrencilerin 
denkliğinin reddedildiği belirtilmektedir. Bu iddia doğru mudur? Bu üniversiteden gelip 
denkliği fcabuf cdifen ve edilmeyen feaç tane öğrenci vardır? Kabuf edtfmeyenter fçm öenrtften 
gerekçeler nelerdir? Yoksa üniversiteye göre değil de bazı hallerde kişilere göre mi muamele 
yapılmaktadır? 

- 5 3 4 -



T.B.M.M. B:38 2.1.2001 0 : 2 
T.C. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.08.0.APK.0.03.05.00-03/3<Ul 21/IZ./2000 
KONU : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : T.B.M.M Başkanlığının 20.11.2000 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7608-7/2873-
7295/18405 sayılı yazısı. 

Kocaeli Milletvekili Sayın Mehmet BATUK'un, "Yurtdışında eğitim görenlerin 
diplomalarının denkliğine ilişkin" yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2-3-4. Yüksek öğretim Kurulu Başkanlığı'nın; 16/7 / l 997 gün ve 97 .24.170 1 sayılı 
Kararı ile 10/12/1997 gün ve 97 .44.3370 sayılı Kararına ilişkin olarak.Danıştay 1. Dairesinin 
Esas No: 2000/97, Karar No: 2000/16 sayılı Kararında söz konusu öğretmenler.hakkında; 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 98 inci maddesinin (b) bendi uyarınca işlem 
tesisinin mümkün olmadığı, 

b) Bu kişilerin ancak 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesindeki koşulların yerine 
getirilmesi durumunda Diyanet İşleri Başkanlığına nakledilmelerinin olanaklı olduğu, 

<: ) Bunların kazanılmış haklarından söz edilemeyeceğinden eğitim ve öğretim hizmetleri 
sınıfındaki görevlerine devam ettirilmelerinin mümkün olmadığı, bu nedenle durumlarına uygun 
Milli Eğitim Bakanlığı'nın genel idare hizmetler sınıfına ait kadrolarına atanmalarının gerektiği, 

yönünde karar verilmiştir. 
Yurtdışındaki öğrenimlerine bağlı olarak öğretmenliğe atananlardan denklik belgeleri, 

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı'nın anılan kararlan çerçevesinde öğretmen olarak istihdam 
edilemeyecekleri kaydıyla yeniden düzenlenenlerin görev değişiklikleri, Danıştay 1. Dairesinin 
3/7/2000 tarihli Esas No:2000/97, Karar No:2000/16 sayılı Kararma dayanılarak 
gerçekleştirilmiş. 

Dolayısıyla idare bu açık hataya dayalı işlemlerini geri alarak ilgilileri, taşıdıkları 
niteliklere uygun göreve atamıştır. Hukuka uygun olarak gerçekleştirilen bu işlemlerin geçmişe 
dönük ve cezai mahiyet taşıyan uygulama olarak değerlendirilmesi mümkün değildir. 

Bu bağlamda, hiçbir personelin görevlerine son verilmesi söz konusu olmadığı gibi 
görev değişikliklerinde ilgililerin istekleri dikkate alınmıştır. 

Bunlar dışında diğer yurtdışı yükseköğretim kurumlarından alınan denklik belgeleri 
hakkında Bakanlığımızca böyle bir uygulama yapılmamıştır. 

5. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde bulunan Doğu Akdeniz Üniversitesi 
Yükseköğretim Kurulunca tanınmakta ve adı geçen Üniversiteden alınmış olan diplomalara 
denklik belgesi verilmektedir. 1997-1998-1999 yıllannda Doğu Akdeniz Üniversitesinden 
diploma almış 1.413 öğrencinin denkliği yapılmıştır, öğrencilerden hiçbirinin diploma denkliği 
reddedilmemiştir.Yalnız Yükseköğretim Kurulunca, anılan Üniversitede İnşaat Mühendisliği 
alanında dört yıl yükseköğrenim gördüğüne dair denklik belgesi düzenlenen Yüksel 
KARAKAYALI'nın 20/09/1994-28/07/1998 tarihleri arasında öğrenim gördüğü, ancak mezun 

olmadığı ve ibraz etmiş olduğu diplomanın Doğu Akdeniz Üniversitesi tarafından 
düzenlenmediği tespit edilmiştir. Bu nedenle, adı geçenin 06/06/2000 tarihli ve 008389 seri 
numaralı denklik belgesmin iptaline karar verilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. , 

MetıSriBTOSTANCIOĞLU 
Millî Eğitim Bakanı 
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27.- Tokat Milletvekili M.Ergun Dağcıoglu'nun, Turhal Şeker Fabrikasında çalışan geçici 
işçilere ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakam Ahmet Kenan Tannkulu'nun cevabı (7/3119) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanmm Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Ahmet Kenan TANRIKULU tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ederim. 01/1272000 

^Hgr 
M.Ergün D^ĞCIOĞLU 

Tokat Milletvekili*-

1. Bakanlığınız Kuruluşu Turhal Şeker Fabrikasında işlenen şeker pancarının yıllık 
miktarı ne kadardır ? Bu miktar bölgede kaç hektarlık tarım alanında üretilmekte ve 
kaç adet çiftçi ailesini yalandan ilgilendirmektedir ? 

2. Söz konusu fabrikanın çalışmakta olan daimi işçi sayısı ile bunlardan emeklilik süresini 
doldurmuş olanların sayısı nedir ? Bu işçilerin emeldi olmaları halinde doğacak boşluk 
nasıl giderilecektir ? 

3. Aynı işletmede çalışan geçici işçi sayısı nedir ? Bu işçiler 1999 ve 2000 yılları itibariyle 
ortalama kaç gün çalışmakta ve ne kadar ücret almaktadırlar ? 

4. Bu işçiler ve aileleri için; hastalık halinde artık kampanya süreleri 120 günün altına 
düştüğünden sevk kağıdı almak mümkün değildir. Geçici işçilerin SSK sağlık 
sigortasından mahrum kalmalarına neden olan bu sorun hakkında ne düşünüyorsunuz? 

5. Şeker Şirketinin üretim yükünü yıllardır omuzlarında taşıyan geçici işçilerin kadroya 
geçirilmesi hususunda herhangi bir çalışmanız bulunmakta mıdır ? Hiç değilse geçici 
işçilerin 4 ay daha fazla çalışmalarını düşünüyor musunuz ? Böyle bir durumun şeker 
şirketine getireceği ek maliyet hesaplanmış mıdır ? 

6. Genel olarak şeker üretiminde %3 oranında fire verilmekte midir ? Eğer böyleyse söz 
konusu firenin şekerin ton maliyeti içindeki payı ne kadardır ? Şayet önlenebilmiş olsa 
şeker şirketine yıllık olarak ne kadar kar sağlanmış olacaktır ? 

7. Yıllardır kampanya dönemlerinde çalışmak suretiyle zaten kalifiye eleman haline 
gelmiş bulunan geçici işçilerin 4 ay daha fazla çalışmaları halinde firenin önlenebileceği 
şeklindeki iddialar doğru mudur ? Şayet doğruysa bu durumun şeker şirketi açısından 
maliyet -verim hesaplamaları yapılmış mıdır ? 

8. Hükümetiniz ile Türk-lş arasında 26/10/2000 tarihinde yapılan protokolde Köy 
Hizmetleri, Devlet Su İşleri ve Tarım Bakanlığında çalışan 44 bin .işçiye kadro 
sağlandığı halde Şeker Sanayiinde çalışan geçici işçilerinin uygulama dışı bırakılması ve 
bu olayın oluşturduğu toplumsal gerginliğin telafisi konusunda ne düşünüyorsunuz ? 

T.C 
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

SAYI : B 14.0.BHI 01-L,a.^ 
Konu : Yazalı Soru önergesi Jll. la . >zyoiz> 

TÜIUCİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞI'NA 

İLGİ : 11.12.2000 tarih ve A..01.0.GNS.0.10.00.02-7/3119-8003/1953 1 sayılı 
yazınız. 

Tokat Milletvekili M, Ergttn DAĞCIOĞLU'nun ,** Turhal Şeker Fabrikasında 
çalışan geçici işçilere " ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği (7/3119) 
esas nolu yazılı soru önergesiyle ilgili cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Xhmet Köhaâ-TANRIKULU c^r 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 
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T O K A T M İ L L E T V E K İ L İ S A Y I N M . E R G Ü N D A Ğ C I O Ğ L U ' N U N 
Y A Z I L I S O R U L A R I N A İ L İ Ş K İ N C E V A P L A R I M I Z 

Covap 1 
Turhal Şeker Fabrikasında 1994 - 1999 yıllan arasında yılda ortalama 855-100 ton 
pancar işlenmiştir. Aynı dönemde yılda ortalama 33 0 7 9 çiftçimiz tarafından, 
24 2 2 2 hektar alanda pancar üretilmiştir. 

2 0 0 0 yılı İçin 33 620 çiftçimiz 2 5 0 9 2 dekar alanda pancar ekimi yapmış ve bedeli 
ödenecek 1 milyon 9 bin ton pancar üretmiştir. 2 0 0 0 yılı İçin Turhal Şeker 
Fabrikasında işlenen pancar miktarının 925 bin ton olarak gerçekleşmesi 
beklenmektedir. 

Cevap 2 
Turhal Şeker Fabrikasında 2 0 0 0 yılı Kasım ayı sonu itibariyle 4 1 5 daimi işçi 
çalıştırılmaktadır. Bu daimi işçilerden halen emekliliğini dolduranların sayısı 109 
dur. Emekliliğini dolduran işçilerin emekli olmaları halinde, doğacak boşluk doğal 
olarak çalışmalarını sürdüren daimi işçiler ile imkanların elverdiği ölçüde 
çalıştırılabilen geçici işçilerle karşılanacaktır. Yine boşluk doğması halinde, diğer 
şeker fabrikalarındaki vasıflı işgücünün' Turhal Şeker Fabrikasında 
görevlendirilmesi yoluna da gidilebilecektir. 

Cevap 3 
Turhal Şeker Fabrikasında çalışan geçici işçi sayıları (iş akitleri askıda olanlar 
dahil), 1999 yılında Aralık ayı sonu itibariyle 9 2 1 , 2000 yılında Kasım ayı sonu 
İtibariyle 8 9 3 kişidir. 1999 yılında Turhal Şeker Fabrikasının kampanyası 143 gün 
olmuştur. 2 0 0 0 yılı kampanyasının 29.01.2001 tarihinde tamamlanması v e 
kampanya süresinin 138 gün olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. 

Kampanya sûresi olarak verilen rakamlar net kampanya gün sayısı olup, 
kampanyada çalışan geçici işçiler ön ve son kampanya v© temizlik süresi dikkate 
alındığında ortalama net kampanya süresinden 10 gün fazla çalışmaktadırlar. 
Geçici işçilerin çalıştırılma süreleri, ilgililerin yaptıkları iş ve o yılın pancar 
rekoltesine bağlı olarak değişebilmektedir. 

Turhal Şeker fabrikasında çalışan geçici İşçilerin eline geçen net ücret 
463 .805 .998 T L 'dir. Bu değere ayni olarak verilen giyim + Şeker + yemek 
bedelleri ilave edildiğinde bir geçici İşçinin eline geçen ortalama aylık gelir 
5 1 7 . 0 3 4 . 7 6 4 T L olmaktadır. Bir geçici işçinin T. Ş. F. A. ş 'ye ortalama maliyeti 
ayda 819 .664 .122 TL'dir 

Cevap 4 
Bilindiği gibi 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu gereğince, bir yıllık süre İçinde 
120 gün prim ödeme gün sayısı bulunmayan bir sigortalı sağlık yardımından 
yararlanmamaktadır. Ancak, 3. sorunun cevabında belirtildiği gibi Turhal Şeker 
Fabrikasında çalışan geçici işçilerimizin büyük bir kısmı 120 günlük kanuni sürenin 
çok üzerinde çalışmaktadır. Bu husus dikkate alınırsa geçici işçilerimizin büyük bir 
kısmı sağlık yardımından yararlandığı görülecektir, ayrıca, geçici işçilerin çalışma 
sürelerinin 120 güne tamamlanması için gerekil önlemler alınmaktadır. 

Covap 5 
Bilindiği üzere Şeker Sanayiinde çalıştırılan geçici işçiler mevsimlik ve kampanya 
işçileridir. Bunlara pancar kampanyası başında iş başı yaptırılıp, pancar 
kampanyası bitiminde müteakip kampanya başlangıcına kadar İş akitleri askıya 
alınmaktadır. Kampanya bitiminden sonra fabrikaların rutin işleri kadrolu daimi 
işçiler tarafından yürütülmektedir. Bu sebeple diğer sektörlerde olduğu gibi 
mevsimlik işçi iş gücüne yoğun olarak ihtiyaç bulunmadığından uzun süre 
çalışmalarına imkan sağlanamamaktadır. 
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Covap G 

Pancardan şeker üretiminde üretim yılındaki pancar kalitesine bağlı olarak şeker 
teknolojisi gereği pancarda bulunan şekerin tamamı alınamamaktadır. Pancarda 
bulunan ortalama % 16 şekerin: yaklaşık 0.3'üv fabrikasyon gereği önlenemeyen 
işletme kaybıdır, 2,3 '0 yan ürün olan melasa, 0,3 'ü ise pancar poşasma (pancar 
küspesi) gitmektedir. 

Melas; alkol, maya .üretiminde ve yem sanayiinde veya Jhraç edilerek 
değerlendirilmekte, pancar posası ise hayvan beslenmesinde kullanılmaktadır. 
Dolayısıyla şeker teknolojisi gereği alınması teknik olarak mümkün olmayan, 
melas ve pancar posasına giden şeker değerlendirilmekte olup kayıp olarak kabul 
edilmemelidir. 

Son 2 yılda gerçekleşen melasta ve pancar posasında kalan şeker ile 
önlenemeyen kayıplar Türkiye ortalaması olarak sırasıyla 1998 yılında 2,10 ; 0,31; 
ve 0,26 . 1999 yılında 2,38; 0,28 ve 0.27 , Turhal Şeker Fabrikasında 1998 yılında 
2,32; 0,35 ve 0,29, 1999 yılında 2.38; 0.35 ve 0,29 olarak gerçekleşmiştir. 

Cevap 7 

Şeker Fabrikası kampanya döneminin başlangıcından sonuna kadar kapasitesine 
uygun miktarda pancarı aralıksız işlemek durumundadır. Geçici işçilerin 4 ay daha 
fazla çalıştırılmaları kampanya süresinin 4 ay daha uzatılmasını gerektirir. Bu ise 
pancar işleme kapasitesinin yarıya düşürülmesi ile sağlanabilir. 

Pancar işleme kapasitesinin düşürülerek kampanya süresinin uzatılması pancarın 
hasattan sonra siloda daha fazla beklemesine ve çürümesine, dolayısıyla işlenme 
güçlükleri ile birim şeker üretiminde kayıpların artmasına sebep olmaktadır. 

Diğer yandan, kurulu kapasitenin kullanılmaması şeker fabrikalarının ekonomiklik-
ve verimlilik ilkelerine uygun olarak çalıştırılması esasına ters düşmektedir. Bu. 
hususlar dikkate alındığında geçici işçilerin 4 ay daha fazla çalıştırılması 
durumunda şeker kayıplarının önleneceği iddiası hem teknik hem de İşletmecilik 
açısından doğru değildir. 

Cevap 8 

Şeker Sanayiinde halen 16 700 civarında geçici işçi istihdam edilmektedir. Geçici 
işçiler grubunda izlenen, ancak toplu iş sözleşmemiz hükümlerine göre bütün yıl 
boyu daimi işçiler gibi çalıştırılan 1 420 adet de kadrosuz daimi işçi mevcuttur. 
Geçici işçiler ile kadrosuz daimi işçiler, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı 
Ortaklıkları genel yatırım ve finansman programı ilkeleri doğrultusunda, Sanayi için 
öngörülen (adam/ay) sayısı ile sınırlı olarak çalıştırılmaktadırlar? 

Geçici işçilerin yıl içindeki çalıştırılma süreleri, pancar rekoltesi, mevsim şartları ve 
şeker fabrikalarının kampanya sürelerine bağlı olup, yılda ortalama 100-140 gün 
çalıştırabilmektedirler. Bu itibarla tüm geçici işçilerin daimi kadroya alınmaları 
mümkün olamamaktadır. 

Ancak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, T.Ş.F.A.Ş ve Şeker - İş tarafından yürütülen 
ortak çalışma ile şeker fabrikalarında emeklilik dolayısıyla doğabilecek kadrolu 
daimi işçi ihtiyacının belirlenmesi çalışmaları sürdürülmektedir. 

Şeker Sanayiinde çalışan geçici işçilerin kadroya geçirilmesi ve uzun süre çalışma 
talepleri ile ilgili sorunlar, Toplu-lş Sözleşmelerinde gündeme gelmekte ve bu 
konuda gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Süresi 31/01/2001 tarihinde sona erecek 
olan Toplu-lş Sözleşmesinin yerine akdedilecek olan yeni dönem Toplu-lş 
Sözleşmesinde bu hususlar yeniden değertenoirilecektir. 
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28.- Bursa Milletvekili Ertugrul Yalçınbayır'm, bakanlığın Akdeniz-Ege Turizm Altyapı Kıyı 
Yönetimi projesine ilişkin sorusu ve Turizm Bakam Erkan Mumcu'nun cevabı (7/3148) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Turizm Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle 
aşağıdaki soruları arzederim.0&,v&/2OOO 

LÇINBAYIR 

SORULAR 

Turizm Bakanlığı ile ilgili turizm sektörü projelerinden 1989 dan beri 
gündemde olan 89F000510 sayılı Akdeniz-Ege Turizm Alt Yapı Kıyı Yönetimi 

Projesi ile ilgili olarak: 

1. Projeye bugüne kadar harcanan miktar ne kadardır? Projenin fiziki ve 
nakdi gerçekleşme oranı nedir? 

2. Projenin gecikme nedeni ve gecikmenin maliyete etkisi nedir? 
3. Projenin turizm sektörüne önemli etkisi dikkate alınarak öncelikle 

bitirilmesi hususunda irade var mıdır? Proje ne zaman bitirilecektir? 
4. Projenin ekonomiye katkıları kısaca nedir? 

T.C. 
TURİZM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı SB170AEK / 5 ^ - 3 ? 3 S 3 2*..,z.<zo0t? 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

İLGİ: 14.12.2000 gün ve GNS 7/3148-8074/19683 sayılı yazılan. 

İlgi yazılan ekinde alınan, Bursa Milletvekili Sayın Ertugrul YALÇINBAYIR' 
soru önergesine cevap teşkil edecek bilgiler ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

U \ X U J S ^ A ^ 
Erkan MUMCU 

Bakan 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN ERTUĞRUL YALÇINBAYIR'IN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ 

SORU-1 Projeye bugüne kadar harcanan miktar ne kadardır? Projenin fiziki ve nakdi 
gerçekleşme oram nedir? 

CEVAP-1 Bakanlığımız, Ege ve Akdeniz kıyılarımızda yeralan turizm yoğunluklu 
yerleşimlerimizin içmesuyu, kanalizasyon, atıksu arıtma ve katı atık imha tesisleri gibi altyapı 
sistemlerinin yerel yönetimlerle işbirliği içinde gerçekleştirilmesi amacıyla Çanakkale-
Balıkesir il sınırından Antalya-îçel il sınırına kadar uzanan yaklaşık 2000 km uzunluğundaki 
kıyı kesiminde yeralan yerleşimlerin altyapı sistemlerinin gerçekleştirilmesi için Akdeniz-Ege 
Turizm Altyapısı Kıyı Yönetimi (ATAK) Projesini başlatmıştır. Hükümetimiz ile Dünya 
Bankası arasında imzalanan sözleşme (7 Kasım 1989) kapsamında Dünya Bankası aracılığıyla 
Japon Hükümetinden temin edilen 607,5 milyon Japon Yeni tutarındaki "Hibe Kredi" ile 
proje finanse edilmiştir. Hibe kredinin kullanımı 1998 yılı sonunda tamamlanmıştır. 

Proje çalışmaları sırasında, kıyı bandındaki yerleşimler tek tek ele alınmamış, bunun 
yerine en ekonomik hizmet alam anlayışı içinde 100'e yakın yerleşim 25 havza bazında 
değerlendirilmiştir. Bu havzalardan 10 yüksek öncelikli havzanın fizibilite, 15 ikincil 
öncelikli havzanın da ön fizibilite çalışmaları tamamlanmıştır. 

Ayrıca, proje kapsamında belediyelerimizin mali güçlerini belirlemek ve bu anlamda 
projeye katkılarının ne olabileceğinin belirlenmesi amacıyla "Belediyelerin Mali ve İdari 
Yapısının Tanımlanması" proje çalışması yapılmıştır. Marmaris ve Kuşadası özelinde yapılan 
çalışmada belediyelerin mali kaynaklarını tam olarak değerlendiremediği, gelirlerinin (birçok 
belediyede) temin edilecek dış krediyi karşılamaya yetmeyeceği saptanmıştır. Bugüne kadar 
Bakanlığımız mali gücü ile toplam yaklaşık 100 milyon $ altyapı yatırımı 
gerçekleştirilebilmiştir. 

SORU-2 Projenin gecikme nedeni ve gecikmenin maliyete etkisi nedir? 

CEVAP-2 Yapılan proje kriterleri çalışmasında projenin hayata geçirebilmesi için 
dört ana boyutuna işlerlik kazandırılması gerektiği ortaya çıkmıştır. Bunlar; 

-Yasal Boyutu: Belediye gelirlerinin artırılması amacıyla Belediye Gelirleri 
Kanununda düzenleme, katı atık yönetmeliği, çevre vergisi v.s. yasal düzenleme yapılması 
çalışmaları sürdürülmüştür. Ancak tüm çalışmalara rağmen Belediye Gelirleri dış kredi geri 
ödemesini sağlayacak düzeyde olmamıştır. 

-İdari Yapılanma Boyutu: Altyapı sistemlerinin yapımını, bakımını ve işletmesini 
üstlenecek Altyapı Hizmet Birliklerinin kurulması; bunun için İçişleri Bakanlığı ile Tip tüzük 
hazırlanarak Valiliklere gönderilmesi ile birçok havzada Birlikler kurulmuştur. Ancak, bazı 
Birlikler, Belediyelerin siyasi çekişmeleri, gelir farklılıkları, teknik altyapı uyumsuzlukları 
nedeniyle çalışamamaktadır. Bu durum hizmet üretememe, teknik altyapı sağlayamama ve 
gelir elde edememe problemlerini doğurmaktadır. 
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Teknik Altyapı Boyutu: Birçok havzada özellikle kanalizasyon ve katı atık bertaraf 
tesisi bulunmamaktadır. Sağlıklı bir çevre ve turizm için bu teknik altyapı eksikliklerinin 
giderilmesi gerekmektedir. Bunun için de projeye finansman sağlanması bir hükümet 
politikası haline getirilmelidir. 

Finansman Boyutu: Toplam proje uygulama bedeli 2.5 milyar $ olarak tesbit 
edilmiştir. Temin edilecek dış kredinin geri ödenmesini üstlenecek Altyapı Hizmet Birlikleri 
veya Belediyelerin gelirlerinin yetersiz oluşu, Bakanlığımızın yatırımlarla ilgili 700 harcama 
kalemine önerilen ödeneğin tamamının sağlanamaması nedeniyle, teknik altyapı çalışmaları 
sınırlı bütçe imkanları ile sürdürülebilmektedir. 

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı proje uygulamasında gecikmeler meydana 
gelmiştir. Bu da maliyet artışlarına neden olmaktadır. 

SORU-3 Projenin turizm sektörüne önemli etkisi dikkate alınarak öncelikle bitirilmesi 
hususunda irade var mıdır? Proje ne zaman bitirilecektir? 

CEVAP-3 Yukarıda da açıklandığı gibi proje uygulama çalışmaları Bakanlığımız 
bütçe imkanları çerçevesinde sürdürülmektedir. 2005 yılına kadar uygulama çalışmalanmn 
tamamlanabilmesi için Belediyelerin veya Altyapı Hizmet Birliklerinin yeterli mali güce 
kavuşturulması gerekmektedir. Veya Hazine aracılığıyla dış kredi temin edilerek (1.5 milyar 
$) çalışmalar tamamlanmalıdır. 

SORU-4 Projenin ekonomiye katkıları kısaca nedir? 

CEVAP-4 Ülke genelinde turizm yatırımlarının %80'i Akdeniz-Ege kıyı bölgesinde 
yoğunluk kazanmaktadır. Bölgeyi her yıl 6-7 milyon turist ziyaret etmekte olup, turizm 
gelirlerinin %70-75'i bu bölgeden sağlanmaktadır. Bu doğrultuda Turizm gibi hassas bir 
sektörde "çevreye rağmen gelişme" olmayacağı dikkate alınarak bölgede altyapı eksikliklerin 
giderilmesi turizm cazibesini artıracacak ve ekonomiye daha çok katkı sağlanabilecektir. 

29.- Tokat Milletvekili MJErgün Dağcıoğhı'nun, bakanlığın Tokat İlindeki yatırım 
projelerine ilişkin sorusu ve Turizm Bakanı Erkan Mucu'nun cevabı (7/3190) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Turizm Bakanı Sayın Erkan MUMCU taeafindan 
yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz 
ederim.06/12/2000 

M.Ergün DAĞCIOĞLU 
Tokat Mffletvefcili— 

1. 2000 Malı Yılı Bütçesi içinde yer alan Mahalli idarelere yapılan proje yardımları 
ödeneğiniz ne kadardır ? Yıl sonu itibariyle kaç adet belediyeye yardım yapılabilmiştir 
ve bu yardımların toplam tutarı nedir ? Yıl sonu itibariyle gerçekleşme nispeti ne 
olmuştur ? 
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2. Bu çerçevede 2000 yılı itibariyle kaç adet Tokat ili Belediyesine ve ne kadar yardım 
yapılabilmiştir ? Halen Tokat ili belediyelerimiz tarafından hazırlanarak Bakanlığınıza 
ulaştırılmış bulunan yardım beldeyen kaç adet altyapı projesi bulunmaktadır ? 

3. Bakanlık olarak hangi- tür projelere ve hangi kriterler çerçevesinde yardım 
yapılmaktadır ? 

4. 2001 yılı Bakanlığınız bütçesi ve iş programında Mahalli idarelerin alt yapı projeleri 
için toplam ne kadar ödenek öngörülmüştür ? Bu ödenekten Tokat ili Belediyelerimizin 
altyapı uygulama projeleri için ne kadar ayırmayı planlanlıyorsunuz ? 

T.C. 
TURİZM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B170APK 13^3^-37351 
Konu : Sora Önergesi ZHZ.ZOOO 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 14.12.2000 gün ve GNS 7/3190-8127/19780 sayılı yazılan. 

İlgi yazılan ekinde alman, Tokat Milletvekili Sayın M. Ergün DAĞCIOĞLU'nun 
soru önergesine cevap teşkil edecek bilgiler ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

ErlranMlMCU 
Bakan 
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TOKAT MİLLETVEKİLİ SAYIN M. ERGÜN DAĞCIOĞLU'NUN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ 

SORU-1 2000 Mali Yılı Bütçesi içinde yeralan Mahalli İdarelere yapılan proje 
yardımlan ödeneğiniz ne kadardır? Yıl sonu itibariyle kaç adet belediye'ye yardım 
yapılabilmiştir ve bu yardrnıların toplam tutan nedir? Yıl sonu itibariyle gerçekleşme nispeti 
ne olmuştur? 

CEVAP-1 Bakanlığımız 2000 mali yılı bütçesinden Belediyelerin hazırlamış olduklan 
turizm amaçlı altyapı uygulama projelerine 3.5 trilyon TL. ödenek aynlmıştır. 

Aynlan bu ödenekten 3.028.600.000.000.- TL.'si serbest bırakılmış olup, bu ödeneğin 
tamamı 705 adet Belediye'ye gönderilmiştir. Gerçekleşme Oranı %86'dır. 

SORU-2 Bu çerçevede 2000 yılı itibariyle kaç adet Tokat İli Belediyesine ve ne kadar 
yardım yapılabilmiştir? Halen Tokat İli belediyelerimiz tarafından hazırlanarak Bakanlığımza 
ulaştınlmış bulunan yardım bekleyen kaç adet altyapı projesi bulunmaktadır? 

CEVAP-2 Tokat İlinden 16 adet Belediye Bakanlığımızdan yardım talebinde 
bulunmuş olup, 6 adet Belediye'ye toplam 15 milyar TL. mali yardım yapılmıştır. 

SORU-3 Bakanlık olarak hangi tür projelere ve hangi kriterler çerçevesinde yardım 
yapılmaktadır? 

CEVAP-3 Bakanlık olarak turizm amaçlı altyapı uygulamaları (yol, çevre 
düzenlemesi, park bahçe yapımı, tretuvar, WC, aydınlatma, kanalizasyon, içmesuyu, sahil 
düzenlemesi v.b.) proje, keşif, metraj, Belediye encümen karanndan oluşan talep dosyasımn 
Bakanlığımıza intikal ettikten sonra, bütçe imkanlan çerçevesinde mali yardım yapılmaktadır. 

SORU-4 2001 yılı Bakanlığımız bütçesi ve iş programında mahalli idarelerin altyapı 
projeleri için toplam ne kadar ödenek öngörülmüştür? Bu ödenekten Tokat İli 
Belediyelerimizin altyapı uygulama projeleri için ne kadar ayırmayı planlıyorsunuz? 

CEVAP-4 Bakanlığımız 2001 yılı bütçesinden mahalli idarelerin turizm amaçlı altyapı 
uygulamalan projelerine mali katkı sağlamak amacıyla 3.5 trilyon TL. ödenek aynlmıştır. 

Bu ödenekten, Tokat İlindeki Belediyelere de bütçe imkanları çerçevesinde katkı 
sağlanacaktır. 
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30.- Bursa Milletvekili Ertugrul Yalçınbayır'ın, bakanhgın Bursa İlindeki yatırım projelerine 
ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un cevabı (7/3030) 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K MİLLJ&T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak cevaplandırılmak üzere 

Sağl ık Bakanı*na yöneltilmesini saygılarımla arz ederim. 

'/ 
Y A L Ç I N D A Y I R 

B u r s a M i l l o t v c J û l i _ _ 

S O R U L A R : 

Sağlık Dakanl ı Qı 'nın , ,. .•? .......•.'.. 11. 
Bursa ili yatırımları arasında yer alan aşağıda yazılı projelerle ilgili 

olarak: 

I. Projelere başlangıcından bugüne kadar, 2000 yılı dahil, ne harcama 
yapılmıştır? 

2. Projeler hangi seviyededir? Nakdi ve fiziki gerçekleşme oranı nedir? 
3. Projelere 2001 yılında ayrılan ödenek miktarı nedir? 
4. Projelerin gecikmesinin maliyete, sosyal ve ekonomik hayata" etkileri 

nelerdir? 

P R O J E L E R : 
1 . I 996~~~?~ı 11 hürriyet Semt Pol iki iniği 
2.1996 Yılı .Devlet Hastanesi 
3.1993 Yılı Devlet Hastanesi Ek Bina lnş. 
4.1995 Yılı Çocuk Hastanesi 

—Rehabi1 itasyon ve Gerin tri Has t . 
—Devi et Hastanesi 

5.1996 Yılı Devlet Hastanesi 
6.1998 Yılı Zübeyde Hanım Doğumevi 
7.1998 Yılı Devlet Hastanesi 
8-1991 Yılı Dörtçel ik Ruh Sağlığı Hastanesi 
9.1991 Yılı Devlet Hastanesi 
10.1991 Yılı Sağlık Müdürlüğü Hizmet binası 
11.1995 Yılı Sağlık Ocağı fi adet) 

T.C. / 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Arattırma, Planlama va Koordinasyon 
Kurulu Başkanlıfiı 

Sayı : B1O0APK0OOOO0O/ ^\10 \ 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

1 "9 ASMlt f K ?ono 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

llgi:30 KASIM 2000 tarih ve A.01.0.GNS.010.00.02-7968 sayılı yazıları 

Bursa Milletvekili Sayın Ertugrul YALÇINBAYIR tarafından, Bursa ilindeki 
yatırım projelerine ilişkin olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte 
sunulmaktadır. 

Arz ederim. 

Doç. Dr. Osman DUF 
Bakan 
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Bursa Milletvekili Sayın Ertuğruî YALÇINBAYIR tarafından Bursa ili 
yatırımları arasında yer alan projelerle ilgili olarak verilen yazılı soru 
önergesinin cevabıdır. 

SORULAR: 

Sağlık Bakanlığı'nın Bursa ili yatırımları arasında yer alan aşağıda yazılı 
projelerle ilgili olarak; 

1. Projelere, başlangıcından bugüne kadar 2000 yılı dahil ne harcama 
yapılmıştır? 

2. Projeler hangi seviyededir? 
3. Projelere 2001 yılında ayrılan ödenek miktarı nedir? 
4. Projelerin gecikmesinin maliyete, sosyal ve ekonomik hayata etkileri 

nelerdir? 

CEVAPLAR: 

Projelerin nakdî ve fiziki gerçekleşme oranları ile başlangıçlarından 
bugüne kadar yapılan harcamalar şu şekildedir: 

1996 yılı Hürriyet Semt Polikliniği: Fiziki gerçekleşme oranı %15 olup, 
bu güne kadar yapılan harcama miktarı 23 Milyar 524 Milyon TL.'dir. 

1993 yılı Devlet Hastanesi(Ek bina inşaatı): Fiziki gerçekleşmesi 
tamamlanmış olup, yapılan harcama tutarı 670 Milyar 520 Milyon TL.'dir. 

1995 yılı Çocuk Hastanesi: Fiziki gerçekleşmesi %45 olup, bugüne 
kadar yapılan harcamalar 86 Milyar 462 Milyon TL. tutarındadır. 

Rehabilitasyon ve Geriatri Hastanesi 

Devlet Hastanesi(Bursa-lnegöl): Fiziki gerçekleşmesi %78 
seviyesinde olup, yapılan harcama tutarı 568 Milyar 530 Milyon TL.'dir. 

1996 yılı Devlet Hastanesi: Fiziki gerçekleşme oranı %90 olan 
Hastaneye bugüne kadar yapılan harcamalar 357 Milyar 328 Milyon TL. 
tutarına ulaşmıştır. 

1991 yılı Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası: Yapımı tamamlanan inşaat 
için bugüne kadar yapılan harcama tutarı 417 Milyar 600 Milyon TL.'dir. 

Bakanlığımıza bağlı projelere ait 2001 yılı ödenek miktarları, 
çalışmaları devam ettiğinden 2001 yılında bütçe imkanları dahilinde Devlet 
Planlama Teşkilatı tarafından belirlenerek Resmi Gazete'de yayımlanacaktır. 

Genel olarak ; Projelerin gecikmesinin maliyeti artıracağı ve sağlık 
hizmetlerinin istenilen düzeyde verilmesini de geciktireceği açık olmakla 
beraber, Bakanlığımızca bütçe imkanlarının yeterliliği ölçüsünde projelerin 
tamamlanmasına çalışılabileceği ve bu hususta azami gayretin gösterildiği de 
bir gerçektir. 

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz. 
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31.- Bursa Milletvekili Ertugrul Yalçınbayır'ın, DLH İnşaat Genel Müdürlüğünün demiryolu 
projesine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakam Enis öksüz'ün cevabı (7/3084) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak cevaplandırılmak 
üzere Ulaştırma Bakanı ''na yöneltilmesini saygılarımla arzederım 

SORULAR 

YALÇINBAYIR 
Bursa Mi f ? f f v f ' t f 1 f 

DLH İnşaatı Genel Müdürlüğü yatırım projelerinden 
198? yılında programa alınan Bandırma-Bursa-Orhaneli—Ayazma 
İnönü Demiryolu Projesi ile ilgili olarak: 
1-Proje hangi safhadadır? Projenin 1987 den bu yana seyri 
hakkında yıllar i t ibarıyla seyrini değeri endi rebi1 i rmi siniz? 
2.Projeye bugüne kadar harcanan miktar nedir? 
3.Proje ne zaman uygulamaya konulacak ve bi tiri1ecektir? 

T.C. 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B . 1 1 . 0 . A P K . 0 . 1 0 . 0 1 . 2 1 . / E A / - / ? S 2 # ^ 3 5 ^ 1 8 - # 1 * ,"> '"" * ™ 
KONU :Bursa Milletvekili 

Sayın Ertugrul YALÇINBAYIR'ın 
yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLlSl BAŞKANLIĞINA 

İLGİ:TBMMBaşkanlığının 06.12.2000 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/3084-7825/19198 
sayılı yazınız. 

Bursa Milletvekili Sayın Ertugrul YALÇINBAYIR'ın 7/3084-7825 sayılı yazılı soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Prof.Dr.Enis ÖKSÜZ 
Ulaştırma Bakanı 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN ERTUĞRUL YALÇINBAYIR'IN 7/3084-7825 

SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

SORULAR: 

DLH İnşaatı Genel Müdürlüğü yatırım projelerinden 1987 yılında programa 
alınan Bandırma-Bursa-Orhaneli-Ayazma-İnönü Demiryolu Projesi ile ilgili olarak: 

1-Proje hangi safhadadır? Projenin 1987 den bu yana seyri hakkında yıllar 
itibariyle seyrini değerlendirebilirmisiniz ? 

2-Projeye bugüne kadar harcanan miktar nedir? 
3-Proje ne zaman uygulamaya konulacak ve bitirilecektir,? 

CEVAP: 

Ülkemizin Tarım, Sanayi ve Turizm Bölgesi olan Bursa'nın bir taraftan maden 
ve sanayi yönünden önemli bir liman olan Bandırma'ya diğer taraftan İstanbul ve 
Ankara yönlerindeki Demiryolu hatlanna baglantılarmm sağlanması amacıyla 
planlanan 278 Km. uzunluğundaki "Bandırma-Bursa-Ayazma-Osmaneli; Ayazma-
Inönü" Demiryolu hattının etüd-proje işleri 22.10.1992 tarihinde ihale edilmiş olup, 
uygulama proje çalışmaları 2000 yılında tamamlanacaktır. 

"Bandırma-Bursa-Ayazma-Osmaneli; Ayazma-İnönü" Demiryolu hattının 
uygulama ve etüd-proje işlerine, bugüne kadar 1 Trilyon 942 Milyar TL. 
harcanmıştır. 

Mevcut istikrar programı çerçevesinde 2000/11 sayılı Başbakanlık Genelgesi 
uyarınca; 2001 yılı yatırım programına "güvenlik ve zaruri haller dışında" yeni proje 
teklif edilemediğinden, sözkonusu hattın inşaat işinin, 2001 yılı yâtınm programına 
teklifi mümkün olamadığından, sözkonusu demiryolu hattınm inşaatı ileriki yıllarda 
değerlendirilecektir. 

32.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın; 

Bursa Yenişehir Havaalanı inşaatı projesine, 

DLH İnşaatı Genel Müdürlüğünün Bursa İlindeki yatırım projelerine, 

İlişkin sorulan ve Ulaştırma Bakanı Enis öksüz'ûn cevabı (7/3022. 3023) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak cevaplandırılmak üzere 

Ulaştırma Bakanı na yöneltilmesini saygılarımla arz ederim. 

^ 
il YALCINBAYIR 

Bursa -MiHetvelttli-. 

•547-
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SORULAR : 
DHKİ Genel fiiüdürlüşu'nün 

', -r\'--' 
Bursa ili yatırımları arasında yer alan aşağıda yazılı proje ile ilgili olarak: 

1. Projeye başlangıcından bugüne kadar, 2000 yılı dahil, ne harcama 
yapılmıştır? 

2. Proje hangi seviyededir? Nakdi ve fiziki gerçekleşme oranı nedir? 
3. Projeye 2001 yılında ayrılan ödenek miktarı nedir? 
4. Projenin gecikmesinin maliyete, sosyal ve ekonomik hayata etkisi nedir? 

PROJE : 

1. 199ü Yılı Bursa Yenişehir Havaalanı İnşaatı 

21.11.2000 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki somlarımın yazılı olarak cevaplandırılmak üzere 

Ulaştırma Bakanıma yöneltilmesini saygılarımla arz ederim. 

'ALÇ|£BAYIR 
Bursa -MiHetveküi—_ 

SORULAR : 

DLH İnşaat^^GeneJ^^mdürlü^nün 
Bursa ili yatırımları arasında yer alan aşağıda, yazılı? projelerle ilgili 

olarak: 

l. Projelere başlangıcından bugüne kadar, 2000 yılı dahil, ne harcama 
yapılmıştır? 

2. Projeler hangi seviyededir? Nakdi ve fiziki gerçekleşme oranı nedir? 
3. Projelere 2001 yılında ayrılan ödenek miktarı nedir? 
4. Projelerin gecikmesinin maliyete, sosyal ve ekonomik hayata etkileri 

nelerdir? 

PROJELER : 
1.19% Yılı Kurşunlu Bal. Bar. İkm. İnş. ÇED Araş. 
2.1995 Yılı Gemlik Kurşunlu Beldesi Bal. Bar. İnşaatı 
3.1993 Yılı Bayramdere Köyü (Yeniköy) Bal. Bar. 
it.1993 Yılı Kurşunlu Köyü Balıkçı Barınağı 
5.1995 Yılı Mudanya-Güzelyalı Balıkçı Barınağı İnş,. 
6.İ9S5 Yılı Mudanya-Esence Balıkçı Barınağı İnşaatı 
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T.C. 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B. 11.0.APK.0.10.01.21./EA/_/7/?2 ~S35SC,% 2 2 .'.».Mii< 2000 
KONU :Bursa Milletvekili n 

Sayın Ertuğrul Y ALÇINBAYIR'ın 
yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 30.11.2000 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7968 sayılı yazınız. 

Bursa Milletvekili Sayın Ertuğrul YALÇINBAYIR'ın 7/3022-7754 ve 7/3023-7755 
sayılı yazılı soru önergelerinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Prof Dr.Enis ÖKSÜZ 
Ulaştırma Bakam 

BURSA MİLLETVEKİLİ SAYİN ERTUĞRUL YALÇINBAYIR'IN 7/3022-7754 

SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

SORULAR: 

DHMİ Genel Müdürlüğü'nün Bursa ili yatırımları arasında yer alan aşağıda 
yazılı proje ile ilgili olarak: 

1-Projeye başlangıcından bugüne kadar, 2000 yılı dahil, ne harcama 
yapılmıştır? 

2-Proje hangi seviyededir? Nakdi ve fiziki gerçekleşme oram nedir? 
3-Projeye 2001 yılında ayrılan ödenek miktarı nedir? 
4-Projenin gecikmesinin maliyete, sosyal ve ekonomik hayata etkisi nedir? 

PROJE: 
1. 1994 Yılı Bursa Yenişehir Havaalanı İnşaatı 

CEVAP: 

Bursa-Yenişehir Havaalanı projesi'ne; askeri hava alanına sivil tesislerin 
yapılması planlanarak başlanılmış, ancak daha sonra Hava Kuvvetleri 
Komutanlığı'mh talepleri doğrultusunda askeri pistin genişletilmesi, terminal 
apronu'na, kargo apronu'nun ilavesi, yaklaşma ışıkları ve hava seyrüsefer 
sistemlerinin yapımı da eklenmiş olup, bu ilave işler nedeni ile yatırımın 
tamamlanma süresi uzamıştır. 

Sözkonusu Havaalanı İnşaatı projesine; 2000 yılı Kasım ayı sonu itibariyle 
2000 yılı fiyatlarıyla 39 Trilyon 500 Milyar TL. harcama yapılarak % 91 fiziki, % 71 
nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. 

Proje kapsamındaki eksik işlerin tamamlanabilmesi için 2000 yılı fiyatları ile 7 
Trilyon 200 Milyar TL. ödeneğe ihtiyaç bulunmakta olup, DPT Müsteşarlığınca 2001 
yılı için 4 Trilyon TL. ödenek öngörülmüştür. 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN ERTUĞRUL YALÇINBAYIR'IN 7/3023-7755 

SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

SORULAR: 

DLH İnşaatı Genel Müdürlüğü'nün Bursa ili yatırımları arasmda yer alan 
aşağıda yazılı projelerle ilgili olarak: 

1-Projelere başlangıcından bugüne kadar, 2000 yılı dahil, ne harcama 
yapılmıştır? 

2-Projeler hangi seviyededir? Nakdi ve fiziki gerçekleşme oram nedir? 
3-Projeye 2001 yılında ayrılan ödenek miktarı nedir? 
4-Projelerin gecikmesinin maliyete, sosyal ve ekonomik hayata etkisi nedir? 

PROJE: 
1. 1994 Yılı Kurşunlu Bal.Bar. İkm.İnş. ÇED Araş. 
2. 1995 Yılı Gemlik Kurşunlu Beldesi Bal.Bar.İnşaatı 
3. 1993 Yıh Bayramdere Köyü (Yeniköy ) Bal.Bar. 
4. 1993 Yıh Kurşunlu Köyü Balıkçı Barınağı 
5. 1995 Yılı Mudanya-Güzelyah Balıkçı Barınağı İnş. 
6. 1995 Yılı Mudanya-Esence Balıkçı Barınağı İnşaatı 

CEVAP: 

DLH İnşaat Genel Müdürlüğümüzce, Bursa İlimizde yürütülmekte olan Balıkçı 
Barınağı Projeleriyle ilgili bilgiler ekli tabloda verilmiştir. 

(Milyon TL.) 
PROJENİN ADI 

KURŞUNLU 
BALBAR.İKM.İNŞ. ÇED 
ARAŞTIRMASI 

GEMLİK KURŞUNLU 
BELDESİ 
BALBARİNŞAATI. 

BAYRAMDERE KÖYÜ 
(YENİKÖY) BALBAR.İNŞ. 

- İKMAL İNŞAATI 

KURŞUNLU KÖYÜ 
BALIKÇI BAR. İNŞ. 

-İKMAL İNŞAATI 

MUDANYA-GÜZELYALI 
BALIKÇI BARINAĞI 
İNŞAATI. 

MUDANYA-ESENCE 
BALIKÇI BARINAĞI 
İNŞAATI. 

1999 Sonu 
Toplam 
Harcama 

-

422.460 

1.510.593 

1.046.112 

332.639 

-

2000 Hare. 
(08.12.2000) 

-

117.150 

TAMAMLANDI 
(1099) 

TAMAMLANDI 
(1997) 

255.403 

-

Nak.Ger. 
(%) 

-

28 

100 

100 

41 

-

Fiz-Gor. 
(%) 

-

32 

100 

100 

48 

-

2001YIU 
ÖDENEĞİ 

2001 YIU İÇERİSİNDE 
ÖDENEĞİ TOPLUCA 
VERİLECEK PROJELER 
KAPSAMINDA 
DEĞERLENDİRİLEBİLE
CEKTİR. 

230.000 

1.000 

1.000 

230.000 

1.000 

- 5 5 0 -
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38 İNCİ BİRLEŞİM 

2.1.2001 SALI 
Saat: 15.00 

KISIMLAR 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

__ 8 _ 



DANIŞMA KURULU ÖNERİSİ 
1. - Genel Kurulun toplantı günlerinden Salı gününün denetim konularına (Anayasanın süreye 

bağladığı konular hariç), Çarşamba ve Perşembe günlerinin de Kanun Tasarı ve Teklifleri ile 
Komisyonlardan Gelen Diğer İşlerin görüşülmesine ayrılması, Salı ve Çarşamba günlerinde bir
leşimin başında bir saat süre ile sözlü soruların görüşülmesi, sunuşlar ve işaret oyu ile yapılacak 
seçimlerin hergün yapılması önerilmiştir. 

(Genel Kurulun 15.6.1999 tarihli 15 inci birleşiminde kabul edilmiştir.) 
KOMİSYON TOPLANTILARI 

* Dışişleri Komisyonu * Millî Savunma Komisyonu 
4 Ocak 2001 Perşembe 4 Ocak 2001 Perşembe 
Saat: 10.00 Saat: 10.00 

* İçişleri Komisyonu * Plan ve Bütçe Komisyonu 
4 Ocak 2001 Perşembe 9.1.2001 Salı 
Saat: 10.00 Saat: 14.00 



TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSI GÜNDEMÎ 
38 İNCİ BİRLEŞİM 2.1.2001 SALI Saat: 15.00 

1 - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. -Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 3201 
Sayılı Emniyet Teşkilâtı Kanununa Bir Ek Madde İlave Edilmesine Dair Kanun Teklifinin (2/217), 
İçtüzüğün 37 nci maddesine göre doğrudan Gündeme alınmasına ilişkin önergesi. 

2. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 28.3.1983 Tarih ve 2809 
Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelere Ek ve Geçici Maddeler 
Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin (2/499), İçtüzüğün 37 nci maddesine göre doğrudan gündeme 
alınmasına ilişkin önergesi. 

Sgfjc 

2 - ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 - SEÇİM 

4-OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5-MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 



6. - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
1. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır ve 31 arkadaşının, tekstil ve konfeksiyon 

sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/10) (*)* 

2. - Konya Milletvekili Veysel Candan ve 20 arkadaşının, SSK'nın bugünkü durumunun 
araştırılarak yeniden yapılandırılması için alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/11)(*) 

3. - Konya Milletvekili Veysel Candan ve 23 arkadaşının, Emekli Sandığı'nın sorunlarının 
araştırılarak yeniden yapılandırılması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/12) 

4. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 19 arkadaşının, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarımızın 
daha etkin kullanımını sağlamak ve komşu ülkelerle olan su sorununa çözüm bulmak amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/13) 

5. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 19 arkadaşının, işsizlik ve yoksulluk sorununun 
araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/15) 

6. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 19 arkadaşının, köylerin sorunlarının araştırılarak köy 
kalkınması ile ilgili alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/16) 

7. - Bayburt Milletvekili Suat Pamukçu ve 36 arkadaşının, telefonların yasa dışı olarak 
dinlendiği iddialarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/17) 

8. - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak ve 23 arkadaşının, bazı basın kuruluşlarının kamu 
imkânlarından baskı kurmak suretiyle yararlandıkları iddiaları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

9. - İstanbul Milletvekili Azmi Ateş ve 43 arkadaşının, THK yönetimi hakkındaki iddiaları 
araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/19) 

10. - Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu ve 21 arkadaşının, erozyonun nedenlerinin 
araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/20) 

11. - Sivas Milletvekili Musa Demirci ve 35 arkadaşının, hayvancılık sektörünün sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/21) 

12. - Bursa Milletvekili Faruk Çelik ve 19 arkadaşının, tarım sektörünün sorunlarının araştırılarak 
alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/22) 

13. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 19 arkadaşının, yerel basının sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 

14. - İzmir Milletvekili Atilla Mutman ve 24 arkadaşının, Ege kıyılarındaki balık çiftliklerinin 
neden olduğu zararların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/25) 

15. - Konya Milletvekili Remzi Çetin ve 23 arkadaşının, ilköğretim okullarının içinde bulunduğu 
sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/26) 

16. - Bursa Milletvekili Faruk Çelik ve 23 arkadaşının, Uluslararası Çok Taraflı Yatırım 
Anlaşması (MAI)'nın ülkemiz açısından doğabilecek etkilerini araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/27) 

(*) Hükümet bulunamadığından görüşmeleri bir defaya mahsus ertelenmiştir. 
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6. - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
17. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 23 arkadaşının, ülkemizde yaşanan ekonomik 

krizin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/30) 

18. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 19 arkadaşının, üniversite kurulacak illerin tespiti 
ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/31) 

19. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 19 arkadaşının, Erzincan İlinin ekonomik, sosyal, 
kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak altnması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/32) 

20. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 20 arkadaşının, üniversite kurulacak illerde 
aranacak kriterler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/1) 

21. - Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 27 arkadaşının, bankacılık sektörünün sorunlarının ve 
devlete devredilen bankaların batış nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/33) 

22. - İzmir Milletvekili B. Suat Çağlayan ve 26 arkadaşının, Dünya Bankası tarafından 
desteklenen Birinci Sağlık Projesi ile ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/34) 

23. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı ve 21 arkadaşının, teröre destek veren ülkeler ve bu 
ülkelerdeki kuruluşlar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/35) 

24. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 21 arkadaşının, göç olayının nedenlerinin ve 
göçten kaynaklanan sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/36) 

25. - Amasya Milletvekili Akif Gülle ve 21 arkadaşının, Amasya İlinin ekonomik, sosyal, 
kültürel ve kentsel sorunları ile özellikle Amasya'nın kamu yatırımları, özel sektörü teşvik edici tedbirler 
ve kamu hizmetleri yönünden ihmal edilmesinin ortaya çıkardığı sorunların araştırılarak alınması 
gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/37) 

26. - Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener ve 20 arkadaşının, Sivas ilinin sorunlarının araştırılarak 
alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/38) 

27. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 21 arkadaşının, gençliğin sorunları ve uygulanan 
politikalar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/39) 

28. - Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün ve 20 arkadaşının, Doğu Anadolu'nun bölgesel 
kalkınması ve Doğu Anadolu Projesi (DAP) konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/3) 

29. - İstanbul Milletvekili Ziya Aktaş ve 50 arkadaşının, Türkiye'nin bilgi ve bilgi teknolojisi 
kaynaklarının etkin kullanımı konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/40) 

30. - Adana Milletvekili Yakup Budak ve 21 arkadaşının, Adana İlinin sınai, tarımsal, sosyal, 
kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirienmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/41) 

31. - Çankırı Milletvekili Hüseyin Karagöz ve 21 arkadaşının, Çankırı İlinin ekonomik, sosyal, 
kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/42) 

32. - Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız ve 24 arkadaşının, zeytin ve zeytinyağı 
üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/43) 
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33. - Konya Milletvekili Remzi Çetin ve 31 arkadaşının, MGK için hazırlandığı iddia edilen bir 
rapor konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/44) 

34. - Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener ve 34 arkadaşının, bazı gizli bilgi ve belgelerin bazı aracı 
kuruluşlara sızdırılarak borsada haksız kazanç sağlandığı iddialarının araştırılarak alınması gereken 
tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/45) 

35. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 20 arkadaşının, Elazığ İlinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/46) 

36. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya ve 19 arkadaşının, ulusal kemik iliği bankası 
kurulması amacıyla Dr. Oktar Babuna tarafından başlatılan kampanya hakkındaki iddiaları araştırmak 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/47) 

37. - Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük ve 21 arkadaşının, tekstil ve konfeksiyon 
sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/48) 

38. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın ve 23 arkadaşının, İstanbul TEM otoyolunun Çamlıca 
ve Mahmutbey gişelerinde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/49) 

39. - Çanakkale Milletvekili Sadık Kırbaş ve 23 arkadaşının, kamu harcamaları üzerindeki 
parlamenter denetimin etkinliğinin artırılması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/51) 

40. - Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve 20 arkadaşının, sermaye piyasasının ve borsalarla 
ilgili olarak ortaya atılan iddiaların ve sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/52) 

41. - Konya Milletvekili Veysel Candan ve 20 arkadaşının, özelleştirmelerle ilgili olarak ortaya 
atılan iddiaların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 

42. - Tokat Milletvekili M.Ergün Dağcıoğlu ve 19 arkadaşının, Tokat İlinin ekonomik, sosyal, 
kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/54) 

43. - Adana Milletvekili Yakup Budak ve 21 arkadaşının, Türk aile yapısının korunması ve 
güçlendirilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/55) 

44. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 25 arkadaşının, kültür politikalarının incelenmesi 
ve millî bir kültür politikası oluşturulması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/56) 

45. - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu ve 41 arkadaşının, Türk çaycılığının ve çay 
üreticilerinin sorunlarının ve çözüm yollarının tespiti amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/58) 

46. - Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Karavar ve 29 arkadaşının, GAP'ın bir an önce bitirilmesi için 
gerekli önceliklerin tespiti, projenin yavaş ilerlemesinin altında yatan sebeplerin belirlenmesi ile kalıcı 
çözümlerin üretilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/59) 

47. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 19 arkadaşının, 903 sayılı Kanuna göre kurulan 
resmî vakıflarla ilgili yolsuzluk ve şikâyet iddiaları ile bu vakıfların gelirlerinin nerelerde kullanıldığının 
tespiti ve faaliyetleri ile ilgili alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/60) 
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48. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu ve 27 arkadaşının, meslek liselerinin eğitimdeki yeri, 

günümüzdeki durumu ve öğrencilerinin karşılaştıkları sorunların değerlendirilmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/61) 

49. - Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak ve 21 arkadaşının, Kırıkkale İlinin, uygulanan 
politikalar sonucu karşılaştığı sınai, tarımsal ve ekonomik alanlardaki sorunlarının tespiti ve çözüm 
yollarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/62) 

50. - Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar İzol ve 19 arkadaşının, Şanlıurfa İlinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/63) 

51. - Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak ve 22 arkadaşının, Türkçenin korunması, 
kullanılması ve bu alandaki eksikliklerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/64) 

52. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya ve 26 arkadaşının, sınır ticaretinin ekonomik boyutları 
ile yerli üretime etkisinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/65) 

53. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 20 arkadaşının, ülkemizde meydana gelen deprem 
felaketi konusunda alınması gereken kalıcı önlemleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/71) 

54. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 19 arkadaşının, yangınların zararlarını en aza indirmek 
için alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/72) 

55. - İzmir Milletvekili B. Suat Çağlayan ve 26 arkadaşının, pratisyen hekimlerin sorunlarının 
araştırılarak ülke sağlığı açısından alınması gerekli önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/75) 

56. - Diyarbakır Milletvekili Sacit Günbey ve 28 arkadaşının, Dicle Nehrine petrol atığı 
bırakıldığı iddialarının araştırılarak alınması gerekli önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/76) 

57. - Erzincan Milletvekili Mihrali Aksu ve 55 arkadaşının, üniversite kurulacak illerde aranacak 
kıstasların belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/77) 

58. - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu ve 26 arkadaşının, cezaevlerinde meydana gelen 
olayların ve sorumlularının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/78) 

59. - Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız ve 32 arkadaşının, Anadolu basınının sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/79) 

60. - Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız ve 32 arkadaşının, Köy Hizmetleri Genel 
Müdürlüğünün modernize edilerek daha etkin ve verimli hizmet verebilmesi için alınması gereken 
önlemleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/80) 

61. - Trabzon Milletvekili Nail Çelebi ve 23 arkadaşının, Trabzon İlinin ekonomik, sosyal ve 
kültürel sorunlarının araştırılarak kamu hizmetlerinden daha fazla yararlandırılması için alınması 
gereken önlemleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/81) 

62. - Batman Milletvekili Burhan İsen ve 27 arkadaşının, POAŞ'ın özelleştirilme ihalesiyle ilgili 
olarak ortaya atılan iddiaların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/82) 
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6. - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
63. - Erzurum Milletvekili Zeki Ertugay ve 28 arkadaşının, tarım sektörünün ve çiftçilerin içinde 

bulunduğu sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/83) 

64. - Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül ve 27 arkadaşının, Türkmenistan doğalgazının Türkiye 
içi dağıtımıyla ilgili Mavi Akıntı Projesi hakkında ileri sürülen iddiaların araştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/84) 

65. - Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük ve 23 arkadaşının, Ankara'nın ekonomik, sosyal, 
kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak örnek bir başkent olmasını sağlamak için alınması gereken 
önlemleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/86) 

66. - Adıyaman Milletvekili Mehmet özyol ve 20 arkadaşının, Adıyaman İlinin sosyal, kültürel 
ve ekonomik sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/87) 

67. - Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata ve 24 arkadaşının, Doğu ve Güneydoğuda bazı 
illerde uygulanan olağanüstü halin kaldırılarak ekonomik kalkınmayı sağlayacak kalıcı önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/88) 

68. - Fazilet Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bülent Arınç'ın, 
Ahmet Taner Kışlalı cinayetinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/89) 

69. - Siirt Milletvekili Ahmet Nurettin Aydın ve 29 arkadaşının, Siirt İlinin ekonomik ve sosyal 
yönden kalkınmasını engelleyen nedenlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/92) 

70. - Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz ve 22 arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu Bölgelerinin ekonomik kalkınmasını sağlayacak önlemlerin araştırılması amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/93) 

71. - Bayburt Milletvekili Suat Pamukçu ve 25 arkadaşının, Bayburt İlinin ekonomik, sosyal, 
kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/94) 

72. - Edirne Milletvekili Şadan Şimşek ve 21 arkadaşının, Edirne İlinin ekonomik, sosyal, 
kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/95) 

73. - Konya Milletvekili Teoman Rıza Güneri ve 27 arkadaşının, sokak çocuklarının sorunlarının 
saptanarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/96) 

74. - İzmir Milletvekili B. Suat Çağlayan ve 21 arkadaşının, tütün mamullerinin insan sağlığı 
üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik kamusal tedbirlerin araştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/97) 

75. - Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz ve 22 arkadaşının, öğretmenliğin yeniden 
saygınlık kazanması ve özlük haklarının iyileştirilmesi için alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/98) 

76. — Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu ve 27 arkadaşının, Bursa'nın Büyükorhan, 
Harmancık, Orhaneli ve Keleş İlçelerinin ekonomik, sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/99) 
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6. - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

77. - Ankara Milletvekili Mehmet Arslan ve 29 arkadaşının, İç Anadolu Bölgesinin modern bir 
yapıya kavuşturulması ve ekonomik kalkınmasının sağlanması için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/100) 

78. - İzmir Milletvekili Hakan Tartan ve 22 arkadaşının, enerji sorununa çözüm bulunması için 
alınması gereken önlemlerin araştırılarak yeni bir enerji politikası belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/101) 

79. - Van Milletvekili Hüseyin Çelik ve 27 arkadaşının, Van İlinin ekonomik, sosyal, kültürel ve 
kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/102) 

80. - Kayseri Milletvekili Hasan Basri Üstünbaş ve 35 arkadaşının, Kayseri İlinin ekonomik, 
sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/103) 

81. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya ve 31 arkadaşının, vakıf müesseseleri konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/104) 

82. - Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz ve 23 arkadaşının, antepfıstığı üreticilerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin Önergesi (10/105) 

83. - Hatay Milletvekili Metin Kalkan ve 20 arkadaşının, muhtarların 2000'li yıllardaki 
işlevlerinin incelenerek, sorunlarına çözüm bulunması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/106) 

84. - Hatay Milletvekili Metin Kalkan ve 21 arkadaşının, demiryolu ulaşımındaki sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/107) 

85. - Hatay Milletvekili Metin Kalkan ve 19 arkadaşının, Hatay İlinin sorunlarının araştırılarak 
çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/108) 

86. - Fazilet Partisi adına Fazilet Partisi Grup Başkanvekili ve Sivas Milletvekili Abdüllatif 
Şener'in, Çeçenistan sorununa yönelik izlenen dış politika konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/109) 

87. - Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 21 arkadaşının, Mafya-Siyaset-Para ilişkileri 
konusundaki iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/110) 

88. - Malatya Milletvekili Namık Hakan Durhan ve 38 arkadaşının, Malatya-Kayseri yolu 
üzerinde bulunan tütün deposunda meydana gelen yangın konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/111) 

89. - istanbul Milletvekili Ahmet Güzel ve 48 arkadaşının, 1992 yılında hizmete giren Galata 
Köprüsünün açılamamasından kaynaklanan sorunların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/112) 

90. - İstanbul Milletvekili Ali Coşkun ve 19 arkadaşının, İstanbul ve Çanakkale boğazlarının 
güvenliği ve deniz kirliliğinin yarattığı çevre sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/113) 

91. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz ve 20 arkadaşının, ücretlilerin durumunun araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/114) 

92. - Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy ve 20 arkadaşının, jeotermal enerji kaynaklarının 
değerlendirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/115) 

93. - izmir Milletvekili Oktay Vural ve 26 arkadaşının, KOBİ'Ierin sorunlarının araştırılarak 
çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/116) 
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6. - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
94. - Fazilet Partisi Grup Başkan vekilleri İstanbul Milletvekili İsmail Kahraman, Manisa Mil

letvekili Bülent Arınç ve 29 arkadaşının, terör olayları ve Hizbullah terör örgütü konusunda Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/117) 

95. - Adana Milletvekili Yakup Budak ve 20 arkadaşının, asgari ücretle çalışanların durumlarının 
araştırılarak alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/118) 

96. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya ve 25 arkadaşının, kesintisiz zorunlu eğitimin 
etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/119) 

97. - İzmir Milletvekili Oktay Vural ve 31 arkadaşının, SlT alanı uygulaması konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/120) 

98. - Niğde Milletvekili Doğan Baran ve 24 arkadaşının, patates üretimi konusundaki sorunların 
araştırılarak alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/121) 

99. - Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu ve 21 arkadaşının, Giresun'un ekonomik bakımdan 
geri kalmışlığının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/122) 

100. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın ve 29 arkadaşının, Yazıcılar Holding'in hisselerinin 
halka arzı ile ilgili ortaya atılan iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/123) 

101. - Bitlis Milletvekili İbrahim Halil Oral ve 67 arkadaşının, Bitlis-Ahlat İlçesinin tarihi, kültürel 
ve turistik değerlerinin araştırılarak ekonomik ve sosyal yönden kalkınması için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/124) 

102. - Afyon Milletvekili Müjdat Kayayerli ve 47 arkadaşının, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile 
ilişkilerinin incelenerek, AB üyesi ve aday ülkelerdeki Türklerin sosyal, ekonomik, kültürel ve eğitsel 
sorunlarının araştırılması ve çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/125) 

103. - İstanbul Milletvekili Cahit Savaş Yazıcı ve 20 arkadaşının, İstanbul'un ulaşım sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/127) 

104. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya ve 25 arkadaşının, kamu çalışanları ve özellikle teknik 
personel arasındaki ücret eşitsizliği konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/128) 

105. - Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız ve 28 arkadaşının, esnaf ve sanatkârlar ile KOBİ' 
lerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/129) 

106. - Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu ve 21 arkadaşının, Diyarbakır İlinin nüfus 
artışı ve göç sonucu oluşan sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/130) 

107. - Balıkesir Milletvekili Aydın Gökmen ve 21 arkadaşının, Balıkesir İlinin tarımsal, 
ekonomik, sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/131) 

108. - Aksaray Milletvekili Murat Akın ve 19 arkadaşının, özel bir firmanın Aksaray İlinde 
kurmayı planladığı şeker fabrikası konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/134) 

109. - Mardin Milletvekili Metin Musaoğlu ve 19 arkadaşının, Mardin İlinin ekonomik, sosyal, 
kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/135) 
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6. - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
110. - Konya Milletvekili Veysel Candan ve 21 arkadaşının, belediyelerin kaynak sorunları ve 

denetimi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/136) 

111. - Bursa Milletvekili Teoman Özalp ve 21 arkadaşının, emeklilerin sorunlarının araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/137) 

112. - Fazilet Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili ve Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, 
zorunlu tasarruf kesintileri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/8) 

113. - Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik ve 46 arkadaşının, Ankara İlinin ekonomik, sosyal, 
kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/138) 

114. - Bursa Milletvekili Teoman Özalp ve 23 arkadaşının, memurların ekonomik durumlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/140) 

115. - Bursa Milletvekili Teoman Özalp ve 21 arkadaşının, çiftçilerin ekonomik sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/141) 

116. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya ve 32 arkadaşının, Karadeniz'deki kirliliğin tüm 
boyutlarıyla araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/142) 

117. -Konya Milletvekili Teoman Rıza Güneri ve 36 arkadaşının, kamudaki taşıt alımı ve 
kullanımına yönelik iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/143) 

118. -Konya Milletvekili Teoman Rıza Güneri ve 37 arkadaşının, kamudaki bina, konut ve 
tesis harcamalarına yönelik iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/144) 

119. - Konya Milletvekili Teoman Rıza Güneri ve 36 arkadaşının, kamu harcamaları 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/145) 

120. - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel ve 24 arkadaşının, İstanbul'daki kaçak yapılaşma ve 
derelerin ıslahı konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/146) 

121. -Çanakkale Milletvekili Sadık Kırbaş ve 23 arkadaşının, ekonomideki kayıtdışıhğın tüm 
boyutlarıyla araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/147) 

122. - Doğru Yol Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan, 
Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük ve İçel Milletvekili Turhan Güven'in, ilköğretimde yaşanan 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/148) 

123. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 25 arkadaşının, enerji sıkıntısının nedenlerinin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/149) 

124. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya ve 22 arkadaşının, Amerika'da kızılderililere ve 
zencilere karşı uygulanan soykırım iddiaları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/150) 

125. - Malatya Milletvekili Miraç Akdoğan ve 22 arkadaşının, Malatya İlindeki kayısı üretiminin 
ve üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/151) 
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6. - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
126. - İzmir Milletvekili Işılay Saygın ve 20 arkadaşının, İzmir İlinin kentsel sorunlarına çözüm 

bulunabilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi ve Seferihisar Yat Limanının sit alanı içine 
alınması ile viyadük inşaatlarının durdurulmasının nedenlerinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/152) 

127. - Sivas Milletvekili Musa Demirci ve 20 arkadaşının, yurtdışında eğitim görenlerin 
diplomalarının denkliği konusunda çıkan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/153) 

128. - DYP Grup Başkanvekilleri Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan, Aydın Milletvekili Ali Rıza 
Gönül ve İçel Milletvekili Turhan Güven ile 19 arkadaşının, bankacılık sektöründe yaşanan sorunların 
ve Mevduatı Sigorta Fonuna devredilen bankalar hakkında ileri sürülen iddiaların araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca birMeclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/154) 

129. - Çankırı Milletvekili Hüseyin Karagöz ve 22 arkadaşının, ülkemizdeki tuz kaynaklarının 
araştırılarak tuz üretim kapasitesinin artırılması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/155) 

130. - Gaziantep Milletvekili Mehmet Ay ve 20 arkadaşının, Batman İlinin ekonomik, sosyal, 
kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/156) 

131. - Gaziantep Milletvekili Mehmet Ay ve 20 arkadaşının, Mardin İlinin ekonomik, sosyal, 
kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/157) 

132. - İstanbul Milletvekili Cahit Savaş Yazıcı ve 20 arkadaşının, Boğazlardaki deniz trafiğinin 
yarattığı tehlikelerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/158) 

133. - Fazilet Partisi Grubu adına, Grup Başkanvekilleri Kahramanmaraş Milletvekili Avni 
Doğan, Manisa Milletvekili Bülent Arınç ve Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu'nun, sözde Ermeni 
soykırımı iddiaları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/159) 

134. - Samsun Milletvekili Kemal Kabataş ve 20 arkadaşının, kamuda çalışan memur ve işçilerle 
emeklilerin özlük hakları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/160) 

135. - Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu ve 20 arkadaşının, iklim değişikliklerinin 
sebepleri ve sonuçları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/161) 

136. - Konya Milletvekili Veysel Candan ve 21 arkadaşının, yolsuzluk ve usulsüzlük olaylarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/162) 

137. - Fazilet Partisi Grubu Adına, Grup Başkanvekilleri Kahramanmaraş Milletvekili Avni 
Doğan ve Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu'nun, sekiz yıllık zorunlu kesintisiz temel eğitim 
uygulaması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/163) 

138. - Ağrı Milletvekili Nidai Seven ve 31 arkadaşının, Ağrı ilinin ekonomik, sosyal, kültürel ve 
kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/164) 

139. - F.P. Grubu adına Grup Başkanvekilleri Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan, Çorum 
Milletvekili Yasin Hatiboğlu ve Manisa Milletvekili Bülent Arınç'ın, özürlülerin sorunları konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyannca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/16) 
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7.-S0ZLU SORULAR 

1 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nm Osmanlı'nın 700. kuruluş yıldönümü nedeniyle 
Samsun'da bir etkinlik yapılmamasının nedenine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/470) (2) 

2 . - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, Hizbullah örgütüne ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/471) (2) 

3 . - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, Hizbullah örgütüne karşı yapılan operasyonlara 
ve faili meçhul cinayetlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/472) (2) 

4 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nm, PKK terörüne ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/476) (1) 

5 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nm, kayıp işadamlarına ve Zehra Vakfı Genel 
Başkanının kaçırılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/478) (1)' 

6 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nm, Bilim Araştırma Vakfında gerçekleştirilen 
operasyona ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/480) (1) 

7 . - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan-Kemaliye-Gözaydın Köyü sulama 
göleti projesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/481) (1) 

8 . - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, Marmara Birlik tarafından yapılan zeytin 
alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/482) (1) 

9 . - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, meslek lisesi ve açıköğretim liselerinden 
genel liselere geçiş hakkının verilmemesinin nedenine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/483) (1) 

10 . - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, deprem nedeniyle Bursa İlindeki belediyelere 
yapılacak yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/484) (1) 

11 . - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 
orman işletmelerinden alacakları olan köylülere ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/485) (1) 

12 . - Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz'ın, İran fıstığı ithaline ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/486) (1) . 

13 . - Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz'ın, Şanlıurfa'da yapımı devam eden Evren 
Sanayi Sitesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/487) (1) 

14 . - İzmir Milletvekili Güler Aslan'ın, TCDD hizmetlerinin iyileştirilmesine ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/488) (l) 

15 . - Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar İzol'un, Şanlıurfa-Birecik'in okul ve kütüphane ihtiyaçlarına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/489) (1) 

16 . - Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar İzol'un, Şanlıurfa-Birecik'in sağlık ocağı ve sağlık meslek 
lisesi ihtiyaçlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/490) (1) 

17 . - Muğla Milletvekili Nazif Topaloğlu'nun MERNİS projesine ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/491) (1) 

18 . - Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar İzol'un, Şanlıurfa-Birecik İlçesine Bağlı bazı köylerin 
sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/492) (1) 

19 . - Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar İzol'un, Şanlıurfa-Birecik'te Karkamış Baraj Gölü altında 
kalan bazı köylerin sorunlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından 
sözlü soru önergesi (6/493) (1) 

20 . - Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar İzol'un, Şanlıurfa-Birecik Küçük Sanayi Sitesi projesine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/494) (1) 

21 . - Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar İzol'un, Şanlıurfa-Birecik İlçesinin Meslek Yüksek Okulu 
hizmet binası, halk eğitim merkezi binası ve öğretmenevi ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/495) (1) 

22 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, Bursa-Orhangazi-Yeniköy Beldesi yoluna ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/497) (1) 

23 . - Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz'ın, geçici işçilere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/498) (1) 

24 . - İstanbul Milletvekili OsmanYumakoğullan'nın, yeddiemin olarak gümrük kapılarında 
bekletilen mallara ve rüşvet iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/499) (1) 

(1) Bir birleşimde cevaplandırılmamıştır. 
(2) İki birleşimde cevaplandırılmamıştır. 
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7.-SÖZLÜ SORULAR 

25 . - İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, gözetim altında emniyet güçlerince alınan 
ifade tutanaklarının basında yayınlanmasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/500) (1) 

26 . - Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz'ın, Şanlıurfa-Birecik-Göktepe köy yoluna 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/501) (1) 

27 . - Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, Ankara-Haymana-Konya karayoluna ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/502) (1) 

28 . - Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, Ankara-Bâlâ karayoluna ilişkin Bayındırlık ve tskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/503) (1) 

29 . - Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, Haymana-Polatlı karayoluna ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlüsoru önergesi (6/504) (1) 

30 . - Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, Ankara-Esenboğa Havaalanı yoluna ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/505) (1) 

31 . - Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, Ankara-Şereflikoçhisar karayoluna ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/506) (1) 

32 . - Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz'ın, Şanlıurfa Orman İşletme Müdürlüğünün 
kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/507) (1) 

33 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, özel finans kurumlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/508) (1) 

34 . - Muğla Milletvekili Nazif Topaloğlu'nun, kıyı ve sahil şeritlerinde yer alan tesislerin 
kiralanmasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/509) (1) 

35 . - Muğla Milletvekili Nazif Topaloğlu'nun, kıyı ve sahil şeritlerinde yer alan tesislerin 
kiralama bedellerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/510) 

36 . - Muğla Milletvekili Nazif Topaloğlu'nun kıyıya cephesi olan turistik tesislere ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/511) 

37 . - Eskişehir Milletvekili Mehmet Mail Büyükerman'ın, bir sendika başkanının Cumhurbaş
kanı hakkında yaptığı konuşmaya ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/512) 

38 . - Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz'ın, Şanlıurfa İlindeki elektrik kesintilerine 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/513) 

39 . - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, Şanlıurfa-Birecik Devlet Hastanesinin uzman 
doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/514) 

40 . - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, İstanbul Boğazındaki köprülere ilişkin Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/515) 

41 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, orman arazilerinin geri kazanımı amacıyla açılan 
davalara ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/516) 

42 . - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, Şanlıurfa Orman İşletme Müdürlüğünün 
kapatılacağı iddiasına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/517) 

43 . - Gaziantep Milletvekili Mustafa Taşar'ın, Gaziantep-Şehitkamil Bayraktar Lisesi spor 
salonuna ayrılan ödeneğe ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/518) 

44 . - Ağrı Milletvekili Musa Konyar'ın, Ağrı Bayındırlık ve İskân İl Müdürlüğünde görevli bir 
mühendisin Rize'ye tayin edilmesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/519) 

45 . - Mardin Milletvekili Veysi Şahin'in, Mardin-Dargeçit llısu Barajı Projesine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/520) 

46 . - Mardin Milletvekili Veysi Şahin'in, Mardin'de Eğitim Fakültesi açılması için çalışma olup 
olmadığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/521) 

47 . - Mardin Milletvekili Veysi Şahin'in, Midyat kanalizasyon projesine ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/522) 

48 . - Mardin Milletvekili Veysi Şahin'in, mühendis ve mimarların sorunlarına ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/523) 

49 . - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan İlindeki camilere ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/524) 

50 . - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan İlindeki kooperatiflere ve toplu konut 
kredisi taleplerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/525) 
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51 . - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan İlindeki hastanelerin onarımı için 

ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/526) 
52 . - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan İlinde yürütülen projelere ilişkin 

Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/527) 
53 . - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, DSİ Genel Müdürlüğünce Erzincan İlinde 

yürütülen projelere ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/528) 

54 . - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, TEAŞ Genel Müdürlüğünce Erzincan İlinde 
yürütülen projelere ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/529) 

55 . - Balıkesir Milletvekili İsmail özgün'ün, şeker sanayiinde çalışan geçici işçilere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/531) 

56 . - Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz'ın, Şanlıurfa İlindeki demiryolu projesine 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/533) 

57 . - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Mısır'dan doğalgaz alınmasıyla ilgili bir girişimde 
bulunulup bulunulmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/534) 

58 . - Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, Ankara İlindeki imam ve müezzin sayısına ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/535) 

59 . - Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, Ankara Göğüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesi 
inşaatına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/536) 

60 . - Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, Devlet Memurluğu Sınavı yapılmadan önce açılan 
sınavları kazananların durumuna ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/537) 

61 . - istanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, Antalya Anadolu İmam Hatip Lisesinden 
özel bir liseye geçiş yapan öğrencinin naklinin geçersiz sayılmasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/538) 

62 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, TRT-1'de yayımlanan Politikanın Nabzı 
Programına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/539) 

63 . - Siirt Milletvekili Ahmet Nurettin Aydın'ın, Siirt 50.Yıl SSK Hastanesinin sağlık personeli 
ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/540) 

64 . - Karabük Milletvekili Mustafa Eren'in, Karabük İlindeki belediyelerin afet yardımı kapsa
mından çıkarılmasının nedenine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/541) 

65 . - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, Bursa İli İnegöl İlçesi Çayyaka Köyünde va
tandaşlara düzenlenen ecrimisil ihbarnamelerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/542) 

66 . - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Orman 
Bakanlığından bedelsiz tahsis olarak aldığı arazilere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/543) 

67 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, tarım sektörünün sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/544) 

68 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, İznik-Osmangazi karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/545) 

69 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, Keles-Antalya karayolu projesine ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/546) 

70 . - Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'ın, Sosyal Güvenlikle İlgili Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması ve Temsil Tazminatı ödenmesi Hakkında Kanun Teklifinin Anayasa 
Komisyonuna havale edilmemesinin nedenine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü 
soru önergesi (6/547) 

71 . - Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'ın, sözlü soru önergelerinin süresinde gündeme 
alınmamasının nedenine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/548) 

72 . - İzmir Milletvekili Süha Tanık'ın, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin tıbbî cihaz 
ve sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/549) 

73 . - Konya Milletvekili Özkan öksüz'ün, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler 
tarafından bir camiye düzenlenen operasyona ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/552) 
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74 . - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, SSK hastanelerinde ve özellikle Bursa-
Çekirge SSK Hastanesinde ilaç bulunmadığı iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/553) 

75 . - İzmir Milletvekili Süha Tanık'ın, hava meydanlarındaki ticarî işletmelere ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/554) 

76 . - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, Birecik İlçesine Bağ-Kur irtibat bürosu açılıp 
açılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/555) 

77 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, il, ilçe ve belde belediyeleri gelir payı çarpım 
katsayılarının nasıl belirlendiğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/556) 

78 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, kurumlararası nakilleri izne bağlayan genelgeye ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/557) 

79 . - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı llıcak'ın, Yargıtay üyeleri ile Başsavcı hakkında tazminat 
davası açılıp açılamayacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/558) 

80 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Hizbullah örgütünün sorgu kasetlerindeki 
konuşmaların basında yer almasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/560) 

81 . - Adana Milletvekili Mehmet Metanet Çulhaoğlu'nun, Erciyes Üniversitesinde düzenlenen 
Eğitim Yönetimi Kursuna Adana İlinden çağırılan adaylara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/561) 

82 . - İstanbul Milletvekili Ali Coşkun'un, bakanlığın tavsiye kararı bulunan bir yardımcı ders 
kitabına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/562) 

83 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Kovancılar'a askerlik şubesi açılmasına 
ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/564) 

84 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Karakoçan-Sarıcan baraj projesine 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/565) 

85 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Karakocan İlçesinin yoluna ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/566) 

86 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Karakocan Küçük Sanayi Sitesi 
inşaatına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/567) 

87 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Kovancılar İlçesinin kanalizasyon 
sorununa ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/568) 

88 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Kovancılar Küçük Sanayi Sitesi 
inşaatına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/569) 

89 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Kovancılar İlçesinin içme suyu 
sorununa ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/570) 

90 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Kovancılar İlçesinin karayoluna ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/571) 

91 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Kovancılar Belediyesinin hizmet binası 
ihtiyacına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/572) 

92 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Kovancılar İlçesi Devlet Hastanesine 
uzman doktor atanıp atanmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/573) 

93 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Kültür Merkezi inşaatına ilişkin Kültür 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/574) 

94 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Keban İmam Hatip Lisesi inşaatına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/575) 

95 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Sivrice Öğrenci pansiyonuna ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/576) 

96 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Kovancılar İlçesindeki öğrenci 
pansiyonuna ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/577) 

97 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Karakoçan İlçesi vakıf öğrenci yurduna 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/578) 
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98 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Alacakaya, Ancak karayoluna ilişkin 

Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/579) 
99 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Palu-Gökdere Beldesinin ulaşımına 

ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/580) 
100 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Palu- Gökdere - Bingöl karayolu 

projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/581) 
101 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Karakocan - Karacan Köyüne telefon 

bağlanıp bağlanmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/582) 
102 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Karakocan İlçesine bağlı bazı köy 

yollarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/583) 
103 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Karakocan İlçesi Yeşilbelen Köyünün 

yol ve içme suyu sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/584) 
104 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Karakocan İlçesi Sarıbaşak Köyü 

İlköğretim Okuluna ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/585) 
105 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Karakocan İlçesi Kocadayı ve Keklik 

köylerinin ilköğretim okullarının ne zaman açılacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/586) 

106 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Karakocan İlçesi Kuşbayırı Köyünün 
içme suyu sorununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/587) 

107 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ İline bağlı bazı köylerin yol sorununa 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/588) 

108 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ İline bağlı bazı köylerin yollarına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/589) 

109 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ İli köylerinin içme suyu sorununa ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/590) 

110 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ İli Karakocan İlçesine bağlı Bulgurcuk, 
Güllüce ve Demirdelen köylerinin yollarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/591) 

111 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Karakocan İlçesine bağlı bazı köylerin 
yollarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/592) 

112 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Kovancılar - Okçular yoluna ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/593) 

113 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Kovancılar - Karasungur ve Mirahmet 
köylerinin yollarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/594) 

1 1 4 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Karaçor grup yoluna ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/595) 

115 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ'da yapımı devam eden kapalı yüzme 
havuzunun ödenek ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/596) 

116 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Karakocan - Bulgurcuk Köyünün içme 
suyu projesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/597) 

117 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Karakocan - Çelebi Köyünün içme suyu 
ve yol sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/598) 

118 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Karakocan - Çıtak Köyü Okulunun ne 
zaman açılacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/599) 

119 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Karakocan - Çıtak Köyü yoluna ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/600) 

120 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Karakocan - Demirtaş Köyü yoluna 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/601) 

121 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Karakocan - Demirtaş Köyünün imam 
ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/602) 

122 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlindeki belediyelere yapılan yardımlara 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/603) 
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123 . - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Bağ-Kur emeklilerinden kesilen prime ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/604) 

124 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Sarıcan Beldesinin sağlık personeli 
ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/606) 

125 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Karakocan- Başyurt Köyünün yoluna 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/607) 

126 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, MTA'nm Elazığ İlinde yaptığı çalışmalara 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/608) 

127 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Bingöl karayoluna ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/609) 

128 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Karakoçan-Sarıcan Beldesinin ve 
köylerinin öğretmen ihtiyacına İlişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/610) 

129 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Güney Çevre Yolu'na ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/611) 

130 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Karakoçan İlçesine bağlı bazı köylerin 
spor sahası ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/612) 

131 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Karakoçan İlçesine bağlı bazı köylerin 
kapalı bulunan okullarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/613) 

132 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Karakoçan İlçesine bağlı bazı köylerin 
telefon sorununa ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/614) 

133 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Karakoçan İlçesi Karapınar Köyünün 
okul ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/615) 

134 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Karakoçan İlçesi Gündeğdi Köyünün 
sulama göleti ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/616) 

135 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Karakoçan İlçesine bağlı bazı köylerin 
kanalizasyon sorununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/617) 

136 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Karakoçan İlçesine bağlı bazı köylerin 
içme sularına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/618) 

137 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Karakoçan İlçesi Devlet Hastanesinin 
uzman doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/619) 

138 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Karakoçan İlçesi Altınoluk İlköğretim 
Okulu ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/620) 

139 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Karakoçan İlçesi Başyurt Köyünde 
bulunan hazine arazilerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/621) 

140 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Karakoçan İlçesine bağlı bazı köylerin 
sulama kanaleti ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/622) 

141 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Karakoçan İlçesi Kalkankaya Köyüne 
sulama göleti yapılıp yapılmayacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/623) 

142 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Karakoçan İlçesine bağlı bazı köylerin 
imam ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/624) 

143 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Arıcak-Kaş Köyü sulama projesine 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/625) 

144 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Keban İlçesine bağlı bazı köylerin içme 
sularına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/626) 

145 .-Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Keban İlçesine bağlı bazı köylerin 
kanalizasyon sorununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/627) 

146 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Keban İlçesine bağlı bazı köylerin grup 
yoluna ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/628) 

147 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Keban İlçesine bağlı bazı köylerin 
sulama kanalı ve içme suyu sorununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/629) 

148 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ İlinde temel eğitim okulu yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/630) 
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149 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ İlinde hayvancılık ve tarım alanında 
uygulanan projelere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/631) 

150 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, DSİ Bölge Müdürlüğünün Elazığ ve 
ilçelerindeki yatırım projelerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından 
sözlü soru önergesi (6/632) 

151 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünün Elazığ 
İlindeki yatırım projelerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/633) 

152 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Karayolları Bölge Müdürlüğünün Elazığ 
İlindeki çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/634) 

153 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ İlinde uyguladığı projelere ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/635) 

154 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ İlinde uyguladığı projelere ilişkin Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/636) 

155 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ İlindeki tarihi eserlere ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/637) 

156 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Harput'taki eski eserlerin onarımı ile ilgili 
projelere ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/638) 

157 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün Elazığ 
İlinde uyguladığı projelere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/639) 

158 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, İller Bankasının Elazığ'da yapacağı işlere ve 
ödenek miktarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/640) 

159 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Keban Baraj Gölü çevresinin ağaçlandırılmasına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/642) 

160 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Havaalanına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/643) 

161 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, TCDD Genel Müdürlüğünün Elazığ İlinde 
uyguladığı projelere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/644) 

162 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ ve ilçelerinde uyguladığı projelere ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/645) 

163 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Tekel Genel Müdürlüğünün Elazığ ve 
ilçelerinde uyguladığı projelere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/646) 

164 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ ve ilçelerinde uyguladığı projelere ilişkin 
Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/647) 

165 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Karakoçan-Palu-Ancak ilçelerinde 
boşalan köylere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/648) 

166 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ ve ilçelerinde uyguladığı projelere ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/649) 

167 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Orman Bölge Müdürlüğünün Elazığ ve 
ilçelerindeki çalışmalarına ve ödenek miktarına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/650) 

168 . - Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, İç Anadolu Bölgesinin ulaşımına ve Ankara-Gölbaşı-
Şereflikoçhisar-Aksaray-Ulukışla arasında bir demiryolu bağlantısı kurulup kurulmayacağına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/652) 

169 . - Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'ın, elektrik iletişim hatlarındaki enerji kayıplarına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/653) 

170 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nm, Bafra Hıdırellez Köyünde yaşanan heyelan 
tehlikesine ve köylere yapılan afet yardımlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi(6/655) 

171 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nm, Rusya'dan helikopter alınacağı yolunda basında 
çıkan haberlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/658) 

172 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nm, "Basında Bugün" adlı bültenin içeriğine ilişkin 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/659) 
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173 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, TÜPRAŞ'ın özelleştirilmesi için verilen ilan ve 
reklamlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/661) 

174 , - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, DMS sonucuna göre yapılacak atamalara ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/662) 

175 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, POAŞ ihalesiyle ilgili iddialara ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/663) 

176 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, Bursa-Gemlik-Kurşunlu Beldesinin sahil yoluna ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/665) 

177 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, orman yangınlarına ilişkin Orman Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/666) 

178 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, THK tarafından Samsun İlinde toplanan kurban 
derilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/667) 

179 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Ladik Derinöz Barajı projesine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/669) 

180 . - Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Şeyda'nın, Şırnak, Cizre ve Silopi sanayi siteleri 
projelerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/671) 

181 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, TÜPRAŞ'ın özel bankalardaki hesaplarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/672) 

182 . - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, MİT ajanı olduğu iddia edilen bir basın 
mensubuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/673) 

183 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, memurlara yapılan çocuk yardımına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/674) 

184 . - Nevşehir Milletvekili Mükremin Taşkın'ın, Galatasaray-Leeds maçı öncesi meydana gelen 
olaylara ve sorumlularına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/675) 

185 . - İzmir Milletvekili Süha Tanık'ın, Göztepe-Erzurumspor maçında güvenlik görevlilerinin 
sergilediği tutuma ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/676) 

186 . - Batman Milletvekili Alaattin Sever Âydın'ın, Batman-Sason karayoluna ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/677) 

187 . - Batman Milletvekili Alaattin Sever Âydın'ın, Batman Adliye Binası inşaatına ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/678) 

188 . - Batman Milletvekili Alaattin Sever Âydın'ın, meslek liselerinden liselere geçişin 
engellendiği iddialarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/679) 

189 . - Batman Milletvekili Alaattin Sever Âydın'ın, Batman ilinde yapımı devam eden bazı 
hastanelere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/680) 

190 . - Nevşehir Milletvekili Mükremin Taşkın'ın, DSİ tarafından Nevşehir'de yürütülen yatırım 
projelerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/681) 

191 . - Nevşehir Milletvekili Mükremin Taşkın'ın, Nevşehir'deki Tekel İçki Fabrikasına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/682) 

192 . - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, Halkalı SSK Hastanesi inşaatına ve Küçükçekmece 
SSK Dispanserine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/683) 

193 . - Van Milletvekili Hüseyin Çelik'in, Türkiye-İran geçiş yollarındaki bazı uygulamalara 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/684) 

194 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, daha önceki hükümetler döneminde yapılan cep 
telefonu ihalelerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/685) 

195 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun-Çarşamba jandarma birliklerince ve 
polis tarafından bir kişiye işkence yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/686) 

196 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Bafra Kaymakamlığınca hazırlanan bir kitaba 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/687) 

197 . - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, Avrupa Birliği çevre mevzuatına uyum 
konusunda yapılan çalışmalara ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/689) 

198 . - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Yalçınkaya'nın, Şanlıurfa'da serbest bölge kurulması için 
yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/690) 
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199 . - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Yalçınkaya'nın, Şanlıurfa ve Gaziantep illeri arasındaki 

otoyol çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/691) 
200 . - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Yalçınkaya'nın, Şanlıurfa İlindeki mayınlı tarım arazilerine 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/692) 
201 . - Van Milletvekili Fetullah Gültepe'nin, Türk Telekom'a alman geçici işçilere ilişkin 

Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/693) 
202 . - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, tarımsal girdi fiyatlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/695) 
203 . - İzmir Milletvekili Süha Tanık'ın, İzmir çevre yolu ve Aydın otoyolu kamulaştırma 

bedellerinin ödenmediği iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/696) 
204 . - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan-Kemah-Muratboynu Köyünün bazı 

sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/697) 
205 . - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan-Kemah-Eriç Köyü içme suyu 

şebekesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/698) 
206 . - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan'ın bazı köylerinin yol ve içme suyu 

sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/699) 
207 . - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan-Kemah-Dedeoğlu Köyü sulama 

göletine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/700) 
208 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Hicaz Demiryolu Projesi ve Hac taşımacılığına 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/701) 
209 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, emekli subayların özel sektörde görev almalarına 

ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/702) 
210 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, kamu kurum ve kuruluşlarına ait sosyal 

tesislerde başörtüsü yasağı uygulandığı iddialarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından 
sözlü soru önergesi (6/703) 

211 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, başörtüsü sorununa ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/704) 

212 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, nüfus dairelerinde bir kuruluşun perakende satış fişi ile 
tahsilat yaptığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/706) 

213 . - Van Milletvekili Maliki Ejder Arvas'ın, Van İlinde sınır ticaretinin kısıtlanmasının 
nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/710) 

214 . - Van Milletvekili Maliki Ejder Arvas'ın, Van Bölgesi sağlık hizmetlerini geliştirme ve 
destekleme projesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/711) 

215 . - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, İstanbul-Kınalıada'da bulunan aktarıcı antenlere 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/713) 

216 . - İstanbul Milletvekili Yücel Erdener'in, deneme üretimi yapılan tohumluklara ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/714) 

217 . - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'm, Birecik İlçesinin öğretmenevi ihtiyacına ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/715) 

218 . - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan-Tercan-Gevenli, Balıklı, Kemah-
Kemerkaya köylerinin içme suyu ve sulama kanalı sorununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi(6/716) 

219 . - Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin, 27-28 Mayıs 2000 tarihlerinde yapılan açık lise 
sınavlarında Ankara Ayrancı Lisesinde bazı öğrencilerin sınava alınmadığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/717) 

220 . - Yozgat Milletvekili Mehmet Çiçek'in, 27-28 Mayıs 2000 tarihinde yapılan açık lise 
sınavlarında Ankara Ayrancı Lisesinde bazı öğrencilerin sınava alınmadığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/720) 

221 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, yurtdışındaki işçilerimizin hukukî sorunlarına ve 
1993 yılında Hollanda'da polis tarafından öldürüldüğü iddia edilen bir Türk vatandaşına ilişkin Dışişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/721) 

222 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, İstanbul'un fethi kutlamalarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/722) 

223 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, nüfus müdürlüklerince alınan faks ücretlerine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/723) 

224 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kuruluna 
yapılan atamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/724) 
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225 . - İstanbul Milletvekili Ali Coşkun'un, Hazine garantisi veya izni verilen kamu kuruluşlarına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/725) 

226 . - İstanbul Milletvekili Ali Coşkun'un, teşvik kredisi alanların karşılaştıkları sorunlara ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/726) 

227 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Sigorta Teftiş Kurulu Samsun Grup 
Başkanlığının başka bir ile taşınması yönünde bir çalışma olup olmadığına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/727) 

228 . - Gaziantep Milletvekili Mehmet Ay'ın, Gaziantep-Merkez-Yamaçoba gölet ve sulama 
projesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/728) 

229 . - Gaziantep Milletvekili Mehmet Ay'ın, Gaziantep-Nurdağı İlçesindeki Ballıkaya Barajı 
projesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/729) 

230 . - Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Şeyda'nın, havaalanlarındaki VIP uygulamasına ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/730) 

231 . - Mardin Milletvekili Veysi Şahin'in, Mardin-Şırnak sınırında yer alan Ilısu Barajı projesine 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/731) 

232 . - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, Samsun İdare Mahkemesi üyelerinin tayin 
edilme nedenlerine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/732) 

233 . - Konya Milletvekili Özkan öksüz'ün, UZEV'in yasalara uymayarak halkı mağdur ettiği 
iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/733) 

234 . - Konya Milletvekili Özkan Öksüz'ün, Devlet ve özel üniversitelere yapılacak Devlet 
yardımları belirlenirken uyulacak kriterlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/734) 

235 . - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, Yargı Mevzuatı Bültenine ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/736) 

236 . - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Bolu tünel inşaatına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/737) 

237 . - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Türk Ticaret Bankası Genel Müdürü hakkında açılmış 
ceza davası olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/739) 

238 . - Mardin Milletvekili Veysi Şahin'in, Mardin-Midyat İlçesindeki tarihî ve kültürel önemi 
olan alanlara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/741) 

239 . - Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Karavar'ın, İstanbul-Bayrampaşa Cezaevi ile diğer 
cezaevlerinde meydana gelen olaylara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/742) 

240 . - Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Karavar'ın, ceza ve tutukevlerine ilişkin Adalet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/743) 

241 . - Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Karavar'ın, Af Tasarısı ve F tipi cezaevi projelerine ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/744) 

242 . - Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Karavar'ın, tutuklu ve mahkûmların sorunlarına ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/745) 

243 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun Türk Telekom Bölge Müdürlüğünün 
Trabzon'a nakledilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/746) 

244 . - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, Şanlıurfa'nın turizm potansiyeline ilişkin Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/748) 

245 . - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, Şanlıurfa Bağ-Kur hizmet binasına ilişkin Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/749) 

246 . - Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Karavar'ın, Şanlıurfa Bağ-Kur İl Müdürlüğü binası ve perso
nel sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/750) 

247 . - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Olimpiyat 
Komitesine olan borcuna ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/751) 

248 . - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Olimpiyat 
Komitesine olan borcuna ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/752) 

249 . - Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, Sinop İlindeki sağlık personeli açığına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/753) 

250 . - Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, 2000 yılı yatırım programında köy hizmetlerinin 
payına ve Sinop İlinin durumuna ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/754) 
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251 . - Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, Sinop-Boyabat İlçesinde organize sanayi bölgesi 
kurulması çalışmalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/755) 

252 . - Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, Sinop İlindeki taşımalı eğitim uygulamasına ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/756) 

253 . - Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, 2000 yılı yatırım programında Sinop İlinin genel 
durumuna ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/757) 

254 . - Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, Marmara Depremi Acil Yeniden Yapılandırma 
Projesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/758) 

255 . - Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, Sinop-Türkeli İlçesi balıkçı bannağına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/759) 

256 . - Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, Sinop-Gerze İlçesi balıkçı barınağına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/760) 

257 . - Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, Sinop-Yenikent balıkçı barınağına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/761) 

258 . - Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, Sinop-Soğuksu bölgesinde depolanan zehirli varillere 
ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/762) 

259 . - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, İstanbul SSK hastanelerindeki gönüllü fazla çalışma 
uygulamasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/763) 

260 . - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, Bursa-Yenişehir Havaalanının ne zaman 
açılacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/764) 

261 . - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, Bursa-Yenişehir otoyolu projesine ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/765) 

262 . - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, yurtdışından ithal edilen araçlara ilişkin 
Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/766) 

263 . - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, okullardaki zehirlenme olaylarına ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/767) 

264 . - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, Bursa-Yalova'daki okullara dağıtılmak üzere 
gönderilen kuru incire ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/768) 

265 . - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, organize sanayi bölgelerindeki 
vergilendirmeye ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/769) 

266 . - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, organize sanayi bölgelerinde uygulanan 
teşviklere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/770) 

267 . - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, organize sanayi bölgelerinde uygulanan vergi 
indirimleri ve yürürlük tarihine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/771) 

268 . - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, Bursa doğalgaz kombine çevrim santrali ve 
nakil hattının bulunduğu tesislerin kamulaştırma bedeline ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/772) 

269 . - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, enerji hatlarının periyodik bakımına ve 
Bursa-Orhaneli orman yangınlarının bakımlarla ilişkisi olup olmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/773) 

270 . - Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan'ın, Talim ve Terbiye Kurulunun kabul ettiği 
yabancı dil öğretim programı kararına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/774) 

271 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlindeki camilere ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/775) 

272 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlindeki imam ve müezzin sayısına ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/776) 

273 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize Ardeşen Küçük Sanayi Sitesi altyapı 
çalışmalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/777) 

274 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize Organize Sanayi Bölgesi etüt çalışmalarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/778) 

275 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlinde yürütülen projelere ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/779) 

276 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlindeki ürün araştırma ve yayın 
çalışmalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/780) 
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277 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlinde hayvancılığın geliştirilmesi için 
yapılan çalışmalara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/781) 

278 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlindeki tarımsal projelere ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/782) 

279 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlindeki öğretmen açığına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/783) 

280 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize Pazar ve Ardeşen öğretmen evi projesine 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/784) 

281 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize Merkez görme engelliler okulu projesine 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/785) 

282 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlindeki okul projelerine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/786) 

283 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlinde yürütülen projelere ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/787) 

284 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlinde yürütülen projelere ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/788) 

285 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlindeki içme suyu projelerine ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/789) 

286 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlindeki kanalizasyon projelerine ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/790) 

287 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlindeki köy yollarına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/791) 

288 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize Ardeşen İçme Suyu Projesine ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/792) 

289 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İçme Suyu Projesine ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/793) 

290 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Karayolları Genel Müdürlüğü aracılığıyla 
Rize'de yürütülen projelere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/794) 

291 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, İller Bankasının Rize İlinde yürüttüğü projelere 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/795) 

292 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlinde yürütülen projelere ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/796) 

293 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Çamlıhemşin - Ayder Ilıcası - Kavran Yaylası 
yolu projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/797) 

294 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize - Fındıklı- Yeniköy Kanlıdere balıkçı 
barınağı projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/798) 

295 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize Devlet Hastanesi inşaatına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/799) 

296 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Fındıklı Guatr Hastanesi inşaatına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/800) 

297 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize'de yürütülen projelere ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/802) 

298 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize'de yürütülen projelere ilişkin Orman 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/803) 

299 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlindeki konut kooperatiflerine ve kredi 
taleplerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/804) 

300 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize'de yürütülen projelere ilişkin Kültür 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/805) 

301 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize'de yürütülen projelere ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/806) 

302 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlinde yürütülen projelere ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/808) 

303 . - Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, Talim ve Terbiye Kurulunun yabancı dil öğretim 
etkinlikleri programı ile ilgili kararına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/809) 
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304 . - Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu'nun, Talim ve Terbiye Kurulu'nun yabancı 

dil öğretim etkinlikleri programı ile ilgili kararına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/810) 

305 . - Ağrı Milletvekili Musa Konyar'ın, ilköğretim okullarında uygulanacak yabancı dil öğretim 
programına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/811) 

306 . - Bitlis Milletvekili Yahya Çevik'in, Talim ve Terbiye Kurulunca dil öğretimi konusunda 
alman bir karara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/812) 

307 . - Antalya Milletvekili Salih Çelen'in, Talim ve Terbiye Kurulunca yabancı dil öğretimi 
konusunda alınan bir karara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/813) 

308 . - Gaziantep Milletvekili Mehmet Ay'ın, Gaziantep - İslahiye ilçesinde bulunan Tekel Üzüm 
İşletme Fabrikası'nın depo olarak kullanılmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/814) 

309 . - Van Milletvekili Maliki Ejder Arvas'ın, Talim ve Terbiye Kurulunca yabancı dil öğretimi 
konusunda alınan bir karara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/815) 

310 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlinin balıkçı barınağı ihtiyacına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/816) 

311 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlinde yürütülen projelere ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/817) 

312 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlinde yürütülen projelere ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/818) 

313 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlinde yürütülen projelere ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/819) 

314 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlinde yürütülen projelere ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/820) 

315 . — Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlinde yürütülen projelere ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/821) 

316 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlinde yürütülen projelere ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/823) 

317 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlinde yürütülen projelere ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/824) 

318 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlinde yürütülen projelere ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/825) 

319 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlinde yürütülen projelere ilişkin Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/827) 

320 . - Balıkesir Milletvekili Agâh Oktay Güner'in, Talim ve Terbiye Kurulunun yabancı dil 
öğretim etkinlikleri programı konusunda aldığı bir karara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/828) 

321 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, Bulgaristan'dan gelen soydaşların bazı sorunlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/829) 

322 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, Bursa İlinin demiryolu bağlantısının ne zaman 
kurulacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/830) 

323 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, Bursa - İznik ilçesinin içme suyu sorununa ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/831) 

324 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, Bursa-Yenişehir Havaalanı inşaatına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/832) 

325 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, Bursa İlinin hastane ihtiyacına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/834) 

326 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, Bursa İlinde eğitime katkı payı olarak toplanan paralara 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/835) 

327 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, cep telefonu baz istasyonlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/837) 

328 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik 
Fonu'ndan Samsun İline gönderilen paralara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/838) 

329 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, okul ve cami yakınlarında alkollü içki satış 
yasağına uyulmadığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/839) 
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330 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, LPG'ye ve araç muayene ücretlerine yapılan 
zamma ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/840) 

331 . - Batman Milletvekili Alaattin Sever Aydın'ın, öğretmenlerin geçici görev yolluklarına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/841) 

332 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, deprem sonrası yapılan bağış ve yardımlara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/842) 

333 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, afet kapsamına alman yerlerin tespitinde 
uygulanan kriterlere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/843) 

334 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun-Ayvacık baraj gölü üzerindeki köprü 
inşasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/844) 

335 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun-Bafra yoluna ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/845) 

336 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Ayvacık-Suat Uğurlu Barajının yapımı ile kaçak 
bina durumuna düşen yapılara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/846) 

337 . - Batman Milletvekili Alaattin Sever Aydm'ın, başörtülü vatandaşların kamu kurum ve 
kuruluşlarının tesislerine ve dersanelere alınmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/847) 

338 . - Batman Milletvekili Alaattin Sever Aydın'ın, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersinin 
çıraklık yaygın eğitim programından çıkarıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/848) 

339 . - Batman Milletvekili Alaattin Sever Aydın'ın, görevde on yılını dolduran yöneticilerin 
nakil işlemlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/849) 

340 . - Batman Milletvekili Alaattin Sever Aydın'ın, Batman İlindeki kapalı okul sayısına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/850) 

341 . - Batman Milletvekili Alaattin Sever Aydm'ın, Batman İlindeki öğretmen açığına ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/851) 

342 , - Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun Tarım Kredi Kooperatifleri 
ortaklarının kredi borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/852) 

343 . - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İzmir İlindeki vergi kaçakçılığı iddialarına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/853) 

344 . - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Halk Bankası yönetimi hakkındaki yolsuzluk 
iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/854) 

345 . - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Ayaş Tüneli projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/855) 

346 . - İzmir Milletvekili Güler Aslan'ın, İzmir Adnan Menderes Havaalanının uluslararası 
taşımacılığa açılmasına ve Çeşme'ye bir havaalanı yapılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/856) 

347 . - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Güneydoğu Umut Petrol San.ve Tic. A.Ş.ne verilen 
krediye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/857) 

348 . - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, İstanbul Avrupa yakası elektrik dağıtım 
mukavelesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/858) 

349 . - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, imam hatip ve meslek lisesi öğrencilerinin 
yatay geçiş haklarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/860) 

350 . - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, emekli bir albayın askeri mahkemede 
yargılanması sırasında getirilen yayın yasağına ve internette yayınlanan bazı iddialara ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/861) 

351 .-İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, emekli bir albayın casusluktan yargılanması 
sırasında getirilen yayın yasağına ve internette yayınlanan bazı iddialara ilişkin Millî Savunma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/862) 

352 . - Siirt Milletvekili Ahmet Nurettin Aydın'ın, Siirt Havaalanına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/863) 

353 . - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bazı bankaların faaliyetlerine son veren Bakanlar 
Kurulu kararının önceden sızdırıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/864) 

- 2 6 -



7.-S0ZLU SORULAR 
354 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, genel nüfus sayımına ilişkin Devlet Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/866) 
355 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, 2000 yılında belirlenen yoksulluk sınırına ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/868) 
356 . - Adana Milletvekili Mehmet Ali Bilici'nin, Ceyhan Depreminden sonra mağdur olan işyeri 

sahiplerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/869) 
357 . - Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin, Amasya çevre yoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/870) 
358 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, Yunanistan'ın soydaşlarımıza yaptığı uygulamaya 

ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/871) 
359 . - Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin, Amasya-Taşova'dan geçen Yeşilırmak'ın neden 

olduğu taşkınlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/872) 
360 . - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, öğretmen atamalarındaki bazı uygulamalara ilişkin 

Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/873) 
361 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, koruma görevi yapan personel sayısına ilişkin 

İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/874) 
362 . - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, Türk Eczacılar Birliğinde yapılan denetimlere 

ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/876) 
363 . - Gaziantep Milletvekili Mehmet Ay'ın, Batı Trakya Türklerine ilişkin Dışişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/878) 
364 . - Bursa Milletvekili Mehmet Altan Karapaşaoğlu'nun, Türk Telekom'un abone sayısına ve 

personel sayısına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/879) 
365 . - Bursa Milletvekili Mehmet Altan Karapaşaoğlu'nun, eğitime katkı payı adı altında toplanan 

paralara ve deprem yardımlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/880) 
366 . - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, Amerika'daki lobi çalışmalarına ilişkin 

Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/882) 
367 . - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, okullarda öğrencilerden toplanan paralara 

ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/884) 
368 . - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, koruma görevi yapan polis memurlarına ilişkin 

İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/885) 
369 . - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, memur maaşlarında yapılacak artışlara ilişkin 

Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/886)-
370 . - Sakarya Milletvekili Nezir Aydın'ın, deprem bölgesindeki vatandaşların vergi borçlarına 

ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/887) 
371 . - Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ndeki geçici 

işçilerin kadro sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/888 ) 
372 . - Muğla Milletvekili Hasan Özyer'in, 14 Ağustos 2000 tarihindeki tabiî afet nedeniyle İller 

Bankasınca dağıtılan ek ödeneğe ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/889) 
373 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, kuraklıktan zarar gören çiftçilere ilişkin Tarım ve 

Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/890) 
374 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, otomotiv yan sanayiinde uygulanan şase tadilat projesine 

ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/891) 
375 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, Bursa TEDAŞ Müdürlüğünün bazı uygulamalarına 

ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/892) 
376 . - Bursa Milletvekili Mehmet Altan Karapaşaoğlu'nun, bazı medya sahiplerinin kamu 

ihalelerine katılmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/893) 
377 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, Bursa-İznik'te dolu yağışından zarar gören çiftçilere 

ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/896) 
378 . - Konya Milletvekili Özkan Öksüz'ün, Konya İlindeki okullara ilişkin Millî Eğitim 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/897) 
379 . - Konya Milletvekili Özkan Öksüz'ün, Konya İlindeki eğitim ve öğretim faaliyetlerine ilişkin 

Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/898) 
380 .- İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, bir bankanın faaliyetinin durdurulmasının 

geciktirildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/899) 
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381 . - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, faaliyeti durdurulan bankalar hakkındaki 
murakıp raporlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/900) 

382 . - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, faaliyeti durdurulan bir bankanın murakıp 
raporunun olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/901) 

383 . - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, faaliyeti durdurulan bir bankanın hissedarlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/902) 

384 . - istanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilen 
bir bankanın basınla olan ilişkisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/903) 

385 . - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilen 
bir bankanın kamu bankalarından aldığı kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/904) 

386 . - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, Genelkurmay eski 2. Başkanının bazı basın 
mensupları hakkındaki iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/905) 

387 . - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, Genelkurmay eski 2. Başkanının basın 
mensupları hakkında yayınladığı iddia edilen emre ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/906) 

388 . - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, Genelkurmay eski 2. Başkanının bir siyasî parti 
ile ilgili yayınladığı iddia edilen emre ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/907) 

389 . - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, Genelkurmay eski 2. Başkanının yayınladığı 
emre ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/908) 

390 . - Konya Milletvekili Özkan Öksüz'ün, Konya İlinde inşaatı devam eden sağlık kuruluşlarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/909) 

391 . - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, Muğla'daki termik santrallere ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/910) 

392 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun-Vezirköprü Devlet Hastanesinin 
personel ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/911) 

393 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun-Vezirköprü İlçesinde yürütülen 
hizmetlere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/912) 

394 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun-Vezirköprü'nün okul, lojman ve 
öğretmen ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/913) 

395 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun-Vezirköprü Adliye Sarayı ve hizmet içi 
eğitim merkezine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/914) 

396 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, akarsu ve göllerin kirliliğine ilişkin Çevre 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/915) 

397 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Vezirköprü ve Duruçay Barajı projelerine 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/916) 

398 . - Aksaray Milletvekili Murat Akın'ın, Hazine Müsteşarlığına yapılan atamalara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/917) 

399 . - Aksaray Milletvekili Murat Akın'ın, Etibank'ın özelleştirilmesine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/918) 

400 . - Aksaray Milletvekili Murat Akın'ın, faaliyetleri durdurulan bankalara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/919) 

401 . - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, belediye ve tapu müdürlüklerinde yaşanan 
vergi tahsilat sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/920) 

402 . - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, Bursa-Keles, Harmancık, Büyükorhan, 
Orhaneli ilçelerinin yol sorunlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/921) 

403 . - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde EMİM adlı 
bir birim olup olmadığına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/922) 

404 . - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, Genelkurmay Başkanlığınca hazırlandığı ileri 
sürülen ANDIÇ'a ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/923) 

405 . - Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan'ın, kamu bankalarından kredi kullandırılan firma ve 
kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/924) 
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406 . - Hakkâri Milletvekili Hakkı Töre'nin, Hakkâri-Şemdinli-Derecik beldesi arasında yapılacak 

karayolu ihalesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/927) 
407 . - Van Milletvekili Fethullah Erbaş'ın, köy okullarının sorunlarına ilişkin Millî Eğitim 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/928) 
408 . - Van Milletvekili Fethullah Erbaş'ın, ilköğretimde önerilen ders kitaplarına ilişkin Millî 

Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/929) 
409 . - Van Milletvekili Fethullah Erbaş'ın, ilköğretim masraflarının devlet tarafından 

karşılanmasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/930) 
410 . - Van Milletvekili Fethullah Erbaş'ın, zorunlu eğitim uygulamasına uymayan velilerin 

cezalandırılmalarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/931) 
411 . - Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız'ın, pancar üreticilerinin kredi borçlarına ilişkin 

Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/932) 
412 . - Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle'nin, ücretli usta öğreticilerine ilişkin Millî 

Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/933) 
413 . - Hakkâri Milletvekili Hakkı Töre'nin, Hakkâri Havaalanı Projesine ilişkin Ulaştırma 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/934) 
414 . - Hakkâri Milletvekili Hakkı Töre'nin, Hakkâri-Yüksekova baraj inşaatına ilişkin Enerji ve 

Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/935) 
415 . - Trabzon Milletvekili Ali Naci Tuncer'in, kapatılan bankaların rehabilite edilip 

edilmeyeceklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/936) 
416 . - Trabzon Milletvekili Ali Naci Tuncer'in, geçici işçilere kadro verilmesine yönelik 

çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/937) 
417 . - Trabzon Milletvekili Ali Naci Tuncer'in, Bankalar Düzenleme ve Denetleme Üst 

Kurulunun geç oluşturulmasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/938) 
418 . - Trabzon Milletvekili Ali Naci Tuncer'in, kapatılan bankalara verilen kredilere ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/939) 
419 . - Kayseri Milletvekili Sevgi Esen'in, Bankalar Düzenleme ve Denetleme Üst Kurulunca 

denetlenen bankalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/940) 
420 . - Kayseri Milletvekili Sevgi Esen'in, Bankalar Düzenleme ve Denetleme Üst Kurulunun 

oluşumuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/941) 
421 . - Kayseri Milletvekili Sevgi Esen'in, kiralarda uygulanan artış oranlarına ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/942) 
422 . - Kayseri Milletvekili Sevgi Esen'in, kapatılan bankalarla ilgili olarak hazırlanan raporların 

ilgili Devlet Bakanınca bekletildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/943) 
423 . - Kayseri Milletvekili Sevgi Esen'in, faaliyetleri durdurulan bankalar hakkında önceden 

bilgi sızdırıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/944) 
424 . - Kayseri Milletvekili Sevgi Esen'in, altı yeni bankaya kuruluş izni verilmesine ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/945) 
425 . - Trabzon Milletvekili Ali Naci Tuncer'in, terörist başı Abdullah öcalan'ın idam kararının 

TBMM1 ne sevk edilmemesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/946) 
426 . - Trabzon Milletvekili Ali Naci Tuncer'in, ceza infaz kurumlarında meydana gelen olaylara 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/947) 
427 . - Trabzon Milletvekili Ali Naci Tuncer'in, Batum tren yoluna ilişkin Başbakandan sözlü 

soru önergesi (6/948) 
428 . - Trabzon Milletvekili Ali Naci Tuncer'in, aftan yararlanacaklara ilişkin Başbakandan sözlü 

soru önergesi (6/949) 
429 . - Trabzon Milletvekili Ali Naci Tuncer'in, Af Kanunu Tasarısının öncelikle ele alınacak 

olmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/950) 
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430 . - Trabzon Milletvekili Ali Naci Tuncer'in, Bakanlar Kurulu'nda değişiklik yapılıp 

yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/951) 
431 . - Aksaray Milletvekili Murat Akm'm, öğretmen atamalarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/952) 
432 . - Trabzon Milletvekili Ali Naci Tuncer'in, memur, işçi, emekli, dul ve yetimlerin 

ücretlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/953) 
433 . - Trabzon Milletvekili Ali Naci Tuncer'in, Samsun-Hopa duble yoluna ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/954) 
434 . - Trabzon Milletvekili Ali Naci Tuncer'in, Cumhurbaşkanınca iade edilen KHK'lere ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/955) 
435 . - Antalya Milletvekili Salih Çelen'in, Af Kanunu Tasarısına ilişkin Adalet Bakanından sözlü 

soru önergesi (6/956) 
436 . - Antalya Milletvekili Salih Çelen'in, cezaevlerinde meydana gelen olaylara ve çözüm 

yollarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/957) 
437 . - İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nm, bazı kamu bankalarının giderlerine ve 

reklam harcamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/958) 
438 . - İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, Marmara Depreminde hasar gören 

okullara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/959) 
439 . - İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, et ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/960) 
440 . - İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na 

devredilen İnterbank'a ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/961) 
441 . - İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na 

devredilen Bank Ekspres'e ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/962) 
442 . - İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na 

devredilen Bank Kapital'e ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/963) 
443 . - İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na 

devredilen Yaşarbank'a ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/964) 
444 . - İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na 

devredilen Etibank'a ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/965) 
445 . - İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na 

devredilen Esbank'a ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/966) 
446 . - İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na 

devredilen Egebank'a ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/967) 
447 . - İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na 

devredilen Yurtbank'a ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/968) 
448 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/969) 
449 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/970) 
450 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/971) 
451 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/972) 
452 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/973) 
453 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/974) 
454 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, özelleştirme çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 

soru önergesi (6/975) 
455 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/976) 
456 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 

soru önergesi (6/977) 
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457 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/978) 
458 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, belediyelere tahsis edilen Hazine arazilerine ve arsa sertifikası 

verilen vatandaşlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/979) 
459 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü 

soru önergesi (6/980) 
460 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/981) 
461 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, yardıma muhtaç aile sayısına ve yapılan yardım tutarına 

ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/983) 
462 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/984) 
463 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü 

soru önergesi (6/986) 
464 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/987) 
465 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/988) 
466 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Sağltk Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/989) 
467 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/990) 
468 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/991) 
469 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/992) 
470 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/993) 
471 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/994) 
472 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, Bakanlığın yaptığı denetimlere ilişkin Çevre Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/995) 
473 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/996) 
474 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 

Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/997) 
475 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/998) 
476 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/1000) 
477 . - İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, kamu bankalarınca medya kuruluşlarına verilen kredilere 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1006) 
478 . - Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan'ın, batık bankaların kuruluş izinlerine ilişkin Başbakandan 

sözlü soru önergesi (6/1007) 
479 . - Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül'ün, bankacılığa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 

(6/1009) 
480 . - Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül'ün, yeni bir banka kurma başvurusu olup olmadığına ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1010) 
481 . - Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül'ün, fona aktarılan bankalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 

önergesi (6/1011) 
482 . - Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül'ün, kamu bankalarının görev zararlarına ilişkin Başbakandan 

sözlü soru önergesi (7/1012) 
483 . - Amasya Milletvekili Ahmet İyimaya'nın, banka yolsuzluklarının kamuoyuna yeteri kadar 

yansıtılmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1014) 
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484 . - Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün, batık banka sahipleri hakkında yeni bir yasal 
düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1015) 

485 . - İsparta Milletvekili Ramazan Gül'ün, Romanya'da bir Türk şirketine ait bankaya ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1018) 

486 . - Balıkesir Milletvekili Ilyas Yılmazyıldız'ın, kamu bankalarından verilen kredilerin 
onaylanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1019) 

487 . - Manisa Milletvekili Mehmet Necati Çetinkaya'nın, yolsuzluklara karşı alınacak tedbirlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1024) 

488 . - Manisa Milletvekili Mehmet Necati Çetinkaya'nın, el konulan bankaların faaliyet raporlarının 
işleme konulmasının geciktirildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1025) 

489 . - Bingöl Milletvekili Necati Yöndar'ın, bankalar operasyonu ile ilgili iddialara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1026) 

490 . - Muş Milletvekili Mümtaz Yavuz'un, banka yolsuzluğuna adı karışan bir şahsın yurt dışına 
kaçtığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1028) 

491 . - Diyarbakır Milletvekili Nurettin Atik'in, ticari sır kavramına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1031) 

492 . - Ağrı Milletvekili Musa Konyar'ın, batık banka sahibi bir şahsın mali durumuna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1034) 

493 . - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, pancar üreticilerinin kredi borçlarına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1035) 

494 . - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, yaş sebze ve meyve ithalatına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1036) 

495 . - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, sağlık memuru yetiştirme programı ile ilgili 
çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1037) 

496 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Türkiye'nin yurtdışında tanıtımını yapan bir şirkete 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1038) 

497 . - Kayseri Milletvekili Sadık Yakut'un, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilen bankalara 
Vakıfbank'dan verilen kredilere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1039) 

498 . - Kayseri Milletvekili Sadık Yakut'un, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilen bankalara 
Halk Bankası'ndan verilen kredilere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/1040) 

499 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, yurt dışından getirilen makinaların yaş tespitine ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1041) 

500 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, özelleştirme kapsamındaki kurumlarda yapılan 
tayinlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1042) 

501 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman ve bazı ilçelerindeki sağlık ünitesi 
projelerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1043) 

502 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Tekel Genel Müdürlüğü'nün Adıyaman'da 
uyguladığı projelere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1044) 

503 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün 
Adıyaman'da uyguladığı projelere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1045) 

504 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'daki cami, imam ve müezzin sayısına 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1046) 

505 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1047) 

506 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1048) 

507 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1049) 

508 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1050) 

509 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin Orman 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1051) 
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510 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin Devlet 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1052) 
511 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Habur Sınır kapısına ilişkin Devlet Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/1053) 
512 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin Devlet 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1054) 
513 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'daki stad, saha ve kapalı spor salonu 

çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1055) 
514 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin Sanayi ve 

Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1056) 
515 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman ve bazı ilçelerindeki sanayi sitelerine 

yönelik çalışmalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1057) 
516 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'ın öğretmen sorununa ilişkin Millî 

Eğitim Bakanından Bakanından sözlü soru önergesi (6/1058) 
517 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'ın eğitim sorunlarına ilişkin Millî Eğitim 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1059) 
518 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin Millî 

Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1060) 
519 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin Tarım ve 

Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1061) 
520 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da hayvancılığın geliştirilmesine yönelik 

projelere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1062) 
521 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da tarımın geliştirilmesine yönelik 

projelere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1063) 
522 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman ve çevresinde bulunan tarihî eserlere 

ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1064) 
523 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin Devlet 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1065) 
524 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin İçişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1066) 
525 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Mahallî İdareler Reformu Yasa Tasarısına ilişkin 

İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1067) 
526 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da boşaltılan köy olup olmadığına ilişkin 

İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1068) 
527 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'a bağlı köylerde yürütülen bazı projelere 

ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1069) 
528 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin Kültür 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1070) 
529 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin Turizm 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1071) 
530 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Atatürk Barajının korunmasına yönelik projelere 

ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/1072) 
531 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin Adalet 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1073) 
532 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, THY uçak seferlerinde yolculara dağıtılan 

gazetelere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/J074) 
533 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, TRT'de yayınlanan sabah basın özetlerinde yer 

verilmeyen gazetelere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1075) 
534 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, 2000-2001 malî yılı bütçelerinden Adıyaman'daki 

bazı projeler için ayrılan ödeneklere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/1076) 

535 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1077) 
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536 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Karayolları Genel Müdürlüğünün Adıyaman'daki 

projelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1078) 
537 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman Gölbaşı Kanalizasyon Projesine ilişkin 

Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1079) 
538 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, İller Bankası Bölge Müdürlüğünün Adıyaman'daki 

yatırım projelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1080) 
539 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da afet bölgesi kapsamına alınan belediye 

olup olmadığına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1081) 
540 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, İstanbul-Adıyaman uçak seferlerine ilişkin 

Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1082) 
541 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'a demiryolunun götürülüp 

götürülmeyeceğine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1083) 
542 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin Ulaştırma 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1084) 
543 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin Devlet 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1085) 
544 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da iskâna tâbi olan vatandaşlara ilişkin 

Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1086) 
545 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen bazı projelere ilişkin Enerji 

ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1087) 
546 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, GAP Atatürk Barajı Gölünün çevresindeki 

ağaçlandırma çalışmalarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1088) 
547 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, DSİ' nin Adıyaman'daki projelerine ilişkin Enerji ve 

Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1089) 
548 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'daki çiftçilerin elektrik borçlarına ilişkin 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1090) 
549 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'daki petrol üretimine ilişkin Enerji ve 

Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1091) 
550 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Kırıkkale Üniversitesinde bir öğretim üyesinin 

doktora tezinin kabulünden sonra iptal edilmesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1092) 

551 . - İstanbul Milletvekili Bahri Sipahi'nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesinden ihale olan bir firma 
hakkında ileri sürülen iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1093) 

552 . - İstanbul Milletvekili Bahri Sipahi'nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesince açılan otobüs 
ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1094) 

553 . - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, İstanbul Büyükşehir Belediyesinden ihale alan bir firma 
hakkında ileri sürülen iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1095) 

554 . - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, bazı SSK Hastanelerinin başhekim ve yöneticileriyle 
ilgili iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1096) 

555 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Kuzey Irak'ın Erbil Kentinde düzenlenen Türkmen 
Kurultayına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1097) 

556 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, tıbbi cihazlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1098) 

557 . - Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin, Merzifon ilçe Emniyet Müdürlüğünde pasaport şubesi 
kurulup kurulmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1099) 

558 . - Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin, Merzifon'a bir dispanser ve eczane açılıp açılmayacağına 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1100) 

559 . - Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin, Merzifon'da BAĞ-KUR irtibat bürosu açılıp 
açılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1101) 

560 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün 2762 sayılı Vakıflar 
Kanununa uymadığı iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1102) 

561 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Türk vatandaşlığından çıkanlara ve vatandaşlığa 
alınanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1103) 
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7.-S0ZLU SORULAR 
562 . - Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız'ın, Bakanlığın açtığı ihalelere ilişkin Bayındırlık ve 

İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1104) 
563 . - Balıkesir Milletvekili tlyas Yılmazyıldız'ın, depremden zarar gören belediyelere yapılan 

yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1105) 
564 . - Konya Milletvekili Özkan Öksüz'ttn, Konya'da Emekli Sandığı Bölge Müdürlüğü kurulup 

kurulmayacağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1106) 
565 . - İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğullarfnın, İstanbul'da su satışı yapan firmalara ilişkin 

Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1107) 
566 . - İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, Emlak Bankasınca verilen konut kredilerine 

ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1108) 
567 . - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu üyeliğine atanan 

bürokrat hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1109) 
568 . - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Ziraat Bankasının bilgisayar sisteminin döşenmesi ile 

bakım ve onarımının yapımına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1110) 
569 . - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Ziraat Bankasınca bir firmaya verilen kredinin battığı 

iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1111) 
570 . - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, TEDAŞ ve TEAŞ bünyesindeki termik santrallere ilişkin 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1112) 
571 . - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, Çanakkale Assos Küçükkuyu sahil yolu projesine ilişkin 

Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1113) 
572 . - Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız'ın, Balıkesir-Gömeç İlçesinde sel felaketinden zarar 

gören vatandaşlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1114) 
573 . - Kırıkkale Milletvekili Hacı Filiz'in, yolsuzlukların cezalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 

önergesi (6/1115) 
574 . - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, İstanbul'da bazı dolmuş hatlarında sahte plaka ile araç 

çalıştırıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/116) 
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8. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. -Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilâtı Hakkında 189 Sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/53) (S. Sayısı: 433) (Dağıtma tarihi: 29.5.2000) (*) 
2. - Yükseköğretim Kurumlan Teşkilâtı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarıları ve 

Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/650,1/679) (S. Sayısı: 
517) (Dağıtma tarihi: 25.6.2000) 

3. - İzmir Milletvekili Rifat Serdaroğlu'nun; İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalfnın; Amasya 
Milletvekili Ahmet İyimaya'nın; Ankara Milletvekili Yıldırım Akbulut'un; Şırnak Milletvekili Mehmet Salih 
Yıldırım'ın; Gaziantep Milletvekili Ali Ilıksoy, Konya Milletvekili Ömer İzgi ve Ankara Milletvekili Nejat 
Arseven'in; istanbul Milletvekili Ziya Aktaş ve 42 Arkadaşının; Zonguldak Milletvekili Hasan Gemici'nin ve 
İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair 
İçtüzük Teklifleri ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/94, 2/232, 2/286, 2/307, 2/310, 2/311, 2/325, 2/442, 
2/449) (S. Sayısı: 527) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

4. - Şanlıurfa Milletvekili Sedat Edip Bucak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/253) (S. Sayısı: 257) (Dağıtma tarihi: 14.1.2000) 

5. - Van Milletvekili Mustafa Bayram'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/287) (S. Sayısı: 271) (Dağıtma tarihi: 14.1.2000) 

6. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/352) (S. Sayısı: 290) (Dağıtma tarihi: 14.1.2000) 

7. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/371) (S. Sayısı: 291) (Dağıtma tarihi: 14.1.2000) 

8. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/307) (S. Sayısı: 322) (Dağıtma tarihi: 11.2.2000) 

9. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/391) (S. Sayısı: 323) (Dağıtma tarihi: 11.2.2000) 

10. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/392) (S. Sayısı: 324) (Dağıtma tarihi: 11.2.2000) 

11. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/393) (S. Sayısı: 325) (Dağıtma tarihi: 11.2.2000) 

12. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/395) (S. Sayısı: 326) (Dağıtma tarihi: 11.2.2000) 

13. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/396) (S. Sayısı: 327) (Dağıtma tarihi: 11.2.2000) 

14. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayii 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve 
Dışişleri Komisyonları Raporları (1/369) (S. Sayısı: 98) (Dağıtma tarihi: 30.7.1999) 

15. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Turizm 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/274) (S. Sayısı: 101) (Dağıtma tarihi: 30.7.1999) 

16. X - Türkiye Cumhuriyeti ile İspanya Krallığı Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/343) (S. Sayısı: 104) (Dağıtma tarihi: 30.7.1999) 

(X) Açık oylamaya tâbi işleri gösterir. 
(*) Hükümet bulunamadığından görüşmeleri bir defaya mahsus ertelenmiştir. 
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8. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
17. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsrail Devleti Hükümeti Arasında Kara Taşımacılığı 

Alanında İlkeler Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/303) (S. Sayısı : 100) (Dağıtma tarihi : 
3.8.1999) 

18. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve 
Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/489) (S. Sayısı: 174) (Dağıtma tarihi: 19.10.1999) 

19. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Şili Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunmasına İlişkin Anlaşma ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/530) (S. Sayısı: 183) (Dağıtma tarihi: 
25.10.1999) 

20. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karşılıklı 
Büyükelçilikler Faaliyetlerinin Gayrimenkul ve Malî Veçhelerine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/547) (S. Sayısı : 204) (Dağıtma 
tarihi: 15.11.1999) 

21. X - Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Uluslararası 
Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 
İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/539) (S. Sayısı: 199) (Dağıtma tarihi: 17.11.1999) 

22. - 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Bir Geçici Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları 
(1/479) (S. Sayısı: 173) (Dağıtma tarihi: 13.10.1999) 

23. - Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Adına Tescil Edilecek Taşınmaz Mallar Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/506) (S. 
Sayısı: 205) (Dağıtma tarihi: 15.11.1999) 

24. - Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/513) (S. Sayısı : 216) 
(Dağıtma tarihi: 26.11.1999) 

25. - Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile,' 
Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/477) (S. Sayısı : 377) (Dağıtma tarihi : 
8.3.2000) 

26. - Millî Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Kanunu Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, 
Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/485) (S. Sayısı : 356) (Dağıtma tarihi : 
25.2.2000) 

27. - Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/455) (S. Sayısı: 71) (Dağıtma tarihi: 
23.7.1999) 

28. - Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Aynı Kanunun İki Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/597,1/562) (S. Sayısı: 394) (Dağıtma tarihi: 10.4.2000) 

29. X - Hayvanları Koruma Kanunu Tasarısı ve İçişleri ve Çevre Komisyonları Raporları (1/393) (S. 
Sayısı: 89) (Dağıtma tarihi: 30.7.1999) (*) 

30. - Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve 
Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/538) (S. Sayısı: 402) (Dağıtma tarihi: 11.4.2000) 

31. X-Hayvan Islahı Kanunu Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/630) 
(S. Sayısı: 418) (Dağıtma tarihi: 4.5.2000) 

32. - Ankara Milletvekili Aydın Tümen'in; 4.6.1985 Tarih ve 3213 Sayılı Maden Kanununun 2 nci 
Maddesinin III Numaralı Bendinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin; 4.6.1985 Tarih 
ve 3213 Sayılı Maden Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bir Geçici Madde Eklenmesi ile 
11.12.1936 Tarihli ve 3078 Sayılı Tuz Kanununun Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi ve 
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (2/380,2/453) (S. Sayısı: 399) 
(Dağıtma tarihi: 11.4.2000) 

33. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası 
Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Tadiline İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/269) (S. Sayısı: 102) (Dağıtma tarihi: 3.8.1999) 
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8. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

34. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcah'nın, Siyasî Ahlak Komisyonu Kanunu Teklifi ve Anayasa 
Komisyonu Raporu (2/75) (S. Sayısı: 40) (Dağıtma tarihi: 15.7.1999) 

35. X - Türkiye Cumhuriyeti ve Moldova Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/312) (S. Sayısı: 
43) (Dağıtma tarihi: 21.7.1999) 

36. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde 
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/326) (S. Sayısı: 64) (Dağıtma tarihi: 23.7.1999) 

37. - Türk Silahlı Kuvvetlerinde İlk Nasıp İstihkakına İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (1/390) (S. Sayısı: 72) (Dağıtma tarihi: 26.7.1999) 

38. -Hazır Gıda İaşesi Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu(1/439) (S. Sayısı: 
74) (Dağıtma tarihi: 26.7.1999) 

39. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava 
Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/327) (S. Sayısı: 80) (Dağıtma tarihi: 28.7.1999) 

40. X - Uluslararası Sergilere İlişkin Sözleşme ile Sözleşmeye Değişiklik Getiren Uluslararası Sergiler 
Bürosu Genel Kurul Kararına Katılmamızın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/273) (S. Sayısı: 85) (Dağıtma tarihi: 30.7.1999) 

41. X - Dünya Turizm Teşkilatı Tüzüğünün Bazı Maddelerinde Yapılan Değişikliklerin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve 
Dışişleri Komisyonları Raporları (1/266) (S. Sayısı: 94) (Dağıtma tarihi: 3.8.1999) 

42. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/267) (S. Sayısı: 95) (Dağıtma tarihi: 3.8.1999) 

43. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve 
Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi, 
Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/331) (S. Sayısı: 
103) (Dağıtma tarihi: 3.8.1999) 

44. X - Türkiye Cumhuriyeti Ordusu Subay, Askerî Memur ve Muadilleriyle Astsubayların Giyeceğine 
Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Millî Savunma 
Komisyonları Raporları (1/402) (S. Sayısı: 112) (Dağıtma tarihi: 3.8.1999) 

45. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava 
Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/319) (S. Sayısı : 117) (Dağıtma tarihi : 
9.8.1999) 

46. - Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/502) (S. Sayısı : 138) 
(Dağıtma tarihi: 12.8.1999) 

47. - Topyekûn Savunma Sivil Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/385) (S. 
Sayısı: 139) (Dağıtma tarihi: 13.8.1999) 

48. - Sıtma ve Frengi İlaçlan İçin Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/469) (S. Sayısı: 142) (Dağıtma tarihi: 14.8.1999) 

49. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/293) (S. Sayısı: 149) (Dağıtma tarihi: 25.8.1999) 

50. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/308) (S. Sayısı: 151) (Dağıtma tarihi: 25.8.1999) 

51. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/270) (S. Sayısı: 143) (Dağıtma tarihi: 26.8.1999) 

52. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda Hukukî 
ve Adlî İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/283) (S. Sayısı:165) (Dağıtma tarihi: 1.10.1999) 
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8. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
53. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ İlinde Büyükşehir Belediyesi Kurulması 

Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/191) 
(S. Sayısı: 181) (Dağıtma tarihi: 19.10.1999) 

54. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Türk Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi Genel Müdürlüğü Arasında 
Arsa Tahsisi Hakkında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/511) (S. Sayısı: 177) (Dağıtma tarihi: 20.10.1999) 

55. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden 
Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/542) (S. Sayısı: 185) (Dağıtma tarihi: 25.10.1999) 

56. - Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/481) (S. Sayısı : 187) 
(Dağıtma tarihi: 25.10.1999) 

57. - Şanlıurfa Milletvekili Zülfilkar İzol ve 38 Arkadaşının, Şanlıurfa İlinde Büyükşehir Belediyesi 
Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma 
Önergesi (2/18) (S. Sayısı: 192) (Dağıtma tarihi: 2.11.1999) 

58. - Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/537) (S. Sayısı: 194) (Dağıtma tarihi: 2.11.1999) 

59. - Askerî Hava Alanları Çevresinde Uygulanacak İnşaat ve Her Türlü Mania Sınırlamaları 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/384) (S. Sayısı : 193) (Dağıtma tarihi : 
4.11.1999) 

60. X - EFTA Devletleri ile Türkiye Arasında Anlaşmada Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve 
Dışişleri Komisyonları Raporları (1/529) (S. Sayısı: 200) (Dağıtma tarihi: 15.11.1999) 

61. X - Uluslararası Denizcilik Örgütü Sözleşmesinde Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/549) (S. Sayısı: 202) (Dağıtma tarihi: 15.11.1999) 

62. - Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının 
Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Millî 
Savunma Komisyonları Raporları (1/381) (S. Sayısı: 196) (Dağıtma tarihi: 17.11.1999) 

63. X - Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolünde Yapılan Değişikliğin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/541) (S. Sayısı: 208) (Dağıtma tarihi: 18.11.1999) 

64. - Samsun Milletvekili Ahmet Demircan ve 18 Arkadaşının, Kuzey Anadolu Projesi Bölge 
Kalkınma İdaresi Teşkilâtının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/119) (S. Sayısı: 213) (Dağıtma tarihi: 25.11.1999) 

65. - Uşak Milletvekilleri Mehmet Yaşar Ünal ile Hasan Özgöbek'in, Yükseköğretim Kurumları 
Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 
190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 
nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/129) (S. Sayısı: 220) (Dağıtma tarihi : 
6.12.1999) 

66. - Konya Milletvekili Teoman Rıza Güneri ve 8 Arkadaşının, Konya Ovası ve Orta Anadolu 
Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilâtının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/4) (S. Sayısı: 219) (Dağıtma tarihi: 8.12.1999) 

67. - Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve İçişleri Komisyonları Raporları 
(1/568) (S. Sayısı: 252) (Dağıtma tarihi: 21.12.1999) 

68. - Kimlik Bildirme Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde ile Bir 
Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/570) (S. Sayısı: 253) 
(Dağıtma tarihi: 21.12.1999) 

69. - Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin önlenmesi Hakkında Kanuna Bazı Maddeler 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/557) (S. Sayısı: 254) (Dağıtma tarihi : 
21.12.1999) 
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8. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
70. - Jandarma Teşkilât, Görev ve Yetkileri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun Tasarısı, Jandarma Teşkilât, Görev ve Yetkileri Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı, Jandarma Teşkilâtı Görev ve Yetkileri Kanununa İki Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ile 
Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/569, 
1/571,1/572,2/72) (S. Sayısı: 295) (Dağıtma tarihi: 21.12.1999) 

71. - Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Uzman Jandarma 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/560, 
1/573) (S. Sayısı: 296) (Dağıtma tarihi: 21.12.1999) 

72. - Denizli Milletvekili Beyhan Aslan'ın, Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 9 
Eylül 1993 Tarih ve 504 Sayılı KHK'nin 1 inci Maddesinin 1 inci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/23) (S. Sayısı : 300) 
(Dağıtma tarihi: 21.12.1999) 

73. - Malatya Milletvekili Yaşar Canbay'ın, Malatya İl Merkezinde Fırat ve Beydağı Adında İki İlçe 
Kurulması ve Mevcut Yeşilyurt ile Battalgazi İlçe Belediyeleri de Dahil Edilmek Suretiyle Malatya 
Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/328) (S. Sayısı: 299) (Dağıtma tarihi: 24.12.1999) 

74. - Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/565) (S. Sayısı: 303) (Dağıtma tarihi: 24.12.1999) 

75. - Türk Ceza Kanununun ve Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun Birer 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/556) (S. Sayısı : 
304) (Dağıtma tarihi: 24.12.1999) 

76. - Bayburt Milletvekili Suat Pamukçu'nun, İl Özel İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi 
(2/143) (S. Sayısı: 287) (Dağıtma tarihi: 28.12.1999) 

77. - Yardım Toplama Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve 
İçişleri Komisyonları Raporları (1/566) (S. Sayısı: 310) (Dağıtma tarihi: 14.1.2000) 

78. - Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planının Gerçekleştirilmesi Maksadıyla Gelecek Yıllara 
Sâri Taahhütlere Girişme Yetkisi Verilmesi Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/386) (S. Sayısı :313) (Dağıtma 
tarihi: 26.1.2000) 

79. - Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarıları ve Millî Savunma 
ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/387,1/414,1/462) (S. Sayısı : 314) (Dağıtma tarihi : 
26.1.2000) 

80. - Bartın Milletvekili Zeki Çakan'ın, 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları 
Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Bir Ek 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma 
Önergesi (2/22) (S. Sayısı: 315) (Dağıtma tarihi: 28.1.2000) 

81. - Gümüşhane Milletvekili Lütfı Doğan ve 48 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bazı 
Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma Önergesi (2/34) (S. Sayısı: 316) (Dağıtma tarihi: 28.1.2000) 

82. - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, Kamu İktisadî Teşebbüsleri Personel Rejiminin 
Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten 
Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/329) (S. Sayısı : 321) 
(Dağıtma tarihi: 11.2.2000) 

83. - İzmir Milletvekili Hasan Ufuk Söylemez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve İki Arkadaşının İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/168) (S. Sayısı: 221'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

84. - Kayseri Milletvekili Abdullah Gül'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve İzmir Milletvekili Mehmet özcan'ın İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/170) (S. Sayısı: 222'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 
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8. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
85. - Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 

Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve İzmir Milletvekili Mehmet özcan'ın İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/171) (S. Sayısı: 223'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

86. - Malatya Milletvekili Mehmet Recai Kutan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve İzmir Milletvekili Mehmet özcan'ın İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/172) (S. Sayısı: 224'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

87. - Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve İzmir Milletvekili Mehmet Özcan'ın İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/174) (S. Sayısı: 226'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

88. - İstanbul Milletvekili Abdülkadir Aksu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve İzmir Milletvekili Mehmet Özcan'ın İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/175) (S. Sayısı: 227'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

89. - Mardin Milletvekili Fehim Adak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve İki Arkadaşının İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/176) (S. Sayısı: 228'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

90. - Ankara Milletvekili Rıza Ulucak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve İzmir Milletvekili Mehmet Özcan'ın İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/177) (S. Sayısı: 229'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

91. - Kocaeli Milletvekili Meral Akşener'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/186) (S. 
Sayısı: 234'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

92. - Sivas Milletvekili Temel Karamollaoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/187) (S. 
Sayısı: 235'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

93. - Kocaeli Milletvekili Meral Akşener'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/196) (S. 
Sayısı: 241'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

94. - Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/197) (S. 
Sayısı: 242'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

95. - Kocaeli Milletvekili Osman Pepe'nin, Darıca Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi 
ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/338) (S. Sayısı: 320) 
(Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

96. - Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/278) (S. 
Sayısı: 262'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 18.2.2000) 

97. - Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/351) (S. 
Sayısı: 272'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 18.2.2000) 

98. - Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu, Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve Bitlis 
Milletvekili Zeki Ergezen'in Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporları ve Hatay Milletvekili 
Namık Kemal Atahan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/367) (S. Sayısı: 274'e 1 inci 
Ek) (Dağıtma tarihi: 18.2.2000) 
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99. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 

Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/413) (S. Sayısı: 347) (Dağıtma tarihi: 18.2.2000) 

100. - Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Tarım, Orman ve Köyişleri 
Komisyonları Raporları (1/470) (S. Sayısı: 348) (Dağıtma tarihi: 21.2.2000) 

101. - Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Yükseköğretim Kurumlan Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna İki Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/85) (S. Sayısı : 349) 
(Dağıtma tarihi: 21.2.2000) 

102. - Trabzon Milletvekili Şeref Malkoç ve 20 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumlan Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir Maddesinde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve içtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma Önergesi (2/364) (S. Sayısı: 350) (Dağıtma tarihi: 21.2.2000) 

103. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/591) (S. Sayısı: 353) (Dağıtma tarihi: 
23.2.2000) 

104. - Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/181) (S. Sayısı: 360) (Dağıtma tarihi: 23.2.2000) 

105. X - Uyuşturucu Maddelere Dair 1961 Tek Sözleşmesinin Tadiline İlişkin Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/580) (S. Sayısı: 352) (Dağıtma tarihi: 25.2.2000) 

106. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Kaya ve 8 Arkadaşının, Kahramanmaraş İlinde Büyükşehir 
Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma Önergesi (2/352) (S. Sayısı: 365) (Dağıtma tarihi: 25.2.2000) 

107. - Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/329) (S. Sayısı: 358) (Dağıtma tarihi: 28.2.2000) 

108. - Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/252) (S. Sayısı: 359) (Dağıtma tarihi: 28.2.2000) 

109. - Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/178) (S. Sayısı: 361) (Dağıtma tarihi: 28.2.2000) 

110. - Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/169) (S. Sayısı: 362) (Dağıtma tarihi: 28.2.2000) 

111. - Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/167) (S. Sayısı: 363) (Dağıtma tarihi: 28.2.2000) 

112. - Burdur Milletvekili Süleyman Coşkuner'in, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/362) (S. Sayısı: 364) (Dağıtma tarihi: 28.2.2000) 

113. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Kültür 
Merkezlerinin Kuruluşu ve İşleyişi Hakkında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/626) (S. Sayısı: 372) (Dağıtma tarihi: 6.3.2000) 

114. - Fazilet Partisi Genel Başkanı Malatya Milletvekili Recai Kutan ve Doğru Yol Partisi Genel 
Başkanı İstanbul Milletvekili Tansu Çiller ile 185 Milletvekilinin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/452) (S. Sayısı: 379) 
(Dağıtma tarihi: 6.3.2000) 

115. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış ve 50 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 
nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/263) (S. Sayısı: 378) (Dağıtma tarihi: 7.3.2000) 
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8. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
116. - İzmir Milletvekili Hasan Ufuk Söylemez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 

Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Bursa Milletvekili Ali Arabacı ve Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'm İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazları (3/305) (S. Sayısı: 332'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 22.3.2000) 

1 1 7 . - Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Bursa Milletvekili Ali Arabacı'nın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/309) (S. Sayısı : 
334'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 22.3.2000) 

118. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'm Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Bursa Milletvekili Ali Arabacı ve İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazları (3/346) (S. Sayısı: 339'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 22.3.2000) 

119. - Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu ve Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve Bursa Milletvekili Ali Arabacı'nın İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazları (3/347) (S. Sayısı: 340'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 22.3.2000) 

120. - Amasya Milletvekili Gönül Saray Alphan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Aksaray Milletvekili Murat Akın'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/394) (S. Sayısı : 
344'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 22.3.2000) 

121. - Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Aksaray Milletvekili Murat Akın'ın içtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/397) (S. Sayısı : 
345'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 22.3.2000) 

122. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 20 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 
ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/107) (S. Sayısı : 381) (Dağıtma tarihi : 
28.3.2000) 

123. - Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle ve 56 Arkadaşının, Erzincan'a Erzincan Üniversitesi 
Adıyla Bir Üniversite Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/297) (S. Sayısı: 382) (Dağıtma tarihi: 28.3.2000) 

124. - Aksaray Milletvekilleri Sadi Somuncuoğlu ve Kürşat Eser'in, Yükseköğretim Kurumlan Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 
ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/376) (S. Sayısı : 390) (Dağıtma tarihi : 
30.3.2000) 

125. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgız Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte 
Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/634) (S. Sayısı : 
386) (Dağıtma tarihi: 4.4.2000) 

126. - Burdur Milletvekili Hasan Macit'in, Yükseköğretim Kurumlan Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/420) (S. Sayısı: 388) (Dağıtma tarihi: 4.4.2000) 

127. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Sağlam ve 13 Arkadaşının, 2547 Sayılı Yükseköğretim 
Kanununa Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma önergesi (2/370) (S. Sayısı: 392) (Dağıtma tarihi: 4.4.2000) 

128. - Aksaray Milletvekili Murat Akın'ın, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/240) (S. Sayısı: 393) (Dağıtma tarihi: 4.4.2000) 

129. - Trabzon Milletvekili Şeref Malkoç ve 18 Arkadaşının, Trabzon İli Merkezinde Gazipaşa, Fatih ve 
Değirmendere Adıyla Üç İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/413) (S. Sayısı: 396) (Dağıtma tarihi: 11.4.2000) 
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130. - Ağrı Milletvekili Nidai Seven ve 73 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 

41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Atınmasına İlişkin Önergesi (2/190) (S. Sayısı: 397) (Dağıtma tarihi: 13.4.2000) 

131. - İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/443) 
(S. Sayısı: 398) (Dağıtma tarihi: 13.4.2000) 

132. - Balıkesir Milletvekili tsmail özgün'ün, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi 
(2/100) (S. Sayısı: 404) (Dağıtma tarihi: 17.4.2000) 

133. - Giresun Milletvekilleri Mustafa Yaman, Burhan Kara, Hasan Akgün, Turhan Alçelik, Rasim 
Zaimoğlu ve 14 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/333) (S. Sayısı : 403) 
(Dağıtma tarihi: 18.4.2000) 

134. X - Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemenin Satış, Hibe, HEK ve Hurda 
Durum ve İşlemlerine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/618) (S. 
Sayısı: 406) (Dağıtma tarihi: 24.4.2000) 

135. X - Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerinin Satış, Hibe, Devir ve Elden Çıkarılması; 
Diğer Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt İçi Alımların Yapılması ve Eğitim Görecek Yabancı Personel 
Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Silahlı Kuvvetler İhtiyaç 
Fazlası Mal ve Hizmetlerinin Satış, Hibe, Devir ve Elden Çıkarılması; Diğer Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt 
İçi Alımların Yapılması ve Eğitim Görecek Yabancı Personel Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine Dair 31.5.1989 Tarihli ve 3567 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/382, 1/258) (S. Sayısı: 407) (Dağıtma tarihi: 24.4.2000) 

136. - Erzurum Milletvekilleri İsmail Köse, Cezmi Polat ve Mücahit Himoğlu'nun, Doğu Anadolu 
Projesi Bölge Kalkınma tdaresi Teşkilâtının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/379) (S. Sayısı : 408) (Dağıtma tarihi : 
24.4.2000) 

137. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 3 arkadaşının, 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı Yükseköğretim 
Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 
Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/105) (S. Sayısı: 409) (Dağıtma tarihi: 24.4.2000) 

138. - Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî 
Savunma Komisyonu Raporu (1/595) (S.Sayısı: 411) (Dağıtma tarihi: 26.4.2000) 

139. - Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/647) (S. Sayısı: 412) (Dağıtma tarihi: 26.4.2000) 

140. - Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Avukatlık Kanununa Bazı 
Maddelerin Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Kütahya Milletvekili Emin Karaa'nın, 1136 Sayılı Avukatlık 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu (1/422,1/411,2/317) (S.Sayısı: 413) (Dağıtma tarihi: 1.5.2000) 

141. X - Özel Karayolu Taşıtlarının Geçici İthaline Dair Gümrük Sözleşmesi Değişikliklerinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/655) (S. Sayısı: 415) (Dağıtma tarihi: 1.5.2000) 

142. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir 
Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/654) (S. Sayısı: 417) (Dağıtma tarihi: 1.5.2000) 

143. - Bursa Milletvekili Burhan Orhan'ın, Beş İlçe ve Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/301) (S. Sayısı: 419) 
(Dağıtma tarihi: 4.5.2000) 

144. - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu ve 21 Arkadaşının, İnegöl Adıyla Bir İl, Alanyurt, 
Cerrah, Kurşunlu, Tahtaköprü ve Yenice Adıyla 5 İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 
nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/357) (S. Sayısı: 420) (Dağıtma 
tarihi: 4.5.2000) 
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8. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
145. - Erzurum Milletvekili Zeki Ertugay ve 8 Arkadaşının, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma 

İdaresi Teşkilâtının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi ve içtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/173) (S. Sayısı: 425) (Dağıtma tarihi: 15.5.2000) 

146. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün, 8.3.1950 Tarih 
ve 5590 Sayılı Kanunun Adı ile Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek ve Dört Geçici Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/344) (S. Sayısı: 424) (Dağıtma tarihi: 23.5.2000) 

147. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Singapur Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde 
Çifte Vergilendirmeyi önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/628) (S. Sayısı: 430) (Dağıtma tarihi: 29.5.2000) 

148. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Devleti Hükümeti Arasında Hava Taşımacılığı 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/648) (S. Sayısı: 431) (Dağıtma tarihi: 29.5.2000) 

149. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava 
Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/649) (S. Sayısı: 432) (Dağıtma tarihi: 29.5.2000) 

150. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçtnbayır'ın, Türk Ceza Kanununun Bazı Maddeleri ile Terörle 
Mücadele Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/295) (S. Sayısı : 436) (Dağıtma tarihi : 
29.5.2000) 

151. - Burdur Milletvekili Hasan Macit'in, 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 94 üncü Maddesinde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınmasına İlişkin Önergesi (2/378) (S. Sayısı: 437) (Dağıtma tarihi: 29.5.2000) ^ 

152. - Devlet Mezarlığı Dışında Defnedilen Bazı Devlet Büyüklerinin Mezarları Hakkında Kanun 
Tasarısı ile Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekilleri Erzu
rum Milletvekili İsmail Köse ve Konya Milletvekili Ömer İzgi ile 7 Arkadaşının, Aynı Mahiyetteki 
Kanun Teklifleri ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/559, 2/250, 2/360) (S. Sayısı: 435) (Dağıtma Tarihi: 
30.5.2000) 

153. - Emniyet Teşkilâtı Kanunu, Polis Yükseköğretim Kanunu ve 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile 
Emniyet Teşkilâtı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 490 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ve İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/497, 1/212) (S. Sayısı: 438) (Dağıtma ta
rihi : 5.6.2000) 

154. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/465) (S. Sayısı: 439) (Dağıtma tarihi 5.6.2000) 

155. - Van Milletvekili Mustafa Bayram'ın, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/430) (S. Sayısı: 440) (Dağıtma tarihi: 5.6.2000) 

156. - Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu'nun, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu (3/443)) (S. Sayısı: 441) (Dağıtma tarihi: 5.6.2000) 

157. - İçel Milletvekili Hidayet Kılınç'ın, Belediyelerin Faiz Borçlarının Affı Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/427) (S. Sayısı : 460) 
(Dağıtma tarihi: 7.6.2000) 

158. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Genel Sekreteri 
Arasında Radyokomünikasyon Meclisi ve Dünya Radyokomünikasyon Konferansı ile Radyokomünikasyon 
Sektörü ile İlgili Diğer Toplantıların Düzenlenmesi, Gerçekleştirilmesi ve Giderlerinin Karşılanmasına İlişkin 
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/661) (S. Sayısı: 454) (Dağıtma tarihi: 8.6.2000) 

159. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Türkmenistan Cumhuriyeti Hükümetleri Arasında Ankara ve Aşka-
bad'da Diplomatik Temsilciliklerin Yerleşimine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/666) (S. Sayısı: 455) (Dağıtma tarihi: 8.6.2000) 
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8. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DIGER İŞLER 
160. X - En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil 

Eylem Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve 
Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/673) (S. Sayısı: 457) (Dağıtma tarihi: 8.6.2000) 

161. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Krallığı Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin ve Eki 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 
İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/672) (S. Sayısı: 456) (Dağıtma tarihi: 12.6.2000) 

162. X - 14 Aralık 1972 Tarihli Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 7 nci ve 26 nci Maddelerine 
Uygun Olarak, Hollanda Krallığı ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında 5 Nisan 1966 Tarihinde Düzenlenen 
Hollanda-Türkiye Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Revizyonunu Amaçlayan ve Hakların Meşruluğunu 
İlgilendiren Ek Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, 
Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/674) (S. Sayısı : 458) (Dağıtma tarihi : 
12.6.2000) 

163. X - 14 Aralık 1972 Tarihli Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 7 nci ve 26 nci Maddeleri 
Uyarınca, 5 Nisan 1966 Tarihli Hollanda Krallığı ile Türkiye Cumhuriyeti Arasındaki Sosyal Güvenlik 
Sözleşmesinin Revizyonunu Amaçlayan Hollanda Krallığı ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/675) (S. Sayısı: 459) (Dağıtma tarihi: 12.6.2000) 

164. - Memleket İçi Düşmana Karşı Silahlı Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Millî Savunma Komisyonları Raporları (1/581) (S. 
Sayısı: 482) (Dağıtma tarihi: 12.6.2000) 

165. -Nevşehir Milletvekilleri Mükremin Taşkın ve İsmail Çevik'in, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 
ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/424) (S. Sayısı : 486) (Dağıtma 
tarihi: 14.6.2000) 

166. - Bolu Milletvekili Mustafa Karslıoğlu'nun, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Kanunu ile 78 ve 
190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 
nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/447) (S. Sayısı: 487) (Dağıtma tarihi 
: 14.6.2000) 

167. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Arasında Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/677) (S. Sayısı: 491) (Dağıtma tarihi: 15.6.2000) 

168. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Hindistan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/671) (S. Sayısı: 489) (Dağıtma tarihi: 19.6.2000) 

169. - İzmir Milletvekilleri Süha Tanık ve Işılay Saygın'ın, İzmir İlinde Uzundere Adı ile Bir İlçe 
Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin Önergesi (2/365) (S. Sayısı: 498) (Dağıtma tarihi: 19.6.2000) 

170. - Amasya Milletvekili Ahmet tyimaya'nın, 24.2.1983 Tarih ve 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar 
Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ile Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan 
ve Bursa Milletvekili Ali Arabacı'nın, Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/433, 
2/500) (S. Sayısı: 493) (Dağıtma tarihi: 21.6.2000) 

171. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Arasındaki Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/676) (S. Sayısı: 490) (Dağıtma tarihi: 22.6.2000) 

172. - Maden Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî 
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/669) (S. Sayısı: 492) (Dağıtma tarihi: 22.6.2000) 

173. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Belbaşı 
Tesisinin Kapanması ve Yeni Bir Sismik Araştırma İstasyonunun Faal Hale Getirilmesi ile İlgili Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi 
ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/667) (S. Sayısı: 497) (Dağıtma tarihi: 22.6.2000) 

174. - Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan ve 41 Arkadaşının, Elbistan Adı ile Bir İl ve Üç İlçe 
Kurulmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/428) (S. Sayısı: 499) (Dağıtma tarihi: 22.6.2000) 
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8. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
175. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Çalışma Örgütü Arasında Uluslararası Çalışma 

Örgütünün Ankara'daki Ofisi İçin Yer Tahsisine ilişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/579) 
(S. Sayısı: 500) (Dağıtma tarihi: 22.6.2000) 

176. - Öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarında Parasız Yatılı veya Burslu 
öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporları (1/685) (S. 
Sayısı: 505) (Dağıtma tarihi: 22.6.2000) 

177. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Hükümetleri Arasında Ankara ve Duşanbe'de 
Diplomatik Temsilciliklerinin Yerleşimine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/683) (S. Sayısı: 512) (Dağıtma tarihi: 27.6.2000) 

178. X - Karadeniz Ekonomik İşbirliği Ülkeleri Hükümetleri Arasında Doğal ve İnsanlardan 
Kaynaklanan Afetlerde Acil Yardım ve Acil Müdahale Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/681) (S. Sayısı: 513) (Dağıtma tarihi: 
27.6.2000) 

179. X - Karadeniz Ekonomik İşbirliği örgütü Ayrıcalıklar ve Bağışıklıklar Ek Protokolünün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/686) (S. Sayısı: 514) (Dağıtma tarihi: 27.6.2000) 

180. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı 
Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin ve Eki Sağlık Bakımı Hakkında Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/687) (S. Sayısı: 515) (Dağıtma tarihi: 27.6.2000) 

181. - Devlet İhale Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (1/564) (S.Sayısı: 522) (Dağıtma tarihi: 28.6.2000) 

182. - Adıyaman Milletvekili Hasari Güler'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Adana Milletvekili Ali Gören'in, İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/423) (S. Sayısı: 443'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

183. - Nevşehir Milletvekili İsmail Çevik'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Adana Milletvekili Ali Gören'in, İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/424) (S. Sayısı: 444'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

184. - Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Bursa Milletvekili Ali Arabacı ve İki Arkadaşının, İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazları 
(3/425) (S. Sayısı: 445'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

185. - Kastamonu Milletvekili M. Hadi Dilekçi'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Adana Milletvekili Ali Gören ve Aksaray Milletvekili Murat Akın'ın, İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazları (3/460) (S. Sayısı: 450'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

186. - Aydın Milletvekili Sema Pişkinsüt'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Adana Milletvekili Ali Gören'in, İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/462) (S. Sayısı : 
452'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

187. - Kır Bekçileri Hakkında Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/711) (S.Sayısı: 521) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

188. - Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı 
ve Bulundurulmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (1/420) (S. Sayısı: 524) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

189. - Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız'ın, Devlet Memurları Kanununa Ek Geçici Maddeler 
Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/314) (S. Sayısı: 525) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

190. - Ankara Milletvekili Ali Işıklar ve 29 Arkadaşının, Kamu Görevlileri Sendikaları Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/423) (S. Sayısı : 526) 
(Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 
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8. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

191. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Venezuela Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Turizm 
Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/665) (S. Sayısı: 528) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

192. X - Avrupa-Kafkasya-Asya Ulaştırma Koridorunun Üzerinde Uluslararası Taşımacılığın 
Geliştirilmesi Hakkında Çok Taraflı Temel Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/668) (S. Sayısı: 529) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

193. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Arasında Deniz Taşımacılığı Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/670) (S. Sayısı: 
530) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

194. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu Arasında Hukukî, Ticari ve Cezaî Konularda Adlî 
Yardımlaşma Sözleşmesinin ve Sözleşmeye İlişkin Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/707) (S. Sayısı: 532) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

195. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti İçişleri 
Bakanlığı ile Yunanistan Cumhuriyeti Kamu Düzeni Bakanlığı Suç ile, Özellikle Terörizm, örgütlü Suçlar, 
Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı ve Yasadışı Göç ile Mücadelede İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/708) (S. Sayısı : 
533) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

196. - Trabzon Milletvekili Nail Çelebi'nin, Kamulaştırma Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/251) (S. Sayısı : 
534) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

197. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/509) (S. Sayısı: 
468'e 1 inci ek) (Dağıtma tarihi: 13.10.2000) 

198. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Nükleer Enerjinin 
Barışçıl Amaçlı Kullanımı İçin İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/688) (S. Sayısı: 535) (Dağıtma tarihi: 16.10.2000) 

199. - İzmir Milletvekilleri Süha Tanık ve Işılay Saygın'ın, İzmir İlinde Karabağlar Adı ile Yeni Bir İlçe 
Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin Önergeleri (2/366) (S.Sayısı: 538) (Dağıtma tarihi: 15.11.2000) 

200. - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ile 22 Ocak 1990 Tarihli 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/427, 1/426) (S. Sayısı : 540) (Dağıtma tarihi : 
17.11.2000) 

201. - Balıkesir Milletvekilleri İlyas Yılmazyıldız'ın, Muhtar ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasının Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/306) (S. Sayısı: 542) (Dağıtma tarihi: 20.11.2000) 

202. - Hakkâri Milletvekili Evliya Parlak ve 2 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınmasına ilişkin Önergesi (2/450) (S. Sayısı: 543) (Dağıtma tarihi: 20.11.2000) 

203. - Çorum Milletvekilleri Melek Denli Karaca ve Vahit Kayırıcfnın, Yükseköğretim Kurumları 
Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 
190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/260) (S.Sayısı : 541) (Dağıtma tarihi : 
21.11.2000) 

204. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna ve Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Ankara ve 
Saraybosna'da Diplomatik Temsilciliklerinin Yerleşimine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/653) (S. Sayısı : 548) (Dağıtma 
tarihi: 24.11.2000) 

205. - Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/748) (S. Sayısı : 551) (Dağıtma tarihi : 
24.11.2000) 

206. X - Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/734) (S. Sayısı : 549) (Dağıtma tarihi: 
27.11.2000) 
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8. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

207. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Moğolistan Arasında Hukukî, Ticarî ve Cezaî Konularda Adlî 
Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/735) (S. Sayısı: 550) (Dağıtma tarihi: 27.11.2000) 

208. - Yozgat Milletvekili tlyas Arslan ve 20 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumlan Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bir 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve içtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınmasına İlişkin Önergesi (2/11) (S. Sayısı: 556) (Dağıtma tarihi: 29.11.2000) 

209. - Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu 
(1/777) (S. Sayısı: 557) (Dağıtma tarihi: 29.11.2000) 

210. X - Azerbaycan Cumhuriyeti, Gürcistan, Türkiye Cumhuriyeti ve Türkmenistan Arasında Hazar 
Geçişli Boru Hattı Projesinin Uygulanmasına İlişkin Hazar Geçişli Boru Hattının Uygulanma İlkeleri 
Hakkındaki Hükümetlerarası Deklarasyonun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/737) (S. Sayısı: 558) (Dağıtma tarihi: 4.12.2000) 

211. X - Birleşmiş Milletler Hazır Barış Gücü Düzenlemeleri Sistemine Katkılar Hakkında Türkiye 
Hükümeti ve Birleşmiş Milletler Arasında Ortak Niyet Beyanının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/761) (S. Sayısı: 559) (Dağıtma tarihi: 4.12.2000) 

212. - Balıkesir Milletvekili İsmail özgün'ün, Yüksekseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin Önergesi (2/429) (S. Sayısı: 560) (Dağıtma tarihi: 5.12.2000) 

213. - Bolu Milletvekili Necmi Hoşver'in, Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli 
Yörelerde İstihdam Yaratılması ve Yatırımların Teşvik Edilmesi ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/444) (S. Sayısı: 561) 
(Dağıtma tarihi: 5.12.2000) 

214. - Çanakkale Milletvekili Nevfel Şahin ve 5 Arkadaşının, Kamuda Çalışan Mühendis, Mimar, Şehir 
ve Bölge Plancısı ve Ekonomistlerin Maaş ve Tazminatlar ile Diğer Sosyal ve Ekonomik Haklarının 
İyileştirilmesine Dar Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin Önergesi (2/470) (S. Sayısı: 562) (Dağıtma tarihi: 5.12.2000) 

215. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Hava 
Taşımacılığı Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/738) (S. Sayısı: 563) (Dağıtma tarihi: 11.12.2000) 

216. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Fas Krallığı Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı 
Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/750) (S. Sayısı: 565) (Dağıtma tarihi: 17.12.2000) 

38 İNCİ BİRLEŞİM 
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