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İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
II. - GELEN KÂĞITLAR 

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 
1. - Karabük Milletvekili Mustafa Eren'in, Karabük Demir-Çelik İşlet

melerinin sorunları ve alınması gereken tedbirlere ve Karabük'ün il oluşu
nun yıldönümüne ilişkin gündemdışı konuşması 

2. - İstanbul Milletvekili Nazif Okumuş'un, Milliyetçi Hareket Partisi 
eski Genel Başkanı Alpaslan Türkeş'in vefatının 4 üncü yıldönümüne iliş
kin gündemdışı konuşması 

3. - İstanbulMilletvekili Hüseyin Kansu'nun, Makedonya krizi ve Bal
kanlardaki son gelişmelere ilişkin gündemdışı konuşması ve Devlet Bakanı 
Hasan Gemici'nin cevabı 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. - Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin (6/1236) esas numaralı sözlü 

sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/342) 
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2. - Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'm, Ankara İline Bağlı Olarak 
Bilimkent Adı ile Bir İlçe Kurulmasına Dair Kanun Teklifinin (2/525), doğ
rudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/343) 127:130 

3. - Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, 5434 Sayılı Emekli 
Sandığı Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tek
lifinin (2/178) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/344) 130:132 

4. - Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün, Ankara İlinde Ümit-
köy Adı ile Bir îlçe Kurulmasına Dair Kanun Teklifinin (2/116) doğrudan 
gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/345) 132:134 

C) ÇEŞİTLİ İŞLER ]26 
1. - Görüşmeleri izlemek üzere Genel Kurulu ziyaret eden HABİTAT 

üyelerine Başkanlıkça "hoş geldiniz" denilmesi. 126 

IV. - ÖNERİLER 114,123,127 
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 114:115 
1. - Devlet Bakanı Recep önal hakkındaki (9/1) esas numaralı Meclis 

soruşturması önergesinin gündemin "özel Gündemde Yer Alacak İşler" kıs
mında yer almasına ve Anayasanın 100 üncü maddesi gereğince soruştur
ma açılıp açılmayacağı hususundaki öngörüşmelerin 3.4.2001 Salı günkü 
birleşimde yapılmasına ilişkin Danışma Kurulu önerisi 114:115 

B) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 115:123,123:126,12 7 
1. - Genel Kurulun çalışma gün ve saatleriyle gündemdeki sıralamanın 

yeniden düzenlenmesine ilişkin DSP, MHP ve ANAP Gruplarının müşterek 
önerisi 115:123,123:126,127 

V. - AÇIKLAMALAR VE SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞ
MALAR 123 

1. - İçel Milletvekili Turhan Güven'in, Erzurum Milletvekili İsmail 
Köse'nin, konuşması sırasında partisine sataşmada bulunması nedeniyle 
konuşması 123 

VI. - GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTUR
MASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 134 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 134:148,232:255 
1. - Konya Milletvekili Veysel Candan ve 57 arkadaşının, bankalar 

yeminli murakıp raporlarını zamanında işleme koymayarak özel bankaların 
içinin boşaltılmasına neden olduğu, kamu bankalarında görev yapan bürok
ratların yargıya gönderilmesini engellediği, Merkez Bankası Başkanı hak
kındaki Başbakanlık Teftiş Kurulu raporunu uygulamadığı ve bankayı 
yabancı bir şirketin denetimine açtığı, para politikasında pasif kalarak 
spekülasyonlara göz yumduğu, bu suretle haksız rantlara yol açtığı ve bu 
eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 inci maddelerine uyduğu 
iddiasıyla Devlet Bakanı Recep Önal hakkında Meclis soruşturması açıl
masına ilişkin önergesi (9/1) 134:148,232:255 
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VII. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYON
LARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. - izmir Milletvekili Rifat Serdaroğlu'nun; İstanbul Milletvekili 
Bülent Akarcalı'nın; Amasya Milletvekili Ahmet İyimaya'nın; Ankara Mil
letvekili Yıldırım Akbulut'un; Şırnak Milletvekili Mehmet Salih Yıldırım'ın; 
Gaziantep Milletvekili Ali Ilıksoy, Konya Milletvekili Ömer İzgi ve Ankara 
Milletvekili Nejat Arseven'in; İstanbul Milletvekili Ziya Aktaş ve 42 Ar
kadaşının; Zonguldak Milletvekili Hasan Gemici'nin ve İzmir Milletvekili 
Işılay Saygm'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) 

2. - Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilâtı Hakkında 189 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/53) 
(S. Sayısı: 433) 

3. - Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Jandarma Teşkilât, 
Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 629 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma, İçişleri ve Plan ve Bütçe 
Komisyonları Raporları (1/759) (S. Sayısı: 572) 

4. - Emniyet Teşkilâtı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 611 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Aynı Mahiyette Kanun Tasarıları 
ve Plan ve Bütçe ve İçişleri Komisyonları Raporları (1/727, 1/660, 1/795) 
(S. Sayısı: 576) 

5. - Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri 
İşletme Başkanlığının Kuruluşu ve Görevleri Hakkında 613 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe Komisyonları 
Raporları (1/752) (S. Sayısı: 577) 

6. - Hâkimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 621 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet Komisyonu Raporu (1/728) 
(S. Sayısı: 591) 

7. - Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Nakdî Tazminat 
ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
624 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Fazilet Partisi Grup Başkan-
vekili Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan ve 7 Arkadaşının; 
Anavatan Partisi Grup Başkanvekilleri Bartın Milletvekili Zeki Çakan, 
Denizli Milletvekili Beyhan Aslan, Eskişehir Milletvekili İ.Yaşar Dedelek 
ile Antalya Milletvekili Cengiz Aydoğan'ın Aynı Mahiyetteki Kanun Tek
lifleri ve İçişleri, Millî Savunma ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları 
(1/757, 2/603, 2/605) (S. Sayısı: 592) 

8. - Başbakanlık Teşkilâtı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 626 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/758) (S. Sayısı: 609) 

9. - Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilât ve Görevleri Hak
kında Kanun, Devlet Memurları Kanunu ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
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Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında 608 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile Gençlik ve Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı 
Gösteren Kişi ve Kuruluşların ödüllendirilmesi, 3289 Sayılı Gençlik ve 
Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 657 
Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Ankara Milletvekili 
Yücel Seçkiner'in Dünya ve Olimpiyat Şampiyonluğu Kazanmış Spor
culara Cumhurbaşkanlığı Onur Madalyası Verilmesi ile Maaş Bağlanması 
ve Avrupa Şampiyonluğu Kazanmış Sporculara Maaş Bağlanması Hakkın
da Kanun Teklifi, Erzurum Milletvekili Mücahit Himoğlu'nun Madalya ve 
Nişanlar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Er
zurum Milletvekili Mücahit Himoğlu'nun Dünya, Olimpiyat ve Avrupa 
Şampiyonluğu Kazanmış Sporculara ve Bunların Ailelerine Aylık Bağlan
ması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Af
yon Milletvekili Gaffar Yakın ve 10 Arkadaşının Avrupa Futbol Kupaların
da Başarılı Olmuş Türk Futbol Kulüplerinin ödüllendirilmesine Dair 
Kanun Teklifi, Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili 
Saffet Arıkan Bedük, Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan, İçel Milletvekili 
Turhan Güven ve 2 Arkadaşının Ülkemizin Tanıtımında Katkısı Olan Genç
lik ve Spor Kulüplerinin Ödüllendirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Mil
lî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe Komisyonları Rapor
ları (1/724, 1/704, 2/68, 2/386,2/387,2/492,2/535) (S. Sayısı: 623) 151 

10. - Şeker Kanunu Tasarısı ile Plan ve Bütçe ve Tarım, Orman ve 
Köyişleri ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 
Komisyonları Raporları (1/798) (S. Sayısı: 636) 151:178 

VIII - SORULAR VE CEVAPLAR 179 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI ] 79:231 
1. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, çıraklık ve halk eğitimi mer

kezlerinde çalışan usta öğreticilere ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı 
Metin Bostancıoğlu'nun cevabı (7/3642) 179:180 

2. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Batuk'un, sendikalı öğretmenlerin 
tayin edildikleri veya açığa alındıkları iddialarına ilişkin sorusu ve Millî 
Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu'nun cevabı (7/3643) 180:184 

3. - Muğla Milletvekili Fikret Uzunhasan'ın,; 
Su Ürünleri Genel Müdürlüğü kurulup kurulmayacağına, 
- Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in; 
Mahkeme kararına rağmen bir Amerikan firması tarafından İznik Gölü 

kenarında kurulan fabrikaya, 
ilişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp'in 

cevabı (7/3656, 3655) 184:189 
4. - Manisa Milletvekili Bülent Arınç'ın, Manisa İlinde yürütülen 

yatırım projelerine ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk'ün 
cevabı (7/3673) 189:191 
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5. - Manisa Milletvekili Bülent Arınç'ın, Manisa İlinde yürütülen 
yatırım projelerine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğ
lu'nun cevabı (7/3685) 

6. - Manisa Milletvekili Bülent Arınç'ın, Manisa İlinde yürütülen 
yatırım projelerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı M. 
Cumhur Ersümer'in cevabı (7/3687) 

7. - Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız'ın, zeytin ve zeytin üreti
cilerinin durumunun iyileştirilmesine yönelik çalışma olup olmadığına iliş
kin Başbakandan sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmet Kenan Tan-
rıkulu'nun cevabı (7/3698) 

8. - Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir'deki Bağ ve 
Bahçe Kültürleri Üretme İstasyonunun kapatılmasına ilişkin sorusu ve 
Tarım ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp'in cevabı (7/3715) 

9. - Diyarbakır Milletvekili Sebgetullah Seydaoğlu'nun, yüksek öğ
renim kurumlarında okutulan Evrim Teorisine ilişkin sorusu ve Millî 
Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu'nun cevabı (7/3729) 

10. - İstanbul Milletvekili Bozkurt Yaşar Öztürk'ün, öğretmenlerin 
yemin metninde yapılan değişikliğe ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı 
Metin Bostancıoğlu'nun cevabı (7/3730) 

11. - Aksaray Milletvekili Ramazan Toprak'ın, meslekî ve teknik eğiti
mi özendirme konusunda çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin sorusu ve 
Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu'nun cevabı (7/3748) 

12. - Bursa Milletvekili Hayati Korkmaz'm, ithalatçı firmaların serbest 
bölgelerde şube açtıklan iddiasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Tunca 
Toskay'ın cevabı (7/3751) 

13. - Van Milletvekili Hüseyin Çelik'in, YÖK tarafından denklik bel
gesi verilen yabancı üniversitelere ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı 
Metin Bostancıoğlu'nun cevabı (7/3755) 

14. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan-Kemaliye 
Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin yurt sorununa ilişkin sorusu ve Millî 
Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu'nun cevabı (7/3758) 

15. - Manisa Milletvekili Rıza Akçalı'nın, 19-21 Şubat arasında T.C. 
Merkez Bankasınca satılan dövize ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet 
Bakanı Kemal Derviş'in cevabı (7/3776) 

16. - Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, Sultanbeyli'de SSK has
tanesi kurulup kurulmayacağına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan'ın cevabı (7/3778) 

17. - Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle'nin, son ekonomik 
krizde T.C. Merkez Bankasından çekilen dövizlere ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Devlet Bakanı Kemal Derviş'in cevabı (7/3806) 

O 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 14.00'te açılarak üç oturum yaptı. 
izmir Milletvekili Kemal Vatan, Makedonya'da meydana gelen son olaylara, 
Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış, çiftçilerimizin Ziraat Bankasına ve tarım kredi 

kooperatiflerine olan borçlarına ve gübre ihtiyaçlarına, 
İzmir Milletvekili Işılay Saygın da, esnafın sorunlarına; 
ilişkin gündemdışı birer konuşma yaptılar. 
Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, (6/1221, 6/1226, 6/1227, 6/1228), 
Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, (6/1229), 
Nevşehir Milletvekili Mükremin Taşkın'ın, (6/1235); 
Esas numaralı sözlü sorularını geri aldıklarına ilişkin önergeleri okundu; sözlü soruların geri 

verildiği açıklandı. 
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer işler" kısmında bulu

nan: 
TBMM içtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifleri ve Anayasa Komis

yonu Raporunun (2/94, 2/232, 2/286, 2/307, 2/310, 2/311, 2/325, 2/442, 2/449) (S. Sayısı: 527) 
görüşmeleri, daha önce geri alman maddelere ilişkin Komisyon raporu henüz hazırlanmadığın
dan, 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilâtı Hakkında 189 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnameye (1/53) (S. Sayısı: 433), 

Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Jandarma Teşkilât, Görev ve Yetkileri Kanunun
da Değişiklik Yapılması Hakkında 629 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye (1/759) (S. Sayısı: 
572) 

Emniyet Teşkilâtı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 611 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnameye (1/727,1/660, 1/795) (S. Sayısı: 576), 

Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığının 
Kuruluşu ve Görevleri Hakkında 613 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye (1/752) (S. Sayısı: 
577), . 

Hâkimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 621 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnameye (1/728 ) (S. Sayısı: 591), 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Nakdî Tazminat ve Aylık Bağlanması Hak
kında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 624 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye (1/757, 
2/603,2/605) (S.Sayısı: 592); 

İlişkin kanun tasarılarının görüşmeleri, komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadık
larından; 

Ertelendi. 
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Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun Tasarısının (1/725, 1/701, 1/731, 
1/627, 1/793, 1/794) (S.Sayısı: 607) görüşmeleri tamamlanarak, kabul edildiği ve kanunlaştığı 
bildirildi. 

Oturum Başkanı TBMM Başkanı Vekili Murat Sökmenoğlu, Türkiye İşveren Sendikaları Kon-
fedarasyonu Başkanının Türkiye Büyük Millet Meclisini hedef alan sözlerini kınadığına ilişkin 
açıklamada bulundu. 

3 Nisan 2001 Salı günü saat 15.00*te toplanmak üzere, birleşime 19.39'da son verildi. 

Murat Sökmenoğlu 
Başkanvekili 

Şadan Şimşek Levent Mıstıkoğlu Yahya Akman 
Edirne Hatay Şanlıurfa 

KâtipÜye Kâtip Üye Kâtip Üye 

— © 
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No.: 111 
II. - GELEN KÂĞITLAR 

3 0 . 3 . 2001 CUMA 
Tasan 

1.- 2001 Malî Yılı Bütçe Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/835) 
(Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.3.2001) 

Rapor 
1. - Şeker Kanunu Tasarısı ile Plan ve Bütçe ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Sanayi, Ticaret, 

Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonları Raporları (1/798) (S. Sayısı: 636) (Dağıt
ma tarihi: 30.3.2001) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, İstanbul'daki otogaz ve benzin istasyonları hakkın

daki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1335) (Başkanlığa geliş tarihi: 
29.3.2001) 

2. - Bursa Milletvekili Teoman Özalp'in, Bursa I. Merhale ve II. Merhale barajlarının ödenek
lerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1336) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 29.3.2001) 

3. - Bursa Milletvekili Teoman Özalp'in, Bursa İlindeki yol ve köprülü kavşak projelerine iliş
kin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1337) (Başkanlığa geliş tarihi: 
29.3.2001) 

4. - Bursa Milletvekili Teoman Özalp'in, Bakanlığın Bursa İlindeki projelerine ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1338) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.3.2001) 

5. - Bursa Milletvekili Teoman Özalp'in, Bakanlığın Bursa İlindeki projelerine ilişkin Devlet 
Bakanından (Fikret Ünlü) sözlü soru önergesi (6/1339) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.3.2001) 

Yazılı Soru önergeleri 
1. - Tokat Milletvekili M. Ergün Dağcıoğlu'nun, sulama birliklerinin bakım-onarım ve elektrik 

borçlanna ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3929) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 29.3.2001) 

2. - Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilen ban
kalarla ilgili kanun tasarısına ilişkin Devlet Bakanından (Kemal Derviş) yazılı soru önergesi 
(7/3930) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.3.2001) 

3. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, D.İ.E. tarafından yapıldığı iddia edilen ankete ilişkin 
Devlet Bakanından (Tunca Toskay) yazılı soru önergesi (7/3931) (Başkanlığa geliş tarihi: 
29.3.2001) 

4. - Konya Milletvekili Hüseyin Ari'nin, Diyarbakırspor-Kombassan Konyaspor maçına ilişkin 
Devlet Bakanından (Fikret Ünlü) yazılı soru önergesi (7/3932) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.3.2001) 

5. - Ankara Milletvekili Cemil Çiçek'in, hükümetlerce çıkarılan tasarruf genelgelerine ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3933) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.3.2001) 

6. - Bursa Milletvekili Teoman Özalp'in, norm kadro uygulamasına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/3934) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.3.2001) 

m 
- 1 0 4 -



T.B.M.M. B : 77 3 . 4 . 2001 O : 1 

No.: 112 

2 . 4 . 2 0 0 1 PAZARTESİ 

Teklifler 
1. - Antalya Milletvekili Nesrin Ünal'ın; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun Teklifi (2/719) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 
28.3.2001) 

2. - İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın; Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi (2/720) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.3.2001) 

3. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun; Tokat İline Bağlı Olarak Gökal Adıyla Bir İlçe Kurul
masına İlişkin Yasa önerisi (2/721) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 28.3.2001) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. - Aksaray Milletvekili Ramazan Toprak'ın, Başbakanlık Takip ve Koordinasyon Kurulunun 

kuruluşuna ilişkin belgelerin verilmeme nedenlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/3935) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.3.2001) 

2. - İstanbul Milletvekili Azmi Ateş'in, D.D.Y.'na ait İstanbul-Zeytinburnu'ndaki binaların 
kiralanmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3936) (Başkanlığa geliş tarihi: 
30.3.2001) 

3. - Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz'ın, Milletvekili maaşları, lojmanlar ve 
makam araçları konusunda alınacak tasarruf önlemlerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanından yazılı soru önergesi (7/3937) (Başkanlığa geliş tarihi: 30..3.2001) 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri 
1. - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Tüm Yargı ve İnfaz Kurumları Çalışanları Sen

dikasına baskı uygulandığı ve yöneticilerinin göz altına alındığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/3399) 

2. - Konya Milletvekili Mehmet Gölhan'ın, Konya-Emirgazi'nin afet nedeniyle gelir kaybı ve 
alt yapı hasarına uğrayan belediyelerle ilgili kararname kapsamına alınmama nedenine ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/3439) 

3. - Gaziantep Milletvekili Nurettin Aktaş'ın, Gaziantep İlinin bazı yatırımların desteklenmesi 
konusundaki 2000/1721 sayılı karar kapsamına alınmamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru öner
gesi (7/3446) 

4. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, 2001 yılında Erzincan İline yapılacak yatırım
lara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (H. Hüsamettin Özkan) yazılı soru önergesi 
(7/3458) 

5. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, 2001 yılında Erzincan İline yapılacak yatırım
lara ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3469) 

6. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, 2001 yılında Karaman'a yapılacak yatırımlara ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/3476) 

7. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, vergi kaçakları konusundaki çalışmalara ilişkin Maliye 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/3485) 
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8. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nm, 2001 yılında Erzincan İline yapılacak yatırım
lara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/3488) 

9. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nm, 2001 yılında Erzincan İline yapılacak yatırım
lara ilişkin Devlet Bakanından (Yüksel Yalova) yazılı soru önergesi (7/3494) 

10. - Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz'm, Başbakanlık arşivlerinin Ermeni mese
lesi için uluslararası araştırmalara açılıp açılamayacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/3500) 

11.- Amasya Milletvekili Ahmet İyimaya'nın, 2000/1721 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3501) 

12. - Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun'un bazı ilçelerinin afet kapsamına 
alınmamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3502) 

o 
No. : 113 

3 . 4 . 2001 SALI 
Rapor 

1, - Karayolu Taşıma Kanunu Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve 
Teknoloji ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonları Raporları (1/638) (S. Sayısı: 
635) (Dağıtma tarihi: 3.4.2001) (GÜNDEME) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Batuk'un, Bakanlık merkez binasının atık sularının çevreyi 

kirlettiği iddiasına ilişkin Çevre Bakanından yazılı soru önergesi (7/3938) (Başkanlığa geliş tarihi: 
2.4.2001) 

2. - Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, Başbakanlık "Arşiv Araştırması Yönetmeliği" nde 
yapılan değişikliklere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3939) (Başkanlığa geliş tarihi: 
2.4.2001) 

3. - Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün, vergi denetmenlerinin özlük haklarına ilişkin 
Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3940) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.4.2001) 

4. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Paris Büyükelçiliğine ilişkin Dışişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/3941) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.4.2001) 

5. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nm, ülkemizde faaliyet gösteren yabancı bankalara 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3942) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.4.2001) 

6. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nm, diabet hastası memurların kullandıkları şeker 
ölçüm çubuğu bedellerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3943) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 2.4.2001) 

Geri Alınan Yazılı Soru Önergesi 
1. - Konya Milletvekili Lütfı Yalman, ilgili yönetmeliğe aykırı olarak okullara yönetici atandığı 

iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesini 3.4.2001 tarihinde geri almıştır. 
(7/3892) 

:© 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

3 Nisan 2001 Sah 
BAŞKAN : Başkanvekili Mehmet Vecdi GÖNÜL 

KÂTİP ÜYELER: Melda BAYER (Ankara), Mehmet BATUK (Kocaeli) 

©-

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 77 nci Birleşimini en iyi 
dileklerimle açıyor, saygılar sunuyorum. 

Toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 

Gündeme geçmeden önce, üç sayın milletvekiline gündemdışı söz vereceğim. 

İlk söz, Karabük İlinin kuruluş yıldönümü nedeniyle söz isteyen, Karabük Milletvekili Sayın 
Mustafa Eren'e aittir. 

Turhan Bey, Mustafa Eren Bey yok mu? 

TURHAN GÜVEN (İçel) - Burada Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Her ne kadar Grup meselesi değilse de... 
TURHAN GÜVEN (İçel) - Memlekette ayar bozuldu ya bir kere, o yüzden saatlerde de bir iki 

dakika oynayabilir!.. Hiçbir şeyin düzeni yok artık. 

BAŞKAN - Sayın Eren, süreniz 5 dakika; buyurun efendim. 
III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 
I. - Karabük Milletvekili Mustafa Eren 'in, Karabük Demir-Çelik İşletmelerinin sorunları ve 

alınması gereken tedbirlere ve Karabük'ün il oluşunun yıldönümüne ilişkin gündemdışı konuşması 
MUSTAFA EREN (Karabük) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Karabük Demir-Çelik İş

letmeleri (Kardemir) ve Karabük İlimizin kuruluş yıldönümü münasebetiyle gündemdışı söz almış 
bulunmaktayım; Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar "sanayileşmek millî hedeflerimizden biri olmalıdır" diyen Ulu Önder 
Atatürk'ün direktifleriyle, ülkemizde ağır sanayi işletmelerinin temeli, 3 Nisan 1937'de, 14 haneli 
bir köy olan Karabük'te atıldı. Hızla büyüyen fabrikayla birlikte, 14 haneli köy de büyüdü. 

Karabük Demir-Çelik Fabrikaları, ürettiğiyle, sattığıyla, sadece Karabük'te yaşayanların aş ve 
iş kapısı olmakla kalmayıp, ülkemizdeki birçok kuruluşun yapılmasına, işçisiyle, teknik elemanıy
la katkıda bulundu. İskenderun Demir-Çelik ve Ereğli Demir-Çelik Fabrikaları, Seydişehir Alümin
yum Tesisleri, onlarca şeker fabrikası ve diğerleri... Karabük Demir-Çelik Fabrikaları "fabrikalar 
yapan fabrika" unvanını aldı. Hakkıydı, hakkı olanı aldı. 

Kardemirle birlikte, Karabük de büyüdü ve gelişti. O da çok şeyler hak etmişti; hak ettiğini is
tiyordu, il olmak istiyordu ve hak ettiği verildi. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Kardemirsiz bir Karabük'ten bahsetmek mümkün değil
dir. Zira, ülkemizde bugün birçok il ve ilçemizin kurtuluş günleri kutlanırken, Kardemirle birlikte 
gelişen, büyüyen Karabük'ün, kuruluş günü kutlanmaktadır. 
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1939 yılından beri verimli ve kârlı çalışarak yurt ekonomisine katkılar sağlayan Demir-Çelik 
İşletmeleri, 1990'lı yılların ortalarında kapatılma tehlikesiyle başbaşa kaldı; ancak, gerek sendika ve 
işçilerimiz gerekse yöre halkı, Kardemirsiz Karabük olamayacağının bilinciyle "kapatmayın, biz iş
leteceğiz" dedi. Halkın bu haklı tepkisine destek olan dönemin hükümeti, Dünya Bankasınca da 
daha sonra örnek bir model olarak gösterilen sistemle, fabrikayı, sembolik bir rakam olarak 1 liraya, 
çalışanına, esnafına ve yöre halkına sattı. Emeği geçenlere müteşekkiriz. 

Devredildiğinde işletme çalışanları, yöre sanayicisi, tüccarı, esnafı, sanatkârı ve yöre halkından 
12 734 ortakla oluşan işletme, hisse senetlerinin 1 Haziran 1998 tarihinden itibaren borsada işlem 
görmeye başlamasından sonra ortak sayısını 44 000'lerin üzerine çıkararak, kayıtlı sermaye tavanı 
100 trilyon TL olan büyük bir halk şirketi durumuna gelmiştir. 

Özelleştirmeden sonra hiç kimse işini kaybetmemiş, fabrika istihdam yaratma fonksiyonunu 
devam ettirmiş, çalışanlarına son beş yıl içinde 248 milyon dolar ödeme yapmıştır. 

Özelleştirildikten sonraki dönemde kamuya yapılan katkı, gayri safî millî hâsılaya sağlanan 
287 milyon dolarlık katkıyla birlikte millî gelire 555 milyon dolarlık katkı sağlanmıştır. 

Kardemir, aynı zamanda dünya piyasalarında rekabet edebilmek için gerekli yatırımlarına 
devam etmiş, bugüne kadar 183 milyon dolarlık yatırım yapılmıştır. 

1998 sonlarına kadar Kardemir başarılı bir performans göstermiş; özellikle sosyal boyutlarıy
la, diğer özelleştirilen KİT'lerden ayrı bir konuma sahip olmuştur. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; ülkemizde demir-çelik sektörü, yıllardır uygulanan yanlış 
politikalardan dolayı sürekli kriz beklentisi içindeydi; fakat, bu kriz, Uzakdoğu Asya ülkelerinde 
başlayan krizle hiç beklenmeyen bir zamanda kendisini hissettirmiştir. Bunun üzerine, Yüksek 
Planlama Kurulunun, krizin etkilerini hafifletmek için çıkardığı, kullanılan elektrik enerji bedelleri 
ve enerji üretiminde kullandıkları doğalgaz bedelinin, 1998 yılı sonuna kadar ertelenmesiyle ilgili 
karar, sadece hurdadan üretim yapan 15 ark ocaklı işletmeyi kapsamış, yassı mamul ithalatına fon 
koyularak yapılan fiyat düzenlemesiyle başka işletmede korunmuşken, ülkemizin en önemli iki 
sanayi kuruluşu İsdemir ve Kardemir bu önlemlerin dışında bırakılmıştır. Bu uygulama da halen 
devam etmektedir. 

Yurtiçi fiyatların büyük oranda ve süratle gerilemesine neden olan, sınırsız ve denetimsiz yur
da giren hurda ve kütük, yanlış politikalar sonucu ortaya çıkan haksız rekabet, ihraç kaydıyla 
yapılan ithalatın denetlenememesi, Kardemir gibi entegre tesisleri olumsuz yönde etkilemiştir. 

Ekonomik krizde bütün dünyada demir-çelik sektörü korunurken, Avrupa ülkeleri ve Amerika 
Birleşik Devletleri bu konuda çok ciddî tedbirler alırken, maalesef, bizim hükümetlerimiz bu 
konuya duyarsız kalmışlar; hele hele, özelleştirmede örnek bir model teşkil eden, Safranbolu, Ef
lani, Yenice, Eskipazar, Ovacuma ve Ovacık İlçelerinden oluşan bölgeyi ayakta tutan, bir halk şir
keti olan Kardemir'in sorunlarına duyarsız kalmışlardır. 

İş işten geçmiş değildir, olumsuz etkileri ortadan kaldıracak tedbirler bir an önce alınmalıdır. 
Bundan dolayıdır ki, 1998 yılı ocak ayında kurulan ve Sayın Başbakanımız tarafından etkin bir 
şekilde çalıştırılacağı kamuoyuna söylenen, ancak, 8 Şubat 1998'de yürürlüğe girmeden kaldırılan 
ihtisas gümrükleri sorunu mutlaka aşılmalıdır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Eren, lütfen toparlayınız... 

Buyurun efendim. 

- 1 0 8 -



T.B.M.M. B : 77 3 . 4 . 2001 O : 1 

MUSTAFA EREN (Devamla) - Bugün, Kardemir hak etmediği bir muameleyle karşı karşıya 
bırakılmıştır. Arkocaklı tesislere sağlanan elektrik borcu ertelemeleri gibi imkânlar, yine arkocaklı 
çelik üreticilerine sağlanan 100 trilyonluk Eximbank kredi imkânlarından Kardemir de yararlan-
dırılmalıdır. 

Atatürk'ün ilke ve inkılaplarına, eserlerine sahip çıkmak sözde değil icraatta olmalıdır. 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bir kentin doğuşuna sebep olan, demir-çelik fabrikalarının 

kuruluşunda ve yaşamasında emeği geçen, Demir-Çelikle birlikte büyüyerek, bugün ülkemizin 78 
inci ili olan Karabükümüze hizmet eden ve bugün hayatta olmayanlara Cenabı Allah'tan rahmet, bu 
güzel kent ve bu cennet vatan için çalışan herkese sağlık, mutluluk diliyorum. Karabükspora ve bu 
akşam şampiyonlar liginde mücadele edecek Avrupa fatihi Galatasaraya başarılar diler, siz değerli 
arkadaşlarıma saygılar sunarım. (DYP ve FP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Eren. 

Sayın milletvekilleri, gündemdışı sözlere devam edeceğiz. Yalnız, lütfen, yerlerimize oturalım 
ve sükûneti muhafaza edelim efendim. 

Gündemdışı ikinci söz, Milliyetçi Hareket Partisi eski Genel Başkanı merhum Alpaslan Tür-
keş'in vefatının 4 üncü yıldönümü nedeniyle söz isteyen İstanbul Milletvekili Sayın Nazif Okumuş'a 
aittir. 

Buyurun Sayın Okumuş. (MHP sıralarından alkışlar) 

Süreniz 5 dakika efendim. 

2. - İstanbul Milletvekili Nazif Okumuş 'un, Milliyetçi Hareket Partisi eski Genel Başkanı 
Alpaslan Türkeş 'in vefatının 4 üncü yıldönümüne ilişkin gündemdışı konuşması 

NAZİF OKUMUŞ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tarihe mal olmuş şah
siyetleri anarken, hamasi övgü yarışının, ne övülene ne de övene bir yararı dokunmadığını hepimiz 
biliyoruz. Dolayısıyla, bugün, merhum Alparslan Türkeş'in, yeni bir ölüm yıldönümünde anarken, 
hem kendi adıma ve temsil edebildiğim kadarıyla onu sevenler adına, geçen yılki konuşmamdan 
biraz daha farklı olarak, hangi yönünü bugün için örneklemek gerektiğini ve bu gerek üzerinden 
hareket ederek, Sayın Türkeş'in hangi tarafını tekrar günümüzde hatırlamamız gerektiğini sizlerle 
paylaşmak istiyorum. 

Kanaatimce, bugün, merhum Alparslan Türkeş'in bize acil bir yarar sağlayabilecek yönü, hiç
bir zaman günübirlik siyasete tenezzül etmemiş olmasıdır. Eğer soğukkanlı ve dürüst bir değerlen
dirme yapabilirsek, bu farkın evrensel bir doğru olduğunda uzlaşırız. İster Türkeş'in fikrî ve siyasî 
çizgisinin tam üstünde olalım ister yakınında olalım ister tam karşısında olalım, her durumda, dev
let adamının, günübirlik hesapların üstüne çıkabilmesi gerektiğini, merhum Türkeş'in de bu özelliği 
örneklemiş bulunduğunu teslim ederiz. 

Gerçekten de merhum Türkeş, siyasî ve fikrî hayatın hiçbir döneminde günlük politikaların 
adamı olmamıştır. Onunla aynı dönemlerde devlet hayatında sorumluluk almış bulunan şahsiyet
lerin bu gerçeğe tanık olduğunu biliyoruz. Nitekim, vaktiyle, Türkeş'in muarızı olan siyasetçilerin 
bile, günlük şartların politik gerilimleri geride kaldıktan sonra, bu özelliğini vurguladığını biliyoruz. 

İnsafla bakabilirsek, merhum Türkeş'in bir siyasî parti lideri olarak hiçbir zaman popülist poli
tika yapmadığını görürüz. Siyasî ömrünün birkaç yıllık dilimi hariç, sürekli muhalefet konumunda 
bulunduğu halde, Türkeş'in, bir kere olsun, halka, bol keseden imkân vaat ettiği vaki değildir. 
Hemen hemen bütün rakiplerinin sürekli yaptıklarını Türkeş, bir defa bile yapmamıştır. Hiçbir 
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zaman şipşakçı kurtuluş reçeteleri dağıtmamış, şu veya bu sosyal kesime şirin görünmek için hayal 
tacirliğine tevessül etmemiş, daima dengeli bir söylem ve tutum içinde olmuştur. O kadar ki, zaman 
zaman kendi mesai arkadaşları bile, Türkeş'i anlamakta güçlük çekmişlerdir. Onun, gündelik hesap
lara mahkûm davranmama kararlılığının, bazen, partisine oy kaybettirdiği, hatta, Meclis dışında 
kalmak gibi sonuçların doğmasında etkili olduğu bile düşünülmüştür. 

Bu yönde bir örnek olarak, sadece, Türkiye'deki bir azınlığın dinî liderine yaptığı ziyareti hatır
latmamın yeterli olacağına inanıyorum. Merhum Türkeş'in milliyetçi ve muhafazakâr bir siyasetçi 
sıfatıyla bu ziyareti yaptığı günlerde, rakiplerinin, kendisine birtakım yakıştırmalarla suçlayacak
larını ve karalamaya çalışacaklarını bile bile, sırf ülkenin stratejik şartlarının gerektirdiğine inandığı 
için, böyle bir diyalogu örneklediğini biliyoruz. Merhum Türkeş, bu ziyaret dolayısıyla vaktiyle 
kendisini suçlayan ve tabanında gedik açmaya çalışan rakiplerinin, bir zaman sonra aynı diyalog 
arayışına girdiklerini görünce, ne oldu, niye böyle yaptınız demeye bile tenezzül etmeyecek kadar 
yüce gönüllü davranmıştır. 

Aslında, herkes siyasette günübirlik davranmanın basitliğini kabul eder. Doğrusu, her parti ve 
her lider, geleceği düşünerek hareket ettiğini, politikalarını buna göre belirlediğini öne sürer. Belki, 
böyle davrandığına samimiyetle de inanmaktadır; çünkü, o geleceği ile kendisinin ve partisinin 
geleceğini özdeş görebilir, üstelik, bunu inanarak da yapabilir; ancak, söylenen ile gerçekleşen, 
sanılan ile hakikatte var olan, çok nadiren örtüşmektedir. 

Oysa, siyasî hayat, partileri ve liderleri sık sık, bu açıdan teste tabi tutar. Hele, Türkiye gibi, 
temel uygarlık sorunlarını aşamamış ülkelerde, bu imtihan, neredeyse aralıksız olarak yaşanır. 
Siyasî partiler ve liderler, günübirlik hesapları, uzun vadeli hesaplara tercih ediyorlar mı etmiyorlar 
mı... Bu sınav, sürekli tekrarlanır. Siyasî partiler ve liderler, kendi hesapları ile ülkenin çıkarları 
arasında tercih yapma durumunda kaldıkları zaman, toplumu, kendilerinin önüne koyuyorlar mı 
koymuyorlar mı... Bu test, bizde hiçbir zaman eksik olmaz. 

Açıkçası, Türk toplumu da, bu sınav süresince günübirlik kararlar vermez. Belki, bazen 
günübirlik siyasetçilere günübirlik payeler, bağışlar, onları öne çıkarabilir; ama, gönlündeki ebe
diyet tahtına oturtacağı devlet adamlarını, Türk toplumu çok özenle seçer. Bu seçimi, zaman için
de, sağduyusuyla ve mutlak isabetle yapar. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Okumuş, lütfen toparlayınız. 

NAZİF OKUMUŞ (Devamla) - Dolayısıyla, millet, cambazlık yapan kişiyi seyredenken eğ
lenir, hatta, onu alkışlayabilir; ama, kutsal bir emanet bırakacaksa, onu teslim edeceği kişiyi, çok 
parlak taklalar atmakla tanınmış olanlarından seçmez. Türk Milletinin en kutsal emaneti gönlüdür 
ve onu, ancak, ciddî sınavlardan sonra, güvenilir bulduğu kişiye verir. 

Bir lider, kendi mevkiinin ve partisinin hesapları ile ülkenin çıkarları çeliştiği zaman, oy ve 
itibar kaybetmeyi göze alabiliyor mu; hatta, gerekirse, kötü adam yerine konulmayı bile içerisine 
sindirebiliyor mu... İşte, Merhum Türkeş'in, kısır güncel hesapları aşan siyaset ve devlet adamlığını, 
bugünün şartlarında bir kere daha gözümüzün önüne getirmeye çalışırsak, inanıyorum ki, ken
dimize iyilik ederiz. Bugün, siyasî hayatımız için acil bir tıbbî müdahale kadar zorunlu olan tavır, 
kısa günün kârına yönelik davranış ve söylemlerden kaçınmaktır. Temenni ederiz ki, Merhum Tür
keş'in aziz hatırası, bize böyle bir yönde ilham versin. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Okumuş. 

Biz de, Sayın Türkeş'i rahmetle anıyoruz. 

Gündemdışı son söz, Makedonya krizi ve Balkanlardaki son gelişmeler konusunda söz isteyen, 
İstanbul Milletvekili Sayın Hüseyin Kansu'ya aittir. 

Buyurun Sayın Kansu. (FP sıralarından alkışlar) 

Süreniz 5 dakika efendim. 

3. - istanbul Milletvekili Hüseyin Kansu'nun, Makedonya krizi ve Balkanlardaki son 
gelişmelere ilişkin gündemdışı konuşması ve Devlet Bakanı Hasan Gemici 'nin cevabı 

HÜSEYÎN KANSU (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; son günlerde, Makedon
ya'da yaşanan olaylar ve Balkanlardaki gelişmeler üzerine, gündemdışı söz almış bulunuyorum; 
Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. 

Avrasya'nın tam kalbinde yer alan stratejik konumuyla Balkanlar, tarih boyu, bir dünya gücü 
olma mücadelesine giren çeşitli imparatorluk ve devletler ile medeniyet ve kültürlerin karşı karşıya 
geldikleri bir mekân olagelmiştir. Bu durum ve dağlık coğrafî koşulların etkisi, bölgenin bugünkü 
çok etnisiteli, çok dinli, çok kültürlü siyasî ve demografik yapısını da açıklar. Nitekim, Doğu ve Batı 
Roma İmparatorluklarını birbirinden ayıran sınır, bugünkü Bosna-Hersek sınırları içerisinden geç
miştir. Dolayısıyla, bu tarihten sonra, bölge, Hıristiyanlığın iki büyük mezhebinin Katoliklik ve Or
todoksluğun mücadelesine sahne olmuştur, özellikle Osmanlı egemenliğiyle, bölge, iki büyük din 
ve kültürün, Hıristiyanlık ve İslamiyetin de karşı karşıya geldiği bir mekân olmuştur. 

Bir yerel coğrafya terimi olarak, sık ormanlarla kaplı sıradağ manasına gelen "balkan" 
kelimesinin, politika terminolojisine binbir parçaya bölünme anlamında "balkanlaşma" olarak geç
mesinin ve dolayısıyla, bölgedeki bugünkü çalkantıların ardında böyle bir tarihî ve coğrafî gerçek 
yatmaktadır. Bu tarihî ve coğrafî koşullarda, birbirleriyle yeterince temasa geçemeyen, ilişki kura
mayan bölge halklarının, ulus-devletleşme süreci de çok gecikmiştir. Bugünkü çalkantıların, bu 
süreci tamamlamaya dönük yönünü de hatırda tutmak gerekir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; tarihî ve stratejik önemini kısaca, böylece vurgulayagel-
diğimiz Balkanlarda yaşanan her gelişme, Türkiye'yi çok yakından ilgilendirmekte ve doğrudan et
kilemektedir. En basitinden, Balkanlarda yaşanan her dramatik olay, burada yaşayan Türk ve Müs
lüman akraba toplulukları Türkiye'ye göçe zorlamakta, bu da, bölgedeki siyasî ve demografik den
geleri altüst etmektedir. ' 

1878 Berlin Kongresinden bu yana yaşanan Balkan Savaşları, Birinci ve İkinci Dünya Savaş
ları, soğuk savaş ve sonrasındaki Bosna-Hersek Savaşı, Kosova'daki ve son olarak Makedonya'daki 
çatışmalar, daima bölgedeki Müslüman halkın aleyhine işlemiş, bu insanların da yüzü, daima 
Anadolu'ya dönük olagelmiştir. Bütün bunları, Balkanlardaki Osmanlı bakiyesini tasfiyeye yönelik 
olaylar olarak değerlendirmek gerekir. 

1912-1913 Balkan Savaşları sırasında, kayıtları tutulamayan yüzbinlerce Müslüman Türk ve 
akraba topluluklar, Sancak, Kosova, Doğu Makedonya ve Batı Trakya'dan Türkiye'ye göç etmiştir. 
Bugün, Makedonya'da yaşanan silahlı çatışmaların ardında, o günlerde, Doğu Makedonya'da ol
duğu gibi, Batı Makedonya'nın da Müslüman nüfustan arındırılma niyet ve girişimlerini görmek 
gerekir; çünkü, Makedonya'daki sorunun en can alıcı noktasını nüfus dengeleri oluşturmaktadır. 
Makedonya'da, on yıldır, uluslararası gözlemcilerin izleyebileceği bir düzeyde nüfus sayımı 
yapılamamıştır; 1991 ve 1994'te yapılan nüfus sayımlarını, Arnavutlar protesto etmiştir. Müslüman-
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lar arasındaki doğum oranının yüksekliği de, yönetimi tedirgin etmektedir. Nisan ayı içerisinde, 
AGÎT gözetiminde yapılması planlanan Makedonya'daki nüfus sayımı öncesinde, bu çatışmalar 
düşündürücüdür. 

Makedonya'daki Arnavutlar, ayrıca, kurucu millet olma, adil bir seçim sistemi ve anadillerin
de yükseköğretim hakkı, askerî ve sivil bürokraside nüfusları oranında görev alabilmeleri gibi çeşit
li demokratik haklarının verilmesini talep etmektedirler. Avrupa Birliği gibi, çeşitli uluslararası 
kuruluşların da telkinleriyle, Makedon yönetiminin diyalog yoluyla çözüme yanaşma meyli, böl
genin huzur ve istikrarı açısından sevindirici bir gelişmedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; cumhuriyetimizin ilanından bu yana Balkanlardan 
Anadolu'ya yaşanan göçlerde ise, resmî rakamlara göre, toplam 504 434 göçmen Türkiye'ye gelmiş
tir. Bu rakama, Mayıs ve Ağustos 1989 arası yaklaşık 400 000 Türkün Bulgaristan'dan Türkiye'ye 
geçmesi -ki, bu göç, İkinci Dünya Savaşından bu tarihe kadar Avrupa'da yaşanan en büyük göç 
hareketidir- dahil değildir. Bu rakamlar açıkça göstermektedir ki, Türkiye, Balkanlarda yaşanan en 
ufak bir gelişmeye kulaklarını tıkayamaz, gözlerini kapayamaz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Lütfen toparlayınız. 

Buyurun efendim. 
HÜSEYİN KANSU (Devamla) - Türkiye'nin menfaatları ve savunma öncelikleri de böyle bir 

ilgisizliğe asla müsaade etmez. 
Soğuk savaş sonrası dönemde, Balkanlardaki ülkemiz çıkarlarının tehdidine yönelik en önem

li gelişme, bölgede, her olayda kendini hissettiren Yunan-Sırp eksenidir. Bu eksen, Makedonya ve 
Bulgaristan üzerinden Türkiye'yi çevrelemeye yönelik girişimleri her geçen gün artırmaktadır. Şu 
sıralar, Makedonya'da patlak veren silahlı çatışmalar da dahil, Balkanlardaki birçok meselenin ar
dında, Kosova'nın resmî siyasî statüsünün henüz belirlenmemiş olmasının payı da büyüktür. Kosova 
halkının büyük bir ekseriyetini teşkil eden Arnavutlar, Kosova'nın tam bağımsızlığını talep ederken, 
Batı, bu bağımsızlığa taraftar gözükmemekte, Kosova'nın gevşek bir şekilde Sırbistan'a bağlı kal
masını arzu etmektedir. Bu statünün ne şekilde belirleneceği, Arnavutluk- Kosova, Makedonya-
Karadağ, Yunanistan ve Sırbistan sınırları içerisinde yaşayan 7 milyonluk Arnavut nüfusu çok 
yakından ilgilendirmektedir. Bölgede dağınık bir şekilde yaşayan bu nüfus da, sonuçta Balkan 
denklemini etkilemektedir. Ülkemizin hiç arzu etmediği şeyin, bu denklemin bozulması, Balkanlar
da yeni karışıklıkların çıkması olsa gerektir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Kansu, son cümleniz için mikrofonu açıyorum, konuşmanızı lütfen tamam
layınız. 

HÜSEYİN KANSU (Devamla) - Türkiye, bölgede çıkması muhtemel bu tip karışıklıkları ön
lemek için, uluslararası platformlarda her türlü girişimlerde bulunmalıdır, Balkan zirvesi ve Güney
doğu Avrupa İstikrar Paktı, bu alanda en önemli platformlardır. 

Bu düşüncelerle, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (FP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kansu. 
Devlet Bakanımız Hasan Gemici cevap verecekler. 
Buyurun efendim. 
Süreniz 20 dakika. 
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DEVLET BAKANI HASAN GEMİCİ (Zonguldak) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, is
tanbul Milletvekili Sayın Hüseyin Kansu'nun, Makedonya sorunlarıyla ilgili yapmış olduğu gün-
demdışı konuşmaya cevap vermek üzere, söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Türkiye, sorunun başlangıcından itibaren Makedonya'nın istikrarını, toprak bütünlüğünü, 
egemenliğini ve uluslararası anlaşmalarla belirlenmiş sınırlarını tehdit eder nitelikte ortaya çıkan. 
olayların bir an önce sona erdirilmesi ve sorunun ivedilikle çözüme kavuşturulması için etkin şekil
de gayret sarf etmiş, girişimler yapmış, uluslararası toplumun aynı yöndeki çabalarını kuvvetle des
teklemiş ve bu yolda yapıcı katkılarda bulunmuştur. Bu çerçevede, Sayın Cumhurbaşkanımız, olay
ların başlangıcından itibaren Makedon karşıtı ile muhtelif telefon görüşmeleri yapmış, Dışişleri 
Bakanımız Sayın Cem, sorunun ciddî boyutlara ulaşabileceğini, 7 Şubat tarihinde NATO Bakanlar 
Konseyinde dikkate getirmiştir. 

16-18 Mart tarihlerinde Türkiye'ye gelen Makedonya Dışişleri Bakanı Sayın Kerim ile görüşül
müş, NATO çerçevesindeki çabalara katılınmış, Kosova-Türk Tabur Görev Komutanlığı, Makedon-
ya-Kosova sınırında 35 kilometre uzunluğunda dağlık ve mayınlı bölgede sınır kontrollerine baş
lamıştır. 

Sayın Başbakanımız Bülent Ecevit, 23 Mart günü, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Sayın 
Bush dahil, konuyla ilgili devlet ve hükümet başkanlarına ve uluslararası kuruluşların üst düzey yet
kililerine mektuplar göndermişlerdir. 

Son olaylardan Makedonya'nın değişik bölgelerinde yaşayan soydaşlarımız da olumsuz et
kilenmekte ve gelişmelerden kaygı duymaktadırlar. 

Soydaşlarımızdan bir kısmı, olaylar yatışıncaya kadar kendilerini güven ve huzur ortamı 
içerisinde hissedecekleri ülkemizde bulunan akrabalarının yanma geçici olarak gelmiş bulunmak
tadırlar. 

Makedonya'nın yaşamakta olduğu bu zor günlerde, bu ülkede yaşayan soydaşlarımızın sıkıntı 
ve endişelerinin bilincinde olan Türkiye, 20 Mart günü soydaşlarımızın yoğun olarak yaşadıkları 
Gostivar Kentine Üsküp Büyükelçisini göndererek, Türkiye'nin, soydaşlarının yanında olduğunu 
göstermiştir. 

Sorunun bugün için, bu ülkede yaşayan Arnavut azınlığın haklarının artırılmasıyla aşılabilecek 
siyasî bir konu haline getirildiği görülmektedir. 

Makedon Hükümetinin bu çerçevede, anayasa değişikliği de dahil, birtakım düzenlemeleri 
hayata geçirmesi kuvvetle muhtemeldir. 

Bu bağlamda, Makedonya'da yaşayan soydaşlarımızın da, başlatılacak bu yeni sürece katılarak 
sorunlarını, hayatî çıkar ve beklentilerini dile getirmeleri, ayrıca hakve statülerini yeni yasal düzen
lemede tescil ettirmeleri konusunda ülkemiz her türlü desteği verecektir. 

Aşırı unsurların silahlı eylemleriyle ortaya çıkan son olaylardan, Makedonya'nın değişik böl
gelerinde yaşayan soydaşlarımız da olumsuz yönde etkilenmekte ve gelişmelerden kaygı duymak
tadırlar. 

Soydaşlarımızdan bir kısmı, olaylar yatışıncaya kadar, kendilerini güven ve huzur ortamı 
içerisinde hissedecekleri ülkemizde bulunan akrabalarının yanına geçici olarak gelmiş bulunmak
tadırlar. 

Emniyet Genel Müdürlüğü Yabancılar Hudut İltica Dairesi İltica-Göç-Vatandaşlık 
Şubesinden alınan rakamlara göre, 2 Nisan 2001 günü saat 08.00 itibariyle, 1 Mart 2001 tarihinden 
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bu yana 10 845 Makedon vatandaşı ülkemize giriş, 6 901 Makedon vatandaş ise ülkemizden çıkış 
yapmıştır. Bu durumda, ülkemizde kalanların sayısı 3 944'e düşmüştür. 

Makedonya'daki gelişmeler hükümetimizce dikkatle izlenmektedir. Makedonya'da barış ve 
huzurun kısa sürede sağlanması dileklerimle Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (DSP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Bakanımıza teşekkür ediyoruz, 

Sayın milletvekilleri, gündeme geçiyoruz. 

Sözlü sorunun geri alınmasına dair bir önerge vardır; okutuyorum: 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. - Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin (6/1236) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına 

ilişkin önergesi (4/342) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 538 inci sırasında yer alan (6/1236) esas numaralı sözlü 
soru önergemi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Akif Gülle 

Amasya 
BAŞKAN - Sözlü soru önergesi geri verilmiştir. 
Danışma Kurulunun bir önerisi vardır; okutup, oylarınıza sunacağım. 

IV. - ÖNERİLER 
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 

1. - Devlet Bakanı Recep Önal hakkındaki (9/1) esas numaralı Meclis soruşturması öner
gesinin gündemin "özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmında yer almasına ve Anayasanın 100 
üncü maddesi gereğince soruşturma açılıp açılmayacağı hususundaki öngörüşmelerin 3.4.2001 
Salı günkü birleşimde yapılmasına ilişkin Danışma Kurulu önerisi 

Danışma Kurulu önerisi 
19.3.2001 tarihinde dağıtılan ve 20.3.2001 tarihli 71 inci Birleşimde okunmuş bulunan Devlet 

Bakanı Recep Önal hakkındaki (9/1) esas numaralı Meclis soruşturması önergesinin gündemin 
"özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmında yer almasının ve Anayasanın 100 üncü maddesi 
gereğince soruşturma açılıp açılmayacağı hususundaki görüşmelerin 3.4.2001 Salı günkü birleşim
de yapılmasının Genel Kurulun onayına sunulması Danışma Kurulunca uygun görülmüştür. 

M. Vecdi Gönül 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı Vekili 
Aydın Tümen İsmail Köse 

DSP Grubu Başkanvekili MHP Grubu Başkanvekili 
Bülent Arınç Zeki Çakan 

FP Grubu Başkanvekili ANAP Grubu Başkanvekili 
Turhan Güven 

DYP Grubu Başkanvekili 
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BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, elektrik kesilmesi sebebiyle okunma sırasında acaba anlaşıl
dı mı anlaşılmadı mı? Anlaşıldı. 

RASİM ZAİMOĞLU (Giresun) - Elektriği Sayın Derviş mi kesiyor?!. 
TURHAN GÜVEN (İçel) - Sayın Başkan, elektriğe zam mı geliyor?!. 

BAŞKAN - Sayın Veysel Candan'ın, Sayın Devlet Bakanı Recep Önal hakkında verdiği soruş
turma önergesinin bugün görüşülmesi konusunda Danışma Kurulunda ittifak hâsıl olmuştur; onu 
oylarınıza sunacağım. 

Yalnız, daha evvel görüş bildirmek isteyen var mı efendim? Olmadığı anlaşıldı. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

B) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 

1. - Genel Kurulun çalışma gün ve saatleriyle gündemdeki sıralamanın yeniden düzenlenme
sine ilişkin DSP, MHP ve ANAP gruplarının müşterek önerisi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Danışma Kurulunun 3 Nisan 2001 Salı günü yaptığı toplantıda, siyasî parti grupları arasında 
oybirliği sağlanamadığından, gruplarımızın ekteki müşterek önerilerinin Genel Kurulun onayına 
sunulmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Aydın Tümen İsmail Köse 

DSP Grup Başkanvekili MHP Grup Başkanvekili 
Zeki Çakan 

ANAP Grup Başkanvekili 
BAŞKAN - Efendim, şöyle yapacağız: Maddeleri, önce okutacağım, sonra işleme alacağım. 
Bu, bir grup önerisi oluyor; Danışma Kurulu ittifak sağlayamamıştır. 
önce önerileri okutuyorum: 
öneriler: 

1. Gündemin "Kanun Tasan ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 261 
inci sırasında bulunan 636 sıra sayılı kanun tasarısının bu kısmın 10 uncu sırasına, 12 nci sırasında 
bulunan 407 sıra sayılı kanun tasarısının 11 inci sırasına, 11 inci sırasında bulunan 406 sıra sayılı 
kanun tasarısının 12 nci sırasına, 15 inci sırasında bulunan 438 sıra sayılı kanun tasarısının 13 ün
cü sırasına alınması önerilmiştir. 

2. Genel Kurulun 3 Nisan 2001 Salı günkü birleşiminde, Devlet Bakanı Recep Önal hakkın
daki (9/1) esas numaralı Meclis soruşturması önergesinin görüşmelerinin tamamlanmasından son
ra, sözlü sorular ile diğer denetim konularının görüşülmeyerek kanun tasarı ve tekliflerinin görüşül
mesi; Genel Kurulun 3 Nisan 2001 Salı günü 15.00-20.00,4 Nisan 2001 Çarşamba ve 5 Nisan 2001 
Perşembe günleri 14.00-20.00 saatleri arasında çalışması; 6 Nisan 2001 Cuma günü de 14.00-20.00 
saatleri arasında çalışması ve bu toplantıda da kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesi; 4 Nisan 
2001 Çarşamba günü sözlü soruların görüşülmemesi ve bu birleşimde gündemin 11 inci sırasına 
kadar olan işlerin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışma süresinin uzatılması, 5 nisan 2001 
Perşembe günü gündemin 12 nci sırasına kadar olan işlerin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar 
çalışma süresinin uzatılması önerilmiştir. 
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BAŞKAN - Aleyhte olmak üzere, İçel Milletvekili Sayın Turhan Güven; buyurun. (DYP 
sıralarından alkışlar) 

Süreniz 10 dakikadır. 

TURHAN GÜVEN (İçel) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; hepinize sevgi ve 
saygılar sunuyorum. 

Artık alıştı Meclis; Danışma Kurulu, bazen, haftanın beş gününde de toplantıya çağrılabilir ve 
gündem her dakika değişebilir. Tabiî, gündemi değiştirmek iktidar partilerinin hakkıdır, hükümetin 
hakkıdır. Acaba, hükümetin hakkıdır derken, Meclisin mi, hükümetin mi hakkıdır; o noktaya par
mak basmak lazım, altını çizmek lazım. Gündemi değiştirmek, ehemmi mühimme tercih etmek 
hükümetin değil, bence, Meclisin hakkı olması lazım; ama, bir süreden beri, ne hikmetse, Yüce 
Meclis gözardı edilmek suretiyle, her gün, gündeme yeni yeni bir şeyler getiriliyor ve tabiî, muhale
fet olarak da biz, bu getirilişlere, hukukî deyimiyle ve İçtüzüğün bize verdiği hakla, karşı koymaya 
çalışıyoruz; ama, işin 348'le ölçülmesi anında da bir sonuç almak mümkün olmuyor. Ancak, sonun
da da, 348'den az olmasına rağmen, 183 haklı çıkıyor, 348 haksız çıkıyor; olay bu. 

Şimdi, bakınız, Yüce Mecliste, tahminen bundan birbuçuk ay evvel, yine Danışma Kurulunda 
biz oturduk, 5 partinin değerli grup başkanvekilleriyle birlikte bir karara vardık -İçtüzük de o gün
lerde değişmişti- dedik ki, temel kanun olarak sizler neyi getirmek istiyorsunuz, şunları bir gün
deme getirin, size yardımcı olalım. Değerli milletvekilleri, bize, o gün için, koalisyon ortaklan, grup 
başkanvekilleri, en başta iki kanun tasarısı getirdiler; biri, Hayvanları Koruma Kanununu tasarısıdır, 
biri de, Türkiye'nin hukuk sistemini yeniden dizayn edecek olan bir tasarı, Avukatlık Kanunu 
Tasarısıdır. Katıldık; dedik ki: "Getirin, bir an evvel Meclisin gündeminden bunları çıkaralım; yıl
lardan beri bir beklentisi olan bu kanunları, Meclis gündemi artık bıraksın. Yalnız, bunu hukuk kes
imi de bekliyor." "Evet" denildi. Yalnız bir iki madde üzerinde sıkıntı olabileceğini ifade eden bir 
parti grup başkanvekili arkadaşımızın görüşüne biz de saygı duyduk, "üç gün içinde, dört gün için
de Adalet Komisyonu Başkanı ile lütfen görüşün; nerede, ne yapılabileceği hususunu birlikte karara 
bağlayalım ve bunu görüşelim" dedik. 

Değerli milletvekilleri, bakın, birbuçuk ay geçti. Mecliste Danışma Kurulunun nadirattan olan 
beraberliğini bozan ve bir de kamuoyuna duyurulduktan sonra Meclise karşı olan güvenin ve iti
madın kaybolmasına sebebiyet veren bir durum var. Denildi ki: "Bu Meclis, bu hafta içerisinde 
Avukatlık Kanunu Tasarısını görüşecek ve çıkaracaktır." Birbuçuk ay geçti... Ve şimdi, gündeme, 
yeni yeni kanun tasarıları geliyor, Avukatlık Kanunu Tasarısı yine yok! Ve sırasını kaybediyor; en 
önde olan Avukatlık Kanunu Tasarısı, ta 15 inci, 16 ncı, 17 nci sıralara doğru kaydırılıyor. 

Şimdi sormak lazım: Madem, bu böyle de, siz, ne diye buna karar verdiniz?.. Bu kadar önem
li gördüğünüz şeyden niye vazgeçiyorsunuz ve bugün neyi görüştürmeye çalışıyorsunuz?.. 15 
kanun, 15 günde çıkar... Ee, çıkar... Yüce Meclis, 15 günde 30 tane de kanun çıkarır; yeter ki, kon
sensüs olsun; yeter ki, getireceğiniz kanunların içerisinde millet olsun, milletin yararı olsun, millete 
umut verecek kanunlar olsun, tasarılar olsun; o zaman, 15 günde 50 kanun da çıkarırız; cumartesi 
de çalışırız, pazar da çalışırız, gerekirse 24 saat de çalışırız; ama, içinde milletin yararı yoksa, ter
sine, millete zarar verecek ve umut vermeyecek tasarılar getirecekseniz, ona "muhalefet de katılsın" 
demeniz mümkün mü?! 

Bu Şeker Kanunu Tasarısıyla -güzel maddeleri olabilir- siz, pancar üreticisine ne veriyorsunuz; 
bana, bunu söyleyin. Hemen, gündemin 1 inci maddesi gibi öne aldınız, öbür maddeyi geriye ittiniz. 
Ne veriyorsunuz?.. Peki, çıkmasını arzu ettiğiniz 15 tane kanun... Bakınız, şubat ayındaki o deprem-
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den sonra, o krizden sonra bir ay geçti, nerede bu kanunlar?.. Bir gün bile beklemeye tahammülü 
olmayan bu kanunlar nerede, bu tasarılar nerede?.. Niye, bir ayda çıkarmadınız da 15 günde 
çıkarıyorsunuz?.. 

Değerli arkadaşlarım, bunların hesabını birilerinin vermesi lazım. Türkiye bu kadar sıkıntıday-
sa, bir an dahi boş zamanı olmadığı, derhal önlemler alınması arzu ediliyorsa; önümüze getirdiğiniz, 
iki yıldan beri uygulamaya çalıştığınız ve göklere çıkardığınız, tozpembe gösterdiğiniz sistem yıkıl-
mışsa, siz milletten güven mi bekliyorsunuz?.. Bu, hayal-i-ham olur. Siz, milletten güven bek
leyemezsiniz. Siz, iki yıl, hatta arkanıza sivil toplum örgütlerini de destek alarak... Tam destek ver
diler size ve o gün, ondan sonra da Yüce Meclise hakarete varan birtakım elfazda bulundular da, 
sonra düzeltme nezaketinde bulundular diyelim... "550 adet israftır" diyen insanlar tam destek ver
di. Evet, "adet" dedi -dikkat buyurun- "adet" dedi, bize ve size. Ondan sonra da "yanlış anlaşıldı" 
dedi. Tamam, biz de yanlış anlaşıldığını kabul ettik, sayı olduğunu ifade etmeye çalışmış Sayın Baş
kan, Sayın Baydur ve bu hakaretin altında, Yüce Meclis, tabiî, Başkanı vasıtasıyla ve sizlerin değer
li grup başkanvekilleriniz de gerekli tepkiyi gösterdi. Gösterdi de ne oldu?.. Size beşli inisiyatif 
deyip de tam destek verenlerin bugünkü durumdan sorumluluğu yok mu?.. Onların da sorumluluğu 
var. Tozpembe göstere göstere, yanlışlara doğru diyerek bu noktaya getiren insanlardan da elbette 
bir şeyler sormak lazım. 

Bütün bunları bir tarafa bırakıyoruz. Şimdi, Cuma, çalışma gönü, tamam, çalışalım. Getir
diğiniz kanunlara bir bakın; bunlar, kanun hükmünde kararname şeklinde çıkıp da Anayasa Mah
kemesi tarafından iptal edilen kararnamelerin kanun haline gelmesi. Çıkmalı mı; çıkmalı. Çıkmalı, 
ben bir şey demiyorum; ama, siz bunlardan bahsetmediniz, çok daha önemli kanunlar getireceğinizi 
söylediniz. Onlar nerede?.. Niye bir aydır hazırlık yapmadınız?.. Zaman akıp gidiyor; neredesiniz?.. 
Sözüm, tabiî, milletvekillerine değil canım; sözüm hükümete. Şu arkaya dönüp bakamıyorum; in
şallah, önümüzdeki sene beraber olma imkânına sahip olacağız, buradan daha rahat konuşacağız; 
çünkü, kürsü yukarıya çıkacak; o zaman, dönüp, hükümet kimse, onlara daha rahat hitap etme im
kânına sahip olacağız. 

Onun için, değerli milletvekilleri, bakınız, Türkiye'de, sistemi oluşturmak istiyorsanız, tutarlı, 
sağlam, geçerli ve halkın yararına olan bir sistem geliştirin. "Bu olmadı bu, bu olmadı bu" demek, 
bu milletin zararınadır, kimsenin de yararına değildir. Mesele, milleti kurtarmaktır. Hükümeti kur
tarma uğruna bir şeyler yapacaksanız, artık kurtarma çareleri kalmamıştır; artık, bu sistemde ayar
lama falan da olmaz, bu hükümet ayar tutmaz. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (DYP ve FP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Güven. 

Sayın Arınç da önerinin aleyhinde söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Arınç. 
Süreniz 10 dakika. 

BÜLENT ARINÇ (Manisa) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; hepinizi saygıyla selam
lıyorum; çalışmalarımızın hayırlı olmasını diliyorum. 

Bugün, Meclis soruşturması üzerindeki görüşmelerin bugün yapılmasıyla ilgili bir Danışma 
Kurulu önerisi geldi; o, ittifakla kabul edildi; biraz evvel de, hükümet ortağı partilerin grup öneri
leri geldi. 
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İki konuyu arz etmek üzere aleyhte söz aldım; yoksa, biraz evvel de okunduğu gibi, karşı çık
mamızı gerektiren ve şu anda basılı gündemde yerini almış kanunlar ve sıraları daha önce konuşul
duğu ve çok önceden kararlaştırıldığı için, belki Danışma Kurulu önerisi haline bile gelmesi müm
kün olan; ama, hiçin muhalefet ettiğimizi, belki bu imkân içerisinde söyleyebileceğimiz birkaç 
konuyu arz etmek istiyorum. 

Bir tanesi, değerli arkadaşlarım, bugünden itibaren, Cuma günü de dahil olmak üzere, Meclis 
çalışması konuluyor. Soruşturma bugün bitip sonuçlandıktan sonra, yeni dağıtılmış bulunan Şeker 
Kanunu Tasansına öncelik verildi, 10 uncu sıraya alındı; o, yarın akşam, bitinceye kadar görüşmeler 
uzatılacak; daha sonra da, gündemde yerini almış olan, millî savunmayla ilgili, İçişleri Bakanlığıy
la ilgili bazı tasarılar, kanun hükmünde kararnameler belki görüşülebilecek. 

Değerli arkadaşlarım, birinci itirazım şudur: Gündemde yerini 1 inci sırada muhafaza eden 
Avukatlık Kanunu Tasarısı var. Çok uzun bir çalışmanın sonucunda -şahsî kanaatimi ifade ediyo
rum- başarılı bir sonuç alındı ve 1969 yılından beri bir kanun değişikliğine ihtiyaç gösteren Avukat
lık Kanununda bazı temel değişiklikler yapıldı. Alt komisyon çalıştı, komisyon çalıştı, değişik 
görüşler tartışıldı ve üzerinde bir mutabakat sağlandı. Yine, bütün siyasî partilerimizin ittifakıyla, 
İçtüzüğün 91 inci maddesi gereğince, bu kanun tasarısının özel gündemle görüşülmesi de karar al
tına alındı. Basılı gündeme dikkat ederseniz, 16 Şubattan bu yana, Danışma Kurulu kararıyla 
Avukatlık Kanunu Tasarısının bu özel gündemle görüşülmesi kabul edilmiş bulunuyor. Neredeyse 
iki aya yaklaşan bir süre var; önündekiler gitti, sıra Avukatlık Kanunu Tasarısına geldi; ama, ne hik
metse, bu tasarının görüşülmesinden ısrarla kaçınıyorlar. 

Değerli arkadaşlarım, şüphesiz, Adalet Bakanının gelip yerini alması, komisyonun gelip yerini 
alması ve belki de hükümet ortağı partiler arasında, varsa, bazı ihtilafların çözülmesi lazım. 40 bin
den fazla meslektaşımızın beklediği ve gerçekten önemli bir ihtiyaca cevap verecek olan Avukatlık 
Kanunu Tasarısı talihsiz herhalde, geçen dönem de bu dönem de, bu şekilde yasalaşmadan bekliyor. 

Şimdi tam sırası gelmişken, gündemde yeri İ inci sıradayken ve özel gündem olarak görüşül
mesi de kabul edilmişken, sanıyorum, çalışmalarımızı çok fazla aksatmayacaktı, birkaç saatlik bir 
çalışma içerisinde Avukatlık Kanunu'Tasarısını çıkarmış olacaktık. 

Bugün Danışma Kurulunda da ifade ettim, Sayın Turhan Güven arkadaşımız da ifade ettiler; 
bütün meslektaşlarımızla birlikte, kuruluşlarımız, Barolar Birliğimiz ve hukuk mesleğiyle yakından 
ilgili olan pek çok arkadaşımız, bu kanun tasarısının görüşülmesini ve çıkmasını bekliyor. Bunun 
görüşülmesinde ısrar ettim; niçin, çünkü, eğer, bugün görüşülmeyecek ve bu öneri, ortak öneri 
kabul edilecek olursa, öne çıkan kanunlarla, Avukatlık Kanunu Tasarısı 17 nci sıraya düşecek ve 
önümüzdeki haftalardan itibaren de, beklenen kanunlar gelip ön sıraları aldığı zaman, Avukatlık 
Kanunu Tasarısının görüşülmesi bir başka bahara veya kışa kalacak. Umarım böyle olmaz; ama, 
bugün aldığımız karar, bunun yolunu açacak bir karardır. Ben, dikkatinizi bu konuya çekmek is
tiyorum. Üzerinde ittifak edilmiş bir tasarının görüşülmesi çok fazla bir zaman da kaybettirmeyecek 
olduğu halde, önüne başka şeyler konulup, âdeta görüşülmemesini temin etmeye yönelik bu çabayı 
kabul etmediğim için, bu önerinin Danışma Kurulu önerisi haline gelmesine gönlümüz razı olmadı. 

Değerli arkadaşlarım, ikinci bir konu da, gazeteler yazıyor-çiziyor, televizyonlarda konuşu
luyor, herkesi davet ediyorlar, fikirlerini söylüyorlar, bir de kendilerine göre isim takmışlar, Derviş 
kanunları geldi, Derviş kanunları gitti... Yani, bu tabir, çok yanlış tabiî. Kanun, tasarı ve teklif olarak 
gelir, komisyonlar ve Genel Kurul değerlendirir, çıkacaksa çıkar, çıkmayacaksa çıkmaz; ama, bazı 
kanunlara bu tür isimler bulunmasını fevkalade yakışıksız bulurum. 
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Yalnız, kamuoyunda, şüphesiz "bu 15 tane yasa çıkarsa çıkar, çıkmazsa Türkiye bir kaosa gider 
ve kriz daha da derinleşir" sözleri, daha büyük bir panik ve endişe meydana getirdi. Şimdi, bu haf
tanın başlangıcında da hepimiz, biraz da merakla, acaba ne gelecek diye bekliyoruz. Gele gele, bu 
kanunlar içerisinden, aslında, belki, uzun süredir komisyonlarda görüşülen Şeker Kanunu Tasarısı 
geldi, onun dışında bir şey yok; hepsi, zaten, gündemde sırasını almış olanlar. 

Değerli arkadaşlarım, bu konuda birkaç hususu prensip olarak sizlere, Genel Kurula arz etmek 
istiyorum. Bir defa, Derviş kanunları veya bir başka şey; Türkiye, dışarıdan bir dayatmayla Par
lamentosunda bir düzenleme yapacak değil. Bunu, Anayasanın 6 ncı maddesindeki bağımsızlık il
kesine, 7 nci maddesindeki Türkiye Büyük Millet Meclisinin fonksiyonlarına tamamen ters bir 
tutum olarak görürüz. Şüphesiz, bir Sayın Bakan var hükümetin içerisinde, kendisine, özel olarak, 
ekonomiyle ilgili çok büyük yetkiler tanındı, görevler verildi. Kendisi de, yurt dışından, hem ulus
lararası finans kuruluşlarından destek aramaya gidiyor hem de ABD yönetimiyle -belki Almanya ve 
Fransa'daki kuruluşlarla da- Türkiye'nin, içinde bulunduğu bu krizden nasıl çıkabileceği konusun
da temaslar yapıyor. Bunlara bir diyeceğimiz; ancak, Sayın Bakan, hükümetin bir üyesidir; hükümet 
burada, Parlamento burada, ne yapılacağı konusunda öncelikle bu Meclisin dikkate alınması lazım. 
Millet iradesinin tecelli ettiği yer burasıdır. 

Sayın Bakanın Türkiye'ye gelişinden itibaren konuşmalarını da dikkatle takip ettiğimiz zaman, 
hatırlıyorum, mesela, Kurban Bayramı sonrası 5 maddelik bir konuşmasında "ulusal bir program 
olacak, Meclisin desteğini almamız şart, siyasî destek mutlaka gerekli, toplumsal desteğe ih
tiyacımız var, enflasyon hesabında sapma olabilir" diyordu. Ezberledim ben bunu. Şimdi, bunlar
dan çok büyük sapmalar var. 

O tarihte "ulusal program" denilirken, şimdi "IMF'yle masa başına oturup imza atacağız" 
deniyor. Demek ki, bir IMF programının Türkiye'ye getirilmesi söz konusu; ama, 3 tanesini hâlâ 
önemsiyorum. "Siyasî desteği ihtiyacım var" diyor Sayın Bakan. Bu, herhalde, mensup olduğu 
hükümetten beklediği bir destek olmasa gerek; çünkü, Sayın Bakan, bu hükümetin bir üyesiyse, 
ikide bir Sayın Başbakan ve yardımcılarının "Derviş'in arkasında tam desteğimiz var" demesi, çok 
gülünç bir olay. Ya, bu Sayın Bakan hükümetin dışında bir kimse veya Sayın Başbakan ve yardım
cıları hükümetin dışında oluyorlar ki, destek temin etmeye çalışıyorlar. 

Bu hükümet varsa ve Sayın Bakan da bu hükümetin bir bakanıysa, ayrıca bir destekten bah
sedilmesi, malumu ilamın ötesinde, çok yanlış bir şey olur. Sanıyorum Sayın Bakanın ifade etmek 
istediği şey, hükümet ortağı üç partinin desteği değil, Parlamentondaki siyasî partilerle ortaya konu
lacak bir mutabakatın icra edilmesidir. Dolayısıyla, Sayın Bakan, bu sözünde mutlaka samimidir, 
ama, ihmalkâr davranıyor ki, hâlâ, bu Parlamento içerisinde yer almış olan siyasî partilerimizden -
hükümet ortaklarını bir kenara koyayım- anamuhalefet partisi ve muhalefet partisine bir nezaket 
ziyaretinde dahi bulunmadan, görüşlerini ve fikirlerini almadan, nasıl bir siyasî destek temin 
edecektir; doğrusu bunu hayretle karşılıyorum. Sayın Bakanın bu arayışları, sadece birtakım sen
dikaların, birtakım işveren kuruluşlarının, birtakım eski mektep arkadaşlarının ziyaretleriyle sınırlı 
kalmamalı, hatta Amerika'ya, Fransa'ya, Almanya'ya gitmeden önce, zahmet edip, Meclise kadar 
lütfetmeli ve milleti temsil eden bu partilerimize, mutlaka, görüşlerini, fikirlerini ve düşüncelerini 
aktarmalı, onlardan da mukabil düşüncelerini istemelidir. (FP ve DYP sıralarından alkışlar) 

Hatta, Sayın Bakan zaman bulmalıdır, sadece Meclis içindeki partilerle değil, Meclis dışındaki 
partilerden de talepkâr olanlar varsa, mesela Cumhuriyet Halk Partisiyle, mesela Büyük Birlik Par
tisiyle, mesela HADEP'le dahi bu ülkenin sorunlarını konuşmalı, görüşmeli; toplumsal mutabakatı 
da, siyasî desteği de bundan sonra sağlayabileceğine inanmalıdır. 
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Bir teknokrat olarak, uluslararası bir fınans kuruluşunda çalışmış bir insan olarak, meselenin 
bu yönünü ihmal etmiş olabilir; ancak, bunu defalarca ortaya koyduk ve âdeta, sonunda "acaba ana-
muhalefet partisinin gözü kapıda da, ne zaman girecek diye bekliyor mu" gibi, biraz da onur kırıcı 
bir duruma düşmemek istiyoruz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Arınç, lütfen tamamlayınız. 

BÜLENT ARINÇ (Devamla) - Bu, Sayın Bakanın, nezaketinden öte, görevidir, görevi ol
malıdır. Türkiye'de 65 milyon insanımızın cayır cayır yandığı bu kriz ortamında, bu yangın nasıl 
sönecek; bunu, 5 milyon, 6 milyon, 7 milyon oyu temsil eden veya Parlamento dışında kalmış bütün 
partilerimizle görüşmeli, tartışmalı ve onlardan bilgi almalıdır. 

Bu yapılırsa, sanıyorum ki, sayısal desteğe ihtiyacı olmayan hükümet partileri, bir manevî des
teği, psikolojik ve moral desteği bulabilirler. Bu, sadece Parlamento çatısıyla sınırlı kalmaz, hal
kımıza da yansır -ümit bekleyen, güven bekleyen 65 milyon insan- bu krizin nasıl söndürüleceği 
konusunda Parlamentoda sağlanmış olan bir mutabakatı halkın içerisinde de görmek mümkün ola
bilir. 

Ne düşündüğünü bilmediğimiz, niçin önümüze getirileceğini bilmediğimiz, karşılıklı düşünce 
alışverişinden geçmemiş bir konuda, kimse, meccanen ve bedava destek beklemesin. En azından 
nezaket kuralları, bu konuların, Parlamento çatısı içerisinde bir mutabakata varılmasını ister... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Son cümleniz için açıyorum Sayın Arınç. 
BÜLENT ARINÇ (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, 65 milyon insanımızı hep beraber 

düşünüyoruz, içine düştüğümüz bu kriz bir yangınsa, önce onu söndürmeliyiz, sonra hasar tespiti 
yapmalıyız, sonra bu yangını kim çıkardı, nasıl çıkardı, onu araştırmalıyız ve cezasını vermeliyiz; 
ama, hepimize düşen, şimdi, elimize bir kova su alıp, acilen ne yapılması gerekiyorsa onu yapmak
tır. Biz bunu söylüyor ve vaat ediyoruz; ama, hükümetten de, Sayın Derviş'ten de duyarlılık bek
liyoruz, hassasiyet bekliyoruz. 

Yoksa, böyle bir duyarlılık gösterilmezse, Parlamentoda, mutabakatın dışında olumsuzluklar 
yaşanabilir, bunun da sorumlusu hiçbir zaman biz olmayız. 

Takdirlerinize sunuyorum, saygılarımı sunuyorum. (FP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 

İçtüzüğün 63 üncü maddesi gereğince, Sayın ismail Köse... 
Herhalde lehte konuşacaksınız?.. 

İSMAİL KÖSE (Erzurum) - Evet Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun efendim. (MHP sıralarından alkışlar) 
Konuşma süreniz 10 dakika. 
İSMAİL KÖSE (Erzurum) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; konuşmama başlarken Yüce 

Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. . 

Bugün, Danışma Kuruluna götürmüş olduğumuz önerilerimiz üzerinde, lehine kanaatlerimi arz 
etmek istiyorum. Öncelikle, Salı günü saat 20.00'ye kadar ve Cuma gününe kadar devam etmek 
suretiyle bir karar getiriyoruz. Meclisimizin 19.00'dan 20.00'ye kadar 1 saat ve 15.00'ten 14.00'e 
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çekiyoruz, 1 saat de önce başlaması önerimiz var; çünkü, her zaman tekrarlıyoruz, bir daha altını 
çiziyorum, Türkiye'nin zamana ihtiyacı olduğunu ifade ediyorum ve muhalefet sözcüleri de aynı 
kanaatte olduklarını ifade etmişlerdir. 

Ben, tabiî, burada, şu konunun kamuoyunda yanlış anlaşılmaması için bir hususu arz etmek is
tiyorum. Bundan birkaç gün önce, Sayın Arınç, basına vermiş olduğu bir demeçte, hükümetten 
gelecek olan tasarılara destek verileceğini, özellikle ekonomiyle ilgili tasarılar olursa, Fazilet Par
tisi olarak bu desteği esirgemeyeceklerini ifade ettiler. Ben de, aynı gün -tesadüf oldu- Sayın 
Arınç'tan sonra basın toplantısı yaparken basın mensupları sordular; ben de şükranlarımı ifade et
tim. Tabiî, bu, bir muhalefet partisi olmanın sorumluluğudur, milletvekili olmanın sorumluluğudur; 
çünkü, Türkiye'nin meseleleri, yalnız iktidar partisinin veya partilerinin meseleler değildir; 
yasaların çıkarılması da, yalnız hükümeti destekleyen partilerin meselesi değildir. O itibarla, böyle 
bir sorumluluğu düşünerek bu desteği vereceklerini ifade etmeleri, beni fevkalade memnun etmiş
tir. Ancak, üzülerek ifade ediyorum, bugün, gerek Danışma Kurulu toplantısındaki gerek buradaki 
ifadeleri, tamamen kendisini tenakuza düşürecek durumdadır. O da şudur: Ben, kendilerine ifade et
tim; bu kanunlardan bir tanesi, Şeker Kanunudur; Şeker Kanunu önemli bir kanundur ve ken
dilerinin destek vaat ettikleri kanunların içerisinde bulunan, basma deklare edilen bir kanundur. 
Niçin, soruşturmayı benimseyerek ona destek veriyorsunuz da, Şeker Kanunu gibi önemli bir 
kanunu... Türkiye'nin önünde en önemli olan konulardan bir tanesi, özelleştirmedir diyoruz. Eğer, 
bu zihniyetimizi değiştirmezsek, bu meselemizi halletmezsek, birilerinin gelip buna çözüm bulması 
da mümkün değildir. Önümüze gelen her konu, özelleştirmeyle ilgilidir. Öyleyse, böyle önem
sediğimiz bir kanun tasarısında, Fazilet Partisinin desteğini beklerdim; onu ifade etmek istiyorum. 

İki; zaman konusunda, bu çalışma süremizin uzatılmasına neden itiraz ediliyor; onu da anlamış 
değilim. 

Doğru Yol Partisi için herhangi bir şey söylemiyorum; çünkü, zaten, devam ettikleri yok, Al
lah'a şükür! 5 kişilik bir grup mensubuyla, burada, Meclisi takip edip, ondan sonra da ancak grup 
önerilerine itiraz etmekten başka herhangi bir şeyleri yok. 

Ancak, şunu ifade etmek istiyorum; arkasından gelen, teklif etmiş olduğumuz 6 kanun da 
önemsenecek kanunlardır. Ben, onların detayına da girmek istemiyorum; ancak, bir tanesinden bah
setmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, biliyorsunuz, NATO petrol boru hatları, Petrol Ofisine bağlı bir başkan
lık tarafından yürütülüyordu/Petrol Ofisi özelleştirilince, NATO'ya bağlı olan bu petrol boru hat
larının yönetimi askıda kaldı; yani, şu anda, yönetimsiz, tamamen kendine mahsus, özel bir kaidey
le yürütülen bir müessese haline geldi. Şimdi, bunu bir yasaya kavuşturmamız lazım. Bununla en 
yakın irtibatlı olan müessese Millî Savunma Bakanlığıdır. Yani, Millî Savunma Bakanlığımıza, as
kerimize bağlı bir organizasyon içerisinde yürütülmesi lazım, bu NATO petrol boru hatlarının ve 
onunla ilgili çok önemli bir yasa tasarısı gelmiştir, günceldir, önemlidir; bir yerde de ekonomiktir. 
O itibarla, diğer kanunlar, millî savunmamızı alakadar eden, ihtiyaç fazlası olan malzemelerin dev
ri, satışıyla ilgilidir; emniyet teşkilatımızın, yine, elinde bulunan malzeme fazlasının, ihtiyaç faz
lasının devri, hibesi ve onunla ilgili yasa tasarısıdır. Yani, bunların hiçbiri önemsiz değildir. 
Kamuoyu, maalesef, yanlış mesajı alır. Bu yanlış mesaj, herhangi bir şekilde beyinlere girmesin, 
kafalarda yer etmesin diye bunları izah etmek için huzurunuza geldim. 

Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (MHP, DSP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum efendim. 
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BÜLENT ARINÇ (Manisa) - Sayın Başkan, söz istiyorum. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, ben de lehinde konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN - Lehinde... 

TURHAN GÜVEN (içel) - Sayın Başkan, sataşmadan ötürü söz istiyorum. 

AYDIN TÜMEN (Ankara) - Sayın Başkan, önerinin lehinde söz istiyorum. 

BAŞKAN - Efendim, Sayın Genç sizden önce söz istedi... 

AYDIN TÜMEN (Ankara) - Öneri, bizim önerimiz Sayın Başkan... 

MEHMET EMREHAN HALICI (Konya) - Grup daha önemli değil mi şahıstan?! 
BAŞKAN - Bilgisayarda isminiz yok efendim. Burada grup yok, şahıslar var. Yani, bilgisayara 

girdiyseniz, bilgisayarda görünmüyor şu anda. Sayın Divan Üyelerinde de bir kaydınız yok. 

Sayın Arınç, buyurun. 
BÜLENT ARINÇ (Manisa) - Sayın Başkan, yerimden bir konuyu arz etmek istiyorum. Şimdi, 

Sayın Köse, benim de ismimi vererek, sözlerimi yorumlayan bir konuşma yaptı... 

BAŞKAN - 60 inci maddeye göre, çok kısa olmak kaydıyla; buyurun. 

BÜLENT ARINÇ (Manisa) - Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum. 
Bir polemik konusu yapmayacağım; ancak, Sayın Köse ismimi verdi ve bir konuşmamdan bah

setti. Ben ne konuştuğunu bilen ve konuştuğunun sorumluluğuna sahip bir insanım, ağzımdan çıkan 
sözler nettir. Bundan, açıkgözlük yaparak bir menfaat çıkarmaya kimse kalkmasın. Herhalde, gözü 
kapalı olarak, kimse, kimseye hizmet etmeyi düşünmez. Ben, milletim adına, ne gerekiyorsa, onu 
basın toplantısında söyledim, şartlarımı da ifade ettim. Orada yaptığım konuşma, basın toplantısın
da' da yaptığım konuşmadır. Bir sayın bakanın, siyasî destek ve toplumsal destek istiyorsa, öncelik
le bu partilerle görüşmesinin şart olduğunu ifade ettim. Memleket yararına olacak bütün kanunlara 
da, elbette, bu krizin bir an evvel soğuması ve yangının sönmesi için yardımcı olacağımızı ifade et
tim; bu bir. Bugünkü konuşmalarım bundan farklı bir konuşma değildir. 

BAŞKAN - Lütfen kısa tutalım efendim. 

BÜLENT ARINÇ (Manisa) - Sanıyorum ki, farklı yorumluyor Sayın Köse. 
"Şeker Kanunu önemli kanundur" dedi; bir aydan beri komisyonlarda görüşülüyor. Ben,.ken

disinden daha çok bunu takip ediyorum -altkomisyonu da, Sanayi Komisyonu da biliyorum- özel
leştirme falan yok bu kanunun içerisinde, hangi maddesinde özelleştirme var, herhalde onu bize 
gösterirler. O zaten konuşulacak, sıraya giriyor. Benim, prensiplerim içerisinde konuştuklarım 
Şeker Kanunuyla ilgili değil. 

Millî Savunma Bakanlığıyla ilgili kanunlar ise... Sayın Bakana teşekkür ediyorum, güzel bir 
uygulama yapıyor, sanıyorum bütün siyasî partileri ziyaret ederek, kendi bakanlığıyla ilgili kanun
ları izah etmişti. Bu ziyaret ye karşılıklı görüşmelerimiz sonucunda, bir aydan fazla bir zamandır o 
kanunlar zaten sıraya girdi; ama, onları görüştürmeyen iktidar ortağı partiler oldu. Dolayısıyla, 
Sayın Köse yeni bir şey söylemiyor. 

Prensiplerimiz bakidir. 
Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
TURHAN GÜVEN (İçel) - Sayın Başkan, Sayın Köse sataşmada bulundu, söz istiyorum efen

dim. 
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BAŞKAN - Efendim, oturduğunuz yerden... 

TURHAN GÜVEN (içel) - "Doğru Yol Partisi ha var, ha yok" gibi, biraz da, hakaret ihtiva 
eden bir sataşmada bulundu; lütfen, kürsüden efendim... 

İSMAİL KÖSE (Erzurum) - Sayın Başkan, hakaret etmedim, bir gerçeği ifade ettim. 

TURHAN GÜVEN (İçel) - Ben var mıyım, yok muyum göstereceğim... 

BAŞKAN - Efendim, devamınızla ilgili... 

TURHAN GÜVEN (İçel) - Bunu Sayın Köse'nin söylemeye hakkı olmadığını ifade etmeye 
çalışacağım. 

BAŞKAN - Peki efendim, çok kısa lütfen... 

V. - AÇIKLAMALAR VE SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 
/. - İçel Milletvekili Turhan Güven'in, Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, konuşması 

sırasında partisine sataşmada bulunması nedeniyle konuşması 
TURHAN GÜVEN (İçel) - Sayın Başkan, kürsüyü bu şekilde işgal etmek istemezdim; ama, ne 

söylediğinin, ne manaya geldiğinin bilinci içinde olmayanlar için, bazen söz istemek gerekiyor. 

"Doğru Yol Partisi ha var, ha yok" ne demek?! Yıllarca sen onun içinde bulundun. Haa, o 
zaman da yoktu demek ki... Belki de, senin varlığından yoktu. Açık söylüyorum. 

İSMAİL KÖSE (Erzurum) - Zabıtlara bakın lütfen, "ha var, ha yok" demedim. 

BAŞKAN - Karşılıklı konuşmayalım. 
TURHAN GÜVEN (Devamla) - Bakınız, siz yalvarıyorsunuz, Danışma Kurulunu toplantıya 

çağırıyorsunuz, zoraki, bazı kanunları çıkarmak istiyorsunuz, ondan sonra burada çoğunluğu sağ-
layamıyorsunuz... 

BAŞKAN - Sayın Güven, bir dakika... 

TURHAN GÜVEN (Devamla) - Sayın Başkan, müsaade buyurun... 
BAŞKAN - Lütfen, Meclise hitap edin efendim. 
TURHAN GÜVEN (Devamla) - Ben kürsüden milletvekillerine... 
...Ve ondan sonra da burada çoğunluğunuz olmadığını, 139'u bulamıyorsunuz 139'u, geliyor

sunuz rica ediyorsunuz ve zaman zaman biz de sizi kırmıyoruz. Geçen hafta böyle olmadı mı?! 
Çıkardığınız hangi kanunda çoğunluğunuz vardı?! Geldiniz, rica ettiniz, biz de olgunlukla kar
şıladık ve o kanunların çıkmasına yardımcı olduk. Onun için, siz ne söylüyorsanız, onu bilerek söy
leyin. Ha, siz "kişiyi nasıl bilirsiniz, kendim gibi" diyorsanız, biz öyle düşünmüyoruz; biz, kendimiz 
gibi düşünüyoruz. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
IV. - ÖNERİLER (Devam) 

B) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ (Devam) 
1. - Genel Kurulun çalışma gün ve saatleriyle gündemdeki sıralamanın yeniden düzenlenme

sine ilişkin DSP, MHP ve ANAP Gruplarının müşterek önerisi (Devam) 
BAŞKAN - Son söz, lehinde olmak kaydıyla, Sayın Genc'in. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Tabiî tabiî, efendim, merak etmeyin. 
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BAŞKAN - Lehinde konuşacaksınız... 

Buyurun, süreniz 10 dakika. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; iktidar partileri gruplarının 
getirdiği, Meclisin çalışmasına ilişkin önerinin lehinde söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. 

Niye önerinin lehinde söz almış bulunuyorum? Şimdi, bir iktidar, iki defa duvara toslamış, 
ekonomik kriz çıkmış; ama, bir kamuoyuna bakın, bu ekonomik krizin sorumlusu hükümet mi, Par
lamento mu? Bir onu öğrenin; onu, kamuoyunda görüyor musunuz, gazetelerde okuyor musunuz. 
Bugün, sokakta esnaf yürüyor, memur yürüyor, herkes yürüyor, herkes de sorumluyu Meclis gös
teriyor. 

Bakın, iki gün önce Cumhuriyet Gazetesinde Emre Kongar'm 550 milletvekiliyle ilgili olarak 
yaptığı ağır hakaretlere tahammül etmek mümkün değil. Ben şimdi niye lehinde konuşuyorum; 
diyorum ki, Meclis kendisine düşen çalışmaları yapsın ki, bu hükümet demesin ki: Efendim, ben 
ekonomiyi düzeltmek için gerekli tedbirleri aldım; ama, Meclise takıldı. Hükümetin getirdiği bir 
şey yok!.. Bu hükümet, bu Meclisi, bu memleketi yönetme ehliyetinden yoksun bir hükümet; ama, 
bütün politika... Tabiî, belirli basın organlarına büyük kaynak aktarıyorlar, büyük kaynak aktardık
ları için de manşetleri onlar alıyorlar ve hedef milletvekilleri, hedef Parlamento. Tabiî ki, maalesef, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı da görevini yapmıyor. 

Değerli milletvekilleri, işte "550 fuzulî adam" diye buralara hitabette bulunuluyor. Onun için, 
bizim, Meclis olarak görevimizi yapmamız lazım. Nasıl yapacağız?,. Ama, bu hükümet, getirdiği 
kanunların anlamını biliyor mu; evvela, onu da kendisine sormak lazım. 

Değerli milletvekilleri, şimdi, olay çok basit. Ekonomi batmış. Niye batmış; iki defa ekonomik 
kriz olmuş, hükümetin içerisinde birtakım insanlar kendi yandaşlarına tüyo vermişler, katrilyonlar
ca lira belirli kişilerin ceplerine gitmiş. Şimdi, nedir: İşçi işsiz, esnaf kepenk kapatmış, yaprak sal
lanmıyor. Şimdi, yapılacak şey nedir burada; yapılacak şey, Anayasanın 119 uncu maddesine, göre 
ekonomik bunalım sebebiyle olağanüstü hal ilan etmek. Bakın, iş, buraya gidiyor. İnanmanızı is
tiyorum. Ben, olayları kendi hayat tecrübeme istinaden... Çünkü, her gün, basında, değişik değişik 
şeyler çıkıyor. Bir bakıyorsun bir basın organına, diyor, efendim, paralara el konulacak, yok şu 
kadar servete el konulacak... Bunlar, hep, milleti huzursuz ediyor, belirli insanlarda kuşku 
yaratıyor; dolayısıyla, ekonomiyi düzelteceğine batırma yoluna gidiyor. Şimdi, ne yapacaksınız? 
Bunu... Doğu ve güneydoğuda, ondört sene, olağanüstü halin altında insanlarımız inim inim in
lemedi mi?! Hâlâ da olağanüstü hal ilan etmediniz mi?! Niye bu olağanüstü hali ilan ettiniz?! Eğer, 
o olağanüstü hali kaldırsaydınız, o 4 ilde, devletin sağlayacağı para 1,5 katrilyon liraydı. Ben, bunun 
hesabını size veririm. Sırf, olağanüstü hali dört ay uzatmakla, devletin ödeyeceği fuzulî para 1,5 kat
rilyon liradır. Ama, tabiî, hükümeti yapan kişiler, devletin meselelerini bilmiyor ki! Yani, işte, bil
meyen kişilerle bu memleket yönetilmez. 

Bakın, bir takım sahaya çıktığı zaman, o sahada mağlup olunca veyahut da oynarken, 11 kişi
lik takımın 8-9 kişisi sakat veya 10 kişisi sakat, belki bir sağlam adam kalırsa... O takımı değiştir
mezseniz, hep mağlup olursunuz. Her şeyin kuralları böyle. Dolayısıyla, ne yapacak; iki ay, üç ay 
ekonomik olağanüstü hal ilan edecek "gel bakalım kardeşim, sen, şu ekonomik kriz ilan edildiği 
zaman veyahut da kriz çıktığı zaman, şu bankada getirdiğin paraları getir bakalım" diyecek. 

Bakın, doğuda, güneydoğuda, adam ekmek vermiş; savunmasız bir yerde, ekmek vermiş. 
Gidiyorlardı, sülalesini getiriyorlardı. Mesela birisi yakalanmıyor değil mi -biliyorsunuz, bu olay-
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lan ondört sene yaşadık- çocuğun mu dışarıda, onun anasını, babasını, kardeşini getiriyorlardı "git, 
bul, getir bakalım" diyorlardı. Şimdi, ekonomiye gelince niye... Ekonomiyi bu kadar krize getiren 
insanların işlediği suçlar, terör suçlarından daha mı az?! Bilakis, memleketi bitirdiler. Biz, üç beş 
kuruş bulmak için, gidiyoruz şuna buna, dileniyoruz. Türkiye cumhuriyeti devletinin buna ihtiyacı 
yok. 

Bakın, bir olay anlatayım size: Halk Bankası, Etibank'a 1 milyar.250 milyon dolar veriyor -bu 
söyleniyor, bunu söyledik burada- Etibank da, Goldbis diye bir firmaya veriyor. Böyle bir firma or
tada yok. Bir hayali ihracat yapıyor gümrük kapılarında -bende belgeleri var- 15, 20, 30 milyon 
dolarlar alınıyor. Çıkaralım bunları. Bakın, geçenlerde, Elektrik Piyasası Kanunu çıktığı zaman 
buradan dedim ki: "Siz, Çörtük şirketlerine, Vakıflar Bankasından 250 milyon dolar vermişsiniz." 
İnkâr ettiler, bize cevap vermediler. Bir elektrik şirketini, 107 milyon dolar vererek aldılar, Antalya 
Havaalanının bir bölümünü 54 milyon dolar vererek aldılar ve Romanya'daki şirketin sıkışması 
dolayısıyla da, 251 milyon dolar verdiler. 

Değerli milletvekilleri, evvela, biz, kendi bütçemizin parasını korumak zorundayız. Bunları 
getiriyoruz, yine birilerine veriyoruz. Yine, birtakım medya patronlarına, niye, Vakıflar Bankasın
dan 220 milyon dolar verdiniz, bir başka bankadan 75 milyon dolar verdiniz? Bunları çıkaralım. 
Bu paralar nereye gitti, hayali ihracatçılar nereye gitti, gümrüklerdeki kaçakçılıkları yapanlar 
nereye gitti?.. İhalelerde, 1998 yılında, daha olmayan bir gazın, gaz, boru ihaleleri dolayısıyla ver
ilen yüzde 15,172 milyon dolar... Bugün de bunlar... Daha gaz yok, ödenen para 2-3 milyar dolar... 
Bunları getirelim, bunları bulalım. Dolayısıyla, maalesef, bu hükümetin içinde olanlar, bunun aslî 
failleridir... 

BAŞKAN - Sayın Genç, lütfen konuyla ilgili konuşalım... 
KAMER GENÇ (Devamla) - Efendim, Meclisle ilgili konuşuyorum, Meclisin itibarını kur

tarıyorum... Diyorum ki, Meclis, burada olağanüstü hal ilan etmelidir çalışmasında ve bu devleti 
böyle sömüren insanların yakasına yapışmalıdır. İhalelerde yüzde 17-18 komisyon alınıyor diyor... 
Almıyor, alınmıyor... O zaman, bunları tahkik edelim. 

Değerli milletvekilleri, bakın, yarın sokağa çıkamayız, bunu bilmenizi istiyorum. Bütün hedef 
Parlamentodur, bütün hedef milletvekilleridir. Bakın, esnaf Bursa'da yürüyor, siyasî partiler yok, 
Parlamento da yok; Gaziantep'te yürüyor, öyle... Türkiye'nin her tarafında yürüyor. Dolayısıyla, ar
tık, halk, Parlamentodan umudunu kesmiş bir zemine doğru götürülmüştür. 

O halde, bizim yapacağımız şudur: Parlamento olarak, meselelere el koymak zorundayız. 
İnanınız ki, eğer "bu devlet bankalarına giden paraları kim aldıysa yanına kâr kaldı" hesabıyla 
hareket ediyorsak, bu memleketi batağa bırakıp, önünü alamayacağımız korkunç olaylarla karşı kar
şıya kalarak... Bakın, öyle fiilî durumlarla karşı karşıya kalacağız ki, değerli milletvekilleri, bunları 
şu anda tahmin etmek mümkün değildir. 

Daha geçen gün, İktisat Bankası, getiriyor, yüzde 7500 faizle para alıyor, o paraları yandaş
larına dağıtıyor; yahu gelin, buna el koyun diyor. 

Değerli milletvekilleri, sevgili arkadaşlarım; dünyanın neresinde bu var?! Peki, bu İktisat Ban
kasının patronu niye dışarıda geziyor?! Peki, bu Etibankın veyahut da çeşitli bankaların, el konulan 
bankaların patronları niye dışarıda geziyor, niye bunlar soruşturulmuyor?! 

Meclis getirsin, 15 günde 15 tane kanun çıkarsın... Yahu, bu Meclis bir günde de 15 tane kanun 
çıkarır; 15 tane uluslararası anlaşmayı imzalarsınız; ama, 15 tane kanunla, memleketin kasasına ne 
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giriyor arkadaşlar, ne giriyor; önemli olan o!.. Bankalara, döviz alımına saldırıyı, hücumu ön
leyecek mi bu kanunlar? önleyecek mi?.. Veyahut da işsize iş bulacak mı? Esnafın kapısı açılacak 
mı? Esnaf siftah yapacak mı? Şeker fabrikalarını özelleştir!.. Efendim, Petrol Ofisi 16-17 milyar 
dolarayken, getir yandaşlarına 1 milyar 250 milyon dolara ver!.. Özelleştirme İdaresini kurmuşuz; 
özelleştirme İdaresi en büyük KİT, oraya kurumları vermişiz, hortumlamaların büyük bir kısmı 
orada oluyor, iktidar grupları oraya istedikleri adamları tayin ediyorlar, yönetim kurulu üyeliğine 
atıyorlar, en büyük masraflar oraya gidiyor, ondan sonra biz burada seyrediyoruz, seyirci kalıyoruz 
ve üstelik de Parlamentoya büyük saldırı var ve bizim Parlamentonun -maalesef- yönetimini elinde 
bulunduran insanlar bunun farkında değil. Bakın, olayın kritik noktası budur. Hükümet acizdir. Bu 
hükümet bir şey yapamıyor. Tek hedefi, Parlamentoyu yıpratmaktır. Efendim, biz getirdik, Par
lamento çıkarmadı bu yasaları oluyor!.. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

KAMER GENÇ (Devamla) - Sayın Başkan, bir iki cümle... 

BAŞKAN - Sayın Genç, iktidar partisi gruplarının... 
KAMER GENÇ (Devamla) - İşte yardımcı oluyorum Sayın Başkanım! 

BAŞKAN -...İçtüzüğün 19 uncu maddesine göre verdiği önerinin lehinde oy kullanacağınız 
için konuşuyorsunuz... 

KAMER GENÇ (Devamla) - Tabiî, tabiî, oy kullanacağım. 

BAŞKAN - ...ve toparlamanız için size, 1 dakika daha süre veriyorum. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Onun için, bizim bu oyunlara gelmememiz lazım. Biraz önce, 

burada "Avukatlık-Kanunu bir an önce çıkarılsın" denildi. Avukatlık Kanunu, 20 000 avukata, 
bugünkü halkı daha da sıkıntıya sokacak birtakım avantajlar getiriyor. Bu memlekette bu kadar aç, 
çıplak insan varken, 20 000 insanla bu memleket kurtulursa, Türkiye'nin bütçesinden bunlara da 
maaş verelim. Bunu, ben uzun uzadıya tartıştım. 

Değerli milletvekilleri, şimdi, bakın, hiç oyuna gelmeydim. Burada, bakın, geçen hafta grup 
başkanvekilimiz söyledi. Biz, hiçbir yerde karar yetersayısını istemedik. Hatta, çıkıp konuşmadık. 
Maksat, iktidar grubu kanun çıkarıyorsa çıkarsın; ama, bakın, burada sayılarınız da yoktu. Siz, böy
le mülayim muhalefet de bulamazsınız. Gerçekten, mülayim oluşu şuradan kaynaklanıyor; yani, ül
kenin bir ciddî sıkıntısı var; bu ciddî sıkıntıyı atlatırken siz başarıya ulaşırsanız, sizi tebrik ederiz. 
Keşke başarıya ulaşsanız... 

Arkadaşlar, biz halk için varız, millet için varız. Keşke bir tedbir bulsanız, bir çare bulsanız da 
ülkemiz kısa sürede bu krizi atlatsa; ama, bu güç, sizde ve hükümette yok. 

Saygılar sunarım. (DYP ve FP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Genç. 
III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

C) ÇEŞİTLİ İŞLER 
1. - Görüşmeleri izlemek üzere Genel Kurulu ziyaret eden HABİTAT üyelerine Başkanlıkça 

"hoş geldiniz" denilmesi. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri; HABİTAT üyeleri kordiplomatik locaya gelmişlerdir; ken

dilerine "hoş geldiniz" diyorum. (Alkışlar) 

Teşekkür ediyorum efendim. 
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IV. - ÖNERİLER (Devam) 

B) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ (Devam) 

1. - Genel Kurulun çalışma gün ve saatleriyle gündemdeki sıralamanın yeniden düzenlenme
sine ilişkin DSP, MHP ve ANAP Gruplarının müşterek önerisi (Devam) 

BAŞKAN - Grupların önerisi üzerindeki konuşmalar tamamlanmıştır. 

Şimdi, grupların önerisini ayrı ayrı maddeler halinde okutacağım ve ayrı ayrı oylarınıza 
sunacağım. 

İlk maddeyi okutuyorum: 

1. Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 261 
inci sırasında bulunan 636 sıra sayılı kanun tasarısının bu kısmın 10 uncu sırasına, 12 nci sırasında 
bulunan 407 sıra sayılı kanun tasarısının 11 inci sırasına, 11 inci sırasında bulunan 406 sıra sayılı 
kanun tasarısının 12 nci sırasına, 15 inci sırasında bulunan 438 sıra sayılı kanun tasarısının 13 ün
cü sırasına alınması önerilmiştir. 

BAŞKAN - Kabul edenler... 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Bak Sayın Başkan, ben de kabul ediyorum. 

BAŞKAN - Kabul etmeyenler... Gündem değişikliği kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
2. Genel Kurulun 3 Nisan 2001 Salı günkü birleşiminde Devlet Bakanı Recep Önal hakkındaki 

(9/1) esas numaralı Meclis soruşturması önergesinin görüşmelerinin tamamlanmasından sonra söz
lü sorular ile diğer denetim konularının görüşülmeyerek, kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesi; 
Genel Kurulun 3 Nisan 2001 Salı günü 15.00-20.00, 4 Nisan 2001 Çarşamba ve 5 Nisan 2001 Per
şembe günleri 14.00-20.00 saatleri arasında çalışması; 6 Nisan 2001 Cuma günü de 14.00-20.00 
saatleri arasında çalışması ve bu toplantıda da kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesi; 4 Nisan 
2001 Çarşamba günü sözlü soruların görüşülmemesi ve bu birleşimde gündemin 11 inci sırasına 
kadar olan işlerin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışma süresinin uzatılması, 5 nisan 2001 
Perşembe günü gündemin 12 nci sırasına kadar olan işlerin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar 
çalışma süresinin uzatılması önerilmiştir. 

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, İçtüzüğün 37 nci maddesine göre verilmiş doğrudan gündeme alma öner
geleri vardır; bunlar 3 adet olup, ayrı ayrı okutup işleme alacağım ve herbirini ayrı ayrı oylarınıza 
sunacağım. 

İlk önergeyi okutuyorum: 

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
2. - Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan 'in, Ankara İline Bağlı Olarak Bilimkent Adı ile Bir 

İlçe Kurulmasına Dair Kanun Teklifinin (2/525) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi 
(4/343) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

(2/525) esas numaralı Ankara İline Bağlı Olarak Bilimkent Adıyla Bir İlçe Kurulmasına İliş
kin Yasa Teklifim, havale edildiği komisyonlarda, 45 günlük süre geçmiş olmasına rağmen, 
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görüşülememiştir. Teklifimin içtüzüğün 37 nci maddesine göre doğrudan Genel Kurul gündemine 
alınması için gerekenin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 

Uluç Gürkan 

Ankara 
BAŞKAN - Önerge sahibi olarak Sayın Uluç Gürkan; buyurun. 

Konuşma süreniz 5 dakika efendim. 

H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; Bilimkent adıyla 
kurulmasını öngördüğümüz ilçe, kendinizi bir an Eskişehir yolunda düşünürseniz, sol tarafta Ümit-
köy, Çayyolu, Beytepe; oradan, Konya yolundan, Gölbaşı'na bağlanan hattı düşünürseniz, arkasın
daki İncek, Tulumtaş'a kadar uzanan bir büyük alan. Bu alan, Ankara'nın en hızlı gelişen, gelişmeye 
en müsait olan bölgesi. Yapımı süren inşaatları da dikkate alırsanız, kısa dönemde bu bölgede 
200 000 dolayında Ankaralının yaşaması söz konusu. Gelişme potansiyeli ise, yarım milyona kadar 
büyüyebilecek gibi görünüyor uzun dönemde. Bu bölge, Ankara'nın en hızlı gelişen yeri olmasına 
karşın, belediye hizmetlerinden hemen hemen hiç yararlanamıyor. Hiç yararlanamıyor; çünkü, 
belediye hizmetleri bakımından iki ilçeye bölünmüş durumda. Bir bölümü Çankaya Belediyesine 
bağlı, bir bölümü Yenimahalle Belediyesine bağlı. Bu iki belediyenin arasındaki uyumsuzluk veya 
farklı çalışma biçimleri, Ankara'nın en hızlı gelişen bölgesinde belediye hizmetlerinin verilemez, 
koordine edilemez; dolayısıyla, burada yaşayan Ankaralıların, belediye hizmetlerini gereğince ala
maz duruma düşmesine neden oluyor. j 

Bu bölgeyi ayrı bir -ilçe olarak belediye hizmetlerini verimli ve gelişme hızına uygun biçim
de, bir bütün olarak alabilmeleri için- ilçe yaparken, adının da "Bilimkent" olmasını düşündük; çün
kü, Ankara'nın en gözde yükseköğretim kurumları bu bölgede. Yine, Eskişehir yolunda kendinizi 
tahayyül ederseniz, Orta Doğu Teknik Üniversitesinden Hacettepe Üniversitesine ve Bilkent'e kadar 
uzanan büyük bir bilim alanı da bu bölgenin içinde. 

Bu nedenle, Ankara'ya "Bilimkent" adıyla yeni bir ilçe kurulması yolunda oylarınız bir ar
mağan olacaktır. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun. (DSP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Gürkan. 
Şahsı adına, Ankara Milletvekili Sayın Tayfun İçli; buyurun efendim. 

Süreniz 5 dakika. 
HÜSEYİN TAYFUN İÇLİ (Ankara) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Başkentimizin en 

hızlı ve planlı gelişen yörelerinden biri olan Ümitköy-Çayyolu bölgesinin bir bölümü Yenimahalle, 
diğer bir bölümü ise Çankaya İlçe sınırları içerisinde bulunmaktadır. Ancak, bu yöremizin her iki 
ilçeye olan uzaklıkları, yaklaşık 25 kilometreyi bulduğu gibi, ulaşım sorunları had safhadadır. 

Ankara'nın önde gelen üniversite yerleşkelerinin de bu bölge sınırı içinde oldukları ve nüfusu
nun da 200 000 civarında bulunduğunu dikkate alacak olursak, gerek Yenimahalle gerekse Çankaya 
Belediyelerinin ve merkezî idarenin, yurttaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap veremediği ve hizmet 
sunumunda zorlandığı açıktır. Bu nedenle, merkezi Çayyolu olmak üzere, Bilimkent adıyla yeni bir 
ilçe kurulmasına ilişkin (2/525) sıra sayılı yasa teklifinin, çağdaş ve yaşanabilir bir Ankara için 
gerekli olduğuna inanmaktayım. 

- 1 2 8 -



T.B.M.M. B:77 3.4.2001 0 : 1 

Genel Kurulun siz değerli üyelerinin daha fazla zamanını almamak için, özetlediğim bu duygu 
ve düşüncelerime burada son veriyor, Yüce Meclise saygılarımı sunuyorum. (DSP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın İçli. 

Sayın milletvekilleri, bu teklifle ilgili olarak üç söz talebi var. 

İlk söz, Sayın Mehmet Arslan'a ait. 

Buyurun efendim. 

Yalnız, çok kısa lütfen... 

MEHMET ARSLAN (Ankara) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; kurulması düşünülen 
Bilimkent adındaki ilçenin, bir kısmı Çankaya İlçemize, bir kısmı Yenimahalle İlçemize bağlı. 
Yenimahalle İlçesi, Batıkent'le beraber, Çayyolu, Ümitköy, Konutkent'i de içerisine alacak şekilde 
çok geniş bir ilçemiz; hizmet götürülmesi açısından, gerçekten, büyük sıkıntı yaşanmakta. Bu Ümit
köy tarafında yeni kurulan Konutkent'te 5 000 konut bulunmakta; sanıyorum, önümüzdeki sene, 
hizmete açılacak, imara açılacak ve buraya taşınma olacak. Biz de, buraya, Ümitköy veya Çayyolu 
adında bir ilçe kurulmasını destekliyoruz. 

Hepinize teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
Sayın Cemil Çiçek, buyurun efendim. 

CEMİL ÇİÇEK (Ankara) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Gerçekten, hizmetin, yerinde, zamanında ve verimli sürdürülebilmesi bakımından, Ankara'nın, 
özellikle, Büyükşehir hudutları içerisinde kalan yerleşim merkezlerinin idarî taksimatının yeniden 
gözden geçirilmesinde fayda var ve gelişen nüfus sebebiyle de, yeni ilçelerin kurulmasında da 
zaruret var. 

Geçtiğimiz haftalarda, yine, burada, bu konuyla ilgili müzakere yapıldı. Her partinin, Fazilet 
Partisi olarak bizim de verdiğimiz teklifler var; Batıkent gibi, Pursaklar gibi, Bahçelievler gibi. Şim
di, yeni bir ilçe daha gündeme geliyor; adı Bilimkent olur, Ümitköy olur, Çayyolu olur, ismi önem
li değil; mühim olan, bu kanunun bir an evvel buradan geçmesidir. Fazilet Partisi olarak, biz, bunu 
destekliyoruz. Olumlu oy vereceğimizi arz ediyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
Sayın Zeki Çelik; buyurun. 
MEHMET ZEKİ ÇELİK (Ankara) - Ben de, diğer arkadaşlarım gibi, Ankara'da yeni bir ilçe 

oluşturulmasının zaruretine inanıyorum. Fazilet Partisi olarak, zaten, bu konuda tekliflerimiz de var. 
Olumlu oy kullanacağımızı bildiriyor, hayırlı olmasını temenni ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Çelik. 
Sayın Bedük, İçtüzüğün 60 inci maddesine göre, çok kısa olmak kaydıyla; buyurun efendim. 
SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bizim de Doğru 

Yol Partisi olarak, biraz evvel, Sayın Uluç Gürkan'ın vermiş olduğu ve "Bilimkent" adının veril
mesini arzu ettiği ilçe konusunda "Ümitköy" adı altında bir teklifimiz vardı. Zaten, bir tesadüf 
olarak aynı güne de gelmiş. Bilmiyorum... O konuda da, yine, konuşacağız. Keşke, bu önergeler bir-
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leştirilmiş olsa. O zaman da, yine, gerekçelerimi ifade etmeye çalışacağım; ama, buna, bizim de 
olumlu yaklaştığımızı belirtmek istiyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın milletvekilleri, önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

önerge kabul edilmiştir. 

ikinci önergeyi okutuyorum: 

3. - Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu 'nun, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin (2/178) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin 
önergesi (4/344) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

(2/178) taksim ve esas nolu 8.7.1999 tarihinde tarafımdan verilen 5434 sayılı Emekli Sandığı 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin İçtüzüğün 37 nci maddesine 
göre doğrudan gündeme alınmasını istiyorum. 22.11.2000 

Rasim Zaimoğlu 

Giresun 

BAŞKAN - önerge sahibi olarak Sayın Zaimoğlu; buyurun. 

Konuşma süreniz 5 dakikadır. 
RASİM ZAİMOĞLU (Giresun) - Sayın Başkan, sayın milletvekili arkadaşlarım; Orman 

Bakanlığında görev yapan orman muhafaza memurlarına fiilî hizmet zammının tanınması hakkın
da vermiş olduğum kanun teklifinin doğrudan gündeme alınması için söz almış bulunuyorum; 
bunun için hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bu konuya geçmeden önce, ülkemizin içinde bulunduğu ağır ekonomik bunalıma özellikle dik
kat çekmek istiyorum; çünkü, bu konular birbirini tamamlıyor. Hükümetin yanlış ekonomi poli
tikası ve kötü yönetimi, ülkeyi iki kez krize sürüklemiştir. Şubat ve kasım aylarında yaşanan 
ekonomik krizin derinliği konusunda, Sayın Derviş'in bile somut bilgilere sahip olduğu kanısında 
değilim. 

Yarım saat sonra, kriz ekonomisinin ilk enflasyon rakamı açıklanacak, bakalım ne çıkacak; her
kes, bunu korkuyla bekliyor. Şu anda, dolar 1 250 000 lira... 

H. UFUK SÖYLEMEZ (İzmir) - 1 300 000 oldu. 
RASİM ZAİMOĞLU (Devamla) -1 300 000 olmuş, arkadaşım ikaz ediyor. 

... Nereye gideceği, ne yapacağı, nerede duracağı belli değil. Hiç kimse, değer kaybının yüzde 
100'leri aştığı şu günlerde, ne yapacağını bilemiyor. Herkes şaşkın vaziyette... Herkes şokta... İşyer
leri, fabrikalar kapanıyor... Şu anda, bu krizlerden sonra yaklaşık 1 milyon kişinin işsiz kaldığını öğ
rendim. Krizin vatandaşı nasıl vurduğu ise ortada. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa, esnaf bile 
sokakta, herkes sokakta. Vatandaş ne iş yaparım diye düşünüyor. Artık, memleketimizde, hamallar 
bile iş arar durumda. 12 milyon işsiz insan çare bekliyor, iş istiyor. İnsanlar ne yapacaklarını şaşır
mış vaziyette. Hükümetin ise üzerine sanki ölü toprağı serpilmiş, sanki Sayın Derviş kompleksi al
tında. 

Şimdi, 15 günde 15 yasa masalıyla zaman kaybediyoruz. Hepimiz biliyoruz ki, 15 yasa bir haf
tada da geçer, yeter ki hükümet hareket etsin. Bakın, iktidar partilerine mensup 350 milletvekili var, 
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hazır bekliyorlar, Meclis bekliyor, hepimiz bekliyoruz, muhalefet bekliyor; ancak, ortada hiçbir şey 
yok. 

Değerli milletvekilleri, altı hafta geçti; ancak, hükümet o kadar hareketsiz ki, medya bile, Sayın 
Derviş'in sabah sporlarını ve kaldığı otel odasının döşemesini haber yapıyor. Oysa, gündemde, 
çözüm bekleyen dev sorunlar var. Soruyorum: Biz nereye gidiyoruz? Size, vatandaşlar adına 
soruyorum, allahaşkına, cevap vermenizi bekliyorum: Biz nereye gidiyoruz? Bunları yaratan 
hükümetin, çıkıp, vatandaş bir özür dilemesi gerekmez mi?! Herkes çıldırıyor, özür dilememesin
den bile çıldırıyor. 65 milyon için, hiç olmazsa bir özür dileyiniz. 

Sevgili arkadaşlarım, görünen o ki, ekonomik krizin çözümü, millî kaynaklardan geçiyor. Mil
lî kaynakların başında da ormanlarımız geliyor. Ormanların korunmasında ise, en büyük görev 
muhafaza memurlarına düşüyor. Gece gündüz demeden, kar tipi demeden mesaisiz 24 saat görev 
yapan, ormanlarımızı bekleyen, yangından yangına koşan, ormanların ıslahı için bizzat zehirli ilaç 
kullananlar, orman muhafaza memurlarıdır. 

650'si Giresun'da olmak üzere 11 000 orman muhafaza memuru vardır. Dünyanın hiçbir yerin
de böyle bir özveri görülmemiştir; ancak, böyle büyük bir özveriyle görev yapan orman çalışanları 
unutulmaktadır. 

Bakanlık, orman yangınlarını önlemek için, kesenin ağzını açmış; ancak, orman çalışanlarını 
unutmuş görünüyor. Sayın Bakan, özveriyle çalışan bu insanları nasıl unutuyorsunuz; onları ne 
zaman hatırlayacaksınız? Gerek ordu mensupları gerekse emniyet mensupları, 5434 sayılı yasanın, 
Emekli Sandığı Yasasının 32 nci maddesinin ilgili bendindeki haklardan yararlanmaktayken, or
manlarımızın bekçileri fiilî hizmet zammından yararlanamamaktadır. Bu, eşitlik ilkesine de ay
kırıdır. Bu cefakâr insanlara, fiilî hizmet zammının verilmesi ve onurlarının teslim edilmesi için, 
partilerüstü bir gayretle desteğinizi bekliyorum. 

Değerli arkadaşlarım, yaşanan ağır ekonomik krizler, toplumun her kesimini vurdu. Gazeteler
de her gün yüzlerce haber var. Ben, bunlardan bazılarını buraya getirdim. Bakın, borcu nedeniyle 
cinnet geçiren, dolar borcu nedeniyle intihar eden, gelecekten ümidini kesen vatandaşlarımız, 
maalesef, her gün haberlerde; yüzlerce yorumlar, yüzlerce yazılar var. 

Hükümetin ortaya koyduğu kötü yönetim nedeniyle toplumsal cinnetin eşiğine gelmiş durum
dayız. Eğer çözüm bulunamazsa, bu işin sonu kötüye gidiyor görünüyor. Toplumsal olayları engel
lemek çok zor olacaktır diye... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Zaimoğlu, lütfen konuşmanızı toparlayınız. 
RASİM ZAİMOĞLU (Devamla) - Toparlıyorum Sayın Başkanım. 
Değerli arkadaşlarım, ben, tebdili kıyafet, 15 gündür vatandaşın içerisinde geziyorum. Sizi 

buradan ikaz ediyorum. Değerli İktidar partimizin milletvekilleri eğer, sokağa çıkamıyorlarsa, bak
sınlar, tebdili kıyafet bir gezmeye çıksınlar. Lütfen, vatandaşın içerisine girin. 

Bakın -söylüyorum- bugün, Türk ekonomisine 1 milyar dolar girdi sağlayacak fındık üreticisi 
bile gübre bekliyor. Fındık üreticisi için gübrenin ne olacağı belirsiz vaziyette. Yarın, öbür gün 
1 milyar dolarlık gelirden bile olabiliriz. 

Onun için, ben, burada, sizlerin özellikle bir kere daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu sıkın
tıları aşmamız lazım; hep beraber aşmamız lazım. Toplumda kriz o kadar geniş kapsamlı ki, kim
senin masal dinleyecek bir hali de kalmamış. Ben, size, gelin, bunları, Meclis olarak, Türkiyemizin 
yüce menfaatları doğrultusunda, hep beraber halledelim, hep beraber çözelim diyorum. 
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Hepinize, en derin saygılar sunuyorum. (DYP ve FP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Zaimoğlu. 

önerge üzerinde başka söz talebi?.. Yok. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

RASİM ZAİMOĞLU (Giresun) - İktidar partilerini bekliyoruz. 

AYDIN TÜMEN (Ankara) - Sen baştan kaybettin. 

BAŞKAN - Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

RASİM ZAİMOĞLU (Giresun) - İktidar partilerinin ne yaptığını gördük. 

BAŞKAN - Son önergeyi oktuyorum: 

4. - Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün, Ankara Hinde Ümitköy Adı ile Bir İlçe 
Kurulmasına Dair Kanun Teklifinin (2/116) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/345) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
28 Haziran 1999 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlık

ça havale edildiği komisyonda bugüne kadar görüşülemeyen Ankara İlinde Ümitköy Adı ile Bir İl
çe Kurulmasına Dair Kanun Teklifimin İçtüzüğün 37 nci maddesi gereğince doğrudan gündeme 
alınması hususunda gereğini arz ederim. 12.1.2001 

Saffet Arıkan Bedük 

Ankara 

BAŞKAN - önerge sahibi olarak Sayın Bedük'ü davet ediyorum. 

Buyurun efendim. 
SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Ankara İlinde 

Ümitköy adında bir ilçe kurulmasıyla ilgili vermiş olduğum kanun teklifinin İçtüzüğün 37 nci mad
desine göre doğrudan gündeme alınmasıyla ilgili önergem üzerinde, teklif sahibi olarak söz almış 
bulunuyorum. Sözlerime başlamadan önce, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, biraz evvel Sayın Uluç Gürkan'ın vermiş olduğu önergeyle hemen 
hemen örtüşüyor. Eğer, ben, hakikaten bunu bilmiş olsaydım, daha da farklı bir şekilde bir araya 
gelebilirdik. Çünkü, adı Bilimkent olmuş, Ümitköy olmuş önemli değil; ama, önemli olan, bir ih
tiyacın tespiti ve Meclisin buna el koyması hadisesidir. 

Başkent, bir ülkenin vitrinidir; başkent, bir ülkenin gelişmişliğinin, uygarlık düzeyinin, 
modernleşmenin göstergesidir; başkent, bir ülkenin geçmişidir, bugünüdür ve geleceğidir. 
Dolayısıyla, başkentin altyapı ve üstyapıyla ilgili ihtiyaçlarının ve yönetim eksikliğinin mutlaka 
giderilmesi gerekir. Artık, bu yönetimle gitmesi fevkalade zordur. Yeni bir yönetim ve yeni bir 
kanunla yönetilmesinin yararlı olacağı inancını taşıyorum ve bu arada da, idarî taksimatın değişik
liği zaruretini, özellikle altını çizerek belirtmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, Ümitköy adı altında kurulacak olan bir ilçeye neleri düşündük; şunları 
düşündük: Çankaya bölgesine dahil olan bir Beytepe var. Bu Beytepe'de şu anda 35 000 kişi ikâmet 
ediyor. Yapılacak olan yeni inşaatlarla beraber, 50 000 kişiye çıkacak. Diğer taraftan, Yenimahalle 
İlçesine bağlı Çayyolunda 150 000 kişi yaşamaktadır. Alacaatlı ve Dodurga Köyü bölgesinde 
devam eden inşaatlar tamamlandığında ise, nüfus 200 000'i geçecek. Ayrıca, bu bölgede, Şehitali 
Köyünde ve Kent Koop'un Ballıkuyumcudaki Köyünde, inşaatlara başlanmak üzeredir. 
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Netice itibariyle, bu bölge, Bayındırlık Bakanlığının, yaptığı planda 450 000 nüfus olarak ön
gördüğü; şu anda da, değişiklik yapmak suretiyle, 1 000 000 nüfusu hedeflediği bir yerleşim 
alanıdır. 

Ayrıca, yine, bu bölge hudutları içerisinde ikinci organize sanayi bölgesi yapılmaktadır, serbest 
bölge alanları gerçekleştirilmektedir ve Temelli'ye kadar uzanan bir hinterlant üzerinde yeni bir yer
leşim alanını görmek durumundayız. 

Ayrıca, yine bu yerde, şu anda Çankaya, ODTÜ, Bilkent, Başkent ve Hacettepe Üniver
sitelerinin bulunduğunu görüyoruz. Bunların yurtları da burada. Yükseköğrenimdeki gençlerin 
önemli bir kesimi de yine burada ikâmet etmektedir. Dolayısıyla, yerel yönetimlerin yaptıkları hiz
metlerden en fazla etkilenen kesim, yine gençlik kesimi olmaktadır. Yine, bu bölgede, Gazi Üniver
sitesine ayrılan çok geniş bir alan vardır. Dolayısıyla, burası, bilim ve kültür merkezi olması 
itibariyle de, gerçekten, gelişmeye fevkalade müsait ve imkân dahilinde olan bir konuma doğru git
mektedir. 

Yine, bu bölgede, kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgili ayrılan yerler var, gerçekleştirilen 
yatırımlar var, yapılan inşaatlar var. Bütün bunların hepsini dikkate aldığımızda, Yenimahalle ve 
Çankaya Belediyelerinin de buraya 25-30 kilometrelik mesafede olduğunu düşünürsek -şu anda 
Çayyolu bölgesi, Korukent bölgesi ve diğer yerlerimiz, Yenimahalle'ye 30 kilometre mesafede-
buradaki vatandaşlarımız, iş ve hizmetlerini yürütmek için Yenimahalle'ye, Beysukent tarafı da 
Çankaya'ya doğru gitmektedir ve özellikle hizmetler bakımından özellikle maliyet unsurları artmak
ta, verim düşmekte, kalite ve standart da düşmektedir. Yine, buradaki vatandaşlarımız, akşam ve 
sabahlan, özellikle trafik bakımından da çok büyük sıkıntı çekmektedirler. 

Değerli milletvekilleri, uzaklığın getirdiği koordinasyonsuzluk, çöp hizmetlerinde, yapı dene
tim hizmetinde, yeşil alanların düzenlenmesinde, parkların yapımında, sağlık hizmetlerinin veril
mesinde ve asfalt hizmetlerinde, âdeta, yerel yönetimler bakımından, belediyeler bakımından 
yetişilemeyecek kadar fevkalade yoğun bir hizmet trafiğiyle karşı karşıya kalmaktayız. 

İşte, bu sebeple, biraz evvel de kabul edilen kanun teklifiyle beraber... İlave edilen kısımlar var; 
yani, Temelli bölgesine doğru giden kesim ve özellikle serbest bölge ve ikinci organize sanayi böl
gesi eksikliği de var. Onları da birleştirirsek, bu kanun teklifinin, gerçekten, diğeriyle birleştirilmek 
suretiyle görüşülmesinin yararlığı olacağı inancını taşıyorum ve ümit ediyorum ki, Başkanlık, bunu 
gerçekleştirecektir. 

Başkentimizin, çağdaş, modern ve ileri ülkeler seviyesindeki başkentler düzeyinde bir altyapı 
ve yönetim anlayışına sahip olması bakımından böyle bir idarî taksimatın gerçekleştirilmesinde fay
da olduğunu belirtiyor ve eğer İçtüzük müsaade ederse, iki teklifin birleştirilmesinin de yararlı ola
cağını ümit ediyorum. 

Onun için, öncelikle, bu teklifimin kabulünü, biraz evvelki şekliyle, kabul edildiği şekliyle tak
dirlerinize sunuyor ve Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bedük. 

Şimdi, Sayın Yahnici konuşacaklar. 
Sayın Yahnici, buradan mı, oradan mı konuşursunuz? 

ŞEVKET BÜLEND YAHNİCİ (Ankara) - Yerimden efendim. 
BAŞKAN - Peki, buyurun efendim, mikrofonunuzu açıyorum. 
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ŞEVKET BÜLEND YAHNİCİ (Ankara) - Efendim, bugün, aynı mahiyette iki tane teklifin 
Genel Kurulca kabulü gündeme geldi; birisi Sayın Gürkan'ın, birisi de Sayın Bedük'ün. Her ikisi de 
hemen hemen aynı konuyu ihtiva ediyor. Yalnız, zannediyorum, hem gerekçelerinde hem de işin 
şekillenmesinde bazı farklılıklar var. Benim, bir Ankara milletvekili olarak kanaatim ve inancım, 
teklifler doğrudur. Sadece, diğer örneklere ilave olarak, bir örnek vermek istiyorum: Bugün, Ümit-
köy dediğimiz yerleşim merkezi ile bu merkezin bağlı olduğu ilçe arasında iki tane başka ilçe var
dır; yani, Etimesgut ve Sincan İlçelerinden geçerek Yenimahalle'ye ulaşıyoruz. Artık, bu bir zaruret 
halini almıştır; işlemler yürümemektedir, vatandaş tapu işlemlerini bile yürütememektedir. Teklif
ler bu anlamda doğrudur. Mümkünse, birleştirilerek bu manada bir kanunun çıkması isabetli olacak
tır. 

Saygılar sunuyor, teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Yahnici. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, biraz önce alınan karar gereğince, gündemin "Özel Gündemde Yer 

Alacak İşler" kısmına geçiyoruz. 
Bu kısımda yer alan, Konya Milletvekili Sayın Veysel Candan ve 57 arkadaşının, bankalar 

yeminli murakıp raporlarını zamanında işleme koymayarak özel bankaların içinin boşaltılmasına 
neden olduğu, kamu bankalarında görev yapan bürokratların yargıya gönderilmesini engellediği, 
Merkez Bankası başkanı hakkındaki Başbakanlık Teftiş Kurulu raporunu uygulamadığı ve bankayı 
yabancı bir şirketin denetimine açtığı, para politikasında pasif kalarak spekülasyonlara göz yum
duğu, bu suretle haksız rantlara yol açtığı ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 in
ci maddelerine uyduğu iddiasıyla Devlet Bakanı Sayın Recep önal hakkında Anayasanın 100 üncü 
ve içtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesinin ön-
görüşmelerine başlıyoruz. 

VI. - GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI 
VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
L - Konya Milletvekili Veysel Candan ve 57 arkadaşının, bankalar yeminli murakıp raporlarını 

zamanında işleme koymayarak özel bankaların içinin boşaltılmasına neden olduğu, kamu ban
kalarında görev yapan bürokratların yargıya gönderilmesini engellediği, Merkez Bankası Başkanı 
hakkındaki Başbakanlık Teftiş Kurulu raporunu uygulamadığı ve bankayı yabancı bir şirketin dene
timine açtığı, para politikasında pasif kalarak spekülasyonlara göz yumduğu, bu suretle haksız rant
lara yol açtığı ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 mcı maddelerine uyduğu id
diasıyla Devlet Bakanı Recep önal hakkında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/1) 

BAŞKAN - Bu görüşmelerde, sırasıyla, Önergeyi verenlerden ilk imza sahibine veya onun gös
tereceği bir diğer imza sahibine, şahısları adına üç sayın üyeye ve son olarak da, hakkında soruştur
ma istenmiş bulunan Devlet Bakanı Sayın Recep Önal'a söz verilecektir. 

Konuşma süreleri 10'ar dakikadır. Gruplar adına konuşma yapılmayacaktır. Bu sebeple, yet
memesi halinde, mutat olduğu üzere, sürelere 2'şer dakika ekleme yapacağım. Lütfen, konuşmacılar 
buna dikkat etsinler. 

Meclis soruşturması önergesi, Genel Kurulun 20.3.2001 tarihli 71 inci Birleşiminde okunmuş 
ve bastırılarak sayın üyelere dağıtılmıştır. Bu sebeple, soruşturma önergesini tekrar okutmuyorum. 
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Sayın milletvekilleri, şimdi, şahısları adına söz alan sayın milletvekillerinin isimlerini okuyo
rum: Tokat Milletvekili Sayın Bekir Sobacı, İstanbul Milletvekili Sayın Ali Coşkun ve Ankara Mil
letvekili Sayın Cihan Paçacı. 

Şimdi, önerge sahibi olarak, Konya Milletvekili Sayın Veysel Candan konuşacaklar. 

Buyurun Sayın Candan. (FP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 10 dakika efendim. 

VEYSEL CANDAN (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; görüşülmek
te olan soruşturma önergesi üzerinde görüşlerimi açıklamak üzere söz aldım. Muhterem Heyetinizi 
saygıyla selamlıyorum. 

Hatırlanacağı üzere, 57 nci hükümet, IMF ile stand-by anlaşması yapmış ve bu anlaşmanın üç 
yıllık süresi içerisinde, 14 ayda iki defa krizle karşı karşıya gelmiştir. Bu süre içerisinde, Sayın 
Recep önal, bir dönemde, Hazine ve Merkez Bankasından sorumlu devlet bakanıdır. 

Biraz sonra, resmî belgelerden aldığım notlarla konuyu takdim etmeye çalışacağım; ancak, 
konuya girmeden önce, açık ve net olarak şu hissiyatımı ifade etmek istiyorum: Daha önce, Enerji 
Bakanıyla ilgili olan gensoruda DSP ve MHP'liler destek verdi; MHP ile ilgili olan gensoruda 
Bayındırlık Bakanı hakkındaki gensoruda, yine, diğer hükümet ortaklan destek verdi; Şimdi, ümit 
ediyorum ki, konuyla ilgili, sayın milletvekillerimiz, tarafsız bir gözle, vicdanî değerleri ölçüsünde 
oylarını kullanacaklardır. Yani, şu hatırlatmayı, özellikle, yapmak istiyorum: Soruşturmalar, bir 
temizleme ve paklama operasyonu haline dönüşmesin. 

Değerli arkadaşlar, şimdi, konunun birinci kısmı, Meclis Başkam/ekilimizin de ifade ettiği gibi, 
murakıp raporlarının geciktirilmesi, zaman aşımına uğraması ve zamanla soygunun büyük boyut
lara ulaşmasıyla ilgilidir. Bakın, burada ifade ediyorum, açık ve net. İki tane örnek vermek is
tiyorum; bir tanesi Egebank, bir tanesi de Etibank'tır. Her iki kurumun da, bankanın da sorumluları 
tutuklu bulunmaktadır. Egebank murakıp raporu 23 Haziran 1999'da yazılmış ve Hazine Müsteşar
lığına gönderilmiştir. El koyma tarihî 22 Aralık 1996'dır; yani, altı ay sonra el konulmuştur. 
DGM'de açılan davanın konusu, çıkar amaçlı suç işlemek ve teşekkül oluşturmaktır. Savcı, id
dianamesinde aynen şunları yazmakta: "1998- 1999'da banka tam bir soyguna tabi tutulmuştur. 
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredildiği gün, zarar 1 milyar 200 milyon dolardır. Bünyesin
de 18 şirket kurmuştur. Yurt içinde ve yurt dışında üst düzey siyasilerden -bunun altını çiziyorum-
destek görmüştür. Gecikme esnasında, banka, 33 trilyonluk ilan ve reklam vererek, bu reklamlarla 
150 milyon dolar daha mevduat toplamıştır." 

Bankanın avukatı, resmî tutanaklardaki ifadesinde aynen şunları söylüyor: "Soygunun üç ayağı 
var; bankacılar, bürokratlar ve siyasetçiler. Parlamentonun, üzerindeki bu gölgeyi, şaibeyi atması 
için, mutlaka bu soruşturmaya olumlu oy vermek, konunun yargılaması değil konunun soruşturul
ması gerekmektedir." Avukat aynen devam ediyor: "Siyaset ayağına ulaşılamadı. Egebank, kamu 
bankalarının verdiği teminatla, Halk Bankasından alınan mektuplarla bir kuruş bedel ödenmeden 
alındı." Bunlar çok önemli şeyler değerli arkadaşlar. Dahası yar; diyor ki: "Soygunun açığa çık
masını hükümet yetkilileri engellemektedir." Bunlar ciddî iddialardır. Bu itibarla, bunların mutlaka 
soruşturulması gerekir. 

Hatırlanacağı üzere, Sayın Recep önal, daha önce banka murakıplığı yapmıştır; yeminli 
murakıplığın ne olduğunu çok iyi bilir, raporların özelliklerini de çok iyi bilir. Bakın, Etibankla il
gili olarak: Bakan, Sayın Recep Önal; Hazine Müsteşarı, Selçuk Demiralp. Banka Murakıp, rapor 
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1:31 Ocak 2000, zarar 97 trilyon. Buna hiçbir işlem yapılmıyor. Rapor 2: 15 Haziran 2000, zarar 
137 trilyon. Buna da hiçbir işlem yapılmıyor. Rapor 3: 9 Ekim 2000; nihayet, Bankacılık Düzen
leme ve Denetleme Kurulu konuya el koyuyor, bir süre de orada bekliyor ve nihayet, DGM'ye suç 
duyurusu ve bir yıl sonra, bugünlerde, banka patronu tutuklanıyor. Savcı, iddianamede şunları söy
lüyor: "Kötü niyet vardır. Kıbns-Newyork Offshore Limitet Şirketi aracılığıyla büyük soygun işlen
miştir; 3 ilâ 6 yıl hapsi gereklidir." 

Demek oluyor ki, soruşturmanın birinci bölümünde şu soruyu Sayın Bakana yöneltiyorum: Bu 
murakıp raporları neden bekletilmiştir? Yargıya zamanında neden intikal etmemiştir, soygunun 
boyutu neden büyütülmüştür ve büyümesine sebep olunmuştur? 

İkincisi, çok önemli kamu bankaları. 20 ila 40 milyar dolar görev zararından bahsediliyor. 
Tabiî, burada kamuoyu yanıltılıyor; buradaki görev zararı, çiftçiye verilen, Devlet Demiryollarına 
falan verilenlerden dolayı görev zararı değil, büyük çoğunlukla batık kredilerdir. Şöyle diyelim: 
Eğer, bu, 20 milyar dolar ise, bunun içerisinden çiftçiye verilen, belki, yıllara bağlı 1-2 milyar dolar 
yoktur; diğeri hepsi batık kredilerdir. Hatta, aile fotoğrafında bulunan insanlar şimdi yurt dışındadır; 
bazılarının oğlu tutuklu babası dışarıda, bazılarının çocukları dışarıda babaları tutuklanmıştır. 

Değerli arkadaşlar, Sayın Bakana, kamu bankalarıyla ilgili sorumuz şu: Elimizdeki belge "Baş
bakanlık Hazine Müsteşarlığı" antetli yazıdır. Sayın Bakan, bu yazıda, kamu bankası yöneticilerine 
diyor ki: "Sizler, Halk Bankasının Emlak Bankasının ve Ziraat Bankasının 1997 ve 1998 yıllarını 
incelemişsiniz..." Bu hesaplarda, Yüksek Denetleme Kurulu şunu söylüyor: "Yeminli murakıplarca 
incelenmesi, soruşturulması ve yargıya suç duyurusunda bulunulması." Bu yazı skandal bir yazı, 
üzerinde "gizli" ibaresi var ve Sayın Bakan, bu yazısıyla diyor ki "Yeminli murakıplara havale 
edilen konuları, Türk Ceza Kanunu kapsamında değil, Bankalar Kanununa göre yapın ve yukarıda
ki işlemleri yeniden gözden geçirin." Yani, bunları bırakın, vazgeçin, bunları denetlemeyin an
lamına gelecek sözler. Maalesef, çok skandal, devletin resmî arşivlerinden bir yazı. Sayın Bakanın 
bu yazıya da cevap vermesi gerekir; daha doğrusu, milletvekillerimizin, bu belgelere göre oylarını 
vermesi gerekir. 

Bir diğer önemli -üçüncü- konu da şudur: Merkez Bankası Başkanı Sayın Gazi Erçel'dir; hak
kında, Türk Ceza Kanununun 230 uncu maddesine göre suç duyurusu vardır. Böyle bir insanı Mer
kez Bankasının başında tutmak suçtur. Neden?.. Olayın iç yüzüne baktığımız zaman... Türkbank 
özelleştirilecektir. Hükümette Başbakan Mesut Yılmaz'dır. Talip olan, bankayı almak isteyen Kork
maz Yiğit'tir. Pazarlıklar devam ediyor, devreye Emniyet Genel Müdürlüğü giriyor arkadaşlar; 
deniyor ki: "Türkbankın özelleştirilmesinde birtakım ciddî sıkıntılar vardır, buna mani olun." Şim
di, yazı, Merkez Bankası Başkanlığına geliyor, sumen altında bekletiliyor. Yazının biri de -o 
zamanın Başbakanı, Sayın Mesut Yılmaz- Başbakanlığa gönderiliyor. Başbakanlıkta yazının girişi 
var; araştırıldığı zaman, evrak Başbakanlıkta kayboluyor. Her nedense, hiçbir evrak kaybolmadığı 
halde, Türkbankla ilgili evrak kayboluyor. Bu da, ayrıca, hükümet için bir sorundur. 

Şimdi, bu bankayla ilgili olarak, Başbakanlık Teftiş Kurulu inceliyor, konuları detay olarak in
celiyor ve neticede, Gazi Erçel'in, evrak saklamaktan dolayı, görevini ihmal ettiğinden dolayı yar
gılanmasını istiyor. İşte, böyle bir rapor, kendi müfettişlerinin yazdığı rapor Başbakanlıkta bir yıl 
bekletiliyor. Ben, neden bekletiliyor diye merak ettim; Sayın Başbakan o dönemde kriz vardı, bunu 
açıklarsak sıkıntı olurdu anlamına gelen bir açıklama yapıyor. 

Değerli arkadaşlar, çok enteresan bir cümle okudum; diyor ki:"Bütün dünyada kanalizasyonlar 
alttan akar; ama, bir tek Türkiye'de üstten akıyor." Şu verdiğim iki banka örneği, kanalizasyonların, 
pisliklerin, çirkefliklerin artık açıktan aktığının açık örneğidir. 
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Değerli arkadaşlar, bir diğer konu, Ziraat Bankasıyla ilgili. Ziraat Bankasının özel bankalarla 
ilişkilerine bakıyoruz. Gazi Erçel istifa etmiş, Ziraat Bankası günlük açık vermeye devam ediyor, 
kriz günü gelip yaklaşmış. O günlerde -Sayın Bakanın nerede olduğunu bilmiyoruz tabiî- Ziraat 
Bankasının likit paraya ihtiyacı vardır, açığı 1 katrilyondur. Hazineye müracaat ediliyor, Merkez 
Bankasına müracaat ediliyor "bize para verin, sıkıntıdayız" deniliyor, "siz borçlanın, gecelik nasıl 
isterseniz öyle borçlanın" cevabı alınıyor ve arkadaşlar, cumhuriyet tarihinin, dünyanın ekonomi 
tarihinin en büyük skandali işleniyor, yüzde 7 500 ile yüzde 10 000, yani, 1 katrilyon açığa, Ziraat 
Bankası açığına 3 gece için 1,8 katrilyon devlet faiz ödüyor. 

Değeri arkadaşlar, bunları araştırmayacaksak, bunları soruşturmayacaksak ve bunlara neden 
olan kişiler sorgulanmayacaksa, o zaman bu milletvekillerinin görevi nedir, bu halk bize hangi göre
vi verdi, biz ne yapmak istiyoruz; bunun üzerinde durmak lazım. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Candan, lütfen, toparlayınız. 

VEYSEL CANDAN (Devamla) - Değeri arkadaşlar, Merkez Bankamız, IMF'nin talebiyle, 
cumhuriyet tarihinde ilk defa, bedel ödenerek yabancılar tarafından inceleniyor -bir ülkenin Mer
kez Bankası, tabiri caizse, yatak odası misali, mahrem olan bir yerdir- kamuoyundan gizlice 
denetletiliyor, bunun için bir ücret ödeniyor, çıkan raporlar da kamuoyuna bildirilmiyor ve sak
lanıyor. 

Yapılan bu gizli inceleme, gerek dünya piyasalarında gerek içeride -kamuoyunda- güvensiz
lik ortamının oluşmasının ve bu krizin artmasının asıl nedeni olmuştur. Bu, aslında, dolarla, mark
la, dövizle izah edilemeyecek kadar büyük bir skandaldir. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Merkez 
Bankası, yabancı denetçi bir firma tarafından denetleniyor ve bu, maalesef, cumhuriyet tarihinde 
ilk defa oluyor. Oradaki bilgiler gizlidir; milletvekilleri de o bilgilere ulaşamaz. Sayın Bakan, bu, 
ülkenin itibarıyla oynamaktır. 

Sorarım size: Siz, ABD'nin, Almanya'nın, Fransa'nın Merkez Bankasını denetleyebilir misiniz, 
bir firma tutup denetletebilir misiniz? Peki, 75 yıldır işbaşına gelen hükümetlerin hiçbirinin aklı yok 
muydu, itibarı yok muydu da böyle bir yola girmedi? İşte, güvensizlik ortamının, piyasalarda hâlâ 
devam eden istikrarsızlığın temel nedeni, bu raporların dışarıya sızması ve tüyo verilmesidir. 

Değerli arkadaşlar, çok enteresan bir tespit var. Bu kürsüden hükümete, müteaddit defalar, ıs
rarla, krizin geleceğini ifade ettik ve "yaptığınız iş değildir, dolar ve mark baskı altına alınamaz; 
bunlar serbest piyasada oluşur. Bir tarafta liberal ekonomi, bir tarafta baskı; bu yanlıştır" dedik ve 
hükümet, krizlerden sonra yanlışı anladı. 

Değerli arkadaşlar, büyük bir skandaldan daha bahsedeceğim; Sayın Bakan, çıkıp bunu burada 
cevaplamalıdır. Sabahleyin karar alınıyor, birtakım ilgili olmayan milletvekilleri bile Başbakanlığa 
davet ediliyor, purolu eski bakanlar filan geliyorlar, birtakım istişareler yapılıyor ve sabah 9.00-
12.00 saatleri arasında, 685 000-700 000 liradan 3,2 milyar dolar satılıyor, aynı gün saat 17.00-
18.00'lerde dolar 950 000 lira oluyor. Mademki bu derece serbest bırakacaktınız -serbest piyasaya 
geçip- doların bu yönde oluşacağını bilmiyorsanız, Sayın Bakan, o kürsüde niye oturuyorsunuz? 
Evvela bunu soruyorum. 

Sayın Bakan bir gazeteciyle konuşuyor, gazeteci soruyor: "Hiç istifa etmeyi düşündünüz mü?" 
Bakan cevap veriyor: "İstifa etmek istiyordum, partim bırakmadı. O benim özelimdir, fazlaca açık
lama yapamıyorum." 
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Değerli arkadaşlar, hükümet bir derviş getirdi; ama, şunu söyleyeyim: Bu hükümetin dervişe 
değil, cenaze levazımatçısına ihtiyacı var. (FP sıralarından alkışlar) Yani, bu hükümetin defin işlem
lerini yapacak olaya ihtiyacı var. 

Şimdi, bir milletvekili arkadaşım... özellikle, hep doğruluktan bahseden MHP'lileri bir kere 
daha burada uyarıyorum. Eğer, bu oylamaya... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Candan, son cümleniz için açıyorum. 

Buyurun. 

VEYSEL CANDAN (Devamla) - Tamamlıyorum. 

Eğer, bu oylamanın makineyle yapılmasını ve kimin ne oy verdiğini... Dürüstlük edebiyatı 
yapan arkadaşları bir kere daha uyarıyorum. Biz, burada, birisinin yargılanmasını değil, bu olayların 
soruşturulmasını istiyoruz. Bu işin siyasî bir tarafı yoktur. Eğer, bu anlattığım bilgi ve belgeleri is
tiyorsanız, hepinize, resmî, devlet arşivlerinden, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu raporların
dan, ayrı ayrı takdim edebilirim. 

Ümit ediyorum ki, milletvekili arkadaşlarım bu çalışmamıza olumlu oy verecekler; ülkenin 
daha fazla krize, yanlışlara... Hiç kimsenin yaptığının yanına kâr kalmaması noktasında olumlu bir 
adım olacağını düşünüyor, hepinize saygılar sunuyorum. (FP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Candan. 

Şahsı adına, ilk söz, Tokat Milletvekili Sayın Bekir Sobacı'ya ait. 
Sayın Sobacı?.. Yok. 
İstanbul Milletvekili Sayın Ali Coşkun, buyurun efendim. (FP sıralarından alkışlar) 

ALİ COŞKUN (istanbul) - Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu soruşturma önergesi hakkında 
söz almış bulunuyorum. 

Ülkemiz, Kasım 2000 krizinin ardından 22 Şubat 2001 tarihinde ekonomik bir depremle sar
sılmış bulunmaktadır. Ne yazık ki hükümetimiz, muhalefet partilerinin yapıcı uyarılarına, sivil top
lum teşekküllerinin itirazlarına duyarsız kalarak, halkımızın ihtiyaçlarına cevap vermekten uzak bir 
programı, anlaşılması güç, dayatmacı bir zihniyetle uygulamıştır. 

Bu program, enflasyonu düşürme amaçlı gözükmekle beraber, sadece kur çıpasıyla yönlen
dirilen parasal, yani moniter politikalara dayalı tek ayaklı bir program olup, en önemli iki ayağı, 
kamu maliyesinin güçlendirilmesi ve üretimle bütünleştirilmesi konuları ihmal edilmiş, dolayısıyla 
sosyal yönü de olmayan bir programdı. 

Türkiye, IMF kuruluşunun üyesidir ve zaman iyi ilişkiler içinde olacaktır; ancak, hükümetimiz, 
teslimiyetçi bir yaklaşımla IMF ve bürokrasinin güdümüne girmiştir, öyle ki, sanki ülkede 
ekonomiyi bilen kimseler yokmuş gibi, sahibinin gazetelere verdiği beyanatla Yaşarbankı batıran 
bir kişi Merkez Bankasına ve Ziraat Bankasının batmasında en büyük rolü oynayan, acze düşüren 
bir kişi de Hazine Müsteşarlığına getirilmiş ve bu bürokratlarla, IMF yetkililerinin yönetimiyle 
hükümet siyasî otorite bakımından acz içine düşmüştür. Esas burada felakete sürüklenen olay budur. 

Anamuhalefet partisi olarak birçok uyarımız içinde, özellikle 2000 ve 2001 yılı bütçelerinin 
görüşülmesinde, Bankalar Yasasının iki kez komisyonlarda ve Mecliste görüşülmesinde, Sekizinci 
Beş Yıllık Kalkınma Planının görüşülmesinde, bankalarla ilgili genel görüşme tartışmalarında -
9.12.2000 tarihinde- bu konular, bu kürsüden, tarafımızdan derinlemesine dile getirilmiş; ancak, 
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malî sektörümüzdeki yozlaşma ve zayıflıklar ile bu olumsuz gelişmelere meydan veren ihmaller, 
yapılan yolsuzluklar, soygunlar ve yandaşları koruma konusunda gerekli uyarılarda bulunmamıza 
rağmen, herhangi bir tedbir alınmamış ve sayısal çoğunluğa dayanarak, yine dayatmacı zihniyetle, 
burada, arzu edilen şekilde kararlar alınmıştır. 

Sayın Bakan, genel görüşme önergemiz ve hakkında verilen gensoruyla ilgili konuşmasında 
"temel ilkemiz, tam aleniyet ve şeffaflıktır" -zabıtlardan aynen okuyorum- demesine rağmen, ger
çekleri Yüce Meclisten ve halkımızdan gizlemişlerdir. Bunların en çarpıcı örneği, bizzat, kamu ban
kalarıyla ilgili yıllar önce getirdiğimiz yazılı ve sözlü suallere doğru cevap verilmemiş, kamu ban
kalarının 20 milyar doların üzerindeki görev zararlarının ne şekilde halledileceği suallerimiz, 
maalesef, ciddî olarak ele alınmamıştır; ama, bugün, şubat krizini esas ateşleyen ve krize sürükleyen 
olayın, maalesef, kamu bankalarının görev zararlarının olduğu artık ortaya çıkmıştır. 

Hükümet, IMF şemsiyesi altına sığınırken, diğer taraftan faiz, enflasyon ve devalüasyon 
lobisinin oyuncağı haline gelerek, bu oyunda yenik düşmüştür. Ekonomik istikrarın sağlanmasında, 
siyasî istikrar şarttır; ancak, hükümetimiz, ülke genelinde siyasî istikrarı sağlayacak yerde, 
hükümetin yıkılmaması için hükümet içinde siyasî istikrarı sağlamayı yeğ tutmuş ve yoksullukta da 
istikrarı sağlamıştır. Kaldı ki, hükümet ortaklan "uzlaşma, uzlaşma, uzlaşma" diye, karşılıklı men
faat bölüşmesinde uzlaşmışlardır. 

Ekonomik refahla doğru orantılı olan demokrasi, insan haklan, hukukun üstünlüğü konuları 
hiçe sayılarak, sadece sayısal çoğunluğa dayalı bir yönetim benimsenmiştir. Halkımız perişandır; 
gelir dağılımı daha da yozlaşmıştır, ekonominin dinamikleri sarsılmış, dengeler bozulmuştur. Çift
çi, işçi, esnaf, memur, emekli, dul, yetim, velhasıl dargelirliler perişandır. Halkın büyük bölümü, 
dünya yoksulluk sınırına itilmiştir. Halkı bezdiren enflasyon, tırmanışa geçmiştir ve bugün açık
lanan enflasyonla, yıllar sonra, tekrar, maalesef, iki haneli aylık enflasyonlarla karşı karşıya kalmış 
durumdayız. Tüccar, sanayici çökmüştür; ayakta kalan ise, dış ilişkilerde bulunan birkaç büyük 
kuruluştan ibarettir. 

Bir gecelik faizler yüzde 7 500'lere fırlarken, ülke, yüzde 40 fakirleşmiş; gayri safi millî hâsıla, 
2000 yılında 199 milyar dolar iken, hemen geçtiğimiz şubat ayında hedef 215 milyar dolardan 165 
milyar dolara gerilemiştir. Bu durum karşısında, OECD üyesi 24 ülke arasında -malumlarınız ol
duğu veçhile üyesi bulunmaktayız- kişi başına gelirde 2 800 dolardan, 2 000 doların altına düşerek, 
dünyadaki fakir ülkeler arasına sürüklenmiş durumdayız. 

Devletin dışborç ödeme yükü artmış, borsa, tarihinin en büyük günlük çöküşüne maruz kalmış
tır. Değerli arkadaşlarım, borsadaki 14 aylık çöküşün yekûnu 106 milyar dolardır. Dolayısıyla, 2001 
hedefleri tamamen şaşmış durumdadır. 

Bütçe konuşmasında belirttiğimiz gibi, sırf Avrupa Birliğinin eşiğinde, Maastricht Kriterlerini 
tutabilmek için, gerçek olmayan rakamlarla, gayri safi millî hâsıla içindeki bütçe açıklarının çok 
küçük gösterilmesi, bu devletin ciddiyetine de yakışmamıştır; çünkü, devleti idare edenler, başta 
Sayın Başbakanımız ve bakanlar olmak üzere, daha, ekonomik depremin iki gün öncesine kadar, 
stabilizasyon programının uygulanacağını ve ülkenin günlük güneşlik olduğunu beyan etme aczin
de bulunmuşlardır. 

Değerli arkadaşlarım, kamu borçlanma gereği, giderek artmıştır. Dolayısıyla, devamlı söyledik 
bu kürsüden; içborç durumunda olan ve o gün yetkililer tarafından inkâr edilen, ama, bugün Hazine 
tarafından kapatılması öngörülen devlet bankalarının görev zararlarıyla beraber içborçlar ve dış-
borçlar, bir yıllık gayri safî millî hâsılamız seviyesini geçmiştir. Dolayısıyla, Maastricht Kriterlerine 
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göre, eğer, bir ülkenin borç stoku, gayri safî millî hâsılasının yüzde 60'ını geçerse, o devlet, kredi-
bilitesini tamamen yitirir. Türkiye, şu anda, kredibilitesini yitirmiştir ve uluslararası rating kuruluş
ları, dün açıklama yaparak, Türkiye'ye güvensizlik notu vermişlerdir. 

Değerli arkadaşlarım, bu gidiş bir felakettir. Felaketin tetikçileri, bizatihi, hükümet, Sayın Baş
bakan, ilgili bakanlar ve zamanında tedbir almayan, başta bankacılık sektörü olmak üzere, bankalar
dan sorumlu Hazine, Merkez Bankası ve diğer yetkililerdir. 

Gelinen bu tablo karşısında, hükümet ve ilgili bakan, suni olarak tertiplediği yandaş kuruluş
ların ve bazı medya kuruluşlarının destekleriyle, gerçekleri halktan gizlemiş, ekonomik depremden 
-biraz önce söylediğim gibi- bir gün öncesine kadar, gerçekleri tamamen kamufle etmişlerdir. En 
acısı da, hükümet, anayasal suç işlemiştir -bakınız, buradan söylüyorum- zira, Anayasanın 5 inci 
maddesinde yer alan, devletin temel amaç ve görevlerini yerine getirmemiş; 8 inci madde uyarınca, 
yürütme yetki ve görevlerini kötüye kullanmış; 167 nci maddede açıkça belirtilen, piyasaların dene
timi ve dışticaret düzenlemesini yapmamıştır. Ayrıca, maalesef, 172 nci madde uyarınca tüketici
lerin, 173 üncü madde uyarınca da esnaf ve sanatkârların korunması hususları ihmal edilerek, ilgili 
yasalar ve Anayasa hükümet tarafından çiğnenmiştir. Dolayısıyla, bizim burada amacımız, şahsına 
çok saygı duyduğum, çok eski bir dostum olan... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Coşkun, lütfen toparlar mısınız. 
ALİ COŞKUN (Devamla) -... Sayın Bakanı rencide etmek ya da onu sıkıntıya sokmak değildir. 
Değerli arkadaşlarım, bugün, bu oyunun oyuncularını, soyanları ve soyduranları açığa çıkara

cak tek kişi Sayın Bakandır. Benim arzum, burada, bu gerçeklerin görüşülmesidir; çünkü, kasım 
ayındaki görüşmemde, görüşmenin sonunu bir fıkrayla bitirmiştim ve "bu size ibret olsun" demiş
tim. İbret alınmadı. Sayın Bakandan rica ediyorum -dürüst bir kişiliği vardır- burada, gerçekleri 
söylesin, bu soygunun siyasî ayağını ortaya çıkarsın ve böylece, ülkenin, gelecekte, yeniden 
ekonomik depremlere sürüklenmemesini sağlasın. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (FP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Coşkun. 

İkinci söz, Ankara Milletvekili Sayın Cihan Paçacı'ya ait. 
Buyurun Sayın Paçacı. (DYP sıralarından alkışlar) 

Süreniz 10 dakikadır. 

MUSTAFA CİHAN PAÇACI (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün, Türkiye, 
tarihinin en ağır ekonomik bunalımını yaşamaktadır ve maalesef, kriz, her geçen gün, derinleşmeye 
devam etmektedir. 

Anasol omurgalı hükümetler göreve geldiği tarihten itibaren, Türkiye, her yıl maalesef 
ekonomik krizle karşı karşıya kalmıştır; 1998 krizi, 1999 krizi, 2000 krizi ve nihayet, 2001 krizi... 

Başta Sayın Çiller olmak üzere, Doğru Yol Partisinin bütün ikazlarına rağmen, 57 nci 
hükümetin hatalı ve yanlış programı, yani IMF ile birlikte 2000 yılı başında uygulamaya koyduğu 
stand-by programı, ülkemizi, maalesef, ekonomik çöküşe sürüklemiştir. 

İçinde insan olmayan, kura baskı yaparak ekonomik dengeleri altüst eden bu programın Tür
kiye adına niyet mektubunu, Hazineden sorumlu Bakan sıfatıyla Sayın Recep Önal ile dönemin 
Merkez Bankası Başkanı Sayın Erçel imzalamışlardır. 

- 1 4 0 -



T.B.M.M. B : 77 3 . 4 . 2001 O : 1 

Bir bürokrat olarak Sayın Erçel, zorunlu bir şekilde, bu ekonomik fiyaskonun bürokratik diğer 
sorumlularıyla birlikte istifa etmek zorunda kalmıştır; ancak, gelinen bu ekonomik felaket ve 
çöküşün siyasî sorumlusu olan iktidar ve iktidarı temsilen, bu ekonomik çöküşün birinci derecede 
siyasî sorumlusu olan Sayın Önal ise, hiçbir şey olmamış gibi görevine devam etmiştir. 

Krizin derinleşmesi ve önlenememesi üzerine, Amerika'dan bürokrat getirilerek Sayın Önal'ın 
yerine Bakan yapılmış, Sayın Önal da, kendisine teselli olarak sunulan, Devlet Personel Başkan
lığından sorumlu Bakanlığa kaydırılmıştır. 

Bugün, Türkiye, âdeta bir yangın yerine dönmüştür. Çiftçi yok edilmiştir. İşsizlik her geçen 
gün çığ gibi artmaktadır. Tarihinde belki de ilk kez, esnaf, ticaret erbabı, Türkiye'nin her yerinde 
sokağa dökülmüştür; yokluğun, fakirliğin tahrip ettiği ekonomiyi, krizi ve hükümeti protesto etmek
tedirler. İsparta'da, Hatay'da, Elazığ'da, İzmir'de, Tokat'ta, Burdur'da, Bursa'da ve ülkenin birçok 
yerinde yürüyen onbinler, maalesef, bugünkü hükümet tarafından ne görülmekte ne de feryadı 
duyulmaktadır, 

19 Şubatta Millî Güvenlik Kurulu skandalıyla başlayan süreçte 21 Şubat 2001 kara çarşamba 
günü yaşananlar ise, tam bir ibret vesikasıdır. 21 Şubat 2001 günü, Merkez Bankasından, gün 
boyunca tam 3 milyar dolar döviz, ucuz kurdan, yani 680 000 liradan satılıyor; başta Sayın Baş
bakan olmak üzere hükümetin birçok yetkilisi "devalüasyon yok" diyor, akşam ise dalgalı kura 
geçildiği açıklanıyor ve bir gecede yüzde 40 devalüasyon gerçekleşiyor. 

Şimdi, Sayın Önal'a soruyoruz: 3 milyar dolar, hangi kişi, kurum ya da bankalara ucuz kurdan 
satılmıştır? Kimler, bir gecede yüzde 40 haksız zenginleşmiştir? Bunun, bu fakir ülkeye zararından 
kim sorumludur? 

Kırkbeş gündür Türkiye'de doların fiyatı, Türk Lirasının ne kadar devalüe edildiği 
bilinememektedir. Hiçbir acil önlem henüz alınmamıştır ve dışkaynak da bulunamamıştır. Ümit 
olarak lanse edilen, Amerika'dan getirilen, milletten oy ve yetki almadığı halde bir gecede bakan 
yapılan Sayın Derviş'in de Amerika'ya gidip sonunda eli boş dönmesi sonucunda, mevcut devalüas
yona ilave olarak doların kuru artmış ve bugün 1 300 000 liraya kadar yükselmiştir. Devalüasyonun 
oranı da, maalesef, yüzde 70'lere yaklaşmıştır. Hem reel sektör hem bankacılık sektörü şaşkındır. 
Ülkenin teşebbüs gücü çökmüş, morali bozulmuştur. Cumhuriyet tarihinde ilk kez, 13 banka batma 
veya batırılma noktasına gelmiş ve devletleştirilmek zorunda kalınmıştır. Başta Etibankın ve 
Egebankın raporları olmak üzere, Hazine, hükümet yanlısı çevrelere korumacı ve kayırmacı dav
ranmıştır. Bu bankalarla ilgili verilen izinler, hazırlanan murakıp raporları... Hazinenin ve ilgili 
bakanın ciddî bir görev kusuru olduğu gözler önündedir. Hazine, pervasız bir biçimde, bütün hesap
ları ve dengeleri altüst ederek, bugün itibariyle 45 katrilyon içborç yapmış ve yüzde 193 faizle, kısa 
vadeli, tefeci misali, borçlanmaya neden olmuştur. 

IMF'den 10 milyar dolar kredi alınmış, buna rağmen döviz rezervlerimiz, Şubat 2001'de 28 
milyar dolar iken, bugün 19 milyar dolara inmiştir. Bugün, Türkiye'de bankacılık sektörünün 25 
milyar doları bulan pozisyon açıklan, özel sektörün, reel sektörün 20 milyar doları bulan döviz 
borçları ve pozisyon açıkları nedeniyle hem fınans sektörü hem de reel sektör, gerek büyüklük gerek 
zarar bakımından tarihin en büyük zarar riskiyle karşı karşıya bırakılmıştır. 

Türkiye'de bugün, ucu açık devalüasyon, belirsizlik, programsızlık nedeniyle, başta kanser gibi 
ölümcül hastalıklar olmak üzere, birçok hastalığın ilacı dahi ithal edilememektedir. Ülke, tam bir 
ekonomik ve sosyal açıdan tam bir çıkmaz sokağa sokulmuştur. 
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Türkiye'de bütün bunlar olurken, ekonomi bakanlığında oturan Sayın Önal ne yapıyordu; 
çöken programa destek olması ve emri altındaki Hazine Müsteşarı ile uyumlu çalışması gereken 
Merkez Bankası Başkanıyla küsmüş müydü? Bunlar doğru mudur Sayın Bakan? 

Kura baskı yaparak, bankaları maniple ederek, 2000 yılı başında yüzde 30-35 faizle hazine 
borçlanma kâğıdı sattınız. Bankacılık sektörü, bugün, bu kâğıtlar yüzünden batma noktasına geldi. 
Hazine de yüzde 193 faizle daha ağır bir bedel ödüyor. Bu gelinen noktada kusurunuz, kabahatiniz, 
eksiğiniz olmadığını söyleyebilir misiniz Sayın Bakan? 

Türkiye'de piyasalar durmuş; iş âlemi, bankalara yüzde 1 000'lerle ifade edilen faizleri ödeye
meyecek hale gelmiş; Türkiye, 2001 yılında kişi başı gayri safî millî hâsıla bakımından, Afrika ül
kelerinin, Uganda'nın, Kenya'nın seviyesine düşmüş; bunlardan üzüntü, sorumluluk ve kaygı duy
muyor musunuz? 

Tahrip ettiğiniz, çökerttiğiniz ekonominin haline, halen "Bakan" sıfatıyla nasıl bakabiliyor
sunuz? Ama, kabahatin tümü elbette sizde değil. Esas hata, bu tarihî çöküşe rağmen, hiçbir şey ol
mamış gibi pişkin bir şekilde iktidarda oturmaya devam etmeye çalışanlardadır; ülkenin 
ekonomisinin, sosyal huzurunun bu içler acısı halinden kendini sorumlu saymayan bu ibretlik 
hükümettir; hatalı ekonomik politika ve yönetimin sonunda gelinen ekonomik çöküşü sanki bir 
doğal afetmiş gibi göstermeye çalışanlardadır; ortada ne program ne enflasyon hedefi ne de hazır
lık olmadığı halde, ekonomiyi duvara iki kez üst üste toslatan bu hükümete halen destek vermeye 
çalışan, hükümetten çıkar sağlayan hükümet yanlısı çevrelerdedir. 

Sayın Bakan, hiç değilse emrinizdeki bürokratlarınız kadar duyarlı davranın, sorumlu dav
ranın, onların gösterdiği cesareti gösterin ve size yakışan şekilde o koltuğu bir an önce bırakın. 

Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (DYP ve FP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Paçacı. 

Sayın milletvekilleri, Tüzüğümüzün 108 inci maddesi gereğince, Meclis soruşturması açıl
masına ilişkin önerge üzerine 3 sayın milletvekili konuşabiliyor. Sayın Bekir Sobacı'yı demin davet 
etmiştim, yoktu; yeniden müracaat etti. Başka da müracaat olmadığı için, Tokat Milletvekili Sayın 
Bekir Sobacı'ya yeniden söz veriyorum. 

Buyurun efendim. (FP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 10 dakika. 

BEKİR SOBACI (Tokat) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinize saygılarımı arz 
ediyorum. 

Bir müddettir devam eden gensoru önergelerinden sonra, bugün, 57 nci hükümetin bir bakanı 
hakkında arkadaşlarımızın verdiği soruşturma önergesi üzerinde söz aldım; görüşlerimi sizlerle 
paylaşmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, televizyonlarda, basında haklı olarak, patlayan krizin yoğun yorumları 
yapılıyor, propagandası yapılıyor ve âdeta, sanki krizden bir fırsat çıkarmak arzusunda olan 
hükümet de, bu krizi sanki, elde olmayan sebeplerle, hüdai nabit, gökten inen bir kriz gibi takdim 
etme gayretine girmiştir. Şimdi, bu krizin oturduğu temel baz neresidir?.. 

Değerli arkadaşlar, hepimiz biliyoruz ki, 57 nci hükümet birbuçuk yıl önce üç yıllık bir istik
rar programı açıkladı. Burada biz, defalarca, krizin anatomik yapısındaki anomali durumunu -
muhalefet partilerinden bütün konuşmacı arkadaşlarımız bu anomali halini- bu programın sakat, 
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reel sektörü dışlayan, sadece para politikasına ve oyunlarına dayanan bir program olduğunu ve 
sonuçta gerçeklere toslayacağını ifade ettik; ama, dinletemedik sizlere; bu hükümete dinletemedik 
ve dinlemek istemediniz, anlamak istemediniz. Ben bu kürsüden, Sayın Recep Ünal'ın da olduğu 
oturumlarda, birleşimlerde, yüzde 33'lere inen faiz düşüşünün anlaşmalı bir manipülasyon ol
duğunu, ekonominin ve matematiğin kurallarına uymadığını defaatle söyledim. Evet, Türkiye'de 
ihale yok; Türkiye'de piyasa yapıcı 6 tane bankanın, Hazine yetkilileriyle bir odaya girip, faizi ve 
vadeyi dikte ettirmesi vardır. İşte bugün de, Hazine, nisan programını açıkladığında "biz, yine, faizi 
önceden belirtmeyeceğiz" diyor. Dikte olan bir ihalede elbette belirtemezsiniz zaten. 

Değerli arkadaşlar, aslında bu hükümet, bütünüyle bu krizden sorumludur; ama, soruşturma 
önergesi Sayın Bakan hakkında veriliyor. Sayın Bakanın daha önceki üç konuşmasını da ifade et
miştim ben bu kürsüden; kasım krizinde dedi ki Sayın Bakan: "Efendim, bu krizi aslında bek
lemiyorduk; on gün önce patladı." Niye? "Yılbaşı tatili ile ramazan bayramı tatili birleşti, kriz on 
gün öne geldi." Niye?.. "Bankalar, açık pozisyonlarını kapatmak için dövize hücum etti de ondan." 
Sayın Bakan, bu memlekette 2001 yıldır bilinen bir miladî takvim ve bir hicri takvim var; zaman 
çizelgesi var takvim diye. Siz, nasıl olur ki, bir hükümetsiniz ve bir bakansınız ki, bankaların öde
mek yükümlülüğünde olduğu sendikasyon kredilerinden haberiniz yok; döviz açık pozisyonların
dan haberiniz yok. Bu, kabul edilebilir bir şey değildir. (FP sıralarından alkışlar) 

Sonunda geldiniz, reel ekonominin gerçekleri karşısında duvara tosladınız, toslattınız. Bu ede
biyatı, daha fazla devam ettiremezsiniz. Eğer, lügatler, haysiyet ve ahlak diye iki kelimeyi anlam-
landırıyorsa, bu hükümetin istifa etmesi gerekir.(FP sıralarından alkışlar) Burada, aslında, sadece 
Sayın Bakanın muhatap alınması, bir zaruretten ibarettir; çünkü, verilen gensorular, çoğunluğunuz 
tarafından reddedildiği için ifade ediyorum. 

Şimdi, bu manada, bu programda unuttuğunuz reel sektörü yeniden hatırlayacaksınız da, o reel 
sektör ne durumda?! Eyvah benim ülkeme ki, kümesteki hastalığı tedavi için çağrılan veteriner 
hekim, bir veteriner hekim değil, veteriner kılığında tilkiler. Tilkiler, veteriner kılığında. 

Soruyorum, kriz gecesi, Başbakanlıkta yapılan toplantıya -Sayın Başbakan, kendisi burada-
Güneş Taner hangi sıfatla çağrılmıştır ve yanında Karamehmet hangi sıfatla Başbakanlığa girebil
miştir? (FP sıralarından alkışlar) Yoksa, bunlar, birer tüyo muydu dışarıya; devalüasyon tüyosu 
muydu? Güneş Taner'i çağırırsak, bilesiniz ki, yüzde 50 oranında devalüasyon var... Bir haber ver
me miydi? Buna cevap istiyorum ben. 

Ve siz, ey ekonomi bildiğini söyleyen 57 nci hükümetin Başbakanı, bakanları, sorumluları ve 
bürokratlar; devalüasyonlar, merkez bankalarının döviz rezervinin en yüksek noktasında, zirvesin
de yapılır ki, devlet, en azından içborcunda, borcunu yarı yarıya, devalüasyon oranında hafifletsin; 
ama, siz, Merkez Bankası döviz rezervlerini hortumlattıktan sonra devalüasyon yaptınız. Ne faydası 
vardı içborcunuza; hiçbir faydası olmadı. 1 milyar dolarla kapatacağınız içborcu, eğer devalüasyonu 
en yüksek seviyede yapıp, dövizi çaldırmasaydınız, bugün, 500 milyon dolara kapatacaktınız; ama, 
siz, hüsnüniyet sahibi değilsiniz, bir kastı mahsus taşıyorsunuz bu ülke ve millet adına. (FP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Şimdi, bugün enflasyon rakamları açıklandı; Devlet İstatistik Enstitüsü, mart ayı, toptan eşyada 
yüzde 10, tüketicide yüzde 6. Ha, tüketicide de yüzde 15'lere çıkacak da, şu kıstığınız, kavur
duğunuz, yakıp kavurduğunuz vatandaşın cebinde para kalmadığı için, o talep oluşmadığı için 
tüketici fiyatları da düşük görülüyor; ama, işte, elektriğe, petrole, diğer bütün girdilere yaptığınız, 
ana girdilere yaptığınız zam, hemen kendini toptan eşyada gösterdi. 
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ÖZKAN ÖKSÜZ (Konya) - Dolar 1 300 000!.. Dolar 1 300 000!.. 

BEKÎR SOBACI (Devamla) - Şimdi, değerli arkadaşlar, doları dalgalandırmaya bırakarak, siz, 
aslında, ihmal ettiğiniz, gözardı ettiğiniz en büyük hatayı yaparak, bugün, bu ülke evlatlarını kasıp 
kavuruyorsunuz; buna hakkınız yok. İşte, şimdi, en son geldiğiniz nokta, vatandaşın cebindeki 100 
markı, 100 doları, acaba, nasıl birilerine kaptırırız düşüncesinde planlar yapıyorsunuz ve program 
adına getireceğiniz hiçbir şey yok; getireceğiniz vergidir, getireceğiniz Akaryakıt Tüketim Vergisini 
artırmaktır. 

Şimdi, değerli arkadaşlar, Akaryakıt Tüketim Vergisini artırın, durun; bunun hiçbir anlamı yok. 
Açık söylüyorum, Sayın Başbakan, benzini 5 milyon lira yapın, 5 dolar yapın; vatandaş o benzini 
yakarsa, arabasında o benzini tüketirse, ondan Akaryakıt Tüketim Vergisi alabileceksiniz. Siz, eğer, 
bir sandık limon satacak ticarî bilgiye sahip olsaydınız, bu ülkenin reel sektörünü, sanayiini, dış-
ticaretini çökertmezdiniz; ama, yok bu bilgi sizde; sizde, bir sandık limon satacak ekonomi bilgisi 
bile yok! (FP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Şimdi, peki, devalüasyon yapıldı, ihracat artacak; ihracat neyle artacak Allahaşkına?! Elinizde, 
dışticaretten... Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Sayın Bakanımız buradalar; acaba, Tür
kiye'nin, şu anda, halihazır ihraç edilebilir mal varlığı envanteri ne kadardır, emtia envanteri?.. 

Değerli arkadaşlar, tekstilde, 100 tezgâhtan 70 tanesi susmuş; ana sektörümüz tekstilde sus
muş. Bu 70 tezgâhın yeniden üretime geçmesi için, iplik lazım, kumaş lazım, sermaye lazım... Es
naf, bitmiş tükenmiş; elindeki malı da, şu anda, korkuyor ki, satamıyor, acaba kaybederim mi diye. 
İşte, siz, IMF kapılarında, Amerika'da sürdüreceğiniz o boşa gayretler yerine, Irak'ın 22 milyar 
dolar petrol parasının, Birleşmiş Milletlerde bloke edilen petrol parasının 10 milyar dolarını "ben, 
bu parayı istiyorum, Türkiye, Körfez Savaşında da zarara uğramıştır, o tarihten bu tarafa da sürek
li zarara uğramaktadır" deyip, Irak'a 10 milyar dolarlık bir ihracat vizesi alsaydınız Birleşmiş Mil
letlerden, bugün, Türkiye'de iç pazar ve imalat sanayii, reel sektör hareketlenmiş olacaktı; ama, hiç 
o tarafları düşündüğünüz yok. Göstermelik üç tane uçak gönderdiniz. En büyük holdingin gidip 
yaptığı bağlantı 100 milyon dolar. Yazıklar olsun... Türkiye, burnunun dibinde 22 milyar dolarlık 
bir pazardan gerekli payı almaktan acizdir; ama, IMF kapılarında, 6 milyar doların serbest bırakıl
ması için, kabul etmeyeceğiniz kanunu, uygulamaya koymayacağınız halka zarar veren hiçbir 
ekonomik uygulamayı göremiyorsunuz, böyle bir bağlantınız yok. En acımasız tarifeleri uygulama 
cesaretini de gösteriyorsunuz ve ondan sonra da kalkıyorsunuz "bu hükümet alternatifsizdir" diyor
sunuz. 

Değerli arkadaşlar, demokrasi doğurgandır. Demokrasi, kendi hayatını doğurganlığıyla yeni 
çözümler üretir ve idame ettirir. Demokrasi ebter değildir, ebter olan 57 nci hükümettir ve bu ülke, 
demokrasinin bu dinamik yapısıyla sizi ezip geçecektir. (FP sıralarından alkışlar) Sokağa çıkan es
nafın sesini duymazsanız, yarın bu Meclis kapısında duyacaksınız. Onun için, 28 Şubatta siyasetin 
kimyasını bozanlar, ekonomi bozulmaz zannetti. Siz, siyasetin kimyasını bozarsanız, demokrasinin 
işleyen kurallarını bozarsanız, ekonomiyi de bozarsanız, sosyal barışı da bozarsınız. İşte, şimdi, 
Türkiye'nin gelip dayandığı bu noktadır, bu gerçektir ve bu gerçeği de siz, göre göre, çözüm 
üretemediğinizi bile bile hâlâ ısrar ediyorsunuz. Başınıza Kemal Derviş gibi bir müfettiş ve vali 
tayin edildiği halde, şu koltuklarda rahatça oturmanın siyaset etiği açısından ne mana ifade ettiğini 
halkın içine girin, görün, onlar daha iyi söylüyor. (FP sıralarından alkışlar) Bu manada, milletin 
sesine kulak verin diyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (FP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Sobacı. 

Sayın milletvekilleri, son söz, hakkında soruşturma istenilen Devlet Bakanı Sayın Recep 
Önal'a aittir. 

Buyurun Sayın Bakan. (DSP sıralarından alkışlar) 

Süreniz 10 dakika efendim. 

DEVLET BAKANI RECEP ÖNAL (Bursa) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Veysel Candan ve 57 arkadaşı tarafından hakkım
da verilmiş olan Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önerge nedeniyle söz almış bulunuyorum; 
hepinize, en içten saygılarımı sunuyorum. Önergede ileri sürülen iddiaları, tek tek ele alarak açık
lamak istiyorum. 

Bir kere, bankalar yeminli murakıp raporlarını zamanında işleme koymayarak beklettiğim id
diası tümüyle gerçekdışıdır. Bu konuda, yasaların öngördüğü prosedür neyse, o işlem anında yerine 
getirilmiştir. Görev süremiz içinde bana ulaşıp da işleme konulmamış hiçbir yeminli murakıp raporu 
olmadığı gibi, hiçbir rapor da gereksiz bekletilmemiştir; yargıya intikal ettirilmesi gerekenler ilgili 
savcılığa, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna intikal ettirilmesi gerekenler de bu kuruma anında in
tikal ettirilmiştir. 

Bizim hükümete geldiğimiz tarihte, bankacılığın denetleme ve düzenlenmesine ilişkin yeterli 
mevzuat bile yoktu elimizde. Aslında, son on yılda, çeşitli göstermelik tedbirlerle sektörün sorun
larının çözümü geciktirilmek yerine, sistem, sektördeki çürük bankalardan tümüyle anndırılabilmiş 
olsaydı; bu alandaki hukukî altyapı güçlendirilip, sistem çağdaş normlara kavuşturulabilseydi; 
hemen hemen her önüne gelene banka kurma izni verilmemiş olsaydı; kuraldışı işlemlerden sorum
lu olanların kişisel sorumlulukları üzerine gidilmesine de olanak veren bir mevzuat bulunabilseydi 
elde, belki de, bu sorunların hiçbirini bugün yaşamayacaktık. 

Bankacılık sektörümüzdeki yapısal sorunlar, sadece bugünün sorunu değil, çeyrek yüzyıllık bir 
geçmişin birikimidir; bunu hepiniz bilmektesiniz. 

Bizim çabamız, o zamanki hükümetlerin cesaret edemediği adımları atarak, sektörü sağlıklı ve 
çağdaş bir yapıya kavuşturmak ve Türkiye'yi, bir daha banka batığıyla karşı karşıya bırakmayacak 
ortamı yaratmaktır. 

Çıkardığımız Konsolide Malî Tablolar Düzenlemesi ve Karşılıklar Kararnamesi, bankacılık 
alanında şeffaflığı sağlamış ve sistemin zafiyetleri bu sayede ortaya dökülebilmiştir. 

Banka soygunlarının kamuoyuna ilk yansıması ise, bizim yargıya intikal ettirdiğimiz murakıp 
raporları sayesinde mümkün olmuştur. Bildiğiniz gibi, mahkemelere intikal eden raporlar üzerinde 
gizlilik kalkmaktadır ve siz, o bilgileri oradan alabilmektesiniz. 

Bu nedenlerle, görev süresinin; yani, benim görev süremin sadece bir yılında, bankacılığın 
düzenleme ve denetimiyle görevli bir kuruluşla ilgili olan bir bakanı, bankaların içinin boşaltıl
masına gözyummakla suçlamanın, ne hakla ne hukukla ne de vicdanla bağdaşır bir yanı vardır; çün
kü, bir yılın sonunda, bankacılığın denetim ve düzenlemesi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kuruluna devredilmiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; deniliyor ki, ben. Başbakanlık Yüksek Denetleme 
Kuruluna talimat vererek, kamu bankalarında görev yapan bürokratların yargıya gönderilmesini en-
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gellemişim. Sayın Bülent Arınç'ın, daha önce, 27 Ekim 2000 tarihinde düzenlediği basın toplan
tısında dile getirdiği ve tarafımdan, 2 Kasım 2000 tarihinde yapılan basın duyurusuyla cevaplan
dırılmış olan Yüksek Denetleme Kurulu temennileriyle ilgili asılsız bir iddia, bu kez, kamu ban
kalarıyla ilişkilendirilerek tekrar gündeme getirilmektedir. Bu kadar anlamsız bir suçlama düşüne
miyorum. Bir kere, Devlet Bakanı olarak Yüksek Denetleme Kuruluna talimat verme yetkim bulun
mamaktadır. Aslında yapılan işlem, Yüksek Denetleme Kurulunun yetkisine giren konuların, bizzat 
kendi uzmanlarınca incelenip rapora bağlanmasını, hızla sonuçlandırılmasını amaçlayan bir Baş
bakanlık onayıdır ve benzerleri geçmişte de çeşitli vesilelerle gündeme gelmiştir. Bunların birer 
nüshasını hemen dağıtabilirim; örneğin, zamanın Başbakanından Başbakanlık Teftiş Kurulu Baş
kanının aldığı 13.9.1993 tarihli onay, yine, Başbakanlık Müsteşar Vekilinin 11.1.1995 tarihinde al
mış bulunduğu onay. Zamanımız olsa, Sayın Başkan müsaade etse bunların metnini de okuya
bilirim. 

Yine, Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulunun Hazine Müsteşarlığından ayrılarak, Bankacılık 
Düzenleme ve Denetleme Kurulu bünyesine geçmesi nedeniyle de, Yüksek Denetleme Kurulundan 
sorumlu Bakan olan Sayın Mehmet Keçeciler'in 5.3.2001 tarihinde aldığı onay bu iddia edilen 
konuyla ilgilidir. Bu konu böyleyse, iddia edildiği gibiyse bu onaylar niye alınmaktadır, bunun 
üzerinde düşünmemiz gerekmektedir. Bu onaylar, konunun, kamu bankası bürokratlarının yargıya 
gönderilmeleriyle uzaktan yakından hiçbir ilgisinin bulunmadığını ve kamu bankalarının 
denetiminde etkinlik, verimlilik ve sürat sağlama amacını açıkça ortaya koymaktadır. İsterseniz, 
metinlerini size dağıtayım. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; önergede Merkez Bankasıyla ilgili olarak yer alan iki 
konu bulunmaktadır. Burada da önerge sahipleri öncelikle bir gerçeği çarpıtmaktadır, onu düzelt
mek istiyorum. 

Bildiğiniz gibi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 1211 sayılı kuruluş Kanununun 1 inci ve 
4 üncü maddelerine göre, yetkilerini kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak kullanan, özel 
hukuk hükümlerine tabi bir anonim şirkettir. Bu nedenle, önergede iddia edildiği gibi, Bakanlığıma 
bağlı bir kuruluş olması söz konusu değildir, sadece Bakanlığımla ilgilendirilmiştir. Merkez Ban
kası Kanununda banka başkanının görevden nasıl alınacağı açıkça gösterilmiştir. Bu görev Bakan
lar Kuruluna ait olup, bunun için belirli koşulların gerçekleşmesi gerekmektedir. 

Ayrıca, Danıştay 2 inci Dairesinin 9.10.1997 tarihli kararı ile bu kararı onaylayan Danıştay 
İdari İşler kurulunun 23.1.1998 tarihli kararında, banka başkanının devlet memuru sayılmadığı ve 
bu nedenle anılan kanunun 230 uncu maddesine tabi bulunmadığı ifade edilmektedir. Türkiye bir 
hukuk devleti olduğuna göre, yargı kararları karşısında, tümüyle karalamaya dönük, siyasî çıkar 
amaçlı bu tür iddiaları ciddiye almamız mümkün değildir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Merkez Bankasının gizlice denetlenmesine göz yumul
ması iddiasına gelince: Bankanın nasıl ve kimler tarafından denetleneceği de, yine 1211 sayılı 
Kanunda düzenlenmiştir. Bu konudaki iddianın da hiçbir hukukî dayanağı olmadığı gibi, 
günümüzün ekonomik gerçekleriyle de taban tabana zıt bulunmaktadır. 

Dış denetimin itibar kaybettirdiği iddiasına gelince: Bırakınız hukukî dayanağını, en hafif 
deyimiyle bu iddia, son derece yüzeysel bir anlayışın ürünüdür. Bu tür denetimler çağın bir gereği 
olup, günümüzün şeffaflık ve dürüst yönetim prensiplerinin uluslararası platformdaki uygulaması 
sonucu ortaya çıkmıştır. 
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Yüksek bir merkez bankası standardı yaratmak amacıyla, Amerika Birleşik Devletleri, Alman
ya, Fransa, Meksika ve Arjantin gibi pek çok ülke Merkez Bankası, malî tablolarının uluslararası 
standartlara uygunluğunun bağımsız dış denetim kuruluşlarınca denetlenmesini kabul etmiştir. 

İşte bu gerçekleri gözönüne alan Merkez Bankamız Banka Meclisi, 1211 sayılı Kanunun 22 nci 
maddesi çerçevesinde kendi sorumluluğu altında bir karar alarak, bankada dış denetim sürecini baş
latmıştır. Tümüyle alenî olan bu işlem, sanki gizli yapılmış gibi ortaya konularak, gerçekler sap
tırılmaya ve Yüce Meclis yanıltılmaya çalışılmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; diğer bir iddia ise, son iki krizde Hazine ve Merkez Ban
kasının piyasada pasif kalarak spekülatif hareketlere göz yumduğu ve yüklü miktarlarda döviz 
satışından birilerinin ciddî manada rant sağladığı iddiasıdır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Lütfen, toparlar mısınız... 
DEVLET BAKANI RECEP ÖNAL (Devamla) - Para piyasalarındaki hareketler, özerk Mer

kez Bankası, kendi görev alanı içinde piyasa koşulları ve uygulanan program kısıtları çerçevesinde 
belli bir serbestliğe sahiptir; ancak, hemen şunu da belirteyim ki, her iki çalkantıda da, gerek Mer
kez Bankamız ve gerekse Hazinemiz piyasadaki dalgalanmaların giderilmesine yönelik gerekli tüm 
önlemleri alma gayreti içinde olmuşlardır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, gerekçede deniliyor ki, benim açıklamalarım, tutum ve 
davranışlarım krize yol açmıştır. Önerge sahiplerine soruyorum: Benim hangi açıklamam veya dav
ranışım krize neden olmuştur? Çamur at izi kalsın mantığıyla hazırlanmış, afakî ve mesnetsiz id
diaları bir kenara bırakınız; bana, hukukî geçerliliği olan, somut ve objektif bilgi ve belgeler gös
teriniz. 

NEZİR AYDIN (Sakarya) - Dolar kaç lira Sayın Bakan?!. 
DEVLET BAKANI RECEP ÖNAL (Devamla) - Görevde bulunduğumuz sürede, ne yenilmiş 

ne içilmiş ne kayırmaya ne de haksızlığa geçit verilmiştir. Kamu kaynaklarının popülist amaçlar için 
kullanılmasında, yandaşlara tahsisinde bazılan gibi yetenek ve becerimiz olmamıştır. Çünkü, hiçbir 
zaman böyle bir düşüncemiz, niyetimiz de olmamıştır. 

önergedeki iddiaların tümü geçersizdir; ne zerre kadar bir gerçekle ilgisi vardır ne de 
yaşadığımız krizle bir illiyet bağı bulunmaktadır. Somut kanıtlar yerine, hayal ürünü iddialarla dolu 
ve tümüyle siyasî karalamaya dönük bu önergenin son derece haksız ve dayanaksız olduğunu belir
terek, Yüce Meclise saygılarımı sunuyorum. (DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Önal. 

Sayın milletvekilleri, Meclis soruşturması önergesi üzerindeki öngörüşmeler tamamlanmıştır. 

Şimdi, Devlet Bakanı Sayın Recep Önal hakkında Meclis soruşturması açılıp açılmaması 
hususunu oylarınıza sunacağım; ancak, Meclis soruşturması açılıp açılmamasına ilişkin oylamanın 
açık oylama şeklinde yapılmasına dair bir önerge vardır. Önergeyi okutup, imza sahiplerinin Genel 
Kurulda bulunup bulunmadıklarını tespit edeceğim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Genel Kurulda soruşturma önergesinin oylamasının açık oylama şeklinde yapılmasını arz 

ederiz. 

BAŞKAN - Veysel Candan?.. Burada. 
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Fethullah Erbaş?.. Burada. 

Sabahattin Yıldız?.. Burada. 

Yakup Budak?.. Burada. 

Altan Karapaşaoğlu?.. Burada. 

Nurettin Aktaş?.. Burada. 
Latif öztek?.. Burada. 
Niyazi Yanmaz?.. Burada. 

Fahrettin Kukaracı?.. Burada. 

Mehmet Ali Şahin?.. Burada. 

Alaattin Sever Aydın?.. Burada. 

Osman Aslan?.. Burada. 

Akif Gülle?.. Burada. 
Nezir Aydın?.. Burada. 
Ali Sezai?.. Burada. 

Rıza Ulucak?.. Burada. 

Ali Oğuz?.. Burada. 
Özkan Öksüz?.. Burada. 

Sayın milletvekilleri, açık oylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım. 

Açık oylamanın elektronik cihazla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Açık oylama için 3 dakika süre vereceğim. 
Genel Kurula yeni giren arkadaşlarımız için tekrar duyuruyorum: Meclis soruşturması açılıp 

açılmamasını elektronik cihazla oyluyoruz. 
Soruşturma önergesi Devlet Bakanı Sayın Recep önal hakkında verilmiştir. 

Elektronik cihaza giremeyen sayın milletvekillerinin, teknik yardım almaları duyurulur. 

Süremiz 3 dakikadır. 

Oylama işlemini başlatıyorum. 

(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Meclis soruşturması açılmasıyla ilgili yapılan oylamada 346 

sayın milletvekili oy kullanmış, 2 sayın milletvekili çekimser kalmış, 110 sayın milletvekili kabul, 
233 sayın milletvekili ise ret oyu kullanmıştır. 

Mükerrer oy sayısı l'dir. 
Bu duruma göre, Meclis soruşturması açılması kabul edilmemiştir. 
Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince, sözlü sorular ile diğer denetim konularını görüş

müyor ve gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına 
geçiyoruz. 

önce, yarım kalan işlerden başlıyoruz. 
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VII. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

/.- İzmir Milletvekili Rifat Serdaroğlu'nun; İstanbul Milletvekili Bülent Akarcah'mn; Amasya 
Milletvekili Ahmet İyimaya'nın; Ankara Milletvekili Yıldırım Akbulut'un; Şırnak Milletvekili Meh
met Salih Yıldırım'ın; Gaziantep Milletvekili Ali Ilıksoy, Konya Milletvekili Ömer İzgi ve Ankara 
Milletvekili Nejat Arseven'in; İstanbul Milletvekili Ziya Aktaş ve 42 Arkadaşının; Zonguldak Mil
letvekili Hasan Gemici'nin ve İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İç
tüzüğünde 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) 

BAŞKAN - 10.1.2001 tarihli 42 nci Birleşimde İçtüzüğün 88 inci maddesine göre Komisyona 
geri verilen Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Tek
liflerinin görüşülmeyen maddeleriyle ilgili komisyon raporu Başkanlığa henüz intikal etmediğin
den, teklifin görüşülmesini erteliyoruz. 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilâtı Hakkında 189 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnameyle ilgili kanun tasarısının müzakeresine başlayacağız. 

2. - Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilâtı Hakkında 189 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/53) (S. Sayısı: 433) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 
Hükümet?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Jandarma Teşkilât, Görev ve Yetkileri Kanunun
da Değişiklik Yapılması Hakkında 629 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle ilgili kanun 
tasarısının müzakeresine başlayacağız. 

3. - Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Jandarma Teşkilât, Görev ve Yetkileri 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 629 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî 
Savunma, İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/759) (S. Sayısı: 572) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 

Hükümet?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 

Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 611 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile Aynı Mahiyette Kanun Tasarılarının müzakeresine başlayacağız. 

4. - Emniyet Teşkilâtı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 611 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararname ile Aynı Mahiyette Kanun Tasarıları ve Plan ve Bütçe ve İçişleri Komisyonları 
Raporları (1/727, 1/660, 1/795) (S. Sayısı: 576) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 

Hükümet?... Yok. 
Ertelenmiştir. 

Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığının 
Kuruluşu ve Görevleri Hakkında 613 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle ilgili kanun tasarısının 
müzakeresine başlayacağız. 

- 1 4 9 -



T.B.M.M. B : 77 3 , 4 . 2001 O : 1 

5. - Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığının 
Kuruluşu ve Görevleri Hakkında 613 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma ve 
Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/752) (S. Sayısı: 577) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 
Hükümet?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

Hâkimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 621 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnameyle ilgili kanun tasarısının müzakeresine başlayacağız. 

6. - Hâkimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 621 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararname ve Adalet Komisyonu Raporu (J/728) (S. Sayısı: 591) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 

Hükümet?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Nakdî Tazminat ve Aylık Bağlanması Hak

kında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 624 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle ilgili 
kanun tasarısının müzakeresine başlayacağız. 

7. - Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Nakdî Tazminat ve Aylık Bağlanması Hak
kında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 624 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Fazilet 
Partisi Grup Başkanvekili Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan ve 7 Arkadaşının; Anavatan 
Partisi Grup Başkanvekilleri Bartın Milletvekili Zeki Çakan, Denizli Milletvekili Beyhan Aslan, Es
kişehir Milletvekili l.Yaşar Dedelek ile Antalya Milletvekili Cengiz Aydoğan'ın Aynı Mahiyetteki 
Kanun Teklifleri ve İçişleri, Millî Savunma ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/757, 2/603, 
2/605) (S. Sayısı: 592) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 
Hükümet?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hak
kında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 626 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle ilgili 
kanun tasarısının müzakeresine başlayacağız. 

8. - Başbakanlık Teşkilâtı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 626 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/758) (S. Sayısı: 609) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 
Hükümet?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun, Devlet Memur

ları Kanunu ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında 608 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname İle Gençlik ve Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı 
Gösteren Kişi ve Kuruluşların Ödüllendirilmesi, 3289 Sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün 
Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 190 Sayılı Kanun 
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Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının müzakeresine baş
layacağız. 

9. - Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun, Devlet 
Memurları Kanunu ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında 
608 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Gençlik ve Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün 
Başarı Gösteren Kişi ve Kuruluşların Ödüllendirilmesi, 3289 Sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdür
lüğünün Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 190 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Ankara Milletvekili 
Yücel Seçkiner'in Dünya ve Olimpiyat Şampiyonluğu Kazanmış Sporculara Cumhurbaşkanlığı 
Onur Madalyası Verilmesi ile Maaş Bağlanması ve Avrupa Şampiyonluğu Kazanmış Sporculara 
Maaş Bağlanması Hakkında Kanun Teklifi, Erzurum Milletvekili Mücahit Himoğlu'nun Madalya ve 
Nişanlar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Erzurum Milletvekili Mücahit 
Himoğlu'nun Dünya, Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonluğu Kazanmış Sporculara ve Bunların 
Ailelerine Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Afyon 
Milletvekili Gaffar Yakın ve 10 Arkadaşının Avrupa Futbol Kupalarında Başarılı Olmuş Türk Fut
bol Kulüplerinin Ödüllendirilmesine Dair Kanun Teklifi, Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri 
Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük, Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan, İçel Milletvekili Tur
han Güven ve 2 Arkadaşının Ülkemizin Tanıtımında Katkısı Olan Gençlik ve Spor Kulüplerinin 
Ödüllendirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Büt
çe Komisyonları Raporları (1/724, 1/704, 2/68, 2/386, 2/387, 2/492. 2/535) (S. Sayısı: 623) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 
Hükümet?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince, 10 uncu sıraya alman, Şeker Kanunu Tasarısı ile 
Plan ve Bütçe ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar Bilgi ve 
Teknoloji Komisyonları raporlarının görüşmelerine başlıyoruz. 

10. - Şeker Kanunu Tasarısı ile Plan ve Bütçe ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Sanayi, Ticaret, 
Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonları Raporları (1/798) (S. Sayısı: 636) (1) 

BAŞKAN - Komisyon?.. 
TURHAN GÜVEN (İçel) - Efendim, farkında değil Genel Kuruldaki iktidar milletvekilleri; 

okuduklarınızı dinlemedikleri için, komisyon mu gelecek, kim gelecek... 

BAŞKAN - Komisyon?.. Hazır. 

TURHAN GÜVEN (İçel) - Herkes ayakta konuşuyor!.. 
BAŞKAN - Hükümet?.. Hazır. 

Sayın milletvekilleri, Komisyon raporu, 636 sıra sayısıyla bastırılıp, dağıtılmıştır; yeni İçtüzük 
değişikliği sebebiyle, esasen, rapor okunmayacaktır. 

Şimdi, tasarının tümü üzerinde, gruplar adına ve şahısları adma söz isteyen sayın milletvekil
lerini okuyorum: 

(1) 636 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Demokratik Sol Parti Grubu adına, içel Milletvekili Sayın Akif Serin; Doğru Yol Partisi Grubu 
adına, Erzurum Milletvekili Sayın Zeki Ertugay; Fazilet Partisi Grubu adına, Sivas Milletvekili 
Sayın Musa Demirci; şahısları adına ise... 

MEHMET ŞANDIR (Hatay) - Efendim, MHP Grubu adına, Sayın Hasan Kaya. 
ZEKİ ÇAKAN (Bartın) - Anavatan Partisi Grubu adına Eskişehir Milletvekili Sayın Yaşar 

Dedelek. 

BAŞKAN - Lütfen, yazılı olarak gönderin, ben ilave edeyim. 

Şahıslan adına; Erzurum Milletvekili Sayın Aslan Polat, Tunceli Milletvekili Sayın Kamer 
Genç, İstanbul Milletvekili Sayın Masum Türker, Aksaray Milletvekili Sayın Ramazan Toprak. 

Tasarının tümü üzerinde ilk söz, Demokratik Sol Parti Grubu adına, İçel Milletvekili Sayın 
Akif Serin'e ait. 

Buyurun efendim. (DSP sıralarından alkışlar) 
DSP GRUBU ADINA AKİF SERÎN (içel) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Şeker 

Kanunu Tasarısı hakkında, Demokratik Sol Parti Grubunun görüşlerini sunmak üzere söz almış 
bulunmaktayım; bu vesileyle hepinizi şahsım ve Grubum adına saygıyla selamlıyorum. 

"Ülkemizin zenginleşmesinin yolu, her şeyden Önce tarım ve tarıma dayalı sanayilerden geçer" 
diyerek, tarım ve sanayi entegrasyonunun kalkınmadaki büyük önemini vurgulayan Ulu Önder 
Atatürk'ün önderliğinde, 17 Şubat 1923 tarihinde toplanan izmir İktisat Kongresinde, hammaddesi 
yurt içinde yetişen sanayi dalları kurulması ve ülkemizde pancar üretiminin geliştirilmesi, yeni 
şeker fabrikalarının tesisi kararı alınmıştır. 

Cumhuriyet döneminin, tarım - sanayi entegrasyonunun ilk ve en başarılı örneği olan şeker 
sanayiimiz, 1926 yılında Alpullu ve Uşak Şeker Fabrikalarının işletmeye açılmasıyla, ülke şeker ih
tiyacının karşılanması ve millî ekonomimize katkı sağlamaya başlanması eşzamanda olmuştur. 
Hepimizin bildiği gibi, cumhuriyet hükümetlerince İkinci Dünya Savaşı sonrasında izlenen 
ekonomik ve sosyal politikalar çerçevesinde, şeker fabrikaları, kalkınmanın olmazsa olmaz unsuru 
sayılmış ve yatırım programlarında ayrıcalıklı bir yer almıştır. 

Ülkemizde şekerpancarı ve şeker üretimi ile şeker sektöründen yaklaşık 3 milyon aile gelir sağ
lamaktır. 

Diğer yandan, şeker fabrikalarının rasyonel çalışması ve ülke şeker ihtiyacının dengeli ve 
ekonomik olarak karşılanmasının ilk koşulu, yeterli düzeyde ve kaliteli hammaddeyi sağlayacak 
sağlam bir tarımsal altyapının kurulmasıdır. Ancak, geçmiş yıllarda uygulanan tarımsal destekleme 
politikaları doğrultusunda şekillenen üretici tercihleri nedeniyle, pancar ve şeker üretiminde istik
rarlı bir yapı yerleştirilememiştir. Bu da, bazı yıllar talep fazlası üretim nedeniyle stokların oluş
masına, bazı yıllarda ciddî boyutta arz darlığının yaşanmasına yol açmıştır. 

Dünya ticaretinin serbestleştirilmesine yönelik uluslararası anlaşmalar ve diğer bazı ülke taah
hütleri de, üreticinin yabancı menşeli ürünler karşısında korunmasını gerektirmektedir. Bunun için, 
alınacak dışticaret önlemlerinin diğer bazı uygulamalarla da desteklenerek, kuvvetlendirilmesi, 
şeker ve tatlandırıcı sektörü için önem arz etmektedir. 

Ayrıca, Avrupa Birliği ile Türkiye arasında gümrük birliğini tesis eden 1/95 sayılı Ortaklık 
Konseyi Kararı ve müteakip gelişmeler çerçevesinde, Türkiye'nin Birlik mevzuatına uyum çalış
malarına yönlenmesi ve Dünya Ticaret Örgütüne verilen, ülke taahhütlerine uygun mevzuat uyumu 
gereği, kanun değişikliği ihtiyacını bir kez daha ortaya çıkarmıştır. 
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Bilindiği gibi, ülkemizde şeker rejimini düzenleyen ve halen yürürlükte olan 6747 sayılı Şeker 
Kanunu 1956 yılında çıkarılmıştır; ancak, ülkemizin ve sektörün gelişmesine paralel olarak, 
günümüzde büyük ölçüde ihtiyaçlara cevap veremez duruma gelmiştir. 

"Şeker üretiminde, dünya dengeleri ve Türkiye'nin doğal şartlan gereği, içtalebe yeterli düzey
de şeker üretiminin yurtiçi kaynaklarla karşılanması" şeklinde belirlenen, ülkemizin şeker poli
tikasının, pancar üreticisi ve şeker sanayii açısından çağın gereklerine uygun olarak şekillenebil-
mesi için yeni Şeker Kanununa olan ihtiyaç belirgin bir biçimde ortaya çıkmıştır. 

Bunun gerçekleştirilebilmesi için, şeker ve hammaddesi pancar üretiminde istikrarın ve yeter
liliğinin sağlanması, pancar üreticilerinin düzenli ve tatminkar bir gelir elde etmelerinin güvence al
tına alınması, mevcut ve gelecekte kurulacak şeker fabrikalarımızın optimal kapasiteyle çalışarak 
verimliliklerinin yükseltilmesi, tarımsal desteklerin rasyonel kullanılması gerekir. Bu hedeflere 
ulaşmak için Avrupa Birliği şeker rejimine uyumlu, rekabete açık, özel kesimi teşvik edici, katılım
cı, devlet desteğinden arındırılmış bir sektörel yapı oluşturmak üzere görüşmekte olduğumuz Şeker 
Kanunu Tasarısıyla kendi kendine yeterlilik, hammadde ve mamul madde fiyatlarının belirlen
mesinde serbestlik, sistemden devlet desteğinin kaldırılması, sistemin kendini finanse etmesi sağ
lanacaktır. 

Tasarının yasalaşmasından sonra tarımsal üretimle ilgili uygulamalar, üretici ve işleyici arasın
da karşılıklı mutabakat suretiyle oluşturulacaktır. Hammadde fiyatlarına ilişkin çıkarılacak yönet
melik, üretici ve işleyici arasındaki ilişkileri usul ve esasları anlamında tanımlayıcı bir yönetmelik 
niteliği taşıyacaktır. 

Yine, tasarıyla, ideal bir sektörel rejimin ortaya konulması, dışticaret yükümlülükleri ve mak-
roekonomik programlar nedeniyle mümkün olamamıştır. Özellikle, Dünya Ticaret Örgütüne yöne
lik ülke taahhütleri, ülke menfaatlarını maksimize eden bir sektör yapısının oluşturulmasına da en
gel teşkil etmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; böyle bir özelleştirme modelinin tekelleşme veya kartel
leşmeye imkân verebileceğini düşünmenin doğru olmadığını, aksine, serbest piyasa ekonomisi çer
çevesinde üretici fabrikaların birbirleriyle rekabet içinde üretimlerini sürdüreceğini düşünmek
teyim. Ülkemizde pancar ve şeker üretiminin sürdürülebilirliği bakımından pancar üreticisi ve şeker 
çalışanlarının mağduriyetine meydan vermeyecek önlemlerin uygulanması da, ancak, bu kuruluş
ların, öncelikle bu kesimlere verilmesiyle mümkün olacaktır. Halen, sektörün yüzde 25'ini elinde 
bulunduran çiftçi kesiminin, kamu fabrikalarının özelleştirilmesinin gündeme alınacağı yakın 
dönemde- gerek sanayiin kamu kesiminin ve gerekse özel kesiminin sahip olduğu beyin gücünün, 
proses geliştirme ve teknoloji transferi potansiyelinin- teknik birikiminin ve tecrübesinin gözardı 
edilmemesi gerektiğini ifade etmek isterim. 

Bütün bu nedenlerle, ülke genel politikası doğrultusunda, üretici ve işleyici menfaatları dikkate 
alınarak, optimize edilmiş bir rejim oluşturulmasına çalışılmıştır. Sektörde pancardan şeker üretimi 
dolayısıyla üreticilerin bazı haklarının korunmasına yönelik tedbirler de kanun kapsamına alınarak, 
çiftçi lehine dengelerin korunmasına çalışılmıştır. Bu konuda, özellikle son yıllarda pancardan şeker 
üreten sanayiin daha fazla yıpratılmaması maksadıyla, nişastadan şeker üretimine yüzde 10 sınır
lama getirilerek, çiftçilerin korunması amaçlanmıştır. Bilindiği üzere, Avrupa Birliği ülkeleri de, 
ağırlıklı olarak pancardan şeker üretimini kolaylaştırarak, nişasta kökenli şekerlerin üretimini yüz
de 2'yle sınırlandırmışlardır. Bu husus, ülkemiz kırsal kesiminde, sosyoekonomik dengeler açısın
dan büyük önem arz etmektedir. Hükümetimizin bu husustaki hassasiyetini memnuniyetle kar-
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şıladığımı ifade ederken, geniş çiftçi kesimlerinin böylece korunmuş olduğunu da ifade etmek is
tiyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hazırlanan tasarıda, ülkemizde ve dünyadaki gelişmelere 
paralel olarak, şeker sektörüne tatlandırıcı sektörü olarak bakılmış ve pancar şekerinin yanında, 
boyutları küçümsenemeyecek bir nişasta bazlı şeker sektörünün faaliyet gösterdiği göz önüne alı
narak, sektörün serbest piyasa kurallarına uygun bir biçimde, sağlıklı ve dengeli büyümesi için 
gerekli altyapı hazırlanmıştır. Tasarıyla uygulamaya konulacak şeker ve tatlandırıcılarda üretim 
kotası sistemiyle, bir yandan sektörün istikrarsız arz yapısı giderilirken, diğer yandan sektörel büyü
menin şirketler bazında dengeli ve uyumlu bir biçimde gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. Üretim 
kotalarının belirlenmesi, sektörde üretim planlaması ve yatırımların daha sağlıklı yapılmasına im
kân sağlayacağı gibi, sektörün hammaddesini üreten çiftçimizin gelirinin de istikrarlı ve tatminkâr 
olmasını temin edecektir. 

Yeni Şeker Kanunumuzla, pancar üreticisi ve şeker üreticisinin mevcut üretim kapasiteleri 
korunurken, gerek şekerpancarı fiyatlarının gerekse şeker fiyatlarının belirlenmesinde serbesti 
getirilecektir; bu, önemli gelişmedir. Pancar üreticisi ve şeker üreticisi, şeker üretiminde hakça bir 
gelir paylaşımını sağlayacakları gibi, üretimde de istikrar sağlanacağı için, tüketicinin de korunması 
sağlanacaktır. 

Diğer yandan, tatlandırıcı üretiminin de, kanun kapsamına alınmasıyla, nişasta bazlı tatlandırıcı 
üretimi yapan sanayicimiz ile bu sektörde hammadde üreten çiftçimizin ileriye yönelik sağlıklı 
planlama ve yatırım yapması mümkün olacak, bu ise bir yandan sektörün hammadde ihtiyacını yurt 
içinden, istikrarlı ve kârlı biçimde karşılaması için gerekli pazarın oluşmasını sağlayacak bir yan
dan da kanunun yürürlüğe girmesiyle sağlanacak, kendi kendine yeterli, devlet desteğinden arın
dırılmış sektörel yapı sayesinde, sektörün özelleşmesinin önündeki engeller kaldırılmış olacaktır. 
Hammadde üreticisinden mamul madde üreticisine kadar paylaşımda söz hakkı sağlanması ve sek
tör sektör çalışanların refah düzeyinin artması sağlanacaktır. Sektörün serbest piyasa ekonomisi 
kurallarına uygun olarak çalışmasının sağlanması, tüketicilerin pazarda daha çeşitli, kaliteli ve 
ekonomik ürünleri bulmasına imkân verecektir. 

Yüce Meclisimize sunulan Şeker Kanununun, sektörde sınırlı düzenlemeler yapacak bir çer
çeve kanun niteliğinde olduğunu konuşmamın başında da ifade etmiştim. Bu kanunla, 7 kişiden 
oluşan ve geniş yetkilerle donatılmış Şeker Kurulu ile sektörün yönetilmesi ve yönlendirilmesi ön
görülmüş ve özellikle şeker üretenlerin depolama kesintisi ve primiyle desteklenmesi amaçlanmış
tır. Yine bu kanunla, yurtiçi talebin, yurtiçi üretimle karşılanmasına yönelik olarak, Türkiye'de şeker 
rejimini, şeker üretimindeki usul ve esaslar ile fıyatlandırma, pazarlama şartları ve yöntemleri 
düzenlenmeye çalışılmıştır. 

Hükümetimizin ve Meclis komisyonlarımızın uzun çalışmaları sonucu ortaya koydukları ve 
Yüce Meclisimize sundukları bu yasanın başta pancar üreticileri ve şeker sektörü çalışanları olmak 
üzere tüm milletimize hayırlı olmasını temenni eder, Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. (DSP ve 
MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Serin. 

Gruplar adına ikinci söz, Doğru Yol Partisi Grubu adına Erzurum Milletvekili Sayın Zeki Er-
tugay'a ait; buyurun efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 

Sayın Ertugay, süreniz 20 dakika. 
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DYP GRUBU ADINA ZEKİ ERTUGAY (Erzurum) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
636 sayılı Şeker Kanunu Tasarısı üzerinde Doğru Yol Partisi Grubunun görüşlerini arz etmek üzere 
söz almış bulunuyorum; sözlerime başlamadan önce Yüce Heyetinizi, Grubum ve şahsım adına say
gıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, toplumumuzun hemen tamamını ilgilendiren çok önemli bir kanun 
tasarısını görüşüyoruz; temel bir gıda maddesi olması dolayısıyla Türkiye'de yaşayan herkesi yakın
dan ilgilendirmektedir ve ayrıca gıda sanayiinin çok önemli bir girdisidir. Şeker, ayrıca tarımın 
önemli bir kolu olan şekerpancarı üretiminin sonucu istihsal edilen bir gıda maddesi olması 
hasebiyle de köylümüzü, çiftçimizi yakinen ilgilendirmektedir. 

öncelikle şunu ifade edeyim; gelinen noktada, Türkiye'de, şeker mevzuatının düzenlenmesine 
ihtiyaç bulunduğu açıktır; çünkü, elimizdeki yasa, şeker mevzuatını düzenleyen 6747 sayılı Yasa 65 
yıl önce çıkarılmış, ve bu yasanın çıktığı tarihten sonra Türkiye'deki, gerek KİT mevzuatında gerek
se malî mevzuatımızda meydana gelen birtakım değişikliklerle, Şeker Kanunu, artık günümüzün ih
tiyaçlarına cevap veremez hale gelmiştir. Bunun için, böyle bir düzenlemeye ihtiyaç vardır. Ayrıca, 
şeker üretiminin, şeker rejiminin Dünya Ticaret Örgütü kurallarıyla uyumlu hale getirilmesi nok
tasında ve de Avrupa Birliği mevzuatına uyum sağlama noktasında bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmış
tır; ancak, şunu özellikle ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum; bu kanun, çok gerekli bir 
kanun olmakla birlikte, bu haliyle çıkmamalıdır. Bu haliyle çıktığı takdirde, gerek Türk tarımı için 
gerekse şeker sanayii için telafisi mümkün olmayan hatalara sebebiyet verilecektir ve bu haliyle, 
maalesef, arzu ettiğimiz sonuç sağlanmadığı gibi, Türkiye'de çok önemli bir kitleyi de, üretimden, 
tarımdan tasfiye etmenin yolu açılacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, bugün dünyada üretilen toplam şeker miktarı 120 milyon ton civarın
dadır. Bu şekerin yüzde 73'ü şekerkamışından, yüzde 27'si şekerpancarından üretilmektedir. Tür
kiye'de şekerkamışının yetişmediği hepinizce malumdur; gerek bitki özellikleri gerek yetişme şart
ları gerekse üretim teknolojisi itibariyle şekerpancarının maliyeti şekerkamışından daha yüksektir. 
Yani, normal şartlarda şekerkamışı şekeriyle şekerpancarı şekerinin rekabet etmesi zordur. Buna 
rağmen, Türkiye, şekerpancarı tarımından ve şekerpancarından şeker üretiminden vazgeçmemek 
zorundadır ve bu tarımı terk etmemek zorundadır. Sadece Türkiye mi; Avrupa'nın birçok ülkesi de 
-Almanya, Fransa başta olmak üzere- dünyadaki bu üretim gerçeği, maliyet gerçeği ortada iken, 
şekerpancarından şeker üretiminden vazgeçmemektedir. 

Bugün, Türkiye'de, aşağı yukarı, 600 000 kişi, her yıl şekerpancarı ekmektedir. Hepinizin bil
diği gibi, şekerpancarı bir münavebe bitkisidir ve üç yılda bir, bazı bölgelerde dört yılda bir ekil
mektedir. Dolayısıyla, ortalama 1,5 milyon kişi, şekerpancarı tarımıyla direkt ilgilidir. Ayrıca, 
aileleriyle birlikte işin hesabını yaptığımız takdirde -yine tek başına bir sektör olarak değil, pancarın 
çapacısı, işçisi, nakliyecisi, besicisi, vesaire, diğer yan hizmetleri de dikkate aldığımız takdirde-
Türkiye'de, 10 milyon kişi şekerpancarından geçimini sağlamaktadır. 

Bir başka önemli husus, Türkiye'deki şekerpancarı çiftçisi, şekerpancarı üretimi konusunda 
tam manasıyla uzmanlaşmıştır, ihtisaslaşmıştır ve teknoloji kullanımını çok başarılı bir şekilde 
yürütmektedir. Ayrıca, çiftçi, yatırımını da buna göre yapmıştır, ona göre motorunu almıştır, sula
ma kanallarını açmıştır; yani, elindeki varını yoğunu şekerpancarı tarımına göre değerlendirmiştir. 

Şimdi, zaten istihdam probleminin olduğu, 10 milyon işsizin olduğu bir ülkede, eğer, şekerpan
carı tarımını akamete uğratacak, bu tarımda istihdam edilen insanları bu sektörden uzaklaştıracak 
birtakım düzenlemeler yaparsak, Türkiye, asla, bunun altından kalkamaz ve Türkiye'deki, bugün, 
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zaten içerisinde bulunduğumuz sosyal sıkıntılar, ekonomik sıkıntılar, artık, kelimeyle izah edile
meyecek kadar vahim bir duruma gelir. Onun için, bu konuda, biraz sonra açıklayacağım teknik bil
giler, bu tasarının nerelerinde hangi arızaların olduğunu ortaya koyması ve bu haliyle çıkmaması 
açısından önem arz etmektedir. Değerli milletvekillerinin de bu konuya dikkat vermelerini önemle 
istirham ediyorum. 

Türkiye'nin muhtelif yörelerinde olduğu gibi, özellikle Doğu Anadolu Bölgesinde, seçim böl
gem Erzurum'da, pancar ziraatı olmadan intensif bir tarımın, modern bir tarımın, hatta, tarımın diğer 
sektörlerinin yapılması mümkün değildir; çünkü, şekerpancarı, özellikle bazı bölgelerimiz için, 
Doğu Anadolu Bölgesi için, Erzurum için, önemli bir münavebe bitkisidir. Münavebe bitkisi olarak, 
çapa bitkisi olarak, Erzurum'da, diğer ürünlerin yetiştirilmesinde ve daha sonraki yıllarda verim 
alınmasında vazgeçilmez bir niteliğe sahiptir. 

Değerli milletvekilleri, bugün, zaten, Türkiye'de şekerpancarı üreticisi, dört yıldan beri, uy
gulanan kotalarla, mağdur edilmektedir ve geldiğimiz noktada, aşağı yukarı 20 milyon tonlardan 12 
milyon tonlara düşmüş bir şekerpancarı üretimimiz ve buna bağlı olarak 2 milyon ton civarında 
şeker üretimimiz vardır ve bugün, dört-beş aydan beri -avans hariç- teslim ettiği ürününün parasını 
alamayan pancar çiftçisi, hükümetin çıkardığı son kararnameyle, son uygulamalarla, yüzde 
100'lerinüzerinde faize mahkûm edilmiştir; yani, çiftçi, devletten alacağını alamıyor, dört ay önceki 
parasını bugün alamıyor; ama, dört ay önce borçlandığı paraya yüzde 110, büyük çiftçiyse yüzde 
160'lar düzeyinde kredi faizi ödemeye mahkûm ediliyor. Bu bakımdan, şekerpancarı üretiminde 
zaten ciddî bir problem vardı, bu çıkarılacak yasayla bu problemin çok daha derinleşeceği kanaati
ni taşıyorum. 

Sadece ülkemiz için değil, Avrupa için de pancar tarımının çok büyük, vazgeçilmez tarafları 
vardır, özellikle toprakların yapılarının iyileştirilmesi, yüksek oranda endüstriyel girdi kullanımının 
sağlanması, kendisinden sonra ekilecek ürünlere verim sağlaması ve özellikle buğdaya göre, diğer 
ürünlere göre çok daha fazla katmadeğer üretmesi bakımından -ki, mesela buğdaya göre 18 kat daha 
fazla istihdam imkânı sağlayan, katmadeğer sağlayan bir üründür- Türkiye için vazgeçilmez bir 
önem arz etmektedir. 

Bu kanun bu haliyle çıkmamalıdır dedim, sebeplerini açıklamaya çalışıyorum. 
Şimdi, bir kere, bir şeker kanunu çıkarıyorsunuz, bu kanunda şeker fonu diye bir fon yok. Fon-

suz bu kanun olmaz ve hiçbir anlam ifade etmez. 
Bakın, bugün, Avrupa Birliği ülkeleri FEOGA Fonundan tarımlarına ciddî olarak desteğe, 

Dünya Ticaret Örgütünün bütün uyarılarına rağmen, yeni düzenlemelere rağmen bu ciddî desteklere 
devam etmektedirler ve sadece şekerpancarı üretimi için, şekerpancarı şekeri üretimi için FEOGA 
Fonundan, kendi tarımlarına 1 milyar 800 milyon ECU'luk destek sağlamaktadırlar. 

Şimdi, hangi Avrupa bu desteği sağlıyor; nüfusunun sadece yüzde 5'inin tarımla iştigal ettiği 
Avrupa bu desteği sağlıyor ve ihraç kaydıyla bu desteği sağlıyor; çünkü, biraz önce izah ettiğim 
sebeplerden dolayı, bu haliyle şekerkamışı şekeri ile şekerpancarı şekerinin dış piyasada rekabet et
mesi çok zor; ama, diğer taraftan da, şekerpancarı tarımının önemli bir vazgeçilmezliği var; hele 
hele, Türkiye tarımı için büyük bir vazgeçilmezliği var. 

Ayrıca, bu Avrupa ülkeleri, FEOGA Fonundan bu desteklerini 2006 yılına kadar sürdürmeye 
devam edeceklerdir ve 2006'daki hedefleri de, bu desteği, 2010 yılına kadar uzatmaktır; ayrıca, Av
rupa Birliğinin müşterek fonundan bu desteği sağlarken, diğer taraftan, kendi ülkelerindeki, dahil
deki rejimleriyle, dahildeki düzenlemeleriyle, girdi desteği yoluyla, düşük vergi, düşük KDV yoluy
la da, bu desteğe devam etmektedirler. 
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Bu Kanunla, şekerpancarı üretimi, ciddî manada kota altına alınmaktadır. Bugün, Türkiye'de, 
30 civarında şeker fabrikası var. Bunların 27'si iktisadi devlet teşekkülü olarak faaliyet gösteriyor 
ve bu 27'nin 2 tanesi, Kütahya ve Adapazarı'ndakiler bağlı kuruluş halinde. Geriye kalan 3 fabrika 
da, Pankobirlik'e bağlı özel fabrikalardır. Bunların, şu anda, rasyonel üretimi için, yani kâr - zarar 
sıfır noktasında üretimi için, işleme kapasiteleri 13 milyon tondur; yani, bu üretim kapasitesini 13 
milyon tonun altına düşürürseniz, bu fabrikalar zarar edeceklerdir, çalışmayacaklardır. Şimdi, bu 
Kanunla, bu yıl, kota, 11,5 milyon tondur -kanunda yok; ama, 11,5 milyon tondur- önümüzdeki yıl
larda da, bu kota uygulaması devam edecek ve bu miktarlar git gide düşürülecektir. 

Normalde, işin bu tarafı çok önemli görülmeyebilir; ama, esas önemli olan, bu Kanun, nişasta 
kökenli tatlandırıcılar için yüzde 10'luk bir kota getirmektedir. Bu, şu manaya gelir: Üretilecek tat
landırıcı oranı, nişasta kökenli tatlandırıcı oranı, şekerpancarı şekeri üretiminin yüzde 10'unu geç
meyecektir. 

Değerli milletvekilleri, bu çok yüksek bir orandır. Öncelikle şunu ifade edeyim: Tatlandırıcı, 
nişasta kökenli tatlandırıcı -tabirimi hoş görün- virüs gibidir; girdiği ülkede, hele hele mevzuat ona 
uygun değilse, mevzuat elveriyorsa, pancar tarımını bitirir. Bunu bildikleri için, Avrupa Birliği ül
keleri -Fransa ve Almanya başta olmak üzere- bu konuda mevzuatlarını ciddî olarak düzenlemişler 
ve kota uygulamasını çok düşük limitlerde tutmuşlardır. Bugün, Avrupa Birliği ülkeleri, nişasta 
kökenli tatlandırıcı oranını yüzde 2 ile sınırlamışlardır. Türkiye'deki yüzde 10'luk bu oran çok yük
sektir. Tasarının Plan ve Bütçe Komisyonuna ilk geldiği noktada yüzde 10'luk bir uygulama da yok
tu, yüzde 10 gibi bir sınır da yoktu; daha sonra, Tarım Komisyonunda konulmuştur. Bu oranı bile, 
gerçekten, yüksek buluyoruz. Türkiye için tolere edilebilecek sınır, en fazla yüzde 5'tir diye 
düşünüyorum. 

Değerli milletvekilleri, Avrupa Birliğinin, içinde bulunduğu çok daha olumlu şartlara rağmen, 
izoglikoz üretimine, yani, nişasta kökenli tatlandırıcı üretimine düşük kota koymuş olması, Tür
kiye'nin bu konuda ısrar edememesi, anlaşılabilen bir şey değildir. Bunun için, özellikle, Sanayi 
Komisyonuna tasarı geldiği zaman yüzde 10 da yeterli görülmemiş, zannediyorum, tasarının 3 ün
cü maddesiyle, Bakanlar Kuruluna bu oranı yüzde 50 artırma-eksiltme yetkisi verilmiştir. Bu eksil
meyeceğine göre, muhakkak artacaktır; yani, yüzde 10'luk nispet, yüzde 15'e çıkacaktır. 

İş bununla da kalmıyor... Bugün, zaten, Türkiye'de sunî şeker -sunî ifadesini düzeltiyorum- tat
landırıcı üretimi, yani, nişasta kökenli şeker üretimi, dört büyük fabrikada 500 000 ton civarındadır; 
bu, ilanîhaye artırılabilecek bir kapasite imkânı da göstermektedir. Türkiye'de 2 milyon tonluk şeker 
üretimi vardır. 500 000 tonluk bir nişasta kökenli şeker üretimi söz konusudur; bu, yüzde 25'e 
tekabül eder. Halbuki, Avrupa ülkelerinde bu oran yüzde 2 ile sınırlanmıştır. Mesela, Fransa'da 
6 milyon ton civarında şeker üretimi vardır. Sadece kullanılan ve üretilen sunî tatlandırıcı miktarı 
15 000 ton civarındadır; aşağı yukarı yüzde 2'ye tekabül etmektedir. 

Değerli milletvekilleri, bu uygulama şunu getirecektir: Türkiye'de, gitgide, pazar, sunî tatlan
dırıcıya bırakılacak, biraz sonra söyleyeceğim çok önemli bir sebepten dolayı da, bu kanun, fiilen 
yürümeyecektir; yürümemesinin önemli sebebini biraz sonra açıklayacağım; ama, öncelikle şunu 
ifade etmek istiyorum: Türkiye'de, sunî tatlandırıcının veya tatlandırıcı dediğimiz izoglikoz üreti
minin, früktoz üretiminin, yani, şekerin yerine ikame edilebilen tatlandırıcı üretiminde ciddî tedbir
lerin alınmaması, bir taraftan, biraz önce saydığımız pancar çiftçisini, açlığa, sefalete ve pancar 
ziraatını terk etmeye sevk ederken, diğer taraftan, Türkiye pazarını sunî tatlandırıcılar için pazar 
haline getirecektir. 
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"Sunî" ifadesini biraz önce de düzelttim; ama, dilime fazlaca pelesenk olduğu için kul
lanıyorum; "tatlandırıcı" olarak düzeltiyorum. 

Bugün; Türkiye'de üretilen tatlandırıcı, yani, nişasta kökenli şeker, mısırdan üretilmektedir, 
önemli hammaddesi mısırdır. Türkiye'de yılda ortalama 2 milyon ton civarında mısır üretilmektedir 
ve bu, bizim iç piyasadaki ihtiyaçlarımızı karşılamaktan çok uzaktır. Son alınan bir kararla da, hay
vancılıktaki yem ihtiyacını -özellikle tavukçuluk için- karşılamak üzere, Türkiye'nin dışarıdan, 
düşük vergilerle, düşük gümrükle mısır ithal etmesi için mevzuat kolaylaştırılmıştır. Zaten, her yıl 
dışarıdan mısır ithal edilmektedir. Dışarıdan aşağı yukarı 1,5-2 milyon ton mısır ithal edilmektedir. 
Şimdi, eğer bu kanun bu haliyle yürürlüğe girerse ve bu sınırlama bu oranlarda kalırsa, Türkiye, 
şeker üretimi bakımından ve şeker üretiminin hammaddesi bakımından da dışarıya bağımlı hale 
getirilecektir; çünkü, şu anda -Türkiye'de üretilen veya Türkiye'de kullanılan mısırın yetersizliğini 
ifade ettim, mısır üretiminin yetersizliğini ifade ettim- dışarıdan ithal edilmektedir, ithal edilen 
mısırın da yüzde 75'i Amerika Birleşik Devletlerinden ithal edilmektedir. Türkiye'de kurulan tatlan
dırıcı fabrikalarının da çok önemli bir kısmı yabancı sermaye ortaklığı, Amerikan sermayesi ortak
lığı fabrikalardır. 

Değerli milletvekilleri, bu, şu anlama geliyor: Biz, birtakım yan faydaları olan, tarıma katkıları 
itibariyle, Türk çiftçisinin uzmanlaşması itibariyle vazgeçilmez noktada olan pancar üretiminden -
gidişat odur; şimdiden ikaz ediyorum- vazgeçeceğiz; bunun yerine, ekonomik sebeplerle, pancar 
şekerinden çok daha ucuz ama, sağlık açısından veya yaygın kullanımı son derece sakıncalı olan... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Lütfen toparlayınız. 
ZEKÎ ERTUGAY (Devamla) - ...şekerin önemli bir ikame maddesi olan ve şeker sanayiinde 

de, tatlandırıcı sanayiinde de kullanılan nişasta şekerini, izoglikozu bunun yerine ikame edeceğiz 
demektir. 

Değerli milletvekilleri, esas önemli bir noktaya gelmek istiyorum, o da şu: Bu tasarının 8 inci 
maddesi, bu kanunla düzenlenen yeni bir kuruluş getirmektedir; şeker kurumu ve bu kuruma bağlı 
bir kurul oluşturulmaktadır. Bu kurul, bununla ilgili bütün düzenlemeleri yapacaktır. Tasarının geçi
ci 8 inci maddesine göre, kurulun görevinin 2004 yılında sona ermesi, bu kanunun 2004 yılında 
fiilen uygulamadan kalkması demektir. Zaten, bu kanuna göre bir ay içerisinde şeker kurulu oluş
turulacaktır. Bir ay sonra oluşturulduğunu farz edelim. Yönetmeliklerin meydana gelmesi, oluş
turulması da en az bir sene sürecektir; yani, kanunun uygulama süresi fiilen birbuçuk iki yıl olacak
tır. İki yıl sonra uygulamadan kalkmış kotaların, özellikle tatlandırıcı kotasının kalkmış olduğu bir 
Türkiye pazarını, tamamen dış pazara, Avrupa Birliğine, Avrupa ülkelerine ve Amerika Birleşik 
Devletlerine açık pazar haline getirmiş olacağız ve Türkiye'yi çok iddialı olduğumuz bir sektörde 
açık pazar haline getirmek suretiyle, önemli bir kaynağımızı heba etmiş olacağız. Bu bakımdan, bu 
hususun özellikle bilinmesini istiyorum. 

Eğer, bu kanun, bu haliyle, dört yıl sonra bu kurulun yürürlükten kalkmasıyla uygulama im
kânı bulmazsa, bu kanunla esas öngörmek istediğiniz veya öngördüğünüz, şeker fabrikalarının özel
leştirilmesini de yapamayacaksınız. Nedenine gelince; çünkü, o zaman, Türkiye piyasasını tatlan
dırıcılar kaplamış olacak ve Türkiye'de artık pancar şekerine ihtiyaç kalmayacak. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Ertugay, son cümleniz lütfen... 
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ZEKİ ERTUGAY (Devamla) - Bu fabrikaları da, insanlar, üretim için değil, olsa olsa, özelleş
tirme kapsamında, tıpkı Et-Balık örneğinde olduğu gibi, şehir içinde veya kendilerine ait, şehir 
dışındaki kıymetli arsaları için alacaklardır ve bu üretim dalı fiilen bitmiş olacaktır. 

Bu noktada, Yüce Meclisi uyarıyorum ve özellikle geçici 8 inci maddenin düzeltilmesini, kal
dırılmasını ve yüzde 10 sınırının da yüzde 5'e düşürülmesini özellikle Yüce Meclisten istirham 
ediyorum. 

Burada yaptığım konuşma, siyasî bir konuşmadan ziyade teknik bir konuşmadır; bu tasanda 
gördüğüm çok önemli sakıncaları içermektedir. Buna kulak vermenizi canı gönülden temenni 
ediyorum. Bu tasarının bu haliyle çıkmasının getireceği sonuçlara katlanmak yerine, bu çiftçi kit
lesini tarım dışına itmek, işsizler ordusuna eklemek yerine, ülkemiz için yararlı hale getirme imkânı 
elimizdedir. 

Böyle düşüneceğinizi umut ediyor, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (DYP ve FP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Ertugay. 

Fazilet Partisi Grubunun görüşlerini, Sivas Milletvekili Sayın Musa Demirci ifade edecekler. 

Buyurun efendim. (FP sıralarından alkışlar) 

Süreniz 20 dakika. 

FP GRUBU ADINA MUSA DEMİRCİ (Sivas) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 636 
sıra sayılı Şeker Kanunu Tasarısı hakkında Fazilet Partisinin görüşlerini arz edeceğim; Fazilet Par
tisi Grubu olarak, Yüce Heyetinizi saygılarımla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, şekerpancarı tarımı, ülkemizde 500 000 aileyi direkt olarak alakadar et
mektedir. Şekerpancarı sanayiinde aşağı yukarı 30 000 insan çalışmaktadır. Bunları belki direkt 
olarak alakadar ediyor; ama, 65 milyon nüfusumuzu da dolaylı olarak alakadar etmektedir, ilgilen
dirmektedir; çünkü, hiçbir hane düşünmemiz mümkün değil ki, şeker, o haneye, o eve girmemiş ol
sun. ' 

Şekerpancarı önemli bir sanayi ürünüdür ve bu sanayi ürünü, 8 ilâ 10 sektöre katmadeğer 
kazandırmaktadır. Yıllık ortalama olarak katmadeğeri 3 milyar dolar civarındadır. 

Tabiî, yine, bu önemi bakımından arz ediyorum ki, Ege, Akdeniz kıyıları, Güneydoğu 
Anadolu, Trakya ve Batı Karadenizin dışında, Anadolu'nun her tarafında, yüksek rakımlarda da 
-1 500-2 000 gibi- şekerpancarı yetişmektedir; yani, Anadolu'nun, yegâne sanayi bitkisidir. Bu 
bakımdan, fevkalade önemli. 

Ülkemizde 29 şeker fabrikasının 24'ü özelleştirilmiştir; ancak, özelleştirilen şeker fab
rikalarının da kendi içerisinde, özelleştirilmiş olmalarına rağmen, problemleri vardır. 

Değerli milletvekilleri, öncelikle, şu tespitimizi yapmakta fevkalade yarar var: Şeker fab
rikaları, 1984 yılına kadar zarar etmemiştir; bunun altını özellikle çiziyorum. Ancak, 1984'ten son
ra çıkarılan 60 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 118 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 233 
sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 2929 sayılı Kanun ile 6747 sayılı Şeker Kanununda ödenmiş 
sermayelerine verilen yıllık yüzde 10 kâr garantisinin ortadan kaldırılmasından sonra, şeker fab
rikaları zarar etmiştir. Gördüğünüz gibi, 1984 yılına kadar, bu şeker fabrikalarımız zarar etmiyor; 
ancak, ne zaman ki, yüzde 10 kâr garantisi, kanun hükmünde kararnamelerle kaldırılıyor, ondan 
sonra bakıyoruz ki, şeker fabrikaları zarar ediyor. Bu konunun özellikle sorgulanması gerekir; fev
kalade önemli bir konu. 
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Değerli milletvekilleri, şekerpancarı tarımı, ülkemizde fevkalade önemli ve cumhuriyetimizle 
de aşağı yukarı yaşıttır. Burada, hangi tarihte başladığını ve hangi tarihte kararının alındığını bazı 
arkadaşlarımız açıkladılar. Bu bakımdan, ülkenin teknik tarıma geçmesi, şeker tarımının ülkemize 
kazandırılmasıyla beraber başlamıştır. Sulama, gübreleme, münavebeli ekimi, biz, şeker tarımıyla 
beraber Anadolu'da görüyoruz. 

Tabiî, Türkiyemizde araziler parçalı, küçük araziler. Bu parçalı araziler, şeker tarımıyla beraber 
çok verimli olarak kullanılmıştır. Çiftçiler, Pankobirlik ve Şeker Şirketinin, hakikaten, disiplinli 
takipleri neticesinde mekanizasyona kavuşmuştur; yani, teknik tarımla beraber mekanizasyona da 
kavuşmuştur. 

Yine, şeker fabrikalarının çok önemli bir fonksiyonu, kurulan fabrikaların hemen etrafında, 
besi hayvancılığımız fevkalade bir gelişme göstermiş ve dolayısıyla, bir ayrıcalık olduğunu, o 
yörelerde hayvancılığın gelişmiş olduğunu da görüyoruz. 

Tabiî, en önemlisi, biraz önce saydığım bütün maddelerin geldiği nokta, çiftçiler, ekonomik ve 
sosyal yönden kalkınmışlardır. Bütün bunların tamamı, Şeker Şirketi ve şeker fabrikalarının 
sayesinde olmuştur. Bu bakımdan diyoruz ki, şekerpancarı tarımı, Türkiye için fevkalade önemli bir 
sektördür. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizde şekerpancarı tarımı, yaklaşık olarak 400 000 hektar -yaklaşık 
olarak diyorum; çünkü, bazı yıllar bu rakam aşağıya da düşebilir- arazide yapılmaktadır. Yine, yıl
lar itibariyle söylüyorum; bu, artış eksiliş gösterebilir. Aşağı yukarı 15 milyon ilâ 16 milyon ton 
şekerpancarı üretilmektedir. Bundan elde edilen şeker miktarı da, 2 000 000 ton ile 2 400 000 ton 
arasında değişmektedir. Tabiî, bunun pik noktaları vardır, bunu saymıyorum. 

Değerli milletvekilleri, Avrupa Birliği ülkeleri, dünyanın bir numaralı, şekerpancarı üreten, ay
nı zamanda ihraç eden ülkeleridir. Hem üretim yönünden hem de ihraç yönünden Avrupa Birliği ül
keleri birinci sıradadır. Bu ülkelerde, şekerin sanayi maliyeti 900 dolar/tondur. Ancak, tabiî, 
maliyeti yüksek olmasına rağmen, şekerpancarından yüzde 40 daha ucuz olan, şeker kamışıyla 
rekabete sokmak suretiyle, aşağı yukarı, 170 veya 180 dolar/ton CİF fiyatlarla, şekerpancarını Av
rupa Birliği ülkeleri dışarıya ihraç eder. Bu, fevkalade önemli. 

Demek ki, burada gördüğümüz nokta şudur: Pahalı maliyetlerine rağmen, ucuz ihraç ediyorlar; 
yani, o aradaki farkı, mutlaka, çiftçilerini destekliyorlar. Böylece, pancar üreten çiftçilerini destek
ledikleri gibi, hiçbir zaman da, çiftçilerinin üzerinde baskı yapmak suretiyle, pancar üretiminden 
vazgeçeceksiniz gibi, herhangi bir tavize de zorlanmazlar. Bunların başında Fransa, bunların başın
da Almanya gelmektedir; çünkü, Fransa'nın, Almanya'nın şeker üretimi, bizim üretimimizin 2 mis
li; yani, Fransa'nınki 6 milyon ton, Almanya'nınki 5 milyon ton ve Türkiye'den de yüzde 30 daha 
fazla oranda pahalıya mal ederler; ama, buna rağmen, o üretim devam eder, o çiftçiler üretimlerini 
devam ettirirler. Bu bakımdan, dikkat etmemiz gereken şey, hakikaten, ülkemiz çiftçileri veya ül
kemiz tarımı, Avrupa Birliği ülkelerinden daha mı ileri veya Türkiye'yi yönetenler, acaba, niye 
düşünmeyip de bizim üretimimizi aşağı çekiyorlar? Bunun üzerinde fevkalade durmak gerekir ve 
bu soruların cevabını vermek gerekir. 

Değerli milletvekilleri, bu bilgiler ışığında, hakikaten, meseleyi müzakere etmemiz lazım, 
enine boyuna müzakere etmemiz lazım ve şapkayı, tabiri caizse, önümüze koyup düşünmemiz 
gerekir. Şimdi, şekerpancarı üretimine neden kota koyuyoruz; neden, şekerpancarı üretimini biz 
kısıyoruz? Bunun cevabını, mutlaka vermemiz lazım; yani, buna ihtiyaç var mı; gerçekten, şeker
pancarı üretimine kota koymaya ülkemizde ihtiyaç yoktur. Peki, ihtiyaç olmamasına rağmen, biz, 
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kotayı niye koyuyoruz; kimler istiyor? Hepiniz, hafızalarınızı yenilerseniz, Kurban Bayramından 
önce basında yer alıyordu, 15 Marta kadar, şeker kanunu mutlaka çıkarılmalıydı diye, çıkanlması 
gerekir diye; ancak, o tarihten sonra, tabiî, işler tavsadı. O zaman IMF istiyordu, şimdi Sayın Der
viş istiyor... 

Değerli milletvekilleri, şimdi, IMF'nin kontrolü, tarımsal ürün ihraç eden, şeker ihraç eden ül
kelerin elinde; bunu, bir defa, herkesin kabul etmesi lazım, onları temsil ediyor. Peki, hüküme
timizin de düşünmesi lazım ve hükümetimizin, çiftçinin, sanayicinin ve gerçekten, sektörde çalışan 
işçinin yanında olması gerekir. O bakımdan, fevkalade önemli bir kanun ve önemli olarak da üzerin
de düşünülmesi lazım. 

Değerli milletvekilleri, hükümetin IMF'ye verdiği 9 Aralık 2000 tarihli birinci mektupta, pan
car üretiminin 12 500 000 tona çekilmesi, 12 500 000 tonla sınırlandırılması öngörülmüştü; 
18 Aralık 2000 tarihli niyet mektubunda da, kota daha aşağıya çekilmek suretiyle, 11 500 000 tona 
indirildi. Artık, bundan geriye dönüş herhalde mümkün değil; çünkü, bunlar, niyet mektuplarıyla 
sabit. Konulan kota kadar pancar üretiminin yapıldığını varsayarsanız, Türkiye'nin üretimi aşağı 
yukarı 2 000 000 tondan da aşağıya inecek, yani, Türkiye'nin 1 600 000 ton üretimi olacaktır. 
Burada bir açık var; Türkiye'nin ihtiyacı olan 2 000 000 ton; ama, Türkiye, 1 600 000 ton şeker 
üretecektir. Peki, geriye kalan 400 000 ton açık nasıl kapatılacak? Yine, burada, konuşmacıların 
belirttiği gibi, ya Türkiye'de 5 tane tatlandırıcı firma kurulmuş, bunların ürettiği tatlandırıcılardan 
bu aradaki açık kapatılacak yahut da bir başka ülkeden ithal edilmek suretiyle Türkiye'nin bu açığı 
kapatılacaktır; ancak, tasarıda görüyoruz ki, burada öngörülen şey, tatlandırıcı üretimi yapan fab
rikalar bu açığı kapatacaklardır. Bunun, aslında, münakaşa edilmesi lazım, münazara edilmesi lazım 
ve üzerinde hakikaten fevkalade durulması gerekir. 

Değerli milletvekilleri, tasarının en önemli noktası da burası. Şimdi, burada, ithal edilmek is
tenilen yahut da tatlandırıcıların hammaddesi olan mısır, mutlaka ithal edilecektir; çünkü, Tür
kiye'nin üretimi şu anda kendisine yetmemektedir; yani, iç tüketime, hayvancılığımıza yem ham
maddesi olarak veya bir başka türlü tüketime yetmemektir. Bu bakımdan, ne olacaktır? Mutlaka 
dışarıdan bu getirilecek, dışarıdan ithal edilecektir. O bakımdan, mutlaka bunun sorgulanması, 
hakikaten ülkenin ekonomisine, ülkenin tarımına, ülkenin hayvancığına, biz, hizmet mi ediyoruz; 
yoksa, bununla, ülkenin hayvancılığının, tarımının Önü mü kesiliyor, bunun hakikaten sorgulanması 
lazım. Bu haliyle hiçbir milletvekilimizin, hiçbir grubun, bu kanunu savunması mümkün değil. 
Sözümüzün başında söyledik, dedik ki, 500 000 üretici ailesi pancar üretiyor ve 3 milyon 
nüfusumuzu, bu, direkt olarak alakadar etmektedir. O bakımdan, fevkalade önemli. 

Değerli milletvekilleri, bir önemli konu şu: Şayet, tatlandırıcılara öncelik verilecekse, tatlan
dırıcılar öngörülecekse; açık, onlarla kapatılacaksa -üretimden aldığını- çiftçilere alternatif bir üre
tim olarak neyi gösteriyorsunuz? Mutlaka alternatif bir ürünü göstermeniz lazım. Değilse, o çift
çiler, hakikaten, büyük bir gelir kaybına sebep olacaklardır. Mutlaka bunun gözden geçirilmesi 
lazım. Yeni istihdam alanları oluşturabiliyor musunuz? Hangi istihdam alanlarını oluşturuyorsunuz? 
Dolayısıyla, hem istihdam alanını hem de alternatif olarak hangi bitkiyi buna ikame edeceksiniz, 
bunun mutlaka gösterilmesi lazım. Bazı arkadaşlarımız "efendim, ülkede mısır üretimini çoğaltırız" 
diyebilirler. Mısır üretimini, belki Ege Bölgesinde, Adana yöresinde çoğaltabilirsiniz; ama, 
Anadolu'da, yüksek yaylalarda bunu üretmeniz, bunu çoğaltmanız mümkün değil O bakımdan fev
kalade önemli. 
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Türkiye şekerpancarı üreticisi ülkeler arasında, üretim bakımından etkin bir konuma sahiptir; 
yüzde 8'lik payla, dünyada, Fransa, Almanya ve Amerika Birleşik Devletlerinden sonra 4 üncü 
sıradadır; Avrupa'da, yüzde 10'luk payla 3 üncü sırada, Avrupa Birliği ülkelerinin yüzde 17'si kadar 
şeker üretmektedir. Bu durum, ticarî rakiplerimizi doğal olarak rahatsız etmektedir. Onların 
yönetimindeki fona, yani, IMF veya başka bir kuruluşa avuç açtığımızda, bunu fırsat bilip, üretim 
gücümüzü azaltmaya çalışmaktadırlar. Onların gayretlerini anlamak kolay da, bu tasarıyı, 
hakikaten, öncelikle buraya getirenlerin bu yanlışını anlamamız mümkün değil. IMF'nin niyeti bel
lidir, Türkiye'yi tam bir tarımsal ürün pazarı haline getirmektir. Nitekim, bakınız, 2000 yılında, Tür
kiye'nin tarım ürünleri ihracatı, cumhuriyet tarihinde ilk defa, tarım ürünleri ithalatından daha aşağı 
düşmüştür. Bu tablo fevkalade kötü bir tablodur; bu tablo, çiftçilerimizin, bu tablo, üreticilerimizin 
aleyhinedir. 

Değerli milletvekilleri, şimdi, bir başka konu: 57 nci hükümetin IMF ve Dünya Bankasına ver
diği mektupların şeker sektörüyle ilgili bölümlerine baktığınız zaman, şeker fabrikalarının özelleş
tirilmesi bu bölümlerde yoktu; ama, ne olduysa, bir bakıyoruz ki, sonradan, şeker fabrikalarının 
özelleştirilmesi de alelacele gündeme alındı. Bu bakımdan, başta söylediğim gibi, bu fabrikalar, 
1984 yılında yüzde 10 kârlarının kaldırılmasından sonra zarar etmişlerdir. Yoksa, Şeker Şirketi cid
dî bir şirkettir. Şeker Şirketi, hakikaten, çiftçiyi takip eden, gübresiyle, çiftçinin yapacağı teknik 
tarımı günbegün seyretmesiyle takip eden bir kuruluştur; o kuruluşun zarar etmesi mümkün değil; 
ama, maalesef, o kuruluş da -dediğim gibi- kanunlarla zarar ettirilmiş ve bugün, önümüze, satılma 
faturası getirilmiştir. Bu bakımdan, bunu kabul etmek, hakikaten mümkün değil. 

Değerli milletvekilleri, hatırlarsınız, 18 Aralık 2000 tarihli mektupta da, IMF'ye, Şeker 
Kanununun, şubat 2001 tarihinde, yine Meclisin, işte o gün değişmemiş olan şartlarına göre yahut 
da ülke ekonomisinin değişmemiş olan şartlarına göre mutlaka getireceklerdi; ama, bugün şartlar 
değişti, bu şartlar muvacehesinde görüyoruz ki, bu tasarıyı, Sayın Derviş, yine bir talimatla 
önümüze getirmiş oluyor. Burası, milletin Meclisi, dolayısıyla bu tasarının, mutlaka milletimizin 
yararına çıkarılması gerekir ve bu, hepimiz için bir borçtur, yerine getirilmesi gereken bir görevdir. 

Değerli milletvekilleri, tasarıya bakıyoruz, tasarının gerekçesinde, doğrudur, 1956 yılında çık
mış olan 6747 sayılı Kanun, belki ülke ihtiyaçlarına cevap verememiş olabilir. Bazı maddelerini 
değiştirebiliriz, işlerlik kazandırabiliriz; ama, bunu bahane etmek suretiyle, burada, şekerpancarının 
dışında başka bitkilerden üretim yapmak, şeker üretimini yahut da tatlandırıcı üretimini temin et
mek yahut da onun önünü açmak, bunu kabul etmek, hakikaten bu Meclisin yapacağı bir iş ol
maması gerekir. 

Yine, tasarının önemli konularından birisi, önemli noktalarından birisi, şeker üretimi sınırlan
dırılmaktadır; yani, kota konulmaktadır. Kota, bildiğiniz gibi, zaten iki yıldır Türkiye'de uygulan
maktadır. 

Yine, tasarının gerekçelerine yahut da maddelerine baktığımız zaman, Şeker Şirketi Genel 
Müdürlüğü, üretim politikalarını, bugüne kadar sanki götürememiş, idare edememiş gibi, yeni bir 
kurul kurulmak suretiyle, yeni bir KİT oluşturuluyor ve bu görevler, bu kurula verilmektedir. 
Dolayısıyla, Şeker Şirketi, gerçekten, bu tasarıda yapılacak çok önemli değişiklikler ve revizeyle 
beraber, hakikaten bu konuyu götürür ve dolayısıyla 500 000 üreticimiz mağdur edilmemiş olurdu. 
Bu tasarıyla, hakikaten üretici mağdur edilmektedir ve üretici, bu tasarının hiçbir yerinde yoktur, 
ancak bir yerinde var ki, o yerde de, yalnızca, çiftçilerimiz mağdur ediliyor, çiftçilerimiz mağdur 
edilmektedir. Bu bakımdan, mutlaka bunun önüne geçilmesi lazım. 
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Demirci, lütfen toparlayınız. 

MUSA DEMİRCİ (Devamla) - Değerli milletvekilleri, tasarının önemli maddelerinden birisi, 
şekerpancarı dışında, sakaroz kökenli tatlandırıcıların A kotasının yüzde 10'u kadar sınırlandırılmış 
olmasıdır. 

Şimdi, burada dikkatimizi çeken bir konu var. Bakın, Pankobirlik, Avrupa Birliği Hammaddeler 
ve Ekonomik Politikalar Dairesi Yönetim Kurulu Üyesi Fritz Gattermayer'e "Avrupa Birliği ül
kelerinde yüzde nedir; yani, üretilen şekerin yüzde kaçma müsaade edilmektedir" diye bir soru sor
muş. Gelen cevap elimizde, gelen cevapta şöyle bir not var: "Avrupa Birliği ülkelerinin tamamının 
ürettiği şeker miktarı 14 milyon ton." Ha, bunun ancak ve ancak yüzde 2'sine müsaade etmişler; ama, 
biz ne yapıyoruz; kendi ülkemizde yüzde 10'una müsaade ediyoruz. Yine, tasarının 3 üncü maddesin
de, Bakanlar Kuruluna yüzde 50'si kadar artırma ve eksiltme yetkisini de veriyoruz. 

Burada bir özellik var, özellik de şudur değerli milletvekilleri: Türkiye'de faaliyet gösteren 
5 tatlandırıcı fabrikasının şu andaki üretimi 486 000 ton. Görülüyor ki, bunlar, şu anda Türkiye'deki 
şeker üretiminin yüzde 20'si kadar üretim yapıyorlar. Siyasî olarak, hükümet olarak yarın bunların 
karşısında durmanız mümkün değil; dolayısıyla, 100 000 çiftçimizi yine mağdur edeceksiniz; 
100 000 çiftçimiz üretimden kalacaktır. 

Ben, sözlerimin sonunda, fakir fukara çiftçimizin menfaatlannın korunacağını ve yine, şu 
tarihe kadar ödenmemiş olan çiftçi alacaklarının ödenmesini umuyor, hepinizi saygıyla selam
lıyorum. (FP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Demirci. 
Anavatan Partisi Grubunun görüşlerini, Eskişehir Milletvekili Sayın İbrahim Yaşar Dedelek 

ifade edecekler. 

Buyurun Sayın Dedelek. (ANAP sıraların alkışlar) 
Süreniz 20 dakikadır. 
ANAP GRUBU ADINA İBRAHİM YAŞAR DEDELEK (Eskişehir) - Sayın Başkan, değerli 

milletvekili arkadaşlanm; 636 sıra sayılı Şeker Kanunu Tasarısıyla ilgili Anavatan Partisi Grubunun 
görüşlerini belirtmek üzere kürsüye gelmiş bulunuyorum; hepinizi en derin saygı ve hürmetlerimle 
selamlıyorum. 

Rakamlar itibariyle Türk şeker sanayiine ve dünyadaki yerine bakmanın faydalı olacağını 
düşünerek sözlerime giriyorum. 

Dünyada şeker üretiminin yüzde 73'ü şekerkamışından, yüzde 27'si pancardan üretilmektedir. 
Son yıllarda şekere alternatif tatlandırıcıların üretiminde de artış meydana gelmiş ve dünyada, top
lam şeker üretiminin yüzde 22'sine ulaşmıştır. 

Kişi başına şeker tüketimi dünyada 19 kilogram/yıl, Avrupa Birliğinde 36 kilogram/yıl, Av
rupa'da 33 kilogram/yıl ve Türkiye'de ise 31 kilogram/yıl olarak gerçekleşmiştir. 

1956 yılında 6747 sayılı Şeker Kanunu çıktığında 11 şeker fabrikasına sahip olan ülkemizde, 
şeker fabrikası sayısı bugün 30'a ulaşmıştır. Dünyada ise, bu süre zarfında, pancar şeker üretimin
de Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliğinden sonra üçüncü sıraya yerleşerek global anlam
da önem kazanmıştır. Daha da ötesi, artık, Türkiye, şekerde, dışticaret boyutuyla, dünya şeker bor
salarını etkileyecek bir büyüklüğe erişmiştir. 
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Türkiye, 2000-2001 kampanya döneminde dünya pancar şeker üretiminde, Fransa, Almanya ve 
Amerika'dan sonra, yüzde 8 ile dördüncü sırada yer almaktadır. Avrupa Birliği ülkeleri üretiminde 
yüzde 15'i kadar şeker üreteceği tahmin edilirken, Avrupa şekerpancarı üretiminde ise yüzde 10 ile 
üçüncü sırada yer almaktadır. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'de pancar şekeri ve nişasta, bazı şekerlerde oluşan tatlandırıcı 
sektörünün 2001 yılı fiyatlarıyla üretim değeri, yaklaşık 1 katrilyon Türk Lirası, yani, 1 milyar dolar 
civarındadır. Bu küçümsenmeyecek ekonomik boyutun yanında, pancar tarımının ve şeker üreti
minin, 2,5 milyonun üzerindeki insanımızın geçim kaynağı olduğu bir gerçektir. 

Dünyada, son beş yılın içinde, nişasta kökenli tatlandırıcı glikoz, izoglikoz ve bunun gibi 
üretimler yüzde 20,3 oranında artış gösterirken, sakaroz kökenli şeker, yani, pancar ve kamış köken
li üretimler, yüzde 15,9 seviyesinde kalmıştır. Nişasta kökenli tatlandırıcılar doğrudan tüketil
memekte, daha ziyade şekerli mamuller sanayiinde girdi olarak kullanılmaktadır. Bu tatlan
dırıcıların kullanıldığı başlıca ürünler, şekerlemeler, şekerli mamuller, unlu mamuller, alkollü ve al
kolsüz içecekler gibi gıda maddeleridir. 

Nüfus artışının yanı sıra, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde, gelir düzeyinin yükselmesi, iş
lenmiş ürünlere talebi artırmaktadır. Bu ürünlere, işlenmesinden tüketilmesine kadar çeşitli olumlu 
özellikler kazandıran tatlandırıcıların kullanım alanları günümüzde giderek artmaktadır. 

Türkiye'de, son beş yılda şeker talebi yüzde 7 oranında artarken, şeker üretiminde yüzde 76 
oranında artış kaydedilmiştir. Bunda, Türkiye'nin, 1995 ve 1996 yıllarında şeker ithalatçısı olması 
büyük oranda etken olmuştur. 1977 yılında talep ve üretim buluşma noktasına gelmiş; ancak, takip 
eden yıllarda üretim, talebin yüzde 7'ye varan oranlarda üzerine çıkmıştır. 

Ülkemizde, son beş yıl içerisinde, nişasta kökenli glikoz, izoglikoz üretimi yüzde 220 oranın
da artış gösterirken, sakaroz kökenli şeker üretimi yüzde 76'lar seviyesinde kalmıştır. Türkiye'de, 
nişasta kökenli tatlandırıcıların büyüme hızı, sakaroz kökenli şekere göre, daha yüksektir ve hızla 
artmaktadır. 

Türkiye'de pancar üretimi 64 ilimizde, 5 876 köyde, 337 404 çiftçi tarafından yapılmaktadır. 
1999 yılında 1 237 000 ton şeker iç piyasaya satılırken, ihracat 504 947 ton olmuştur. 2000 yılında 
1 271 000 ton şeker iç piyasaya satılırken, 578 546 ton şeker ihraç edilmiştir. 

Türkiye Şeker Fabrikalarında ve bağlı ortaklıklarında toplam 21 406 personel, Pankobirlik'e 
verilen 3 fabrikada çalışanlarla birlikte, 30 000'e yakın işgücü istihdam edilmektedir. Türkiye Şeker 
Fabrikalarında birim işlenen pancar başına istihdam edilen işçi sayısı, Batı ülkelerine göre çok yük
sektir. Örnek verecek olursak, 1997-1998 kampanyalarında Fransa'da 1 000 000 ton pancar işlen
mesi için istihdam edilen işçi sayısı 329 iken, bu rakam, Türkiye'de 1 036 işçidir. Yine, Türkiye 
Şeker Fabrikaları son 5 yılda -yaklaşık olarak- 314 milyon dolar katmadeğer yaratmıştır. Yaratılan 
bu katmadeğerin yüzde 67'si personel giderleri olarak gerçekleşmiştir. Türkiye Şeker Fabrikalarının 
özelleştirilmesi noktasında Amasya, Kayseri ve Konya şeker fabrikaları ile bazı iştirakler, çeşitli 
düzenlemeler yapılmak suretiyle özel statüye kavuşturulmuştur. 

Bu çerçevede, 20 Aralık 2000 tarih ve 2000/92 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu kararınca, 
Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi, özelleştirme kapsamına alınarak hazırlık işlemine tabi 
tutulmuştur. Bunun için 6 ay geçiş süresi verilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, bu bilgileri arz ettikten sonra, ülkemizde şeker rejimini düzenleyen 
6747 sayılı Şeker Kanununun 1956 yılında çıkarıldığı, ekonomik ve malî yapıdaki hızlı gelişmeler 
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karşısında bazı maddelerinin güncelliğini yitirdiği; bu nedenle, ekonomideki yapısal değişim ve 
gelişmeleri kapsayacak yeni bir düzenleme yapılması ihtiyacının hâsıl olduğu görülmektedir. 

Türkiye'de, 1998 yılına kadar şeker üretiminde doğrudan planlamaya yönelik uygulamalar 
yerine, destekleme alım fiyatı mekanizması etkin olmuştur. Pancar alım fiyatının üretici tarafın
dan tatminkâr bulunduğu yıllarda rekolte artmış, yetersiz bulunduğu yıllarda ise rekolte azalmış
tır. Bu da, ülkemizi, zaman zaman şeker ithalatçısı, zaman zaman da şeker ihracatçısı konumuna 
getirmiştir. 

Şekerde dünya borsa fiyatlarının ülkemiz fiyatlarına göre düşüklüğü ihracatta devlet desteğini 
getirdiğinden; ayrıca, Dünya Ticaret Örgütüne taahhütlerimiz kapsamında, şeker ihracatına sübvan
siyon öngörülmediğinden, şekerde üretim planlamasının, yıllık yurtiçi talep ve güvenlik stoku top
lamı esas alınarak yapılması önem arz etmektedir. 

Pancar alım fiyatları, üreticinin pancar ekip ekmeme yönündeki kararını doğrudan etkileyen en 
Önemli faktördür. Bu nedenle, pancar ve dolayısıyla şeker üretim miktarını yönlendirmektedir. 
Şeker üretiminde ve arzında istikrarı sağlamak, halen mevcut ve ileride kurulacak şeker fab
rikalarının tam kapasiteyle üretim yapmalarını ve rasyonel çalışmayı sağlamak, üreticiye düzenli ve 
güvenilir gelir sağlanması ve sağlıklı sektörel büyüme için, pancar üretiminde kota uygulaması, bu 
kanun tasarısıyla getirilmektedir. Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi ve bağlı ortaklıkları 
dışındaki Pankobirlik'e ait özel statülü şeker fabrikaları ile nişasta kökenli tatlandırıcı üreten fir
malara da bu tasarıyla kota getirilmiştir. Bu tasarı, sermaye yoğun ve ileri teknolojiyle kurulan 
nişasta kökenli şekerler sektörünü de kapsam içine alarak, akraba sektörlerin birbirleriyle arz ve 
talep dengeleri çerçevesinde ilişkilendirilmesini öngörmüştür. 

Bu tasan, sektörde devlet müdahalesini ortadan kaldırarak; yani, tek fiyat uygulaması terk edilerek 
liberalleşmeyi, şekerpancarı fiyatlarının alıcı ve satıcı tarafından serbest rekabet koşullarına göre 
belirlenmesini sağlayacak bir kanun tasarısıdır. Yine, şeker satış fiyatlarında da liberalizasyona 
gidilerek, şeker fiyatları, şeker fabrikası işleten gerçek ve tüzelkişiler tarafından serbestçe belir
lenecektir. İmalatçı ve ihracatçıların, dahilde, işleme izni belgesi çerçevesinde hammadde veya yar
dımcı madde olarak kullandıkları yabancı menşeli şekerin (C )şekeri kapsamına alınarak doğrudan 
veya işlenmiş ürün olarak yurt içinde pazarlanamayacağı, bu yasa tasarısıyla sağlanacaktır. 

Değerli milletvekilleri, halen, sektörde, pazar payları yüzde 20'nin üzerinde bulunan Konya, 
Kayseri ve Amasya Şeker Fabrikalarının, özel fabrikalar olarak, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu 
hükümleri yanında 6747 sayılı Şeker Kanununa tabi olmalarıyla, bu fabrikalar için olduğu kadar, 
önümüzdeki günlerde özelleştirilecek diğer fabrikalar için de müdahaleci ve kısıtlayıcı bir durum 
söz konu olacaktır. Bu kanun tasarısıyla, özelleştirme altyapısı da sağlanmış olacaktır. 

Bu kanun tasarısıyla, sektörün sağlıklı izlenmesi, ilişkili olduğu kamu kuruluşlarıyla organik 
bağının kurulması, kararlarda katılımcılığın sağlanması, bu kanun tasarısı ve ilgili diğer mevzuatın 
uygulanmasının sağlanması, uygulamanın denetlenmesi ve sonuçlandırılması, kanunda verilen yet
kiler çerçevesinde düzenlemeler yapılması ve diğer görevlerin yerine getirilmesi için şeker kurumu 
kurulmuştur. Kurumun karar organı, şeker kuruludur. Kurul, biri başkan, biri başkanvekili olmak 
üzere toplam 7 kişiden oluşacaktır; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, pan
car üreticilerinin teşekkül ettirmiş oldukları pancar kooperatifleri, sakaroz ve nişasta kökenli şeker 
üreten özel şirketlerden seçilen kişilerden teşekkül ettirilecektir. Görüleceği gibi, şekerin bütün 
taraflarının yer aldığı bir kurul söz konusudur. Bu da hammadde üretilmesinden izlenmesine ve 
tüketilmesine kadar olan süreçteki aktörlerin bir arada bulunması anlamına gelmektedir. 
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Değerli milletvekilleri, bu kanun tasarısı uluslararası taahhütlere uyumlu, rekabete açık, özel 
sektörü teşvik edici, katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışı, düzenli arz yapısı ve kotalı planlamayı ve 
fiyat serbestisini getiren bir yasa tasarısı olarak karşımızdadır. 

Ekonominin yeniden yapılanmasına katkısı olacağını, bu noktada, ümit ediyor, yasanın, ül
kemize -pancarcı tabiriyle- pancarcılara ve bu konudaki sektörlere hayırlı olmasını temenni ediyor, 
hepinize en derin saygı, sevgilerimi sunuyorum. (ANAP, MHP ve DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Dedelek. 

Gruplar adına son söz, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adma, Konya Milletvekili Sayın Hasan 
Kaya'ya ait. 

Buyurun efendim. (MHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Kaya, süreniz 20 dakika. 

MHP GRUBU ADINA HASAN KAYA (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Şeker 
kanunu tasarısı üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz almış bulunmaktayım; hepinizi 
saygılarımla selamlıyorum. 

Türkiye'de şeker sanayii, ilk olarak, 1926 yılında Alpullu'da açılan şeker fabrikasıyla hizmete 
başlamıştır. Bugün, 27 tanesi Türk Şeker'e, 3 tanesi de Pankobirlik'e ait olmak üzere, Türkiye'de 30 
tane şeker fabrikası vardır. 

Dünyadaki şeker üretiminin yüzde 73'ü kamıştan, yüzde 27'si de pancardan elde edilmektedir. 
Son yıllarda şekere alternatif tatlandırıcıların üretiminde artış meydana gelmiş ve dünyadaki şeker 
tüketiminin yüzde 22'sine yaklaşmıştır. 

Türkiye, dünyada, pancardan şeker üreten ülkeler arasında yüzde 8 ile dördüncü sırada yer al
maktadır. Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi ise, dünyada şeker üreten bütün şirketler 
arasında ilk 10'a girmektedir. 

Türk şeker sanayiinin, bugün olduğu gibi, ülke ve dünya genelinde sahip olduğu seçkin yerini 
gelecekte daha da sağlama almak için çalışmalar yapılmaktadır. 

Bilindiği üzere, ülkemizde, şeker rejimini düzenleyen ve halen yürürlükte olan 6747 sayılı 
Şeker Kanunu 1956 yılında çıkarılmıştır. Bu kanunun bazı maddeleri, sonradan çıkan yasalarla 
yürürlükten kaldırılmış, bazı maddeleri de güncelliğini yitirmiştir. Kanunun çıktığı tarihten 
günümüze kadar, Türkiye, yarım asra yaklaşan bir süreci geride bırakmıştır. 

Bu arada, gerek yapısal gerek hukukî anlamda ulusal ve global değişimler yaşanmış, bunlar, 
şeker sektörünü değişik boyutlarda da etkilemiştir. Bu sektörde ulusal ve global değişiklikler, 1956 
yılından beri yürürlükte olan 6747 sayılı Şeker Kanununun artık değiştirilmesi ve günün şartlarına 
uygun hale getirilmesi gerekliliğini ortaya koymuştur. 

Türkiye'de pancar şekeri ve nişasta bazlı şekerden oluşan tatlandırıcı sektörünün, 2001 yılı 
fiyatlarıyla, üretim değeri, yaklaşık 1,5 milyar dolardır. Bu küçümsenemeyecek ekonomik boyutun 
yanında, pancar tarımı ve şeker üretimi, 500 000 çiftçi ailesi ve 30 000 çalışanıyla milyonun üzerin
deki insanımıza geçim kaynağı sağlamaktadır. 

Dünyada son beş yıl içinde, nişasta kökenli tatlandırıcılar üretimi yüzde 20,3 oranında artış 
gösterirken, sakaroz kökenli şeker (pancar ve kamış kökenli) üretimi yüzde 15,9 seviyesinde kal
mıştır. 

Avrupa Birliği ülkelerinde izoglikoz üretimi, şekerpancarından üretilen şekerin yüzde 2'sini 
geçmeyecek şekilde sınırlandırılmıştır. 
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Türkiye'de son beş yılda şeker talebi yüzde 7 oranında artarken, şeker üretiminde yüzde 76 
oranında artış kaydedilmiştir. Bunda, Türkiye'nin, 1995 ve 1996 yıllarında şeker ithalatçısı olması 
büyük oranda etkin olmuştur. 1997 yılında talep ve üretim buluşma noktasına gelmiş; ancak, takip 
eden yıllarda üretim, talebin yüzde 70'e varan oranlarda üzerine çıkmıştır. Fransa ve Almanya'da, 
ülke ihtiyacının yaklaşık iki misli şeker üretilmektedir 

Türkiye'de son beş yıl içinde nişasta kökenli glikoz üretimi yüzde 220 oranında artış gösterir
ken, sakaroz kökenli şeker üretimi yüzde 76 seviyesinde kalmıştır. 

Türkiye'de, nişasta kökenli tatlandırıcıların büyüme hızı, sakaroz kökenli şekere göre daha 
yüksektir. 2000-2001 kampanya döneminde Türkiye, dünya pancar şekeri üretiminde Fransa, Al
manya ve Amerika'dan sonra yüzde 8'le dördüncü sırayı, Avrupa pancar şeker üretiminde de yüzde 
10 ile üçüncü sırayı almıştır. Avrupa Birliği ülkeleri üretiminde ise yüzde 15'e kadar şeker üreteceği 
tahmin edilmektedir. Bu ise, Türk pancar ekicisinin dünya ile rekabette önemli yeri olduğunu gös
termektedir. Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi, 500 trilyon sermayeyle, bir iktisadî devlet 
teşekkülüdür. 

27 tane şeker fabrikasından 25'inin sermayesinin tamamı devlete, geriye kalan Adapazarı ve 
Kütahya Şeker Fabrikalarının, Adapazarı'nın yüzde 50,42'si, Kütahya'nın yüzde 59,15'i devlete ait
tir. 

Şekerpancarının, şeker dışındaki sanayie katkısı bakımından katmadeğeri en yüksek ürün ol
duğunu söyleyebiliriz. İstanbul Sanayi Odasının, 1999 yılı Türkiye'nin 500 büyük firması değerlen
dirmesinde, Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi, önemli ekonomik kriterler bakımından, Tür
kiye'deki kamu ve özel firmalar arasında ilk 10'a girmektedir. 

Şekerpancarı tarımı, ülke ekonomisine çok büyük katkılar sağlamaktadır. Bunlardan baş-
lıcalan: 

Toprakların fizikî yapılarının iyileştirilmesi ve biyolojik aktivitelerinin artırılmasına katkı sağ
lamaktadır. 

Yüksek oranda gübre, ilaç, sanayi ürünlerinin girdilerinin kullanılmasına katkı sağlamaktadır. 

En önemlisi, kendinden sonra ekilecek ürünlerde verim artışı sağlamaktadır. 
Baş, yaprak ve posanın nişasta değeri yüksek bir kabayem olması nedeniyle, hayvancılık sek

töründe en önemli girdi olması, büyük katkı sağlamaktadır. 

Kırsal kesimde, ayçiçeğine göre 4,4 kat, buğdaya göre 18 kat fazla istihdam oluşturması 
nedeniyle, insanları toprağa bağlamaktadır. 

Mekanizasyon kullanımı açısından, pancar tarımında, buğdaydan 1,5 kat, ayçiçeğinden 1,9 kat 
daha fazla makine kullanımına olanak sağlamaktadır. 

Ülke tarımı ve sanayiinin gelişmesine önemli katkılar sağlamaktadır. 
Tarım kesimine ve köylümüze getirişi çok fazladır. 

Aynı zamanda, hem pancar hem de şeker taşınmasında, mamul madde taşınmasında nakliye 
sektörüne de çok büyük katkıları olmaktadır. 

Sanayide, birim işlenen pancar başına istihdam edilen işçi sayısının Batı Avrupa ülkelerine 
göre yüksek olduğu görülmektedir. Bu durum, diğer sanayi alanlarımızda da benzer problemlerle 
karşı karşıyadır. Sanayiin, rekabet gücü ve verimliliği açısından istihdamda optimal ölçeklere ulaş
ması gerekmektedir. 
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Yine, pancar tarımında dikkat edilecek önemli hususlar da şunlardır: 

Arazi parçalanmasını önlemek, üretici başına ekim alanını artırmak. 

Pancar verim ve kalitesini artırmak üzere iklim ve toprak şartlarına uygun ve kaliteli tohum 
seçmek. 

Pancar -bu, çok önemli- tesellüm şartlarının iyileştirilmesi maksadıyla, pancar alım merkez
lerini toplulaştırmak ve pancarın fabrikada tesellümü uygulamalarını yaygınlaştırmak. 

Pancar alımlarını, teslim alan ve teslim eden açısından, daha üstün teknikler, işgücü olanakları 
ve çalışma şartlarında yapmak. 

Değerli milletvekilleri, muhalefete mensup hatip arkadaşlarımız, bu kanunun köylüye getire
ceği hiçbir şeyin olmadığından bahsettiler. Bu kanun tasarısı, ilk önce Plan ve Bütçe Komisyonuna 
geldi, Plan ve Bütçede alt komisyonda görüşüldü ve kota, alt komisyonda yüzde 12 idi. Ondan son
ra bu kanun tasarısı Tanm Komisyonumuza geldi, Tarım Komisyonumuzda bu kota yüzde 10'a 
çekildi. Ondan sonra, esas komisyon olarak bizim komisyonumuza geldi ve bizim komisyonumuz
da, bu tasarı, enine boyuna, bütün kuruluşların görüşleri alınarak tartışıldı ve ondan sonra, hem 
tarım sektörü için hem de sanayi sektörü için çok önemli bir tasarı olduğu için, bunu biz de alt 
komisyonu havale ettik. Alt komisyonda, hem iktidara mensup milletvekilleri hem de muhalefete 
mensup milletvekilleri vardı; yine, orada, tartışıldı. Orada, aynen, -alt komisyonda ben de bulun
dum- kotanın yüzde 10 olarak kalması ve belki, duruma göre, Türkiye'nin şartlarına göre bunu ar
tırabiliriz, eksiltebiliriz diye, yine, kurulun görüşleri alınarak, Bakanlar Kuruluna yüzde 50 artırma 
ve eksiltme yetkisi verildi. Burada, hem muhalefetiyle hem de iktidar milletvekilleriyle, uyum 
içerisinde bir yasa çıkarıldı. 

Ben de arkadaşlarımızın görüşüne katılıyorum; çünkü, nüfusumuzun yüzde 45'i tarımla uğ
raşıyor ve bilhassa, kırsal kesimde, pancarın getirişi çok fazla. 64 tane ilimizde, şeker fabrikasının 
olduğu ilde, bir de 10 tane Pankobirlik'in olduğu ilde; yani, toplam olarak 74 tane vilayette 7 000'e 
yakın yerleşim biriminde, 500 000'e yakın çiftçi ailesi bu ziraatı yapıyor. Bu ziraatın, diğer ziraat
tan, buğday ziraatından daha fazla geliri olduğu için, köylümüzün hem alım gücünü hem de refah 
seviyesini artırmak için, bu pancar ziraatı bizler için de çok önemli. 

Bugün, pancarda, gerçekten üretim fazlası var. 18 milyon tondan, bugün 15 milyon tona, 2001 
yılında kota 11,5 milyon tona inmiş ve pancarda, ben, on yıllık fiyatlara baktım, tabanfiyatlarında 
hiçbir eksilme yok, tabanfiyatları gayet güzel; ama, çiftçimizin en büyük sıkıntısı kota. Kotanın çok 
az olmasından şikâyetçiler; çünkü, pancarda fazlalık var. 

Nişastacılar -tabiî, onları da dinledik- diyorlar ki, bize bu kotayı uygulamayın. Bu kotayı uy
guladığınız zaman, biz, yatırım yaptık, perişan oluruz; ama, tabiî, pancarda fazlalık var. Mısırda, ak
silik, ülkenin açığı var. 2 milyon ton, bugün, mısır üretimimiz var; normalde, Türkiye'nin tüketimi 
3,5 milyon ton. Şu anda dışarıdan, biz, döviz vererek, 1,5 milyon ton mısır ithal ediyoruz ve böyle 
olunca da, ben de, Genel Kurulumuzun takdirine sunuyorum, bu kotayı biraz daha aşağıya indirir-
lerse, ben de memnun olurum. Bir de "bu kanun çiftçimize bir şey getirmedi" diye söylediler. 

Bugüne kadar, bu nişastacıların üretimi serbestti, kota filan yoktu. Coca-Cola'nm Genel 
Müdürü geldi bana ve dedi ki "kesinlikle bu kotayı uygulamayın." Benim onlara sorduğum soru şu 
oldu: Bugüne kadar, daha önceleri, bu nişasta üreticileri, fabrikaları kurulmadan önce, bu şekeri 
nereden alıyordunuz? "Şeker fabrikasından" dedi. Şu anda alıyor musunuz diye sorduğumda "hayır, 
almıyoruz" dediler ve ne oluyor; şekerde tüketim azalıyor ve şekerde tüketim azalınca da, pancar 
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üretimi azalıyor ve bundan dolayı, bu kanunla, işte, o nişastacılara kota konuldu; çiftçimiz için çok 
memnuniyet verici bir husustur. 

Yine, daha önceleri, 1956 yılında, 6747 sayılı bir Şeker Kanunu çıkmış; aşağı yukarı yarım asır 
olmuş. Bu kanun, bugün, gerçekten, günümüzün şartlarına cevap vermiyor. Yine, 2 fabrikamız 2233 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre yönetiliyor ve bu arada, Türkiye, özelleştirmeye 
gidiyor; bu fabrikaların, 27 fabrikanın özelleştirilmesi yapılacak ve bu özelleştirme... Şu anda, Tür
kiye'de 3 fabrika, Konya, Amasya ve Kayseri, Pankobirlik'in elinde; 6762 sayılı Ticaret Kanununa 
göre işlem görmekte ve bugüne kadar, pancarın fiyatı, desteklemeyle, Bakanlar Kurulu kararıyla 
açıklanıyor. Şekerin fiyatı, yine, devlet tarafından açıklanıyor ve bu sistemde, bu özeldeki 3 fab
rikanın ayakta kalması çok zor. Onun için, bu kanun, bu bütün, mevcut olan şirketlere uyum 
getireceğinden, çok önemli bir yasa. Yine, aynı zamanda, şeker üretiminde, istikrarın sağlanması ve 
korunması, sektörün, iç piyasadaki rekabetinin sağlanması, Avrupa Birliği düzenlemelerinin yanı 
sıra Dünya Ticaret Örgütü taahhütlerine uyumun sağlanması, özelleştirmeye imkân sağlayacak alt
yapının oluşturulmasının sağlanması yönünde bu kanunumuzun ülkemize getirdiği çok büyük kat
kıları var. 

Hem tarım sektörü hem de sanayi sektörü için çok önemli olan bu kanunu hazırlayıp, Türkiye 
Büyük Millet Meclisine getiren, başta, Sanayi ve Ticaret Bakanımıza ve bürokratlarına, huzur
larınızda teşekkür ediyorum. Bu kanunun hem pancar üreticilerine hem de Türk tarımına hayırlı ol
masını niyaz ediyor, hepinize tekrar saygılarımı sunuyorum.(MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kaya. 
Şahıslan adına konuşmalara geçiyoruz. 
İlk söz, Erzurum Milletvekili Aslan Polat'a ait. 
Buyurun Sayın Polat. (FP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 10 dakika. 

ASLAN POLAT (Erzurum) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 636 sıra sayılı Şeker Kanunu 
Tasarısının tümü üzerinde şahsım adına söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlarım. 

Tasarının genel gerekçesinde "Avrupa Birliği Helsinki Zirvesi sonrasında kazanılan aday ülke 
statüsü yanı sıra, Dünya Ticaret Örgütü çerçevesindeki taahhüt ve gelişmelerde şeker rejiminin 
yeniden düzenlenmesini gerekli kılmıştır" denilmekte. Yeniden düzenleme, Avrupa Birliği 2000 yılı 
genişleme stratejisinde de belirtildiği üzere, 1998-1999 yıllarında ülkemizde 504 000 hektar olan 
pancar ekim alanının yüzde 20 nispetinde, yani 100 000 hektar azaltılmasını, böylece, ülkemizde 
şekerpancarı eken her 5 aileden birinin işini kaybetmesi ve işsiz hale gelmesini ifade etmektedir. 

Yine, ülkemizde 1998 yılında 413 000 çiftçi ailesinin pancar ekimi yaptığını, Pankobirlik'e 
bağlı kooperatiflerin toplam ortak sayısının Şubat 2001 sonu itibariyle 1 623 000 olduğu, bunun 
yüzde 20'sinin işsiz kalmasının, takriben 330 000 ailenin işsiz kalması, 1 aileyi 5 kişi sayarsak, çıka
cak bu kanunla 1 650 000 kişinin işsiz kalmasının bir başka ifadesidir. 

Yine, aynı konu, Kasım 2000 krizinden sonra, IMF'ye verilen niyet mektubunda da belirtilmiş 
ve 1998 yılında fabrikaya gelen pancar miktarı 18 455 000 ton iken, bu miktarın 11,5 milyon tona 
düşürülmesi istenmiştir. Tabiî, pancar ekilmeyen bu alanlara, buğday, patates gibi, daha az kazanç
lı ürünler ekilmesi gerekecektir. Raporda, daha az kazançlı ürünlere geçilmesinden dolayı gelirde 
meydana gelecek düşme için, telafi edici ödemeler yapılmasından bahsedilmekte; fakat, bir sayfa 
sonrasında "Türkiye'de doğrudan gelir desteğine ancak sınırlı bir fon ayrılmıştır" denilmekte, bu da, 
bu desteğin kâğıt üzerinde kaldığı itirafının teyidi olmaktadır. 
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Ülke nüfusunun, bizim gibi yüzde 45'i değil, yüzde 5-10'u tarımda çalışan Avrupa Birliğinde, 
tarım ürünleri en ileri ölçüde desteklenmektedir. Örneğin, Avrupa Birliği 2000 yılı toplam büt
çesinin yüzde 51,8'i tarım sektörüne ayrılmakta, bunun yaklaşık yüzde 4'üyle şeker sektörü destek
lenmektedir. Bu miktarın 2000 yılı için yaklaşık 1,8 milyar ECU olduğu belirtilmektedir. 

Yine, DPT Mayıs 2000 tarihli uzmanlık tezinde de belirtildiği üzere "yapılan düzenlemelerle, 
Avrupa Birliğinde şekerpancarı üreticilerine güvenceler sağlanmaktadır. Pancar için ilan edilecek 
bir temel fiyatla üretim kotası sistemine bağlı olarak, (A) tipi şekeri işlenecek (A) tipi pancar için 
bir minimum fiyat, (B) tipi şekeri işlenecek (B) tipi pancar için de minimum bir fiyat verilerek, 
şekerpancarı işleyenlerin daha düşük fiyatlarla hammadde temin etmesi önlenmiş, böylece üretici 
korunmaya çalışılmıştır" denilmekte ve yine şu ifadelere yer verilmektedir: "Öte yandan, izoglikoz 
için herhangi bir destekleme önlemi alınmamış, yalnız şekerde olduğu gibi, üretim kotalarına tabi 
tutulmuştur" denilerek, pancar üreticisine verilen desteğin, nişasta kökenli tatlandırıcılar için veril
mediği belirtilmektedir. 

Yine, dünyada 1998-1999 yılı verilerine göre, toplam şeker üretiminin yüzde 27'sinin pancar
dan, yüzde 73'ünün şekerkamışından üretildiği; ton olarak ise 1998-1999 yılında dünyada pancar
dan 36,8 milyon ton, şekerkamışından 92,3 milyon ton olmak üzere toplam 129,1 milyon ton şeker 
üretildiği bilinmektedir. Türkiye, şekerpancarından şeker üretiminde -Fransa 4,6 milyon ton, Al
manya 4,3 milyon ton, ABD 3,8 milyon tondan sonra- 2,9 milyon tonla dünyada dördüncü sırada 
yer almaktadır. 

Buradan da görülüyor ki, Fransa, Almanya gibi sanayileşmiş ülkeler, kendi ihtiyaçlarının tak
riben 1,5-2 katı miktarında pancar üreterek ülkelerinde yüzde 5 nispetinde olan tarım kesimi 
çalışanlarını destekler iken, ülkemizde gerek IMF anlaşmalarında gerekse içeriği açıklanmadan, bir 
kurtarıcı ve olmazsa olmaz olarak lanse edilen -15 günde 15 adet çıkması istenen- Kemal Derviş 
yasalarının ilki olarak tütün ve pancar ekimini kısıtlayan ve burada çalışanları hiçbir ciddî tedbir al
madan işsiz ve güçsüz bırakan yasaların Meclisimizin huzuruna gelmesi son derece acı ve düşün
dürücüdür. 

Avrupa Birliğinin 1998 yılı verilerine baktığımız zaman, Avrupa Topluluğunda üretimin 17,9 
milyon ton, tüketimin ise 14,5 milyon ton olduğu; yani, üretimin takriben tüketimden 3,5 milyon 
ton fazla olduğu; yine 1998 yılında 6,3 milyon ton ihracat yaparken 1,8 milyon ton ithalat yaptığını 
görüyoruz. Burada net olarak görülen, Avrupa Birliği, tüketiminden fazla şeker üretimi yaparak 
yüzde 5-10 nispetinde tarımda çalışanının işini kaybedip şehre akın etmesini önlemek için her tür
lü desteği sağlar iken, hâlâ, ülkemizde halkın yüzde 45'inin çalıştığı tarım kesimine verilen son 
derece yetersiz desteklerin dahi birtakım kesimin gözünde nasıl büyüdüğünü anlamak mümkün 
değildir. 

Ülkemizde şeker bilançosuna baktığımızda, 1997 yılında üretimin 1 579 000 ton, tüketimin ise 
1 545 000 ton olduğu, üretim ile tüketimin hemen hemen eşit olduğu; 1998 yılında ise üretimin 
2 080 000 ton, tüketimin ise 1 403 000 ton olduğu, bunda 1997 yılında verilen yüksek pancar 
fiyatının üretimde etkili olduğu; fakat, tüketimin yeterli teşvik edilmemesinin de tüketimin azal
masında etkili olduğu; 1999 yılı sonu itibariyle, ülkemizde geçmiş yılların da birikimi olan 
1 692 000 tonluk bir stok mevcudiyetinin varlığı görülmektedir. 

Dünya şeker bilançosuna bakıldığında, 1999-2000 yılı için, üretimin 134,7 milyon ton, tüke
timin 126,7 milyon ton, devre sonu stoklarının 64 milyon ton ve'stok/tüketimin ise yüzde 50,5 ol
duğu görülür. îşte, Avrupa Birliği başta olmak üzere, zengin ülkeler, kendi çiftçilerini desteklemek 
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maksadıyla, meydana gelen fazla stokları eritmek için, IMF ve Dünya Bankasından kredi talep eden 
Türkiye gibi ülkelere şeker ihraç edip, kendi çiftçilerini desteklemek için bizim gibi ülkelerde şeker
pancarı üretimini kotalara bağlayıp azaltmak istemektedirler. Örneğin, Avrupa Birliği, şekerpan
carına göre yüzde 40-50 daha ucuz olan şekerkamışıyla rekabet ederek, Avrupa Birliğinde 1 ton 
şekeri 900-950 dolara mal edip, 1999 yılı fiyatlarıyla tonunu 200 dolardan ihraç etmektedir. 
Perakende satış fıyatlanysa 1 000-1 200 dolar/tondur. Ülkemizdeyse, ortalama fabrika fiyatı 400-
450 dolar/ton, perakende satış fiyatıysa hemen hemen aynıdır. Yani, Avrupa Birliği ve ABD gibi ül
kelerde, şeker, ülke içerisinde maliyetten yüzde 25-30 fazla fiyatla satılmakta, oluşturulan fonla, 
takriben maliyetlerin üçte 1 fiyatına yurt içerisinde tüketemedikleri şekeri ihraç ederek, çiftçilerini 
korumaktadırlar. 

Ülkemizde, şeker fiyatları içpiyasada, dünya fiyatlarının takriben yüzde 40'ı mertebesinde ol
masına rağmen, tüketim miktarımız yeterli değildir. Örneğin, 1999 yılında dünya ortalaması, kilog
ram olarak 20,1 kilogram, Avrupa Birliği ülkeleri ortalaması 40,1 kilogram, Küba 63,2 kilogram, 
ABD 33,7 kilogram iken, Türkiye'de bu miktar 28,5 kilogramdır. Ülkemizde şeker tüketimini iç 
piyasada artırmak yanında pancar üretimini tehdit eden bir önemli nokta da, nişasta kökenli glikoz 
sonrası tatlandırıcılardır. 

Avrupa Birliği ülkelerinin 1999-2000 yılı kampanyaları incelendiğinde, sakaroz (pancar şekeri), 
izoglikoz (nişasta şekeri) ve inülün şurubu üretimleri (A) ve (B) kotası olarak incelendiğinde, pan
car şekeri yüzde 95,9, izoglikoz yüzde 1,98, inülün şurubu ise yüzde 2,12'dir; yani, Avrupa Birliği 
ülkeleri, genellikle Güney Amerika ve ABD'den ithal edilen mısırı hammadde olarak kullanıp, 
nişastasından izoglikoz (yüzde 99,9 safiyetli pancar şekerine yakın, eşdeğerde şeker) üretimini pan
cardan üretilen (A) ve (B) kotası toplam şeker miktarının yüzde 2'siyle sınırlamışken, bizde bu 
oranın afakî olarak yüzde 15'lere kadar çıkması, bu kanunla, yüzde 10 ile yüzde 12 arasında komis
yonlarda gidip gelip, tasanda yüzde 10'la sınırlandırılması da pancar üreticilerini son derece zor 
duruma sokmaktadır; çünkü, nişasta kökenli tatlandırıcılar pancar şekerine göre 1/3 oranında ucuz 
olmaları sebebiyle, şekerpancarıyla iç piyasada haksız rekabet oluşturmakta, neticede kendi 
üreticimize vermediğimiz parayı ABD ve Güney Amerika çiftçisine vermiş olmaktayız. Şekerpan
carı ekimi yanında, şeker sanayiinde de önemli ölçüde işçi çalışmaktadır. Örneğin, 1999 yılında iş-
çi-memur toplam 22 237 kişinin şeker sanayiinde istihdam edildiğini, yine pancar nakliyelerinin ül
ke genelinde taşıma sektöründe çok önemli bir yer tuttuğunu belirtmek isteriz. 

Örneğin, 1998 yılında 18,4 milyon ton pancar, yurt genelinde, ortalama 129,5 kilometre 
mesafeden taşınarak fabrikalara gelmiş ve üretilen 2 081 000 ton şeker de piyasaya sürülmüştür. 
Böylece yurtiçi nakliyede de çok önemli bir kaynak oluşturulmuştur. 

Bu arada, şekerpancarına verilen fiyat artışlarında en önemli desteğin 1997... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen toparlayınız. 

ASLAN POLAT (Devamla) - Netice olarak, bir dekar şekerpancarının yan ürünleri, hayvan 
beslemesinde 23 dekar orman-mera alanına eşittir. Orman ve meraları son yıllarda tahrip olan ül
kemiz için şekerpancarı ekimi bir kurtuluştur. 

Şekerpancarı, tarımda en fazla istihdam imkânı sağlayan bitkidir; buğday tarımından 20 kat 
daha fazla istihdam yaratmaktadır. İstihdam imkânı buğdayda 0,5 işçi/dekara karşılık, şekerpan-
carında 10 işçi/dekardır. Ayrıca, pancar ekiminden buğday ekimine nazaran üreticinin eline geçen 
meblağda 3-3,5 kat bir artış olduğu göz önüne alındığında, pancar ekiminin, üreticinin eline geçen 
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miktarda, işçilik istihdamında, hayvancılık ve nakliyecilikte ülke ekonomisine getirdiği katkılar ih
mal edilemeyecek boyuttadır. 

Son ekonomik kararlarla işsiz kalan milyonlara bir de şeker ve tütün kanunlarıyla yeni milyon
lar katmamak, sosyal patlamaya sebebiyet vermemek için ve öncelikle Doğu Anadolu çiftçisinin ve 
hayvan yetiştiricisinin idam fermanı olarak görülen bu tasarıya hayır oyu vereceğimi belirtir, 
hepinizi saygıyla selamlarım. (FP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Polat. 

Şahısları adına son konuşma Tunceli Milletvekili Sayın Kamer Genc'e ait. 

Buyurun Sayın Genç. (DYP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 10 dakika. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Şeker Kanunu tasarısı üzerinde şahsım adına söz almış 
bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, olay belli, bu kanun niye öncelikle ele alındı; biliyorsunuz, geçmişte, 
kasımda bir ekonomik kriz çıktı, hükümet hiçbir şey olmamış gibi yerinde oturdu, arkasından şubat 
krizi çıktı Başbakan ile Cumhurbaşkanı arasındaki bir kavgadan, ekonomi tamamen çöktü. 
Dışarıdan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir kişi, Amerika'dan getirildi, iktidar partilerine mensup 
331 milletvekili içinde ekonomiyi bilen ve düzeltir nitelikte kişi yoktur diye, bu arkadaşımızı bakan 
yaptılar ve birtakım olağanüstü yetkiler verdiler. O da, Amerika'ya gitti, IMF ile görüştü, dediler ki: 
"Tamam size bu 6,5 milyar dolarlık bir ek yardım yaparız; ama, şu şu şu 15 tane kanunu -ama bu 
15 tane kanun ağızdan mı çıktı, hakikaten incelemeye mi dayalı kanunlardı- çıkarırsanız, siz de, iş
te bir program da yaparsınız, size 6,5 milyar dolar veririz". 

Değerli milletvekilleri, bakın, son zamanlarda, Meclisimizden Enerji Piyasası Kanununu çıkar
dık. Enerji Piyasası Kanunuyla Türkiye'de yaşayan insanların kullandığı elektrik fiyatlarını ucuzlat
tık mı; hayır. TEAŞ'ta eskiden 3,9 sente mal olan elektriği -daha geçen gün birisinden, yani çok 
emin bir yerden de bilgi geçti elime- sırf bazı fabrikalarda imalatını, bu iktidar, kilovatını 10,5 sen
te belirli yerlere vermiş, dolayısıyla 5 misli... Hatta bazı yerlerde 16,5 sente vermiş. Mesela, bakın, 
Trakya çevresinde, bir büyük kuruluşun da içinde olduğu, 480 megavatlık bir elektrik üretimi için 
yapılan sözleşme 480 milyon dolar. Dünya standartlarına göre, 1 kilovat kurulu elektrik gücünü 
üretmenin maliyeti 500 dolarken, sizin iktidarınız 1 000 dolara veriyor, verdiği kuruluş, anahtar tes-
limiyle 240 milyon dolara başkasına veriyor, bakın durup durduğu yerde 240 milyon doları alıp 
cebine koyuyor. Tabiî, zamanımız az olduğu için, bunları daha ileride, daha geniş bir zaman dilimi 
içinde telafi ederiz. 

Şimdi, bu kanun niye geliyor? 

Değerli milletvekilleri, bu kanun, Türk çiftçisine, Türk halkına üretim yönünde bir fayda sağ
lıyor mu; sağlamıyor. Üretimi artırıyor mu; artırmıyor. İstihdamı artırıyor mu; attırmıyor. Nedir: 
Avrupa devleti, Amerikası, IMF'si -bunlar zeki insanlar, bunlar akıllı insanlar- bakıyor ki, Tür
kiye'de devleti yönetenler, yani hükümeti kastediyorum tabiî, birçok şeyin farkında değiller; yani, 
ülkenin menfaatlarının farkında değiller, biz size bu 6,5 milyar doları veririz; ama, Türkiye'de, yani 
gelecekte Türk halkının yaşamında rahatlık getirecek, üretimi artıracak şu şu kanunları benim is
tediğim şekilde bir değiştir de gel diyor. 
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Şimdi, değiştir de gel; ama, bakın sayın milletvekilleri, gerçekten, bu kanunla getirilen, 
Türkiye'de şekerpancarı üretimini azaltıyoruz, kotaya gidiyoruz, tatlandırıcı dediğimiz ve mısır
dan üretilen o maddelerin üretimini artırıyoruz; yani, Türkiye'de hammaddenin üretimini, eki
mini, dolayısıyla ekimiyle çiftçiye, köylüye olanak sağlayan yönlerde de ülkemizi devredışı 
bırakıyoruz. 

Düşünebiliyor musunuz, bir çocuk aklını getirseniz, bir çocuk getirseniz, sıkıntıya girmiş bir 
ekonomiyi nasıl ayağa kaldırırsınız; evvela üretimi artıracaksınız, evvela istihdamı artıracaksınız, 
gelir dağılımını düzene koyacaksınız; ama, bunların hiçbirisini yapmıyorsunuz, IMF size talimat 
veriyor, diyor ki: Sen memleketindeki üretimi kıs, yatırımı da kıs, ben sana biraz para vereceğim... 
O para da kalmıyor tabiî, hortumcular hemen alıp gidiyor. Mesela, Halk Bankasından Etibanka 1 
milyar 250 milyon dolar bir kredi veriliyor, o da Goldbis diye bir şirkete veriliyor; Goldbis diye 
birisi yok; ama, o paraların kimler tarafından yalılara, yatlara verildiği belli. 

Değerli milletvekilleri, bakın, her şeyi kuralına göre oynamak zorundayız. Boksör olarak rin
ge çıktığınız zaman ayaklarınızla dövüşemezsiniz, kafanızla da dövüşemezsiniz. Futbolcu olarak 
sahaya çıktığınız zaman, ayaklarınızla top oynayacaksınız, ellerinizle oynamayacaksınız. 

Şimdi, olay şu: Biz, günde 100 tane kanun da çıkarsak, inanmanızı istiyorum ki, bu bunalıma, 
bu halkın akışının önüne bir set çekemeyiz. Olay ne olmuştur; bu hükümet, iki defa büyük bir mağ
lubiyete, büyük bir başarısızlığa uğramıştır. Şimdi, ne desek boş. Burada yapılması gereken: Bir 
defa, bu hükümet istifa etmelidir, kesinlikle istifa etmelidir. Her başarısızlığın bir sonucu vardır; 
başarısızlığı bir sonuçla değerlendirmediğiniz takdirde, onun arkasından çok daha büyük başarısız
lıklar ve çok daha büyük kayıplar gelir. Ha, bu hükümet istifa etsin, tekrar aynı hükümet kurulsun; 
hiç olmazsa, o bir şeydir... Yahu, işte hükümet istifa etti, yeni yeni bir şeyler gelebilir diye, insan
larda umut beslenir. 

Şimdi, bu hükümetin arkasındaki, içindeki birçok bakan suiistimale batmış insanlar. Ben, 
sabahki yaptığım konuşmada da şuraya gidiyor: Şimdi, birçok medya patronu, bu hükümetten 
büyük bir kaynak sağlıyor. Bunların bazı köşe yazarları, bu hükümetin üzerine gitmedikleri için, 
Meclisi hedef gösteriyorlar. Şimdi, bu hükümet, Türkiye'yi satmak için bize bir kanun getirse, mec
buren çıkaracağız. Niye biliyor musunuz; çıkarmazsak ne olur biliyor musunuz, diyecekler ki: Yahu 
kardeşim, bu hükümet ekonomiyi kurtaracaktı; ama, bu Meclis önledi. Bakın, böyle bir baskı altın
dayız. Yani, getirilecek kanunun bu halka faydası mı vardır; zararı mı vardır; yok; çünkü, birçok 
köşe yazarı, efendim, hükümet ekonomiyi düzeltecek de Meclis çalışmıyor diye yazıyor. Bu saate 
kadar... Bakın, bu Meclis, 1920'lerden, kurulduğu günden beri, haftada üç gün -salı, çarşamba, per
şembe- dörder saat çalışmış. Kanun yapmak, böyle, bilmem, çanak çömlek oynayacak gibi.... (DSP 
ve MHP sıralarından gülüşmeler) 

Neyse... Şey etmedik. Oynayacak bir şey değil. 

MEHMET EMREHAN HALICI (Konya) - Çelik çomak. 

KAMER GENÇ (Devamla) - Çelik çomak... Neyse yani... Canım arada sırada da bize yardım 
edin, biz size o kadar yardım ediyoruz, bu kadar da bir şeyimiz olsun. 

Değerli arkadaşlarım, kanun yapmak, bu kadar basit bir şey değil. Bu kanunu yaparken, çift
çiyi çağırdınız mı; üreticiyi çağırdınız mı; Pankobirlik'i çağırdınız mı; şeker fabrikalarını çağırdınız 
mı? Şimdi, burada şeker kurulu diye bir kurul oluşturuyorsunuz. İşte, enerji kurulu, şeker kurulu, 
bankalar düzenleme kurulu... Devlet içerisinde böyle birtakım kurullar oluşturarak, bunlara, sanki, 
Türkiye'nin problemiymiş... Üç beş kişiye, yandaşlara büyük maaşlar sağlamak, bunlara büyük yet-
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kiler vermek ve hükümeti, siyasî erkin, bunların, denetimin dışına göndermek. Bunlar, gerçekten, 
ülkeye fayda getirmeyen şeyler. 

Değerli milletvekilleri, bakın, inanmanızı istiyorum. Bu iktidarın başarıya ulaşmasını, inanınız, 
candan, gönülden istiyorum; çünkü, Türkiye, hepimizindir; ama, siz de bir düşünün: Başarısızlığa 
uğramış bir insan, hem de siyasette başarısızlığa uğramış bir kadro, bir grup, bir şey yapmadan, 
yine aynı itelemeyle bir yere varmaz. Bunun kuralını şimdiden oynayın. 

Bakın, Bursa'da, Antep'te, Elazığ'da, birçok yerde, artık, insanlar yürüyor. Yarın Meclise de 
yürüyecekler. Benim korkum -bizim hiçbir günahımız yok; siz kanun getiriyorsunuz, kanunlarınıza 
da destek veriyoruz- yine, suçlu milletvekilleri gösterilecek; çünkü, bu basın patronlarının 
bazılarının rahatsız olduğu Meclis. 

İBRAHİM YAŞAR DEDELEK (Eskişehir) - Doğru... Doğruya doğru. 

KAMER GENÇ (Devamla) - Hükümetin üzerine gidemiyorlar. Hükümetin üzerine gittikleri 
zaman arpalarının kesileceğini biliyorlar. O bakımdan, buna inanmanızı istiyorum. Bir Meclis 
olarak, bu işe el koyalım. Türkiye'nin geleceği çok kötü. Bakın, bunlara el koymazsak... 

En azından bir iki bakan gitsin, yargılansın, gelsin canım. Şimdi, bir Enerji Bakanı, bu kadar 
hakkında suiistimal iddiası varken, bankalar bu kadar hortumlanırken, işte, biraz önce arkadaşlar da 
söylediler burada; yani, bir Güneş Taner bile, Etibankm özelleştirilmesinde özel birtakım tavırlar 
gözetlemiş, gitmiş, Etibankın da, Medya Holdingin de yönetim kurulu üyesi olmuş, bankaya el 
konulmadan iki üç gün önce ayrılmış; ondan sonra gelmiş bize yiğitlik yapıyor. Buyur... Böyle bir 
şey olur mu?! Kardeşim, sen gel burada bir hesabını öde... Sen o Etibank... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Genç, lütfen toparlayınız. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Etibankın içini boşalttıkları zaman sen neredeydin?! ANAP'lılar 

içinde bana gülenler var, epey künyelerini, kimliklerini biliyorum; ama, neyse, epey zaman beraber 
olduğumuz arkadaşlarımız da var; yani, benim için ANAP, MHP, DSP değil; ama, şu memleketin 
gerçeklerini kavrayalım. 

Bakın, inanınız çok ciddî şeyler söylüyorum. Evvela kendi gruplarınızda bu hükümeti sor
gulayın ve lütfen, bu hükümet bir an evvel gitsin, yerine bir hükümet kurulsun; ondan sonra bu ted
birler geçerli olabilir. Bu getirilen kanunlar hiçbir şey getirmez; Türkiye'yi sefalete götürür, Tür
kiye'de gelecekte yaşayacak insanlara işsizlik getirir, üretimsizlik getirir ve bu memleketi, insanları, 
Türkiye Cumhuriyeti halkını yaşayamayacak bir ortama sürükler. 

Ben, bunları inanarak söylüyorum, hiçbir zaman siyasî bir amaç da gütmüyorum. Lütfen, 
bugünden daha erkeni yok, yarın da çok geç olabilir, öbür gün daha çok geç olabilir. Onun için, lüt
fen, burada, kendi aklımızla, kendi izanımızla Türkiye hakkında karar verelim. 

Saygılar sunarım efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Genç. 
Sayın milletvekilleri, çalışma süremizin bitmesine çok az kaldı. Tasarının tümü üzerindeki 

görüşmeler tamamlanıncaya kadar çalışma süresinin uzatılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi, soru talepleri var: Sayın Elkatmış, Sayın Canbay, Sayın Yıldırım, Sayın Yalman, Sayın 
öztek. Sayın Yalman'ın sırası daha önce. 
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Lütfen, mütalaa beyan etmeden -çünkü, yeni İçtüzüğe göre 10 dakikayla sınırlandırılmış 
bulunuyor soru - cevap- çok kısa olarak sorularımızı soralım. 

Sayın Elkatmış, buyurun efendim. 

MEHMET ELKATMIŞ (Nevşehir) - Sayın Başkanım, aracılığınızla, Sayın Bakana sorularımı 
yöneltmek istiyorum. 

Şeker fabrikaları, pancar üreticisinin alacağının büyük kısmını henüz ödememiştir. Son 
yaşanan kriz ve devalüasyon karşısında, üretici, zaten düşük olan taban fiyatla verdiği pancarının 
parasını alamamaktan dolayı büyük zarara uğramıştır. Çiftçi, gübre alamamış, borçlarını 
Ödeyemediği için de haciz tehdidi altındadır, faiz Ödemek zorundadır. 

Şimdi sorularımı soruyorum: 
1. 2000 yılı şekerpancarı, kampanyasında ne miktar şekerpancarı alınmıştır ve bedeli ne kadar

dır? 
2. Çiftçiye, şimdiye kadar ne miktar ödemede bulunulmuştur; bakiye borç ne kadardır ve ne 

zaman ödenecektir? Çünkü, çiftçilerimiz bunu özellikle bekliyorlar. 

3. Çiftçi, alacağını alamaması karşısında ve yüksek devalüasyon nedeniyle de büyük zararlar 
görmüştür. Bu zararların telafi edilmesi için, telafi edici bir eködeme yapılması düşünülmekte 
midir? 

Son sorumu soruyorum: Çiftçi, elinde olmayan çeşitli nedenlerle, tarım kredi kooperatifleri, 
Ziraat Bankası ve piyasaya olan borçlarını ödeyemediğinden dolayı icra tehdidi altındadır. Çift
çilerin borçlarına tahakkuk ettirilen çok yüksek orandaki faiz borçlarının affedilmesi düşünülüyor 
mu veya indirilmesi düşünülüyor mu; keza, borçları ertelemek gibi bir şey düşünülüyor mu? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Buyurun Sayın Yalman. 

LÜTFÎ YALMAN (Konya) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Aracılığınızla, aşağıdaki sorularımın Sayın Bakan tarafından cevaplandırılmasını arz ediyo

rum. 

Birincisi şu: Türkiye'de, tüketimin üzerinde şeker üretimi olduğu bir gerçek; ancak, böyle ol
duğu halde, şeker ithaline izin veriliyor mu, şeker ithalatı yapılıyor mu? Bu, kendi çiftçimizin mağ
dur edilmesi ve kendi çiftçimize, üreticimize vurulan bir darbe değil mi? 

Bir diğer sorum: Arkadaşım kısmen ifade ettiler; ama, farklı bir şekilde soracağım. Pancar 
üreticilerinden hâlâ paralarını alamayan insanlarımız var. 

Üretim girdilerindeki giderek yükselen artış ve dövizin Türkiye'de, mesela 1 doların 1 300 000 
liraya çıkmış olması, çiftçilerimizin reel manada büyük bir kayba uğradığının ifadesi; bu zararı nasıl 
telafi etmeyi düşünüyorsunuz? 

Üçüncü sorum: Pancar ekimine IMF istekli kota uygulamasına vermiş olduğunuz destek ve 
mücadele... Acaba, üretilen şekerin pazarlaması konusundaki çalışmalarınıza böyle bir mesai sarf 
etseydiniz, çiftçimiz açısından daha kârlı bir mesafe kat edilmez miydi? 

Ayrıca, kota uygulayınca, pancar tarlalarına mısır ekimiyle ilgili bir çalışma var mı? Mısır 
ekiminde de kota uygulamayı düşünüyor musunuz? 
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Bir diğer sorum: Şimdi, pancar üreticisi hâlâ paralarını alamıyor. Hükümetin taban fiyatlarını 
çok düşük tutması, gittikçe daralan kota uygulamaları, bir de pancar üreticilerine ısrarla paralarının 
ödenmemesi, acaba, pancar üretim alanlarının böyle bir baskıyla azaltılmasına mı yöneliktir? Eğer 
böyle ise, pancar üreticilerini tarımın hangi alanına yönlendirmeyi düşünüyorsunuz? Böyle değilse, 
çiftçiyi mağdur eden yukarıdaki maddeler üzerindeki ısrarın sebepleri nelerdir? 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Sayın Canbay, buyurun. 

YAŞAR CANBAY (Malarya) - Sayın Başkanım, delaletinizle, Sayın Bakana aşağıdaki sorumu 
arz ediyorum: 

Bu kanunla, şeker üretimine kota gelmektedir. Türkiye'nin şeker üretiminin, dolayısıyla şeker
pancarı üretiminin sınırlandırılmasını millî menfaatlarımıza uygun buluyor musunuz? 

Önümüzdeki yıllarda nüfusun artması, dolayısıyla şeker talebinin artması durumunda, konula
cak olan bu kotanın, gelecek nesilleri, Türkiye'nin geleceğini, şeker üretimi açısından, ipotek altına 
alacağını düşündünüz mü? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Yıldırım, buyurun efendim. 
MEHMET SADRI YILDIRIM (Eskişehir).- Sayın Başkanım, delaletinizle, Sayın Bakanım

dan, aşağıdaki iki sorumun cevabını istiyorum. *• 
1. Sıkıntı içinde olan çiftçiye pancar bedellerini ne zaman ödeyeceksiniz? Çiftçi sizden haber 

bekliyor. 

2. Küçük çiftçinin pancar ekmesini sağlamak için, kota uygulanmadan, her çiftçiye 10 dekar 
pancar ektirmeyi düşünüyor musunuz? 

Teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 

Sayın öztek... 

LATİF ÖZTEK (Elazığ) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

Sayın Başkanım, aşağıdaki suallerimin Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanımız tarafından cevap
landırılmasına delaletinizi arz ederim. 

Birinci sualim: Şekerpancarı fiyatlarını, ekimden önce -yani, 2001 yılı için- açıklamayı 
düşünüyor musunuz? Bunu, üreticilerin mağdur olmaması için özellikle cevaplandırmanızı istirham 
ediyorum. 

İkinci sualim: 2001 yılında, üreticilerin şekerpancarı paralarının peşin ödenmesini düşünüyor 
musunuz? Mesela, buğdayda bu uygulandı; şekerpancarında da uygulanabileceğini düşünüyorum. 

Üçüncü sualim: Avrupa Birliği ülkelerinde, tatlandırıcı üretimi, (A) kotası şeker üretiminin or
talama yüzde 3'ü kadardır; hatta, bazen, yüzde 2'si kadar olduğu söyleniyor. Ülkemizde ise, bu oran 
yüzde 10 kadardır. Hatta, kanunda, bunun Bakanlar Kurulu kararıyla yüzde 50 kadar artırılabileceği 
zikredilmektedir. Şekerpancarı ziraatıyla uğraşan çiftçilerimiz bu durumdan mağdur olacaktır. Bu 
oranı yüzde 5'e düşürmeyi düşünüyor musunuz? 

- 1 7 6 -



T.B.M.M. B : 77 3 . 4 . 2001 O : 1 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 

Sayın Nidai Seven, buyurun efendim. 

NİDAİ SEVEN (Ağrı) - Sayın Başkan, aracılığınızla, Sayın Bakanıma şu soruyu sormak is
tiyorum: Devlet Su İşleri ve Köy Hizmetleri işçileri kadroya alınmıştı. Acaba, şeker fabrikalarında 
çalışan geçici işçiler kadroya alınacak mı? Bu konuda bilgi istiyorum. 

Bir de, şeker fabrikalarıyla ilgili kota uygulaması ne zaman yapılmış, hangi tarihte ve o zaman 
hangi bakan baştaydı; onu öğrenmek istiyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 

Sayın Ayaydın, buyurun. 
AYDIN A. AYAYDIN (İstanbul) - Sayın Başkan, sorum soruldu. Soru talebimi geri alıyorum 

efendim. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 

Buyurun Sayın Bakan. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI AHMET KENAN TANRIKULU (İzmir) - Teşekkür 
ederim Sayın Başkanım. 

Soruların büyük bir çoğunluğu pancar üreticisine ödenecek ödemelerle ilgili. O yüzden, iz
ninizle oradan başlamak istiyorum. 

Pancar üreticilerine, her yıl, kesim bedel ödemelerinden yaklaşık bir yıl önce başlamak üzere, 
çapa, sulama ve söküm faaliyetlerinin yürütülmesine yönelik olarak aynî ve nakdî avanslar veril
mektedir. Verilecek aynî ve nakdî avansların bedel ödemelerinin zamanları ve ilgili diğer hususlar 
ise, şekerpancarı yetiştirme sözleşmesinde yer almaktadır; yani, çiftçilerimiz, bu sözleşmeyi im
zaladıklarında ödemelerin kendilerine ne zaman yapılacağından haberdar olmuş olmaktadırlar. 

Nakdî avanslardan birinci avans -biz, buna "çapa avansı" diyoruz- nisan, mayıs, haziran ay
larında; ikinci avans, sulama avansı, temmuz, ağustos aylarında; üçüncü avans, söküm avansı, ey
lül, ekim aylarında ödenmektedir. 2000 yılında, pancar üreticilerine, girdi ihtiyaçlarını karşılamak 
üzere haziran, ağustos ve ekim aylarında avans verilmiştir. 19 Haziran 2000, 14 Ağustos 2000 ve 
24 Ekim 2000 tarihlerinde, ton başına 2 500 000 liradan, toplam 7 500 000 Türk Lirası avans 
ödemesi yapılmıştır. 2000 yılı avansları son yıllara göre daha erken tarihlerde ödenebilmiştir. 2001 
yılı mart ayı itibariyle, bir önceki yılın aynı dönemine göre üreticiye verilen bir ton kota başına 
avans, 12 103 000 liradan 13 154 000 liraya yükseltilmiştir. 2000-2001 kampanya döneminde, üreti
ciden alınan 14 000 677 ton pancar karşılığında 525 trilyon lira bedel tahakkuk ettirilmiştir. Bugüne 
kadar, üreticilere, aynî ve nakdî avans olarak 165 trilyon ödenmiş olup, üreticilere ödenecek bakiye 
pancar bedeli -ki, yaklaşık 360 trilyon civarındadır- pancar üretim sözleşmesine göre, 2001 Nisan 
ayı sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir. 

Sayın Başkanım, bir diğer soru ithalatla ilgiliydi. Şu ana kadar, elimdeki verilere göre, 2000 
yılında şeker ithalatı yapılmamıştır. Biraz geriye gidersek, 1998'de 5 000 ton, 1999'da 1 000 ton it
halat yapılmıştır. Yine, aynı yıllar itibariyle ihracatı da vermek istiyorum. 1998'de 279 000 ton, 
1999'da 507 000 ton, 2000 yılında da 579 000 ton ihracat yapılmıştır. 
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Şeker ithaline ilişkin düzenlemeler ise, ülkemizin ithalat rejimi kararıyla yapılmaktadır. 2001 
yılı için ithalatta, CİF bedelin yüzde 139,5'i oranında vergi uygulanmaktadır. Bu şartlarla eğer it
halat yapmak isteyen varsa, ithalatımız serbesttir. 

Dünya Ticaret örgütü anlaşmaları gereğince taahhüt edilen vergi oranları dışında, bazı tarife 
dışı engeller sebebiyle de ithalatın kısıtlanması tedbirleri yasaktır. 

Sayın Başkanım, bir diğer konu, nişasta bazlı tatlandırıcılara getirilen kotayla ilgili yorumlar
dır. Avrupa Birliği şeker rejiminde, nişasta bazlı şekerlerden sadece izoglikoza sınır getirilmiştir. 
Glikoza kota getirilmemektedir Avrupa Birliğinde. Bizim tasarımızla getirilen yüzde 10 sınırı, hem 
glikoz hem de izoglikozu ihtiva etmektedir. Ülke şeker talebinin yüzde 10"u, şeker eşdeğeri olarak, 
yaklaşık 200 000 ton düzeyindedir. Dolayısıyla, bu oranın, şu anda, teorik kurulu kapasiteyi kar
şıladığı görülmektedir. 

Geçici işçilerle ilgili olarak, bir değerli milletvekilimizin sorusunu da şöyle cevaplandırayım: 
2 731 geçici işçiyle ilgili olarak, kadroya alınması konusunda bağlı olunan sendikayla mutabakata 
varılmış ve bu mutabakat, bir anlaşma taslağıyla Başbakanlığa iletilmiştir; şu anda, Başbakanlıkta 
inceleme safhasındadır. 

Kota uygulaması ise, 1998 yılında başlamış bir uygulamadır; o günden bugüne devam etmek
tedir. 

Sayın Başkanım, benim tespit edebildiğim sorular bu kadar; kalanları da yazılı, izniniz olursa, 
cevaplandıracağım. 

BAŞKAN - Sayın Bakanımıza teşekkür ediyoruz. 

MEHMET SADRI YILDIRIM (Eskişehir) - Sayın Başkan, Sayın Bakanımdan açıkça ne 
zaman ödeneceği planını bir öğrenebilir miyiz? Pek kesin cevap vermedi Sayın Bakan pancar çift-
çisiyle ilgili. 

BAŞKAN - Efendim, Sayın Bakan uygun gördüğü şekilde cevap verdi. 

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Maddelere 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince, kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek 
için, 4 Nisan 2001 Çarşamba günü saat 14.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyor, hepinize 
hayırlı akşamlar diliyorum. 

Kapanma Saati: 20.08 

m 
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VIII. - SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
I. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, çıraklık ve halk eğitimi merkezlerinde 

çalışan usta öğreticilere ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu 'nun 
cevabı (7/3642) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Milli Eğitim Bakanı Sayın Metin Bostancıoğlu 
tarafından yazılı olarak cevaplandırmasını arz ederim. 

1-Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık Eğitimi Genel Müdürlüğüne bağlı olarak, 
çıraklık ve halk eğitimi merkezlerinde ücretli ders görevi verilerek çalıştınlan 
kadrosuz usta öğreticiler hangi esaslara göre çalıştmlmaktadırlar? 

2-Adı geçen Usta Öğreticilerin özlük haklan ile ilgili olarak Bakanlığmızca bir 
çalışma yapılmakta mıdır? 

\ 
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T.C. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI :B.08.0.APK.0.03.05.00-03/8Sl 2-/^/2001 
KONU: Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M Başkanlığının 26.02.2001 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-9267-7/3642-
9032/21607 sayılı yazısı. 

Manisa Milletvekili Sayın Mustafa ENÖZ'ün, "Çıraklık ve halk eğitimi merkezlerinde 
çalışan usta öğreticilere ilişkin" yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. Çıraklık ve halk eğitimi merkezlerinde ücretli ders görevi verilerek çalıştırılan 
kadrosuz usta öğreticiler, 657 sayılı Kanunun 89 uncu maddesine göre çıkarılan 16/12/1998 
tarih ve 23555 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 02/12/1998 tarih ve 
98/12120 sayılı Bakanlar Kurulu Karan eki Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerin 
Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar'ın 9 uncu maddesine göre istihdam edilmektedirler. 

2. Devletin ekonomik olanaklan ölçüsünde, aralarında usta öğreticilerinde yer aldığı 
eğitim çalışanlannın aylık ve diğer özlük haklannda; öteki mesleklerin çalışma koşullan, 
ücretleri ve yararlandıklan maddi avantajlarla hakça bulunacak nitelikte karşılaştınlabilirlik 
özelliği, personelin kıdem ve öğrenim niteliği yanında, görevin önemi, görevi çevreleyen 
koşullardaki zorluk, personelin sorumluluk durumu ile basan derecesi ölçüt alınmak suretiyle 
dengeli bir iyileştirme sağlanmasına yönelik çalışmalar 22/12/2000 tarih ve 24268 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanan 4615 sayılı Yetki Kanunu çerçevesinde sürdürülmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

^L 
10STANCIOGLU 

Mîllî Fnifitrt Rnlranı 
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2.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Batuk'un, sendikalı öğretmenlerin tayin edildikleri 
veya açığa alındıkları iddialarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakam Metin 
Bostancıoğlu'nun cevabı (7/3643) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın delaletinizle Milli Eğitim Bakanı Sn. Metin BOSTANCIOĞLU 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 12/0272001 

Mehmet BATUK 
Kocaeli Milletvekili 

Bakanlığınızın Sendikal faaliyetler içinde bulunan öğretmenlere karşı olumsuz 
yaklaşımları konusunda kamuoyunda değişik bilgiler bulunmaktadır. Sendikal çalışmalar 
içinde olan pek çok öğretmen ve personelin kendi istekleri dışında görev yerleri 
değiştirilerek sendikal çalışmalara engel olmak istediğiniz izlenimi ortaya çıkmaktadır. 
Eğitim emekçilerinden sendikal faaliyetlere katılmaktan başka bir suçu olmayan; 
Zonguldak S.Açıl (Açığa alınma) Tunceli, KTumar, K. Ataş, S. GQ!er,K.\Ün|ü, I. 
Şahbaz, A. Makal, E. Dönertaş; Diyarbakır, F. Aras,.M.N. Gültekin.H Kgyâ.A. Erdemirci, 
M. Akıncı, M. Alpkaya, Ş.lşık, V. Sürmen, H. Altuğ, E. Gül, A. Tiryaki; Mardin, 6. Esrner, 
Ş. Baydu, F. Dalçın, B. Karakoyun, M. Ş.Ekinci; Bitlis, Ş. Tokdaş, S. Koça'f, Bip.Ğrse, H. 
Yaldız, M. Balcı, A. Ok, Ö. Dinç, C. Susam ve benzerlerinin kış'ort£|.şfnda sürgün 
edildikleri anlaşılmaktadır.özellikle bölgedeki eğitimi, demokrasinin-'Vazgeçilmez 
unsurlanndan olan örgütlenme özgürlüğünü ve sendikal çalışmaları olumsuz yönde 
etkileyecek bu uyğulamalannızı 15 yıllık öğretmenlik ve bu arada 6 yıl Eğitim-Bir-Sen 
Şube Başkanlığı yapmış bir milletvekili olarak kaygıyla izlemekteyim. 

Buçerçe'ved'eaşağıdaki sorularımın cevaplandırılmasını tplepediyorum. 

1. Yukarıda." âdı geçen' şahısların açığa alındıkları veya sürgün edildikleri 
doğrumudur? Doğruise oezalandırılma sebepleri nelerdir? 

2. Söz konusu kişilerin cezalandırılma nedeni sadece demokratik bir hak olan 
sendikaya üye olmak ve sendikal çalışmalara katılmak mıdır? Yukarıda ismi yer 
alanlar dışında sendikalı öğretmenlerden cezalandırılanlar var mıdır? 

3. Sürgün edilen kişiler, şahsınızdan Olağanüstü Hal Bölgesinin Çevre illerine tayin 
talep etmişler, bu konu bizi aşıyor, Bakanlığımızın insiyatrfiyle bir işlem yapılması 
imkansızdır dediğiniz iddia edilmektedir? Bu iddia doğruysa Bakanlığınızın işlerini 
Bakanlık dışından hangi güçler ne zamandan beri sevk ve idare etmektedir? Bu 
antidemokratik uygulama sizin Bakan olmanızla mı başlamıştır? Sizden önceki 
bakanlar döneminde de emsali var mıdır? 

4. Bakanlığınız bu antidemokratik tavrından ne zaman vazgeçecektir? Çağdaş 
demokratik ülkelerdeki uygulamaları bakanlığınız ne zaman uygulamaya 
başlayacaktır? 
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T.C. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI :B.08.0.APK.0.03.05.00-03/8C(3 2 /^ /2001 
KONU : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ÎLGÎ: T.B.M.M Başkanlığının 26.02.2001 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-9267-7/3643-
9033/21619 sayılı yazısı. 

Kocaeli Milletvekili Sayın Mehmet BATUK'un, "Sendikalı öğretmenlerin tayin 
edildikleri veya açığa alındıkları iddialarına ilişkin" yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. Tunceli İlinde görevli öğretmenlerden, Kemal TUMAR, Kemal ATAŞ, Kazım 
ÜNLÜ, İlhami ŞAHBAZ, Ali MAKAL, Süleyman GÜLER ve Ercan DÖNERTAŞ'm, 

Diyarbakır İlinde görevli öğretmenlerden Figen ARAŞ, Mehmet Nasip GÜLTEKİN, 
Hüseyin KAYA, Ali ERDEMİRCİ, Müzeyyen AKINCI, Şivezat IŞIK, Veli SÜRER, Hikmet 
ALTUĞ ve Ali TİRYAKİ'nin, 

285 sayılı Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname uyarınca Olağanüstü Hal Bölge Valiliğince, Bölge Valiliğinin sorumluluk alanı 
dışındaki bir ilde sürekli olarak görevlendirilmeleri teklif edildiğinden, ilgililerin görev yerleri 
istekleri de dikkate alınmak suretiyle bölge dışındaki iller emrine değiştirilmiştir. 

Mardin İlinde görevli öğretmenlerden Behçet KARAKOYUN, Fadıl YALÇIN, 
Mehmet Şerif EKİNCİ, Ömer ESMEZ ve Şehmuz BAYDU'nun, görev yerlerinin olağanüstü 
hal ve mücavir iller dışında kalan illere, 

Bitlis İlinde görevli öğretmenlerden, Abdullah OK, Barış DERSE, Maşallah BALCI, 
Ömer DİNÇ, Serkan KOŞAR, Hüseyin YALDIZ, Şuayip TOKTAŞ ve Cesim SUSEM'in 
görev yerlerinin il dışına, 

değiştirilmesi yönündeki ilgili Valiliklerin teklifi ve ilgililerin istekleri dikkate alınarak 
görev yerleri değiştirilmiştir. 

Zonguldak İlinde görevli Serpil AÇIL'm ise; sendikal faaliyetleri nedeniyle hakkında 
herhangi bir işlem yapılmadığı ancak işçi ve memur sendikalarının oluşturduğu Emek 
Platformunun almış olduğu karar gereğince Türkiye genelinde 1.12.2000 tarihinde düzenlenen 
1 günlük iş bırakma eylemi sırasında topluluğun önüne geçerek "Açlığı dağıtanlara hep 
birlikte haykırıyoruz, artık yeter, yeter ölüm, yeter gözyaşı, an bu andır, öyleyse hep birlikte 
isyan, isyan" şeklinde slogan atarak topluluğu isyana teşvik ettiği ve güvenlik güçlerine karşı 
kışkırttığı, kargaşa yaratmaya çalıştığı nedeniyle fiiline uyan 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 137 nci maddesi gereğince görevden uzaklaştırıldığı ve halen adli ve idari 
soruşturmanın devam ettiği anlaşılmıştır. 

Görüldüğü gibi, ilgililerin görev yerlerinin değiştirilmesi üyesi bulundukları sendika 
adına faaliyette bulunduklarından değil, sendikal faaliyet adı altında çalışma hayatı ile ilgisi 
olmayan siyasi alanlarda öğretmenlik görevi ve sorumluluğu ile bağlaşmayan fiillerinden 
kaynaklanmaktadır. 
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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/ / /2001 
KONU : Soru önergesi 

2. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 90 inci maddesinde, "Türkiye Cumhuriyeti 
adına yabancı devletlerle ve milletlerarası kuruluşlarla yapılacak antlaşmaların onaylanması, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin onaylamayı bir kanunla uygun bulmasına bağlıdır. 

Türk kanunlarına değişiklik getiren her türlü antlaşmaların yapılmasında birinci fıkra 
hükmü uygulanır. 

Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası antlaşmalar kanun hükmündedir. 
Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz." 
hükümleri yer almaktadır. 

Uluslararası Çalışma örgütü (ILO)'nun ülkemizce onaylanan sözleşmelerinin 
Anayasamızın bu hükümleri doğrultusunda yasa gücünde bulunduğu tartışmasızdır. 

Sendikal , hakların tanımlanması ve kullanılmasında yürürlükte olan ulusal 
mevzuatımızın yanında Anayasamızın 90 inci maddesine göre Uluslararası Çalışma örgütü 
(ILO)'nun ülkemizce onaylanan 87, 98 ve 151 sayılı sözleşmeler de uyulması gereken 
hükümler olarak yer almakta ve bu anlamdaki etkinliklerin meşruiyet sınırının 
belirlenmesinde referans değerleri oluşturmaktadır. 

Eğitim iş kolundaki sendikalara üye olabilmek için memur ya da diğer kamu görevlisi 
olmak temel koşullar arasında yer almaktadır. Bu anlamda belirtilen sendika üyelerinin 
sendika ile olan ilişkileri memuriyet kimlikleri üzerinde oluşabilmekte ve bu nedenle 
ilgililerin her türlü sendikal faaliyetlerini memuriyet statülerim çerçeveleyen mevzuat ile 
uyumlaştırma yükümlülükleri bulunmaktadır. 

Kaldı ki, 87 sayılı (ILO) sözleşmesinin 8 inci maddesinde geçen "Çalışanlar ve 
işverenlerle bunlara ait örgütler bu sözleşme ile kendilerine tanınmış olan haklan kullanmada, 
diğer kişiler veya örgütlenmiş topluluklar gibi yasalara uymak zorundadırlar." hükümleri de 
bu alandaki uluslar arası standardı ortaya koymaktadır. 

Bu itibarla, ilgililerden üyesi oldukları sendikaların tüzüklerinde yer alan faaliyet 
sınırlılığı dışında olup memuriyet sorumluluğuyla bağdaşmayan fiillerinin bulunduğu yapılan 
soruşturma sonucunda tespit edilenler hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 
ilgisine göre 4357 ve 1702 sayılı Kanunların disiplin hükümlerine göre.işlem yapılması 
kaçınılmazdır. 

Ancak, Bakanlığımızla eğitim iş kolunda kurulan sendikalar arasında ülkemizce 
onaylanan Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) sözleşmeleri kapsamında çalışma hayatında iki 
taraflı demokratik ilişkinin kurulmasına yönelik işbirliği olanakları geliştirilmektedir. Bu 
bağlamda "Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği"nin 32 nci maddesi 
hükümleri kapsammda "İl Milli Eğitim Danışma Kuruluna" o ilde en fazla üyeye sahip işçi ve 
kamu çalışanları sendikalarının başkan veya yetkili temsilcilerinin de katılımı sağlanırken; 
"Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları Yönergesinin" 17 nci maddesi 
hükümleri kapsamında ise "Eğitim Bölgesi Danışma Kurullarına, o ilde faaliyet gösteren 
kamu çalışanları sendikalarından en çok üyeye sahip sendika temsilcisinin katılımı 
sağlanmıştır. 
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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/ / /2001 
KONU : Soru Önergesi 

Ayrıca, eğitim iş kolunda kurulan sendikaları eğitim ve personel politika ve 
uygulamaları konusunda bilgilendirme çalışmaları sürdürülmektedir. 

Milli Eğitim Bakanlığında demokratik idare anlayışı doğrultusunda, bir taraftan idari 
düzenlemelerin hazırlanması sürecinde, diğer taraftan da uygulama sürecinde örgütlü katılım 
boyutu önemli bir yertutmakta ve eğitim iş kolunda kurulan sendikalann eğitim ve personel 
politika ve uygulamaları ile ilgili karar ve yönetim süreçlerine bilgi temelinde katıhmlan 
yukanda izah edilen mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Metin BOSTANCIOĞLU 
Millî Eğitim Bakanı 

3.- Muğla Milletvekili Fikret Uzunhasan'ın,; 

Su Ürünleri Genel Müdürlüğü kurulup kurulmayacağına, 

Ankara Milletvekili M.Zcki Çelik'in; 

Mahkeme kararma rağmen bir Amerikan firması tarafından İznik Gölü kenarında 
kurulan fabrikaya, 

İlişkin sorulan ve Tanm ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp'in cevabı 
(7/3656,3655) 

Aşağıdaki sorumun Tanm ve Köyişleri Bakam Sayın Hüsnü Yusuf GÖKALP 
tarafından yazılı olarak cevaplandırmasını arz ederim. Saygılanmla. 14.2.2001 

r -i 'Fikret UZUNHAS AN 
Muğla Milletvekili 

Son yıllarda besin üretim kaynak ve alanlannın daralmış olması, dünyamız ve ülkemiz 
açısından da önemli bir tehdittir. Bu açığın kapatılması için gelişmiş ülkeler, iç sularda ve 
denizlerdeki su ürünleri yetiştiriciliğine büyük önem vermektedirler. 
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Ülkemiz iklim, ekolojik ve topoğrafik olarak su ürünleri yetiştiriciliğine uygun, 
dünyanın sayılı ülkelerinden biridir. Ancak, uygulamalarda yaşanan bazı sıkıntılar -ki bu 
sıkıntıların başında bakanlıklar ve müesseseler arası yetki karmaşası gelmektedir- bizi bu 
sektörde bir hayli gerilerde bırakmıştır, örnek olarak bizim sahip olduğumuz deniz kıyılan, 
Japonya'dan 8 kat daha fazladır. Ancak Japonya bizden 18-20 İcat daha fazla balık üretimi 
yapmaktadır. 

Bu örnek, ülkemizde su ürünleri yetiştiriciliği bakımından varolan politikaların, daha 
da geliştirilmesi gerçeğini ortaya koymaktadır. 

SORU: 

Bakanlığınıza bağlı bir "Su Ürünleri Genel Müdürlüğü" oluşturmayı düşünür 
müsünüz? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Tarım ve Köy İşleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. r 

M. Zeki Çelik 
Ankara Milletvekili 

ç^*r 
1. Bursa 2. İdare Mahkemesi ve Danıştay'ın aleyhte kararına rağmen İznik 

Gölü kenarında Amerikan Cargill firması tarafından kurulan fabrikayı 
Bakanlığınız onaylıyor mu ? 

2. Sözkonusu fabrika inşaatının mahkeme karan ile durdurulması üzerine eski 
Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in devreye girmesi üzerine dönemin 
Bayındırlık ve İskan Bakanı Yaşar Topçu tarafından çıkanlan bir 'özel' 
izinle fabrika inşaatının tamamlandığı yönünde basında çıkan haberler 
doğru mudur? 

3. Bu uygulamada "Tarım Alanlannın Tanm Dışı Amaçlarla Kullanılmasına 
Dair Yönetmelik" hükümlerine neden uyulmamıştır ? 

4. Hümetiniz tarafından hazırlanan 'Endüstri Bölgeleri Tasarısı'nın Geçici 1. 
Maddesiyle Amerikan Cargill firmasına ve İzmir Bergama'da altın madeni 
çıkaran Eurogold firmalanna ayncalık tanınmıyor mu ? 

5. İznik Gölü kıyısında inşa edilen Amerikan Cargill firmasına ait inşaat, 
aleyhte mahkeme kararlan olmasına rağmen neden durdurulmadı ? 

6. Bu tasanyla, çevre, imar, kültür ve tabiat varhklannı koruma, köy ve 
belediye hizmetlerim düzenleyen temel yasalar çiğnenmiyor mu ? 

7. Cargill fabrikasının kurulduğu arazi üzerine Arslan Gümrükleme, Hastavuk 
ve Promimeks adlı firmaların aynı alandaki başvurulan neden reddedildi ? 

8. Sözkonusu fabrikanın kurulmasına Bakanlığınız onay verdi mi ? 
9. ABD'den getirilecek hammaddeyle 'tatlandırıcı' imal edecek bu fabrikayla, 

ülkemizde geçimini pancar üretiminden sağlayan 500 bin vatandaşımıza' 
zarar verilmiş olmuyor mu ? 
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T.C. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

SAYI :KDD.SÖ,1-01/4o£(| 
KONU:Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 26.02.2001 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-9269 sayılı yazınız. 

İlgide kayıtlı yazı ekinde gönderilen Ankara Milletvekili M. Zeki ÇELİK' e ait 
7/3655 - 9074 ve Muğla Milletvekili Fikret UZUNHASAN' a ait 7/3656 - 9075 esas 
nolu yazılı soru önergelerine ilişkin Bakanlığımız görüşleri ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Prof. Dr. Hüsnü Yusuf GÖKALP 
Bakan 

- 1 8 6 -



T.B.M.M. B: 77 3 .4 . 2001 O : 1 

YAZILI SORU ÖNERGESİ 

önerge Sahibi : Fikret UZUNHASAN 
Muğla Milletvekili 

Esas No : 7/3656-9075 

Son yıllarda besin üretim kaynak ve alanlarının daralmış olması, dünyamız ve 
ülkemiz açısından da önemli bir tehdittir. Bu açığın kapatılması için gelişmiş ülkeler, 
iç sularda ve denizlerdeki su ürünleri yetiştiriciliğine büyük önem vermektedirler. 

Ülkemiz iklim, ekolojik ve topoğrafik olarak su ürünleri yetiştiriciliğine uygun, 
dünyanın sayılı ülkelerinden biridir. Ancak, uygulamalarda yaşanan bazı sıkıntılar -ki 
bu sıkıntıların başında bakanlıklar ve müesseseler arası yetki karmaşası gelmektedir 
bizi bu sektörde bir hayli gerilerde bırakmıştır, örnek olarak bizim sahip olduğumuz 
deniz kıyıları, Japonya'dan 8 kat daha fazladır. Ancak Japonya bizden 18-20 kat 
daha fazla balık üretimi yapmaktadır. 

Bu örnek, ülkemizde su ürünleri yetiştiriciliği bakımından varolan politikaların, 
daha da geliştirilmesi gerçeğini ortaya koymaktadır. 

SORU - Bakanlığınıza bağlı bir "Su Ürünleri Genel Müdürlüğü " oluşturmayı 
düşünür müsünüz? 

CEVAP- Bakanlığımızın yeniden yapılandırılması çerçevesinde Su Ürünleri 
Genel Müdürlüğü'nün kurulması değerlendirilmektedir. 

YAZILI SORU ÖNERGESİ 

önerge Sahibi : M. Zeki ÇEVİK 
Ankara Milletvekili 

Esas No : 7/3655-9074 

SORU 1- Bursa 2. İdare Mahkemesi ve Danıştay'ın aleyhte kararına rağmen 
İznik gölü kenarında Amerikan Cargill firması tarafından kurulan fabrikayı 
Bakanlığınız onaylıyor mu? 

SORU 2- Söz konusu fabrika inşaatının mahkeme kararı ile durdurulması 
üzerine eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in devreye girmesi üzerine dönemin 
Bayındırlık ve iskan Bakanı Yaşar Topçu tarafından çıkarılan bir 'özel' izinle fabrika 
inşaatının tamamlandığı yönünde basında çıkan haberler doğru mudur? 
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SORU 3- Bu uygulamada "Tarım Alanlarının Tarım Dışı Amaçlarla 
Kullanılmasına Dair Yönetmelik" hükümlerine neden uyulmamıştır? 

SORU 4- Hükümetiniz tarafından hazırlanan 'Endüstri Bölgeleri Tasarısı'nın 
Geçici 1. Maddesiyle Amerikan Cargill firmasına ve İzmir Bergama'da altın madeni 
çıkaran Eurogold firmalarına ayrıcalık tanınmıyor mu? 

SORU 5- iznik Gölü kıyısında inşa edilen Amerikan Cargill firmasına ait inşaat, 
aleyhte mahkeme kararları olmasına rağmen neden durdurulmadı? 

SORU 6- Bu tasarıyla çevre, imar, kültür ve tabiat varlıklarını koruma, köy ve 
belediye hizmetlerini düzenleyen temel yasalar çiğnenmiyor mu? 

SORU 7- Cargill firmasının kurulduğu arazi üzerine Arslan Gümrükleme, 
Hastavuk ve Promimeks adlı firmaların aynı alandaki başvuruları neden reddedildi? 

SORU 8-Söz konusu fabrikanın kurulmasına Bakanlığınız onay verdi mi? 

SORU 9- ABD'den getirilecek hammaddeyle 'tatlandırıcı' imal edecek bu 
fabrikayla, ülkemizde geçimini pancar üretiminden sağlayan 500 bin vatandaşımıza 
zarar verilmiş olmuyor mu? 

CEVAP- Bursa Barosu Başkanlığı ve diğer davacı vekilleri tarafından, Bursa ili 
Orhangazi İlçesi Gemiş ve Gürle köyleri Karapınar mevkiinde 19.12.1990 onay tarihli 
1/25000 ölçekli İznik Gölü Çevre Düzeni İmar Planında tarımsal niteliği korunacak 

.sulama alanı ve uzun mesafeli koruma alanında kalan taşınmazın tarımsal sanayii 
amaçlı "Nişasta Fabrikası "alanına dönüştürülmesi yolundaki 14.8.1998 tarihli 
Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı işleminin iptali talebiyle anılan Bakanlık aleyhine 
Danıştay 6 inci Dairesinin 1998/6071 esasında açılan ve Başbakanlığın da müdahil 
sıfatıyla katıldığı davada, adı geçen Dairenin 07.11.2000 günlü K:2000/5507 sayılı 
kararı ile; söz konusu nişasta fabrikasının 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planında 
tarımsal niteliği korunacak alanlarda yapılabilecek ileri teknoloji kullanan tarımsal 
amaçlı tesis niteliğinde olması nedeniyle, dava konusu plan değişikliğinin Bursa 2020 
yılı 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planına aykırı bulunmadığı, 1/25000 ölçekli Çevre 
Düzeni Planının ara kararlarını bozucu nitelikte olmadığı , dolayısı ile işlemde üst 
ölçekli planlara, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına aykırılık 
bulunmadığı gerekçesiyle davanın esastan reddine oybirliği ile karar verilmiştir. 

Bu uygulamada Tarım Alanlarının Tarım Dışı Amaçlarla Kullanılmasına Dair 
Yönetmelik hükümleri uygulanmış ve yönetmeliğin 8/d maddesi uyarınca gerekli izin 
verilmiştir. 

Bursa İli Orhangazi İlçesi, Gemiç ve Gürle köyleri, Karapınar mevkiinde 
bulunan 194072 m2 yüz ölçümlü arazi üzerinde Cargill Tarım San. ve Tic. A.Ş. 
tarafından kurulan nişasta fabrikasının kuruluş yeri 09.12.1997 tarih ve 97T-89 Sayılı 
DPT Yüksek Planlama Kurulu Kararı ile belirlenmiştir. Bursa Valiliği İdare Kurulu'nun 
30.04.1998 tarih ve 1998/4-118 sayılı Kararı ile imar planı onaylanmıştır. Akabinde 
Bursa Tarım İl Müdürlüğü tarafından Bakanlığımıza gönderilen yazıda söz konusu 
faaliyetin 4086 Sayılı Kanunun 20. maddesinde belirtilen zeytinlerin vegetatif ve 
generatif gelişmesine mani olacak kimyevi atık bırakan, toz ve duman çıkaran tesis 
olmadığı kanaati bildirilmiştir. 
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Bilindiği gibi, Yüksek Planlama Kurulu'nun görevleri 540 sayılı KHK'nin 
ö.maddesinde hükme bağlanmıştır. Yüksek Planlama Kurulu esas itibariyle iktisadi, 
sosyal ve kültürel kalkınmayı planlamada ve politika hedeflerinin tayininde Bakanlar 
Kuruluna yardımcı olmak ve hazırlanacak kalkınma planları ile yıllık programları, 
Bakanlar Kuruluna sunulmadan önce, belirlenen amaçlara uygunluk ve yeterlilik 
bakımından incelemekle görevlidir. Adı geçen maddenin (b) bendi uyarınca ülkenin 
yurt içi ve yurt dışı ekonomik hayatıyla ilgili konularda yüksek düzeyde karar almakla 
yetkili ve görevli bir Kurul'dur. Ayrıca adı geçen maddenin (0 bendi uyarınca Kurul, 
kanunlarla ve diğer mevzuatla yetki verilen konularda karar vermekle görevlidir. 
97/T-89 sayılı Karar söz konusu KHK'nin ö.maddesinin b ve f bentleri hükümleri 
uyarınca alınmıştır. Kararın amacı, üstün memleket yararı yapılacak yatırımın yerinin 
belirlenmesinden ibarettir. 

Kurulmuş olan fabrika, ülkemiz şeker pancarı üreticilerini mağdur etmeyeceği 
gibi, ülkemiz için gerekli olan mısır üretimini de teşvik edecektir. 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün konu ile ilgili olarak Bakanlığımıza 
gönderdiği 19.03.2001 tarih ve 194-2360 sayılı cevabi yazıda; kayıtlarında, Cargill 
fabrikasının kurulduğu arazi üzerinde Arslan Gümrükleme, Hastavuk ve Promimeks 
adlı firmalara ait herhangi bir başvuruya rastlanmadığı, Ancak Tarım Dışı Arazi 
Kullanım Yönetmelik Hükümlerine göre; tarım dışına çıkarılması uygun olmayan 
arazilerle ilgili başvuruların reddedildiği bildirilmektedir. 

4.- Manisa Milletvekili Bülent Annç'ın, Manisa İlinde yürütülen yatırım projelerine 
ilişkin slorusu ve Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk'ün cevabı (7/3673) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Prof. Dr. H.Sami TÜRK tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ederim. 12.0ÎL2001 

Bülent ARINÇ 
Manisa Milletvekili 

SORULAR 

1. Manisa İlinde yürütülen yatırım ve projelerin 2000 yılı gerçekleşme durumu nedir? 

2. 2001 Mali yılı için Bakanlığınız bütçesinde Manisa İlinde hala devam eden yatırımlar 

için ne kadar ödenek ayrılmıştır? Yatırımlar ne zaman bitirilecektir? 

3. Bakanlığınız 2001 yılı bütçesi ve iş programına göre Manisa İli için düşünülen yeni bir 

yatırım vamudıf? Bu hizmetler için ne kadar ödenek verilmesi planlanmıştır've yıl sonu 

itibariyle işin gerçekleşme nispeti ne olacaktır? 
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ADALET BAKANLIĞI 

Bakan: 
S06 
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ANKARA 
iL/İl/2001 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 28/02/2001 tarihli ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3673-9120/21828sayılıyazınız. 

İlgi yazı ekinde alınan, Manisa Milletvekili Bülent Annç tararından 
Bakanlığımıza yöneltilen ve yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 
7/3673-9120 Esas No.m soru önergesine verilen cevap örneği iki nüsha hâlinde 
ilişikte sunulmuştur. 

Prof.Dr.Hikmet Sami TÜRK 
Bakan 

Sayın 
Bülent ARINÇ 
Manisa Milletvekili 
T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yönelttiğiniz ve 
istediğiniz 7/3673-9120 Esas No.lu 
sunulmuştur: 

yazılı olarak cevaplandırılmasını 
soru önergesinin cevabı aşağıda 

2000 yılında Manisa E Tipi Cezaevi için ayrılan 40.000.000.0Û0.-TL. 
cezaevinin onarım işlerinde kullanılarak tamamen sarf edilmiştir. 

2000 yılında programa alman Manisa Salihli F Tipi Cezaevi İnşaatının 
2003 yılında bitirilmesi planlanmaktadır, ^amsa. Salihli F Tipi Cezaevi için 
2001 yıh ödenek nıiktarı, 14.10.2000 tarihli ve 2000/1400 sayılı Bakanlar 
Kurulu Karannm 6/b maddesi gereğince Devlet Plânlama Teşkilâtı 
Müsteşarlığının uygun görüşüne sunulmuş olup, kesinleşmemiştir. 
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2001 yılında programa alınan Manisa Alaşehir Cezaevi genel onarımının 
proje bedeli 45.000.000.000.-TL. olarak belirlenmiş, projenin bitiş tarihi ise 
2001 yılı olarak plânlanmıştır. Proje için aynlan 2001 yılı ödeneği ise 
45.000.000.000.-TL.dir. 

2001 yılında programa alman Manisa Salihli Adliye binası onarımının 
proje bedeli 24.000.000.000.- TL. olarak belirlenmiş, projenin bitiş tarihi ise 
2001 yılı olarak plânlanmıştır. Proje için aynlan 2001 yılı ödeneği ise 
24.000.000.000.-TL.dir. 

Bilgilerinize arz fidonm. 

Prof.Dr.Hikmet Sami TÜRK 
Bakan 

5.- Manisa Milletvekili Bülent Annç'ın, Manisa İlinde yürütülen yatırım oroielerine 
diffan sorusu veMillîEgitim Bakam Metin Bostancıoglu'nun ceS<7/3685) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Metin BOSTANCIOĞLU tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ederim. 14.02.2001 

s-^T-zsu-*-
\ 7 BülontARINÇ 

Manisa Milletvekili 

SORULAR 

1. Manisa İlinde yürütülen yatırım ve projelerin 2000 yılı gerçekleşme durumu nedir? 

2. 2001 Mali yılı için Bakanlığınız Bütçesinden Manisa İlinde hala devam eden yatırımlar için 

ne kadar ödenek ayrılmıştır? Yatırımlar ne zaman bitirilecektir? 

3. Bakanlığınız 2001 yılı bütçesi ve iş programına göre Manisa İli için düşünülen yeni bir 

yatırım varmıdır? Bu hizmetler için ne kadar ödenek verilmesi planlanmıştır ve yıl sonu 

itibariyle işin gerçekleşme nispeti ne olacaktır? 
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T.C. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI :B.08.0.APK.0.03.05.00-03/8& 1/^/2001 
KONU: Sora Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M Başkanlığının 28.02.2001 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3685-
9132/21840 sayılı yazısı. 

Manisa Milletvekili Sayın Bülent ARINÇ'ın, "Manisa İlinde yürütülen yatırım 
projelerine ilişkin"" yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. Bakanlığımızın 2000 Yılı Yatırım Programı'nda, Manisa İlinde ortaöğretim yatırımı 
olarak yer alan 9 projeden 5'i yılı içinde bitirilmiştir. 

222 sayılı Kanun gereğince il ilköğretim-, kurumlan yapım programıyla yürütülen 
projelerin tamamı bitirilerek hizmete verilmiştir. 

2. 2001 Yılı Yatırım Programında, Manisa İlinde yer alan projelerimizin yılı 
ödenekleri ile bitiş tarihlerini içeren çizelge ekte sunulmuştur. 

Ayrıca, 4306 sayılı kanun gelirlerinden finanse edilmek üzere merkezden ihaleleri 
yapılan 3 ilköğretim okulunun proje bedelleri toplamı 1.765.000.000.000 lira olup, 2001 
yılında bitirilmeleri planlanmıştır. 

3. Bakanlığımızca, 2001 yılı il ilköğretim kurumları yapım programı dahilinde devam 
eden projeler ve yeni projeler için Manisa İline 1.308.400.000.000 lira ödenek tahsis 
edilmiştir. Bu ödenekle, 222 sayılı Kanunun hükümleri gereğince ilin diğer imkanlan ile 
birleştirilerek oluşturulacak yapım bütçesinin planlaması Valiliğince yapılacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

MetorTOSTANCIOĞLU 

Millî Eğitim Bakam 
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2001 YILI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YATIRIMLARININ İLLERE GÖRE DAĞI 
Ek-3 

PROJE NO PROJE ADI 
Y E R 

(İL ve İLÇESİ) KARAKTERİSTİK 

DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI 

a) 2001'de Bitenler 
1995H011060 Anadolu Lisesi 
1995H021370 Çok Programlı Lise 
1998H020420 Çıraklık Eğitim Merkezi 

b) 2001'den Sonraya Kalanlar 
1994H010080 Doğukent Lisesi (1) 

(1) 3418 sayılı Kanun gelirlerinden karşılanacaktır. 

Manisa-Demirci 16 Derslik 
Manisa-Saruhanlı 500 öğrencilik 
Manısa-Alaşehir 8 Derslik 

Manisa-Merkez 21 Derslik 
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, , . 6 T, . M a n i s a Milletvekili Bülent Annç'ın, Manisa ilinde yürütülen yatarım 
Î S S S K ? 1 6 5 f a n S O I U S U v e Enerii v e T a b i î Kaynaklar Bakam M.Cumhur Ersümer'in cevabı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Cumhur ERSÜMER 
tararından yazılı olarak cevaplandınlmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ederim. 12.01.2001 

-_̂ 2-
Bülent ARINÇ 
Manisa Milletvekili 

SORULAR 

1. Manisa İlinde yürütülen yatırım ve projelerin 2000 yılı gerçekleşme durumu nedir? 

2. 2001 Mali yılı için Bakanlığınız bütçesinde Manisa İlinde hala devam eden yatırımlar 

için ne kadar ödenek ayrılmıştır? Yatırımlar ne zaman bitirilecektir? 

3 . Bakanlığınız 2001 yılı bütçesi ve iş programına göre Manisa İli için düşünülen yeni bir 

yatırım varmıdır? Bu hizmetler için ne kadar Ödenek verilmesi planlanmıştır ve yıl sonu 

itibariyle işin gerçekleşme nispeti ne olacaktır? 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
Ankara 

Sayı .-B.15.O.APK.0.23.300- 1/1 2 -
Könu : Yazılı Soru önergesi 4 7 2 3 9 o K * * ~ 

2 9 MART 20ÖÎ 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M. Başkanlığı'nın 20.02.2001 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-9302 
sayılı yazısı. 

Manisa Milletvekili Sayın Bülent ARINÇ'ın tarafıma tevcih ettiği, 7/3687-9134 esas 
no.lu yazılı soru Önergesi cevabı, T.B.M.M. İç TüzUğU'nûn 99. Maddesi gereği 
hazırlanarak ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

M. ( ( ^hu fHRSİBMER\ 

-194 
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MANİSA MİLLETVEKİLİ SAYIN BÜLENT ARINÇMN 
YAZİLİ SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

(7/3687) 

Sorular 1.2.3: 

- Manisa İlinde yürütülen yatırım ve projelerin 2000 yılı gerçekleşme durumu nedir? 

- 2001 Mali yıl için Bakanlığınız bütçesinde Manisa ilinde hala devam eden 

yatırımlar için ne kadar ödenek ayrılmıştır? Yatırımlar ne zaman bitirilecektir? 

- Bakanlığınız 2001 yılı bütçesi ve iş programına göre Manisa İli için düşünülen yeni 

bir yatırım var mıdır? Bu hizmetler için ne kadar ödenek verilmesi planlanmıştır ve yıl sonu 

itibariyle işin gerçekleşme nispeti ne olacaktır? 

Cevaplar 1.2.3: 

Bakanlığım bağlı ve ilgili kuruluşlarından, Manisa Şii'nde yatırımı olanlara ait bilgiler 

aşağıda verilmiştir. 

DSİ Genel Müdürlüğü: 

DSİ Genel Müdürlüğü'nce Manisa lli'nde yürütülen, 2000 Yılı gerçekleşme durumları 

ve 2001 Yılı Yatırım Projeleri tablo halinde ekte verilmiştir. 

DSİ Genel Müdürlüğü'nün 2001 Yılı Yatırım Programında yer alan projelerden 

Manisa lli'ne ait olanlara toplam 2,859 trilyon TL. ödenek ayrılmıştır, Ancak, mevcut 

yatırımların planlanan sürelerde bitirilmesi, yıllık ödenek ihtiyaçlarının aynen 

karşılanmasına bağlıdır. 

DSİ Genel Müdürlüğü'nün 2001 Yılı Yatırım Bütçesi için 5,075 katrilyon TL ödenek 

talep edilmiş, ancak bu talebin %17,64'ü olan 895,210 trilyon TL. ödenek verilmiştir. Bu 

ödenek çerçevesinde DSİ Genel Müdürlüğü 2001 Yılı Yatırım programına yeni iş 

alınamamıştır. 
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TEDAŞ Genel Müdürlüğü: 

TEDAŞ Genel Müdürlüğü'nün 2000 Yılı Yatırım Programında, Manisa Elektrik 

Dağıtım Müessesesi'ne 4.028.251 milyon TL. ödenek verilmiş olup, bu ödeneğe karşılık 

Aralık Ayı Sonu (12 Aylık Geçici) itibariyle toplam 3.107.040 milyon TL. harcama 

yapılmıştır. 2000 Yılı Yatırımlarının Projeler bazında gerçekleşme durumlarını gösteren 

tablo ekte verilmiştir. 

Manisa Elektrik Dağıtım Müessesesi'ne 2001 Yılı Yatırım Programında devam eden 

işler için 3.860.000 milyon TL, yeni işler için 1.110.000 milyon TL. olmak üzere toplam 

4.970.000 milyon TL. ödenek ayrılmıştır. 2001 Yılı Yatırımlarını Projeler bazında gösteren 

tablo ekte verilmiştir. 

TEAŞ Genel Müdürlüğü: 

TEAŞ Genel Müdürlüğü'nün Manisa İli 2000 Yılı Yatırım Programı gerçekleşme 

durumunu gösterir tablo ekte verilmiştir. Ayrıca 2001 Yılı Yatırım Programında yer alan 

projelere ilişkin, devam eden ve yeni işleri kapsayan tablo ekte verilmiştir. 

TKİ Genel Müdürlüğü: 

TKİ Genel Müdüriüğü'nce Manisa lli'nde yürütülen 2000 Yılı Yatırım Programında 

1.578.550 milyon TL. harcama öngörülmüş olup, 559.488 milyon TL. harcama yapılmıştır. 

Manisa lli'ne ait 2001 Yılı Yatırım Programı projeleri aşağıda verilmiştir. Eynez Açık 

işletme Projesi 2002 yılında tamamlanacak olup, diğer projeler yılı içinde tamamlanacaktır. 

Milyon TL. 

POJE ADI 
İdame Yenileme Projesi 
Makine teçhizat " 
inşaat işleri 
Taşıt Alımı 
Eynez Açık İşi 
TOPLAM 

PROGRAM 
1.465.500 
4.138.000 

19.000 
64.000 

1.020.000 
6.706.500 

-196 



T.B.M.M. B:77 3.4.2001 0 : 1 

TKİ Genel Müdürlüğü'nce 2001 yılı içerisinde Manisa İli için yeni bir yatırım 

programlanmamıştır. 

TPAO Genel Müdürlüğü: 

TPAO Genel Müdürlüğü'nce, 2000 yılında Manisa lli'nde 513.729 milyon TL yatırım 

harcaması gerçekleşmiştir. 

2001 yılında Manisa lli'nde halen devam eden projeler için 1.029.124 milyon TL 

yatırım harcaması planlanmıştır. Yatırımların 2001 yılı içerisinde tamamlanması 

öngörülmektedir. 

TPAO Genel Müdürlüğü'nün Manisa ili için düşünülen yeni bir yatırımı 

bulunmamaktadır. 

BOTAŞ Genel Müdürlüğü: 

Artan doğal gaz talebini karşılamak ve Ülkemizde doğal gaz kullanımını 

yaygınlaştırmak amacıyla, BOTAŞ Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalar belli 

plan ve programlar çerçevesinde sürdürülmektedir. Sürdürülen yatırımların tamamlanması 

ve yeni arz kaynaklarının devreye girmesiyle halihazırda gaz kullanan şehirlerimizin 

dışında başka şehirlerimizde oluşturulacak enterkonnekte iletim sistemi ile gaza 

kavuşturulacaktır. 

Bu çerçevede Karacabey'den başlayıp Balıkesir, Manisa üzerinden İzmir'e uzanan 

Karacabey-lzmir Doğal Gaz Boru Hattı Projesi üzerinden alınacak bir branşman ile Manisa 

şehrine gaz arzı sağlanabilecektir. 

Karacabey-lzmir Doğal Gaz Boru Hattı Projesi kapsamında Manisa için bırakılan 

branşman noktasından itibaren yapılacak bağlantı hatları inşaası, Basınç Düşürme ve 

Ölçüm Istasyonu'nun kurulması vasıtasıyla Manisa ili'ne teknik açıdan gaz 

' götürülebilecektir. 
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Ancak, şehirlerde doğal gaz kullanılabilmesi için öncelikle bir dağıtım şirketi 

kurulması ve bu şirketin de 397 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye göre Bakanlar 

Kurulu tarafından o şehirde gaz dağıtımı yapılabilmesi için yetkilendirilmesi gerekmektedir. 

Sonuç olarak; yukarıda bahsedildiği gibi branşman ve bağlantı hattının yapılması, 

Basınç Düşürme ve ölçüm İstasyonunun inşa edilmesi, Manisa lli'nde doğal gaz 

dağıtımını üstlenecek şirketin kurulması, bu şirketin de Bakanlar Kurulu tarafından 

yetkilendirilmesi ve yetkilendirilecek şirket tarafından gerekli şehir içi alt yapının tesis 

edilmesini müteakip, Manisa lli'ne doğal gaz arzı mümkün olabilecektir, 

Ayrıca, 2001 yılı içerisinde yapılacak ihale ile Manisa Şehrine yerleşik bulunan 

Manisa Organize Sanayi Bölgesinin doğal gaz ihtiyacının karşılanabilmesi için bağlantı 

hattı inşaası ve Basınç Düşürme ve ölçüm İstasyonu BOTAŞ Genel Müdürlüğü'nce 

yaptırılacaktır. 

Karacabey-lzmir Doğal Gaz Boru Hattı Projesi 2002 yılı ilk çeyreğinde 

tamamlanarak bölgeye gaz arzı sağlanabilecektir. 
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7.- Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız'ın, zeytin ve zeytin üreticilerinin 
f a n T v ? ^ Ç a h r °İUP ° l m a d , ^ a ^ B a ş b a L d a ^ t ^ L 
banayı ve Ticaret Bakanı Ahmet Kenan Tannkulu'nun cevabı (7/3698) 

TÜRKİYE BflVÜk MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini ederim. 

Saygılarımla, 

SORULAR: 

V J J U ^ 
İlyas YILMAZYILDIZ 
Balıkesir Milletvekili 

1- Balıkesir Körfez Bölgesi, Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinde yapılan zeytin ve zeyt 
Üretimi, doğrudan ve dolaylı olarak 7-8 milyon insanımızın geçim kaynağıdır. Ancak bu yıl geçim 
hariç üretim maliyeti 1.000.000-1.100.000 TL/Kg civarında olan ve çoğu üreticinin tek geçim kay: 
teşkil eden zeytinyağı fiyatlarındaki aşırı düşüş ve zamanında ödenmeyen, gecikmeyle ödenen 
bedelleri, üreticileri bu yıl hüsrana uğratmıştır. Başkanı olduğunuz ANASOL-M hükümetinin uygı 
ağır ekonomik programın altında ezilen zeytin ve zeytinyağı üreticilerinin durumlarının düzeltilme] 
ne gibi tedbirler almayı ve uygulamayı düşünmektesiniz? 

2-Ağaç sayısı ve üretim potansiyeli bakımından dünya zeytinciliğinde dördüncü durumda 
ülkemizde, son üç yıldır iktidarda bulunan ANASOL-M Hükümetinin ciddi bir zeytinyağı üretim, tü! 
sanayi,ihracat politikası bulunmadığı gibi kalıcı bir teşvik sistemi de yoktur. Geçen yıl beş (5) ns 
zeytinyağının belirlenen fiyatı 990.000 TL/Kg verilmiştir. Bu yıl beş (5 ) asit baz zeytinyağının 
Ayvalık Ziraat Odasının hesaplamalarına göre 1 Kg S asit zeytinyağının maliyeti 1.200.000 TL olmasına ka 
1.030.000 TL/Kg olarak açıklanmıştır. Halbuki üretici 1 asitten daha az, çok kaliteli zeytinyağının 1 
700.000-750.000 TL'yc satmak zorunda kalmaktadır. Avrupa Birliğinde üreticiye lKg zeytinyağı i< 
US S destekleme primi verildiği ve TUrkiyedeki zeytinyağının gerçek piyasa değeri dikkate alındığ 
Kg zeytinyağına en az 80 cent~ 1 US $ karşılığı prim verilmesi gerekliliği açıktır. Geçen yıl 1 Kg zeyt 
için 40 cent prim verildiği dikkate alındığında, 2 Şubat 2001 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan tebliğ 
bu yıl 1 Kg zeytinyağı için 28 cent destekleme primi hangi hesaplamaya göre verilmiştir. 1 Kg başını 
Avrupa Birliğinde verilen 1,40 US $ hem de geçen yıl verilen 40 cent'lik destekleme primi dikkate alınd 
açıklanan 28 cent'lik primin çok yetersiz Olduğu açıktır. Bu destekleme prim miktarını yükseltmeyi düşün 
misiniz? 5 Mart 2001, Kurban Bayramından önce prim Ödemeyi düşünmekte misiniz? 

3- Bugün tam üyelik sürecinde bulunduğumuz Avrupa Birliği, hem üretim,hem tüketim ,h 
ihracatta uyguladığı teşvikler ve korumacı politikalarıyla, dünya zeytinyağı piyasası fiyatı 
belirlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Ülkemizin her yıl 900 bin ton civarında bitkisel sıv 
ihtiyacının İthalat yoluyla karşılanmaya çalışıldığı dikkate alındığında ülkemizin büyük bir döviz ki 
uğradığı açıktır. Bu sebeple fındıkta olduğu gibi zeytinyağının iç piyasa tüketimini teşvik edici rekl 
tanıtım kampanyalarına destek verilmesi hususunda hükümetinizce bir çalışma var mıdır? I 
nelerdir ve ne kadar kaynak tahsis edilmiştir? 

4- Balıkesir ilimizin özellikle dağlık bölgelerindeki ( Balya, Savaştepe,tvrindi, Sındırgı, B! 
Kepsut, Dursunbey merkez ilçeleri gibi) kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımız zeytin toplamak içi 
gün 100 km'lik yolu gidip gelmekte ve günde 12 saat çalışmakta bunun karşılığında sadece 2 i 
TL yevmiye kazanmaktadır. Cumartesi- Pazar günleri dahil haftada 7, ayda 30 gün kesintisiz çalışs 
bir ayda toplam 60 milyon TL kazanabilmektedir ki bu ise 2001 yılı için açıklanan net 102 milye 
asgari ücretin nerede ise yarısı kadardır. Zeytin üreticisi bu fiyatla işçi çalıştırdığı halde 
zeytinyağının maliyetinin 1.200.000 TL civarinda olduğunu,ancak piyasada 1 asitten daha az asitli. 
kaliteli 1 Kg zeytinyağını 700-750 bin TL'yc satmak zorunda kalmaktadır. Bu mağduriyetin gideı 
için zeytinyağı üreticisine verilecek yeterli seviyede (örneğin 2000 yılı mahsulü için 80 US cent) 
primlerini önceden belirleyerek, hem zeytin toplayıcılarının yeterli ( hiç olmazsa asgari ücret seviye 
yevmiye almalarını temin etmek, hemde üreticinin zeytinliklerine tam bakım yapılmasını ve üreti 
haklarının korunmasını düşünür müsünüz? Bu konuda kalıcı bir düzenleme yapacak* mısınız? 

- 2 0 8 -



T.B.M.M. B : 77 3.4.2001 O : 1 

T.C. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 

Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.14.0.TGM.0.12.00.02/315-0 
Konu : 

29.03.01* 3200 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: Başbakanlığa muhatap 28.02.2001 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/3698-9156/21856 sayılı yazınız. 

Balıkesir Milletvekili Sayın Üyas YELMAZYILDIZ'ın zeytin ve zeytinyağının sorunlarıyla ilgili 
Sayın Başbakan tararından yazılı olarak cevaplandırılması isteğiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi 
BaşkanlığVna verdiği 16.022001 tarihli yazılı soru önergesine ilişkin cevaplar aşağıdadır. 

1. 16.06.2000 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve 
Birlikleri Hakkında Kanun uyarınca, özerk bir yapıya kavuşması için öngörülen 4 yıllık geçiş süreci 
başlamış olup, birlikler bu ve bundan sonraki dönemlerde serbest piyasa koşullarına göre faaliyet 
göstereceklerdir. 

Buna rağmen Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Kooperatifleri Birliği sezon başmda zeytinyağı piyasa 
fiyatları 850.000TL/Kg olduğu halde 5 asit ham zeytinyağına 990.000 TL/Kg fiyat açıklayarak 
alımlarına başlamış, ancak bu fiyattan hiç alım yapmayarak fiyatım üreticiyi desteklemek için 1.030.000 
TL/Kg'a çıkarmıştır. Birlik 20.03.2001 tarihi itibariyle 41 Trilyon 704 Milyar TL bedelinde 33.370 Ton 
ürün alımında bulunmuştur. 

Tariş'in uyguladığı yüksek alım fiyatları,piyasa fiyatlarının artması yönünde büyük bir etki 
yapmıştır. Destekleme primine ait tebliğde, primin 01.10.2001 tarihinden önce yapılacak satışlar için 
geçerli olacağının belirtilmesi ile de üreticinin satış baskısı altmda kalması önlenerek, ürününü uzun bir 
zaman sürecinde stoklayabilmesi imkanı getirilmiş olup, üreticinin düşük piyasa fiyatlarına olan direnci 
de artırılmıştır. Ege zeytin ve Zeytinyağı İhracatçılar Birliğinden alman bilgilere göre, üreticinin 
zeytinyağı fiyatlarının yükselebileceği şeklinde bir beklentiye de girerek, ürününü daha pahalıya 
satabilmek için tanklarla stokladıklan anlaşılmaktadır. 
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2. Tarişçe yapılan anketler sonucunda elde edilen zeytinyağı maliyeti 1.000.888 TL/Kg'dır. 
Destekleme primi hesaplamalarında zeytinyağı maliyeti 1.050.000 TL/Kg olarak dikkate alınmıştır. 

Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliğinin ortalama alım fiyatının 1.250.000 TL/Kg olduğu ve 28 
Cent/Kg'lık destekleme priminin (Dolar döviz kum 1.000.000 TL olarak alınmıştır.) bu gün itibariyle 
280.000 TL/ Kg'a isabet ettiği göz önüne alındığında, üreticinin eline kilogram başına toplam 1.530.000 
TL geçebilmektedir. Bu miktar ile üreticiye maliyetinin üzerinde % 45 geçim payı sağlanabilmektedir. 
Döviz kurundaki artışlar ile anılan tutarın daha da büyüyeceği anlaşılmaktadır. 

1998/1999 üretim sezonunda Bakanlığımızın yoğun çalışmaları ve girişimleri sonucunda, 
zeytinyağının prim kapsamına alınması sağlanmıştır. 1999 yılında zeytinyağı satıştan karşılığında 42.058 
üreticinin 87.163.630 Kg ürününe kilogram başına 40 Cent olmak üzere, toplam 34 Milyon 865 Bin ABD 
Dolan karşılığı 16 Trilyon 485 Milyar TL destekleme primi ödenmiştir. Zeytinyağı üretimine prim 
verilmesi; üreticinin gelirini, üretim miktar ve kalitesini artırmakla kalmamış, üretimin kayıt altına 
alınmasını da sağlamıştır. 

Bu sezon zeytinyağı ürününde var yılı yaşanmakta olup, elde edilen ürünün kalitesi de oldukça 
iyidir. Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği'nin ürün alımları geçen, yıllardan farklı olarak %-50 yemeklik 
zeytinyağı, % 50 rafinajlık zeytinyağı olarak gerçekleşmektedir. 

Zeytinyağı ülkemizin önemli ihraç ürünlerinden biridir. Prim uygulamasının üreticide yarattığı 
olumlu etkilerin yanında, sanayici ve tüccara da ucuz girdi sağlanarak, dünya pazarlarında rekabet etme 
imkanı yaratılmıştır. 1998/1999 üretim sezonunda zeytinyağı ihracatı rekor bir seviyeye ulaşarak, 105.000 
Ton zeytinyağı ihracatı gerçekleştirilmiştir. 

Bakanlığımızca aynı gerekçeler gözetilerek bu üretim sezonunda da zeytinyağının prim kapsamına 
alınması, üreticiye destekleme primi ödenmesi için çalışmalar yapılmış ve Tarımda Yeniden Yapılandırma 
ve Destekleme Kurulunun gündemine alınması sağlanmıştır. 

Bu sezon zeytinyağı üretiminin yüksek olmasına rağmen,(Tahmini rekolte 180.000 Ton) Hazine 
imkanları, üretici maliyetleri ve dünya fiyatları göz önüne alınarak; 2000 yılı ürünü için zeytinyağı 
üreticilerine kilogramda 28 Cent destekleme primi ödenmesine söz konusu Kurulca 31.08.2000 tarihinde 
karar verilmiştir. İlgili Bakanlıklarca uygulama tebliğleri hazırlanmış ve 02.02.2001 tarih ve 24306 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Söz konusu Tebliğ uyarınca, prim ödemesinden faydalanabilmek için zeytinyağı üreticilerinin 
üretim miktarlarım gösteren belgeler ile 31.052001 tarihine kadar ve bu tarihten sonra yapılan zeytinyağı 
satışlarına ait belgeler ile de en geç 01.10.2001 tarihine kadar ilgili mercilere baş vurmaları 
gerekmektedir. Zeytinyağı satışlarına ait başvuruların Zeytinyağı Prim Uygulaması İlçe Komisyonlarına 
yapılmasını müteakip priminin üreticiye ödenmesi sağlanacaktır. Bu yıl destekleme primlerinin üreticinin 
mağduriyetinin önlenebilmesi için daha erken ödenmesi planlanmaktadır. 
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3. Bakanlığımızca Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği'ne sağlanan ürün alım kredilerinin, iç piyasa 
fiyatlarını ve ihracatı olumsuz yönde etkilememesi için, dökme zeytinyağı ihracatının büyük bir bölümünü 
gerçekleştirdiğimiz AB'nde zeytinyağı üretimi ve fiyatları yalandan takip edilmektedir. 

İspanya'da üretimin 1.050.000 Ton civarında gerçekleşeceği tahmin edilmekte olup, zeytinyağı 
kalitesinin geçen yıllara oranla düşerek, lampant(rafınajlık zeytinyağı) üretiminin arttığı ve yemeklik 
zeytinyağı (extra virgin) zeytinyağı û^timin ise düştüğü gözlemlenmektedir. AB'de diğer bir zeytinyağı 
üreticisi, tüketicisi ve ihracatçısı ülke de İtalya'dır. Bu ülkede bu sezon bir arz eksikliği yaşanmaktadır. 
İtalya'da iç piyasa fiyatları İspanya fiyatlarından yüksektir. 

İspanya'da üretimin yüksek olmasına rağmen kalitenin düşük olması ve İtalya'da zeytinyağı 
arzının talebi karşılayamadığı için, AB'nin bu sezon dahilde işleme rejimi çerçevesinde önemli miktarda 
zeytinyağı ithalatı yapması ihtimali ortaya çıkmaktadır. Bu durumda AB'nin ülkemizden ithalat talebi 
daha çok yemeklik zeytinyağlannda olabilecektir. 

Ülkemizde Mart 2001 tarihinde uygulanmaya başlanan dalgalı kur sistemiyle, ülke genelinde 
yapılacak ihracatın ve dolayısıyla zeytinyağı ihracatının da olumlu yönde etkilenmesi beklenmektedir. 

Fındık iç tüketiminin artırılması için Dış Ticaret Müsteşarlığı koordinatörlüğünde yapılan reklam 
ve promosyon çalışmalarının finansman ihtiyacını ihracatçı birlikleri karşılamakta olup, zeytinyağı için 
de ihracatçı birliklerinin talep etmesi halinde bu şekilde çalışmalarda bulunulmasına Bakanlığımızca 
olumlu bakılmaktadır. 

Ayrıca 9-10 Ekim 2000 tarihlerinde Bakanlığımızın katılımlarıyla gerçekleştirilen ve Edremit'te 
toplanan Zeytin ve Zeytinyağı Danışma Kurulu toplantısmda, iç tüketimimizin zeytinyağı üreten 
bölgelerimiz haricinde de artırılması konusu ele alınarak, zeytinyağının yazılı ve görsel basın aracılığıyla 
ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, Silahlı Kuvvetler gibi kamu kurumlarına yönelik tanıtım 
ve pazarlama maliyetlerinin yürütülmesi, AB'den gümrüksüz ithalat kotası istenmesi ve dış pazarda 
özellikle ABD, Kanada, Japonya, Avustralya ve Çin'e yönelik tanıtım programlan düzenlenmesi 
kararlaştırılmış olup, Kurul faaliyetlerine devam etmektedir. 

Zeytincilikte yeni tekniklerin gelişmesi için düzenlenen kurslardan, zeytin ve zeytinyağının 
kalitesinin artırılması ve standartlarının oluşturulması ile bu ürünlere ilişkin uluslararası promosyon 
faaliyetlerinden yararlanabilmek için 1998 yılında aynldığmuz Uluslararası Zeytinyağı Konseyi'ne tekrar 
üye olunması hakkında Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliğinin talebi Bakanlığımızca da olumlu 
kûrşılanarak, konu Dış İşleri Bakanlığı'na bildirilmiştir. 

4. Sezon başında Bakanlığımızın üst düzey yetkililerinin de katılımlarıyla gerçekleştirilen 1. 
Zeytin ve Zeytinyağı Damşma Kurulu toplantısmda zeytinliklerin bakımının yapılması ve üreticilerin 
haklarının korunması konularında; 

- Zeytin üretimine yönelik bölgeler bazında rekolte tahmin komisyonları marifetiyle, Bornova 
Zeytincilik Araştırma Enstitüsünde bir veri tabam oluşturulması, bölgeler itibariyle çeşit seleksiyonu ve 
adaptasyon çalışmaları ile uygun standart zeytin çeşitlerinin tespit edilmesi, 
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- Fidan Üretimi ile ilgili olarak halen yürürlükte olan mevzuatın ıslah edilmesi, 

-Zeytin ve zeytinyağı standartları ile ilgili çalışmaların AB normları esastan dahilinde 
hızlandmlması, 

-Üreticilerin zeytin ile ilgili hastalık ve zararlılar ve haşatın, periyodisiteyi artırmayacak 
tekniklerle yapılması konusunda üreticilerin eğitimine devam edilmesi, 

şeklinde kararlar alınarak Aydm Ziraat Odası Başkanlığında, Tariş ve Ege İhracatçılar Birliği 
temsilcilerinden oluşan bir izleme komitesi oluşturulmuştur. Komite çalışmalarına devam etmektedir. 

Diğer taraftan zeytinde önemli kalite kayıplarına neden olan zeytin sineğine karşı yapılan 
mücadelenin önümüzdeki sezonlarda da sürdürülebilmesi için Körfez Zeytin Hastalık Ve Zararlılan tle 
Mücadele Birliği'nin finansman sıkıntılarının giderilmesine yönelik ilgili kamu kurumlan nezdinde 
gerekli girişimlere devam edilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

ımct KenaanraNRIKULU 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

8.- Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'm, Nevşehir'deki Bağ ve Bahçe 
Kültürleri Üretme İstasyonunun kapatılmasına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı 
Hüsnü Yusuf Gökalp'in cevabı (7/3715) 

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 

Aşağıdaki sorulanının Sayın Tarım ve Köyişleri Bakanı tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılması için gereğini saygı ile arz ederim. 

M e h â l e ^ E L K A T M I Ş f 
Nevşehir Milletvekili 

7 07 /2001 

Nevşehir'de Bakanlığınıza bağlı olarak kurulmuş bulunan "Bağ ve 
Bahçe Kültürleri Üretme İstasyonu" kapatılarak Nevşehir Tarım ti 
Müdürlüğüne devredilmiştir. Kapatılan bu birimin binlerce dönüm arazisi 
bulunmaktadır. 
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SORULAR 

1. Kapatılan "Bağ ve Bahçe Kültürleri Üretme İstasyonu" nun arazisini ne 

şekilde değerlendirmeyi düşünüyorsunuz? 

2. Nevşehir'de bağcılık ve tanm önemli bir yer tutmaktadır. Bağcılığm ve 

diğer tarım ürünlerinin geliştirilmesi için ne düşünmektesiniz? Bu konuda 

bir çalışma yapılmış mıdır? 

T.C. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

Araştırma Plânlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

SAYI :KDD.SÖ.1.01<O?2 M O M O K N 
KONU : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 28.02.2001 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-9314 sayılı yazınız. 

ilgide kayıtlı yazınız ekinde gönderilen Nevşehir Milletvekili Mehmet 
ELKATMIŞ'a ait 7/3715-9187 esas no'lu yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımız 
görüşleri ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Prof.Dr. Hüsnü Yusuf GÖKALP 
Bakan 

- 2 1 3 -



T.B.M.M. B : 77 3 . 4 . 2001 O : 1 

YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önorgo Sahibi : Mehmet ELKATMIŞ 
Nevşehir Milletvekili 

Esas No : 7/3715-9187 

Soru 1) Kapatılan "Bağ ve Bahçe Kültürleri Üretme İstasyonu" nun arazisini 
ne şekilde değerlendirmeyi düşünüyorsunuz? 

Cevap 1) Bağ ve Bahçe Kültürleri Üretme İstasyonu kapatılmamıştır. 
Bakanlığımızca yapılan hizmetlerin daha etkili bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 
Tarım İl Müdürlüğü'müze bağlanmış olup çalışmalarına bu şekilde devam etmektedir. 

Üretme İstasyonlarının hızla değişen tarımsal teknolojik yönden daha modern-
bir yapıya kavuşturulması, verimliliklerinin artırılması, atıl kapasitelerinin üretime 
dönüştürülmesi yönünden Bakanlığımızca yeni alternatiflerin aranmasını zorunlu hale 
getirmiştir. Bu kapsamda Bakanlığımıza bağlı olarak faaliyet gösteren Üretme 
İstasyonu Müdürlüklerinin Bakanlığımız teknik ve destek kontrolünde özel ve tüzel 
kişilere projeli tarıma açılması düşünülmektedir. 

Soru 2) Nevşehir'de bağcılık ve tarım önemli bir yer tutmaktadır. Bağcılığın ve 
diğer tarım ürünlerinin geliştirilmesi için ne düşünmektesiniz? Bu konuda bir çalışma 
yapılmış mıdır? 

Cevap 2) Nevşehir'de bağcılığın geliştirilmesi için Yüksek Sistem Bağcılığın 
yaygınlaştırılmasına çalışılmaktadır. Ayrıca bölgenin ihtiyacı olan yerli köklü asma 
fidanı üretimine ağırlık verilmektedir. 

Araştırma enstitülerince tescil edilen yeni hububat çeşitlerinden Nevşehir İli 
için uygun olanlarının adaptasyon ve demonstrasyon çalışmaları devam edecektir. 

Yem bitkileri ekiliş sahalarının artırılmasına yönelik çalışmalar devam 
etmektedir. 

Meyvecilikle ilgili olarak Nevşehir lli'ne uygun olan yeni tür ve çeşitlerden örnek 
meyve bahçesi tesisleri yapılacaktır. 

i , 9 , j Vtyfubdar Milletvekili Sebgetullah Seydaoglu'nun, yüksek ööreninf 
kuramlarında okutulan Evrim Teorisine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin 
Bostancıoglu'nun cevabı (7/3729) «<«"u» avicun 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

AşaSıdakl sorularımın Sayın MI 11 I Eği t im Bakanı Metin BOSTANCIOSLU 

taraf ından y a z ı l ı olarak cevaplandırı lmasını arz ederim.21.02.2001 

Sebge<uJ>ah SEYDAOÖLU 

Diyarbakır MI I l e t v e k l I I 

Ülkemizin ve Currhurlyet İmi z ln garant is i olan gençler imiz, Ata türk İ l k e 

ve Ink ı l ap la r ına gönülden b a Q I ı , Dev le t imiz in bölünmez bütünlüğünü k a r a r l ı l ı k l a 

savunan, m i l l i , manevi ve ahlaki d e l e r l e r i m i z i baştacı eden b i r e y l e r olarak 

y e t i ş t i r i l m e l i d i r l e r . Bu husus, Yüksek öğret im Kanunu ve Kredi ve Y u r t l a r 

Kururru Kanunu I I e hüküm a 111 na a l ı nmı st ı r . 
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Ünivers i te ler imizde halen 19.yüzyılda Darwln taraf ından ortaya a t ı l a n 

ve ö z e l l i k l e 20. y ü z y ı l ı n sonlarına doğru b i l i m taraf ından geçers i z i ig t aç ıkça 

İspatlanan evrim teor is i mutlak b i r b i l imsel gerçekmiş g ib i okutulmaktadır . 

Buna k a r ş ı l ı k evrimi çürüten b i l imsel d e l i l l e r h iç öğret I Imemektedlr. Bu s u r e t l e 

o b j e k t i f olması gereken eğit İm sistemi , b i l i m i n gerek ler in i yer ine getirmemekte, 

markslzm, konrünlzm, faşizm g ib i karan l ık İ d e o l o j i l e r i n -adeta propagandasını 

yapar ha le gelmektedir . 

Bu çerçevede; 2547 s a y ı l ı yasanın 6.maddesinde " M i l l i E ğ i t i m Gençl ik 

ve Spor Bakanı gerek i l gördüğü h a l l e r d e , Kurula k a t ı l ı r ' Ve", başkanl ık eder" 

denerek Yüksek öğret İm Kurulu'nun hükümetle İ l i ş k i l e r i n i n " M i l l i E ğ i t i m Bakanı 

Karafından yürütüldüğünün" b i l d i r i l m e s i ve ayr ıca 351 noMu Yüksek ÖSren | m -

Kredi ve Yurt lar Kurunu kanununun I . maddesi i I e "kurunun MI 111 ESI t im Bakan I ı S ı * 

na bagi ı olduğunun" b e l i r t i l m i ş olması nedeniy le , 

1 - Bakan l ığ ın ız , ülkemizin hemen her Üniversi tesinde b i l imse l açıdan 

h i ç b i r g e ç e r l i l i ğ i olmayan evrim t e o r i s i n i n sanki İspatlanmış b i r gerçekmiş 

g ib i gençlerimize empoze edl I mest n I engellemek i ç i n ne g ib i t e d b i r l e r a l m ı ş t ı r ? 

L ise y ı l l a r ı boyunca Devlet Okul lar ında Oarvvln'in Evrimci T e o r i l e r i n i öğrenen 

gençler in ün ivers i te egittml esnasında aynı t e o r i l e r z ih in le rde olgun I a ş t ı r ı c ı 

yönde ders le r görmeler i , b l I İmle ve eğ i t im in b i l i m s e l l i ğ i İ l k e s i y l e bağdaşmakta 

mıdır? 

2 - Darvvln'ln Evrim Teor is i yüksek öğret im kurumlarında okutulmaya devam 

edecek i s e , bu t e o r i y i çürUtrrüş olan modern b i l ime a l t d e l i l ve gerçek lere 

de yer ver i lmesi düşünülmekte midir? İçinde bu I undugunruz 2 1 . yüzy ı lda yükseköğre

nim kurumları g ib i aydın ve i l e r i c i b i r e y l e r ye t iş t i rmes i gereken kurumlarda 

I 9 . y ü z y ı l ı n köhne i d d i a l a r ı n ı b l I İmselleşml ş g ib i öğretmek g e r i c i I I k deg i I 

midir? 

3 - Gerek Yur t -Kur 'a bagi ı y u r t l a r d a gerekse ün ive rs i t e le rde Darvvtnlzme 

karşı b i l imsel platformda f i k i r l e r i n i ortaya koyan gönüllü kuru luş lar İ l e 

İ ş b i r l i ğ i yap ı larak senpozyum, konferans ya da ücre ts i z k i t ap dağı t ımı g i b i 

f a a l i y e t l e r i n gerçek leşt i r i lmes i dUşUnülrrakte midir? 

T.C. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.08.0.APK.0.03.05.00-03/ &SO t./^ /2001 
KONU : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M Başkanlığının 28.02.2001 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-9316-7/3729-
9207/21995 sayılı yazısı. 
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Diyarbakır Milletvekili Sayın Sebgetullah SEYDAOĞLU'nun, "Yüksek öğrenim 
kurumlarında okutulan Evrim Teorisine ilişkin" yazılı sora önergesi incelenmiştir. 

1-2. Özellikle bilimsel yönden özerk olan üniversitelerimizde eğitim ve öğretim, 
Anayasanın 130'uncu maddesi ve 2547 sayılı Kanunun 14 ve 44'üncü maddelerinde yer alan 
hükümler çerçevesinde, başta üniversite senato ve yönetim kurumları olmak üzere 
yükseköğretim kurumlarının akademik kurul ve organlarımn kararlanna uygun olarak 
yapılmaktadır. 

Bu nedenle üniversitelerimizin bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip 
yükseköğretim kurumlan olduğu dikkate alındığında Yükseköğretim Kurulunun 
yükseköğretim kurumlarına eğitim ve öğretim konusunda müdahalesi söz konusu değildir. 

Üniversitelerimizde ülkemizin ve Cumhıdyetimizin garantisi olan gençlerimiz; 
Atatürk îlke ve İnkılaplanna gönülden bağlı, Devletimizin bölünmez bütünlüğünü kararlılıkla 
savunan, milli, manevi ve ahlaki değerlerimizi koruyan birer birey olarak yetiştirilmektedir. 

3. 351 sayılı Kanununun 2 nci maddesinde "Kurumun amacı; yüksek öğrenim gören 
öğrencilere bu kanun gereğince kredi vermek, yurtlar yaptırmak ve yurt işletmesini sağlamak 
suretiyle Türk gençlerinin yükseköğrenimlerini, sosyal ve kültürel gelişmelerini 
kolaylaştırmaktır." hükmü yer almaktadır. 

Aynı kanunun "Sosyal ve kültürel eğitim" başlıklı 25 inci maddesi ile "Ümversitelerce 
bu yurtlarda ders dışı saatlerde ve tatillerde öğrencilerin sosyal ve kültürel eğitim ve 
ihtiyaçlannı sağlayacak her türlü tedbirler alınır." hükmü getirilmiştir. 

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğün*" n, Yurt İdare ve 
İşletme Yönetmeliğinin 18 inci maddesinde sosyal, kültür ve sportif faaliyetlerin yüksek 
öğrenim kurumlan ile koordineli olarak yürütüleceği, 19 ncu maddesinde ise bu faaliyetlerin 
Genel Müdürlükçe çıkarılacak bir talimatla düzenleneceği hüküm altına alınmıştır. 

26.01.1990 tarihli Sosyal, Kültürel ve Sportif Faaliyetler Uygulama Yönergesinin 16 
ncı maddesi ile; önemli gün ve haftalann anlamına uygun olarak ve gerektiğinde yüksek 
öğrenim kurumlan ile işbirliği yapılmak suretiyle, Atatürkçülük, ilim, sanat ve benzeri 
konularda konferans, panel, açık oturum ve benzeri faaliyetlerin düzenlenebileceği 
talimatlanmıştır. 

Yurtlarda, bu talimat çerçevesinde faaliyetler düzenlenmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. -

Metin BOSTANCIOĞLU 

Millî Eğitim Bakanı 
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. 10.- İstanbul Milletvekili Bozkurt Yaşar öztürk'ün, öğretmenlerin yemin metninde 
yapılan değişikliğe ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoölu'nun cevabı 
(7/3730) 

TÜRKİYE BÜYÜK MtLlİTMECLISI BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakam Sayın Metin BOSTANCIOĞLU 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını talep ediyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 

I 
BozkufTYaşar ÖZTÜRK 
istanbul Milletvekili 
Milli Eğitim,Kültür, Gençlik Spor 
Komisyonu Üyesi 

1. Bakanlığınıza bağlı Talim ve Terbiye Kurulu, yeni göreve başlayan 
öğretmenlerimizin yemin metnindeki 'Türk Milliyetçiliği" ifadesini "Atatürk 
Milliyetçiliği" olarak değiştirmiş midir? 

2. Atatürk Milliyetçiliği Türk Milliyetçiliğinin içinde değil midir? Bu 
değişikliğe neden gerek duyulmuştur. 

3. Yemin metninin eskiden olduğu gibi okunması hususunu düşünüyor 
musunuz? 

T.C. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.08.0.APK.0.03.05.00-03/£tf| 2/^/2001 
KONU : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M Başkanlığının 28.02.2001 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-9316-7/3730-
9208/21998 sayılı yazısı. 

istanbul Milletvekili Saym Bozkurt Yaşar ÖZTÜRK'iin, "öğretmenlerin yemin 
metninde yapılan değişikliğe ilişkin" yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
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1-2. Anayasamızın Başlangıç bölümünde, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 
2„ 10. ve 11. maddeleri ile 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanunun 2. maddesinde "Atatürk Milliyetçiliği" ifadesi yer almaktadır. 

Öğretmen Andı, anılan mevzuat hükümlerine uyumu sağlamak için "Atatürk 
Milliyetçiliği" ifadesine de yer verilerek, daha duru bir Türkçe ile okunması amacıyla yeniden 
düzenlenmiş ve Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiştir. 

3. Yeniden düzenlenen Öğretmen Andı, yukarıda belirtilen nedenlerle öncekinden 
daha uygun bulunmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. , . 

Metin BOSTANCIOĞLU 

Millî Eğitim Bakanı 

kon™ J l 1 ' , ' , ^ "T*"* 1 ? R a m a z a n T °P r a k ' , n - •«"* " teknik eğitimi özendirme 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Milli Eğitim Bakanı Sayın Metin BOSTANCIOĞLU 
tarafından yazalı olarak cevaplandırılmasını delaletlerinizle arz ederim. 22.02.2001 

Â.jLf&+* • 

SORULAR: 

1- Mesleki ve teknik eğitimi özendirme konusunda herhangi bir çalışma var 
mıdır? 

2- Var ise ne tur hizmetler yapılmıştır? 
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T.C. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI :B.O8.O.APK.O.03.O5.00-03/fi£| t/C{ /2001 
KONU : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGt: T.B.M.M Başkanlığının 02.03..2001 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3748-
9252/22093 sayılı yazısı. 

Aksaray Milletvekili Sayın Ramazan TOPRAK'ın, "Mesleki ve teknik eğitimi 
özendirme konusunda çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin" yazılı soru önergesi 
incelenmiştir. 

Ülkemizde iş hayatındaki gelişmeler ve kişilerin eğitim ihtiyaçlarındaki değişim hızla 
sürerken işgücü gereksinimi ve nitelikleri de sürekli değişmektedir. Günümüzde, 
uygulanmakta olan piyasa ekonomisinin ihtiyaç duyduğu rekabetçi, pazar taleplerini 
karşılayacak nitelikli ve uyumlu, düşünme, algılama ve problem çözme yeteneği gelişmiş, 
teknoloji üretimine yakın, beceri düzeyi yüksek insan kaynağının yetiştirilmesi amacıyla VII. 
Kalkınma Planı ve 16. Milli Eğitim Şura Kararlarında mesleki ve teknik eğitimi özendirici 
kararlar yer almış ve çalışmalar başlatılmıştır. 

Bu çalışmalardan başlıcaları özetlenecek olursa; 
Mesleki ve teknik eğitim uygulamalarında okul-işletme işbirliğine önem verilmesi, 
Eğitim programlarının geliştirilmesinde bireyin ve iş hayatının gereksinimleri ile 

uluslar arası standartların dikkate alınması, çahşmalann ilgili kesimlerin katılımlanyla 
yapılması, 

Meslek standartlanmn tespit edilerek, bu standartlara uygun sınav ve sertifikasyon 
sisteminin kurulması ve meslek standartlan kurumunun oluşturulması, 

Öğretim programlarının modüler sisteme uygun hale getirilerek, örgün ve yaygın 
eğitim alan ve aynı mesleki becerilere sahip olan kişilere eşdeğer meslek sertifikası verilerek 
denkliklerinin sağlanması, 

örgün yaygın ve çıraklık eğitim programlan arasında yatay ve dikey geçişlere olanak 
veren esnek bir yapının oluşturulması, 

Mesleki ve teknik orta öğretim kurumu mezunlanmn meslek yüksek okullarına 
sınavsız girişlerinin sağlanması ve bu okullardan mezun olanlann da alanlanndaki lisans 
programlanna dikey geçişlerine olanak hazırlanması, 

Orta ve yüksek öğretimde örgün ve yaygın mesleki-teknik eğitime ağırlık ve önceliğin 
verilmesi, 

Mesleki ve teknik eğitimin geliştirilip yaygınlaştırmasında ulusal ve uluslar arası 
projelerle desteklenmesinin sağlanması, 

İlköğretimin bütün sınıflarında meslek alanlannı tanıtıcı etkinliklere yer verilmesi, 
Seçmeli derslerin, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini geliştirici, ana meslek alanlarım ve 

eğitim olanaklannı, mesleki teknik öğretim programlarım tanıtıcı, özendirici bjr biçimde 
düzenlenmesi, 
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İlköğretimin bütün sınıflarında yaz dönemlerinde öğrencilerin kültür, beceri 
kazanmalarına ve yönelmelerine dönük kursların açılması, 

3308 Sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu'nda gerekli değişikliklerin yapılması, 
Gelir temin etme ve harcama konusunda esnek bir yapı oluşturmak amacıyla, döner 

sermaye ile ilgili mevzuatta düzenlemelerin yapılması, 
Özel sektörün mesleki ve teknik eğitim okullarını açmasının özendirilmesi, 
Mesleki ve teknik eğitimin özendirilmesi için yatılılık, pansiyon, giyim, gıda, eğitim 

araçları, ulaşım olanağı, burs vb. sosyal yardımların sağlanmasıdır. 
Diğer taraftan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak 

Alınacaklar Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliğinde değişiklik yapılarak; "Sınava 
gireceklerin; en az ortaöğretim kurumlannın bir meslek alanından mezun olmak veya en az 
ilköğretim (orta okul) mezunu olmak kaydıyla meslek alanında işin niteliğine uygun kalfalık 
ve/veya ustalık belgesine ya da meslek standartlanna uygun olarak alınmış sertifika veya 
sürücü belgesine sahip bulunmak." hükmü getirilmiştir. 

Türkiye'nin kısa zamanda AB'ye girme ve 2023 yılında Avrupa birliğinin önde gelen 
ülkelerinden biri olma hedefine yönelik olarak yapılan anlaşmalarda da mesleki ve teknik 
eğitimi özendirici nitelikler vardır. 

Bunlardan bazıları: 
Dünyadaki gelişmeler doğrultusunda; Avrupa Birliği'nin Kuruluşu ile ilgili Roma 

antlaşması (1957) ve Maastrich Antlaşmasında (1992) Birliğin eğitim konularındaki 
önceliklerine yer verilmiş ve mesleki eğitim alanındaki projeleri içeren Leonardo da Vinci 
programlarının birinci aşaması 1995-1999 yıllan arasında tamamlanmış olup 2000-2006 
yıllarını kapsayan ikinci dönem uygulamalarına başlanmıştır. 

Finansmanı, Avrupa Birliği Akdeniz Programı (MEDA) çerçevesinde sağlanacak hibe 
ile karşılanacak olan "Türkiye'de Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi" 
projesi finansman anlaşması, 19 Ocak 2000 tarihinde Avrupa Birliğince imzalanmıştır. 

Finansmanı, Avrupa Birliği Akdeniz Programı (MEDA) çerçevesinde sağlanacak hibe 
ile karşılanması planlanan "Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumlarının Modernizasyonu" projesi, 
Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilmiş, finansman anlaşması. 25 Temmuz 1997 
tarihinde Avrupa Birliği, Milli Eğitim Bakanlığı ve Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 
tarafından imzalanmıştır. 

Aynca; 
a) Çıraklık eğitimi uygulama kapsamına istihdam imkanı olan yeni meslek dalİarı ilave 

edilmektedir. Son olarak 23.07.2000 tarih ve 24118 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 
Bakanlığımız karan ile çıraklık eğitimi uygulaması yapılan 89 meslek dalına ilave olarak 20 
yeni meslek dalı daha tüm illerde çıraklık eğitimi uygulama kapsamına alınmıştır. 

b) Halen 343 çıraklık eğitim merkezinde 218.000 çırak, kalfa ve ustaya eğitim 
verilmektedir. 
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Bu eğitimi teşvik amacıyla, çıraklık eğitimine devam edenlere öğrencilere tanınan 
bütün haklar verilmekte, aynca iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primleri de Devlet 
tarafından ödenmektedir. 

d) Düzenlenen mesleki teknik amaçlı kurslan basan ile tamamlayanlara iş bulma, iş 
kurma ve bir işte çalışabilme yönünde destekleyici rehberlik çalışmaları yapılmaktadır. 

e) Çeşitli kurum kuruluşlarla ortak düzenlenen yanşma, seminer, sempozyum, fuar, 
sergi vb. etkinliklerle vatandaşlanmızm faaliyetlere katılımı özendirilmekte, özel kurum ve 
kuruluşlann bu tür faaliyetlere desteği teşvik edilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

MetinBOSTANCIOĞLU 
Millî Eğitim Bakanı 

12.- Bursa Milletvekili Hayati Korkmaz'in, ithalatçı firmaların serbest bölgelerde' 
şube açtıkları iddiasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Tunca Toskay'ın cevabı (7/3751) 

TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLIS! BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yazılı soruların Devlet Bakanı Sayın Tunca T O S K A Y tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını iç tüzüğün 94. Maddesi gereğince arz ederim. 

Hayati K O R K M A Z 
Bursa Milletvekili 

ithalatçı firmaların Serbest Bölgelerde birer şube açarak ithalatlarını bu şube 
aracılığı ile gerçekleştirdikleri yönünde iddialar yaygınlaşmaktadır. 

İthalatçı normal şartlarda Fiktif Antrepo üzerinden ithalat yapması halinde malın 
gümrüklendirilmesinde ödenen bedelin derhal transferi ya da vadeli olması 
halinde %6'l ık KKDF'na tabi olması söz konusudur. 

Ancak ithalatçı ithalatı Serbest Bölgedeki şubesi üzerinden ve Serbest Bölge 
dışındaki fiktif antrepoda malı tutmasına rağmen mal gümrüklendikten sonra 
mal bedelinin ihracatçıya hiçbir maliyeti olmaksızın vade sonuna kadar 
bekleterek mal bedelinden ayrıca ek bir finansman geliri elde etmektedir. Yine 
vadeli olan bu ithalat Serbest Bölgeden yapıldığı için %6' l ık K K D F ' d a n muaf 
tutulmaktadır. 

ithalatçı şirket vergi muafiyetleri nedeniyle işletme karının önemli bir kısmını 
şube üzerinde tutarak ek bir vergi avantajı da sağlamaktadır. 

Bu uygulama ithalatı teşvik ettiği gibi yerli üreticiler ve ithalatını normal 
yollardan yapanların aleyhine bir sonuç doğurmaktadır. 

Bu tür uygulamaların önüne geçmek için ne gibi önlemler alınıyor veya alınması 
düşünülüyor? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI 
Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü 

SAYI : B.02.1.DTM.0.06.01.00/M-16 *J$X% 
KONU: Yazılı Soru Önergesi 

26.03.01 1 8 7 0 0 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 

GENEL SEKRETERLİĞİNE 

İLGİ: AN.KAR.MD-A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/3751-9274/22122 sayı ve 02.03.2001 
tarihli yazılan. 

İlgi'de kayıtlı yazılan eki Bursa Milletvekili Sn. Hayati KORKMAZ'ın 
23.02.2001 tarihli yazılı sora önergesinde, Türkiye'deki ithalatçılann serbest bölgedeki 
şubeleri vasıtasıyla vadeli olarak serbest bölgelere veya fiktif antrepolara getirdikleri 
mallan daha sonra serbest bölge üzerinden peşin ödeme şekline göre Türkiye'ye getirerek 
KKDF kesintisinden muafiyet sağladıklan belirtilmekte ve bu uygulamanın önüne 
geçilmesi için ne gibi önlemler alınacağı hakkında bilgi istenilmektedir. 

Malumlan olduğu üzere, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu'nun 6 ncı 
maddesinde serbest bölgelerin gümrük hattı dışında sayıldığı, 8 inci maddesinde ise, 
serbest bölge ile Türkiye'nin diğer yerleri arasında yapılacak ticaretin dış ticaret rejimine 
tabi olduğu hükümleri yer almaktadır. Aynca, aynı Kanunun serbest bölgelerle hangi 
hederlere vanlmak istenildiğini açıklayan "Amaç ve Kapsam" başlıklı 1 nci maddesinde, 
ekonominin girdi ihtiyacının ucuz ve düzenli bir şekilde temin edilmesi serbest bölge 
amaçlan arasında sayılmaktadır. 

Bu durumda, serbest bölgelerden yapılan ithalatın üçüncü bir ülkeden veya 
herhangi bir gümrük kapısından yapılan ithalattan farkı olmadığından, serbest bölgeden 
ithal edilen malların ithalatçı tarafından peşin bedelle ithal edildiğinin tevsiki halinde 
yapılacak bir işlem bulunmamaktadır. Serbest Bölgeler Mevzuatıyla DFÎF kesintilerine 
ilişkin herhangi bir muafiyet tanınması sözkonusu olmamakla birlikte, esasen, anılan 
uygulamanın yukanda belirtilen serbest bölge amaçlanna aykın olmadığı 
düşünülmektedir. 

Diğer taraftan, antrepolara getirilen mallann ithalat aşamasında serbest bölgelere 
getirilerek serbest bölge avantajlarından yararlandınlmasının önüne geçilmesi yolunda 
çalışmalar yapılmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 
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13.- Van Milletvekili Hüseyin jfcelik'in, YÖK tarafindan denklik belgesi verilen 
yabancı üniversitelere ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu'nun cevabı 

T.B.M.M. BAŞKANLIĞINA, 

Aşağıdaki sorumun Milli Eğitim Bakanı Sayın Metin Bostancıoğlu 
tarafindan yazılı olarak cevaplandırılması hususunda aracılığınızı saygılanmla 
arzederim.27.02.2001 

Doç.Dr.Hüseyin ÇELİK 
Van Milletvekili 

Soru: Bilindiği üzere çeşitli ülkelerde üniversitelerin muhtelif 
programlarından mezun olan birçok vatandaşımız denklik problemi ile 
karşılaşmaktadır. Hangi ülkelerdeki hangi üniversitelerin hangi programlan 
Yüksek öğrenim Kurumunca denk kabul edilmektedir? 

T.C. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.08.0.APK.0.03.05.00-03/S<Ttf i /^/2001 
KONU : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ÎLGÎ: T.B.M.M Başkanlığının 02.03.2001 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-9365-7/3755-
9286/22170 sayılı yazısı. 

Van Milletvekili Sayın Hüseyin ÇELÎK'in, "YÖK tarafindan denklik belgesi verilen 
yabancı üniversitelere ilişkin" yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Çeşitli ülkelerde mevcut uluslararası eğitim makamlarınca resmen tanınan 
yükseköğretim kurumlarının sayısı oldukça fazladır. Bu nedenle soru önergesinde belirtilen ve 
Yükseköğretim Kurulunca denkliği tanınan üniversitelerin isimlerinin bildirilmesine imkan 
bulunmamaktadır. 
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Ancak, Yükseköğretim Kuruluna, yükseköğretim kurumunun adı ve ülkesi belirtilerek 
yapılan denklik başvurulan mevcut uluslararası kataloglar taranmak suretiyle 
değerlendirilmektedir. 

Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlanndan, Temel Fen Bilimleri, Tarih, Coğrafya, 
Edebiyat, Güzel Sanatlar, Kültür, Sosyoloji, Klasik Arkeoloji, Beden Eğitimi ve benzeri 
alanlarda alınacak diplomalann denkliğine; ne tür bir eğitim sonunda alındığı dikkate 
alınarak, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 2880 sayılı Kanun ile değişik 7/p maddesi 
ile 14/07/1996 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları 
Denklik Yönetmeliği hükümleri uyannca (bir önceki diploma, denkliği istenen diploma, 
öğrenim süresi içinde alınmış ders, not ve ders saatlerini/kredilerini gösterir not çizelgesi 
(transkrip) ve pasaport asıllannın incelenmesinden sonra) ilgili mevzuata uygunluğu 
saptandığı takdirde karar verilmekte; Mühendislik, Tıp, Eczacılık, Diş Hekimliği, Hukuk ve 
benzeri meslek alanlanndaki diplomaların denkliği ise, adayın aldığı dersler ve bunlann 
içerikleri dikkate alınarak reddedilmekte, kabul edilmekte veya önlisans/lisans derecelerine 
eşitliği yapıl acak seviye tespit sınavı sonucuna göre karara bağlanmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

MeîuÎBOSTANCIOĞLU 
Millî Eğitim Bakanı 

14.- Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nm, Erzincan-Kemaliye Meslek Yüksek 
Okulu öğrencilerinin yurt sorununa ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin 
Bostancıoğlu'nun cevabı (7/3758) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Metin Bostancıoğlu 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletinizi saygı ile arz ederim. 
23.2.2001 

Tevhit KARAKAYA 
Erzincan Milletvekili 

Erzincan ili Kemaliye ilçesinde Fırat Üniversitesine bağlı Meslek Yüksek 
Okulu'nda 250-300 öğrenci öğrenim görmektedirJ-Buna rağmen ilçede bir yurt binası 
yoktur. 

1- Bakanlığınıza bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından bu öğrenciler 
için bir yurt yapmayı düşünüyor musunuz? 

2- Yurt yapılması planlanıyorsa, ne zaman hizmete sokmayı planlıyorsunuz? 
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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/tfS,,S" 2./4İ/2001 
KONU : Soru önergesi T 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ÎLGİ: T.B.M.M Başkanlığmın 02.03.2001 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-9365-7/3758-
9289/22177 sayılı yazısı. 

Erzincan Milletvekili Sayın Tevhit KARAKAYA'nın, "Erzincan-Kemaliye Meslek 
Y.O. öğrencilerinin yurt sorununa ilişkin" yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Erzincan ili Kemaliye ilçesinde; yüksek öğrenim gören toplam 252 öğrenci ve bu 
öğrenciler için Üniversite tarafından işletilen 200 öğrenci kapasiteli yurt bulunmaktadır. 

Kredi ve Yurtlar Kurumunca, yurt yapımında il merkezlerine öncelik verilmekte ve 
işletme maliyetinin yüksek olması nedeniyle 250 öğrenci kapasitesinin altında yurt binası 
işletilmesi uygun bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Metin BOSTANCIOĞLU 
Milli Eğitim Bakanı 

15.- Manisa Milletvekili Rıza Akçalı'nın, 19-21 Şubat arasında T.CMerkez 
Bankasınca satılan dövize ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakam Kemal Derviş'in 
cevabı (7/3776) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Saym Bülent ECEVİT tarafından yazdı olarak 

cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

1.19-20-21 Şubat tarihleri itibarıyla T.C Merkez Bankasından ne kadar döviz satın 
alınmıştırTSatm alman bu dövizler kimler tarafından satın alınmıştır? 
2. Dalgalı serbest kura geçilecek idi ise, krizin başlangıcı 19 Şubat 2001 tarihinden itibaren 
döviz satışları niçin devam ettirildi? 

- 2 2 5 -



T.B.M.M. B : 77 3 . 4 . 2001 O : 1 

T.C. 

DEVLET BAKANLIĞI 

SAYI: B.02.0.019/^V^û jifi./.0l./2OO1 

KONU: 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın 21.03.2001 tarihli ve KAN.KAR. 
MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3776-9337/22273 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 23.03.2001 tarihli ve B.02.0.KKG.0.12/106-440-2/1445 sayılı 
yazısı. 

Manisa Milletvekili Rıza Akçalı'nın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ve Sayın 
Başbakanımızca da kendileri adına koordinatörlüğümde cevaplandırılması tensip 
olunan 7/3776-9337 sayılı yazılı soru önergesi konusunda Bakanlığım ilgili kuruluşu 
T.C. Merkez Bankası Başkanlığı'nca hazırlanan notun sureti ilişikte gönderilmiştir. 

Bilgilerine arz ederim. 

DrUtemal DERVİŞ 
Devlet Bakanı 
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MANİSA MİLLETVEKİLİ SAYIN RIZA AKÇALİ 
TARAFINDAN BAŞBAKAN SAYIN BÜLENT ECEVİT'E TEVCİH EDİLEN SORU 

ÖNERGESt HAKKINDA NOT 

Bilindiği üzere, geçen yılın Kasım ayı içinde bir bankacılık krizi yaşanmış ve bu 
krizi takiben bankacılık sistemi ve yabancı yatırımcılar hızla dövize yönelmişlerdir. 

Kasım ayında yaşanılan sözkonusu krizi takiben Hükümet'in aldığı tedbirler, 
I.M.F. tarafından sağlanan ek rezerv kolaylığı Bankamızın Net İç Varlıkları kontrol altına 
alma çabaları ile birlikte göreli bir istikrar sağlanmıştır. 

Ancak, bir taraftan, bütün bu tedbirlere rağmen güven unsurunun tam olarak 
oluşamaması; diğer taraftan 19 Şubat 2001 günü yaşanan siyasi gelişmeler piyasa 
katılımcılarının programa olan güvenlerim daha da sarsmış ve o gün ertesi gün valörü ile 
USD 7.6 milyar satılmıştır. 

Programa güvenin tamamen kaybolması sonucunda ortaya çıkan yeni durumda, 
Bankamızın kur taahhüdünü sürdürmesi imkanı kalmamış, kurların dalgalanmaya 
bırakılması gündeme gelmiştir. Ancak, dalgalanma kararı verilene kadar mevcut para 
programı uygulanmaya devam edilmiş ve kur taahhüdünün sürdürülmesi için sadece Türk 
Lirası getirene döviz verilmiştir. Bu çerçevede, 20 Şubat 2001 valörüyle satılan yukarıda 
belirtilen tutarın USD 6.1 milyarı geri alınmış ve sonuçta sadece USD 1,5 milyar Türk 
Lirası karşılığını Bankamızda hazır bulundurabilen bankalara program çerçevesindeki kur 
taahhüdümüzün gereği olarak satılmıştır. 

Uygulanmakta olan para programının bir gereği olarak Türk Lirası likiditesi 
kısılması kısa dönem faiz oranlarım çok yüksek seviyelere çıkartmış, buna rağmen dövize 
olan talep devam etmiş ve 21 Şubat 2001 tarihinde yine Türk Lirası karşılığını hazır 
bulundurabilenlere USD 3.5 milyar satılmıştır. Sonuçta, gösterilen tüm çabalara rağmen 
para programının mevcut şekliyle sürdürülebilmesi için gerekli olan güvenin tesis > 
edilemediği ve dolayısıyla Türk Lirası ve döviz piyasalarında oluşan dengelerin 
sürdürülmesinin 21 Şubat 2001 akşamı itibarıyla mümkün olmadığı görülmüştür. 

Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, döviz kurlarının serbest 
dalgalanmaya bırakılması karan 21 Şubat'ı 22 Şubat'a bağlayan gece, piyasaların kapalı 
bulunduğu zaman dilimi içinde alınmıştır. 19 Şubat ile 21 Şubat tarihleri arasında döviz 
ve TL piyasası işlemleri uygulanmakta olan program çerçevesinde yürütülmüştür. 

Öte yandan, 19-21 Şubat 2001 tarihleri arasında program çerçevesinde TL 
karşılığı satılan toplam döviz tutarı 5 milyar USD olup, bu tutar için 84 banka, özel finans 
kurumu ve yetkili müessese ile işlem yapılmıştır. 
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16.- Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, Sultanbeyli'de SSK hastanesi kurulup ., 
kurulmayacağına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan'ın 
cevabı (7/3778) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam tararından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 2^.02.2001 

XT5adirBOZKURT 
f S jnop AÇilletvetyil̂  

İstanbul ilindeki Sinop İli Derneğinin Sultanbeyli Şubesinde yapmış 
olduğum ziyarette taranma yöneltilen; özel Fatih Hastanesinin Sosyal Sigortalar 
Kurumu tarafından satın alınıp alınmayacağı, yani Sultanbeyli ilçesine SSK 
Hastanesinin kurulup kurulmayacağı yönünde sorular yöneltilmiş olup; 

-Bakanlığınızın böyle bir girişimi var mıdır? 
T.C. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI :B.13.APK.0.11.00.00/3tQ- S'VL. * n M A R T ?nnı 
KONU '.Yazılı Soru Önergesi 3 0 W A R T Zm 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 21.03.2001 tarih ve 22290 sayılı yazınız. 

İlgi yazıda yer alan Sinop Milletvekili Kadir BOZKURT'a ait 7/3778-9342 Esas 
No'lu yazılı soru önergesi Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığınca incelenmiştir. 

Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığınca verilen sağlık hizmetlerinin verimli ve 
aksatılmadan yürütülmesi bakımından, yerleşim yerlerinde sağlık tesisi açılmasında 
bazı kriterler gözönüne alınarak çalışma yapılmaktadır. Bu kriterlerden en önemlisi 
sağlık tesisi açılması istenilen yerleşim yerindeki veya bölgedeki mevcut aktif sigortalı 
sayısıdır. 

İstatistiksel bilgilere göre 1999 yıl sonu itibariyle Sultanbeyli İlçesinin aktif 
sigortalı sayısı 5884, Başkanlık sağlık yardımlarından yararlandırılan toplam nüfus ise 
30413 dür. 
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Buna göre ilçede Başkanlıkça hastane açılmasını gerektirecek sayıda sigortalı 
bulunmadığından, hastane binası satmalmması veya hastane inşa edilmesi 
konusunda herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. 

Anılan ilçede Başkanlıkça kiralanan binada dispanser düzeyinde hizmet 
verilmektedir. İlçedeki sağlık hizmetinin Başkanlık malı binada verilmesinin sağlanması 
bakımından, Başkanlık 2001 Yılı Yatırım Programının Devam Eden Projeler Toplamı 
Bölümünün 2001'den Sonraya Kalan Projeler arasında 200100530 Kod numarası ile 
"Sultanbeyli-Sarıgazi'de Dispanser İnşaatı (Büyük Tip)" yer almaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Yaşar Okuyan 

Bakan 

17.- Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle'nin, son ekonomik krizde 
T.C.Merkez Bankasından çekilin dövizlere ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı 
Kemal Derviş'in cevabı (7/3806) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞFNA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Bülent ECEVİT 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 14/03/2001 

Saygılarımla, 

Sebahattin KARAKELLE 
Erzincan Milletvekili 

1-Ülke ekonomisine 21 Şubat krizi olarak damgasını vuran ve 
dalgalı kura geçilmeden bir gün (1) önce Merkez Bankasından kaç 
milyar ABD Dolan çekilmiştir? 

2-Aynı gün (21 Şubat 2001) Merkez'bankasından büyük 
miktarlarda ABD Doları, hangi Bankalara, Holdinglere,Şirketlere 
veya kişilere verilmiştir? 
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T.C. 

DEVLET BAKANLIĞI 

SAYI: B.02.0.019/^ W 3fî.AÖİ./2001 

KONU: 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığımın 21.03.2001 tarihli ve KAN.KAR. 
MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3806-9413/22448 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 23.03.2001 tarihli ve B.02.0.KKG.0.12/106-438/1443 sayılı 
yazısı. 

Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle'nin Sayın Başbakanımıza tevcih 
ettiği ve Sayın Başbakanımızca da kendileri adına koordinatörlüğümde 
cevaplandırılması tensip olunan 7/3806-9413 sayılı yazılı soru önergesi konusunda 
Bakanlığım ilgili kuruluşu T.C. Merkez Bankası Başkanlığı'nca hazırlanan notun 
sureti ilişikte gönderilmiştir. 

Bilgilerine arz ederim. 

Dr. Kemal DERVİŞ 
Devlet Bakanı 
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ERZİNCAN MİLLETVEKİLİ SAYIN SEBAHATTİN KARAKELLE 
TARAFINDAN BAŞBAKAN SAYIN BÜLENT ECEVİT'E TEVCİH EDİLEN SORU 

ÖNERGESİ HAKKINDA NOT 

Bilindiği üzere, geçen yılın Kasım ayı içinde bir bankacılık krizi yaşanmış ve bu 
krizi takiben bankacılık sistemi ve yabancı yatırımcılar hızla dövize yönelmişlerdir. 

Kasım ayında yaşanılan sözkonusu krizi takiben Hükümet'in aldığı tedbirler, 
I.M.F. tarafından sağlanan ek rezerv kolaylığı Bankamızın Net İç Varlıkları kontrol altına 
alma çabalan ile birlikte göreli bir istikrar sağlanmıştır. 

Ancak, bir taraftan, bütün bu tedbirlere rağmen güven unsurunun tam olarak 
oluşamaması; diğer taraftan 19 Şubat 2001 günü yaşanan siyasi gelişmeler piyasa 
katılımcılarının programa olan güvenlerini daha da sarsmış ve o gün ertesi gün valörü ile 
USD 7.6 milyar satılmıştır. 

Programa güvenin tamamen kaybolması sonucunda ortaya çıkan yeni durumda, 
Bankamızın kur taahhüdünü sürdürmesi' imkanı kalmamış, kurların dalgalanmaya 
bırakılması gündeme gelmiştir. Ancak, dalgalanma karan verilene kadar mevcut para 
programı uygulanmaya devam edilmiş ve kur taahhüdünün sürdürülmesi için sadece Türk 
Lirası getirene döviz verilmiştir. Bu çerçevede, 20 Şubat 2001 valörüyle satılan yukanda 
belirtilen tutarın USD 6.1 milyarı geri alınmış ve sonuçta sadece USD 1,5 milyar Türk 
Lirası karşılığını Bankamızda hazır bulundurabilen bankalara program çerçevesindeki kur 
taahhüdümüzün gereği olarak satılmıştır. 

Uygulanmakta olan para programının bir gereği olarak Türk Lirası likiditesi 
kısılması kısa dönem faiz oranlarını çok yüksek seviyelere çıkartmış, buna rağmen dövize 
olan talep devam etmiş ve 21 Şubat 2001 tarihinde yine Türk Lirası karşılığını hazır 
bulundurabilenlere USD 3.5 milyar satılmıştır. Sonuçta, gösterilen tüm çabalara rağmen 
para programının mevcut şekliyle sürdürülebilmesi için gerekli olan güvenin tesis 
edilemediği ve dolayısıyla Türk Lirası ve döviz piyasalannda oluşan dengelerin 
sürdürülmesinin 21 Şubat 2001 akşamı itibarıyla mümkün olmadığı görülmüştür. 

Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, döviz kurlarının serbest 
dalgalanmaya bırakılması karan 21 Şubat'ı 22 Şubat'a bağlayan gece, piyasaların kapalı 
bulunduğu zaman dilimi içinde alınmıştır. 19 Şubat ile 21 Şubat tarihleri arasında döviz 
ve TL piyasası işlemleri uygulanmakta olan program çerçevesinde yürütülmüştür. 

öte yandan, 19-21 Şubat 2001 tarihleri arasında program çerçevesinde TL 
karşılığı satılan toplam döviz tutarı 5 milyar USD olup, bu tutar için 84 banka, özel fmans 
kurumu ve yetkili müessese ile işlem yapılmıştır. 
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Bankalar yeminli murakıp raporlannı zamanında işleme koymayarak özel bankatann içinin boşaltılmasına neden 
yargıya gönderilmesini engellediği, Merkez Bankası Başkanı hakkındaki Başbakanlık Teftiş Kurulu raporunu uygulamadığı 
politikasında pasif kalarak spekülasyonlara göz yumduğu, bu suretle haksız rantlara yo! açbğı ve bu eylemlerinin Türk 
iddiasıyla Devlet Bakanı Recep Önal hakkında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesine verilen oylann sonucu: 

• 
: Adana 
jAdana 
•Adana 
•Adana 
Adana 
Adana 

•Adana 
Adana 
Adana 

•Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 

Üye Sayısı 
Kabul edenler 
Reddedenler 
-Çekimserler 
MOkerrer oylar 
Toplam 
Açık Üyelikler 
İli 

Adıyaman 
Adıyaman 
Adıyaman 
Adıyaman 
Adıyaman 
Adıyaman 
Afyon 
Afyon 
Afyon 

: 550 
: 110 " 

233 -
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: 1 • 
: 346 

8 
Soyadı 

BİLDİK 
•BİLİCİ 
•BUDAK 
ÇULHAOĞLU 
DAĞLI 
GÖREN 
GÜLEK 
HALAMAN 

'ÖZDEMİR 
ÖZTÜRK 
SEZER 
TEKİN 
•VURSAVUŞ 
YILDIRIM 
BİLGİÇ 
BOZKURT 
FIRAT 
GÖKSU 
GÜLER 

iÖZYÖL 
AÇBA 
AKÇAN 
ATTİLA 

.Reddedilmiştir. Sıra 
Adı Parti j Oyu 

İbrahim Yavuz Demokratik Sol Part. RED 
Mehmet Ali Anavatan Partisi : RED 
Yakup Fazilet Partisi ; KABUL 
Mehmet Metanet Milliyetçi Hareket Pa.RED 
Mehmet Halit Doğruyol Partisi j KATILMADI 
Ali Fazilet Partisi : KABUL 
Tayyibe Demokratik Sol Part] RED 
Ali Milliyetçi Hareket Pa: RED 
A. Fatin Milliyetçi Hareket Pa| RED 
Musa Anavatan Partisi : KATILMADI 
Arif Demokratik Sol Part • RED 
Ali Demokratik Sol Part' RED 
İsmet Demokratik Sol Part • KATILMADI 
Recai Milliyetçi Hareket Pa! RED 
Mahmut Nedim • Doğruyol Partisi KABUL 
Mahmut Anavatan Partisi .'RED 
Dengi{. Mir Mehmet • Faziİet Partisi ' KABUL 
Mahrryöi i Fazilet Partisi \ KABUL 
Hasan" j Milliyetçi Hareket Pa=RED 
Mehmet ! Fazilet Partisi ! KATILMADI 
Sait j Fazilet Partisi KABUL 
Âbdüikadir ı Milliyetçi Hareket Pa ! RED 
İsmet | Doğruyol Partisi IKABUL 



İli i _ Soyadı Adı 
Afyon 
.Afyon 
.Afyon 
•Afyon 

Ağrı 
Ağrı 
Ağrı 
Ağrı 
Amasya 
Amasya 
.Amasya 
Amasya 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 

•Ankara 
Ankara 
Ankara .-
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 

ÎKAYÂYERLİ 
İÖZSOY . 
'TELEK 
j YAKİN' 
IERYILMA2 
'ESİN 

" rKONYAR 
:SEVEN 
!ĞÜLLE . 
I'YIMAYA' 
>ARAY ALPSAN 
ÜÇAŞ 
AKBULUT 
ÂKGÖNENÇ MUĞİ< 

"ÂRSEVEN • 
' ÂRSLAN' 

AYDIN 
ÂYGÜN . 
BÂYER " 
BEDÜK 
ÇELİK 
ÇETİN 
ÇEVİK 

Müjdat 
Halil İbrahim 
Mehmet 
Gaffar 
Yaşar 
Celal "" " 
Musa 
Nidai 
Akif " ~ 
Ahmet 
Gönül 
Adnan 
Yıldırım 
Oya 
Nejat 
Mehmet 
Koray 

Oğuz 
Melda 
Saffet Arıdan 
M. Zeki 
Şevkat 
Sedat 

PartJ_ Oyu 
• Milliyetçi Hareket Pa RED 
".Anavatan Partisi RED 
'Milliyetçi Hareket PaKATILMADI 
'Demokratik Sol Part KATILMADI 
Anavatan Partisi RED 
Anavatan Partisi KATILMADI 
Doğruyol Partisi KATILMADI 

; Milliyetçi Hareket Pai KATILMADI 

I-Fazilet Partisi 
j Doğruyol Partisi 

iKABUL 
: KABUL 

İ Demokratik Sol Part RED 
liyetçi Hareket Pa| KATILMADI 

L 

İ* 
[Anavatan Partisi :RED 
î FaziletPartisT ! KATILMAüf 
j Anavatan Partisi i RED 
[Milliyetçi Hareket Paj RED~ "_] 
"Milliyetçi Hareket PaİRED _ 
DemokratikSoİ Part!RED _ 
Demokratik Sol Part:RED__ 

^Doğruyol Partisi »KABUL 
Fazilet_Partisi 
Milliyetçi Hareket PajRED_ 
MiİliyetgHareket PaİKATILMADİ 

i KATILMADI 
- ı -



IH Soyadı Adı 
.Ankara 
i An kara 
| Ankara 
: Ankara 
lAnkara 
i Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 

Antalya 
Antalya 

Antalya 
Antalya 
Antalya 

Antalya 

! ÇİÇEK 
ıERDAL 
ıGÜRKAN 
İGÜROCAK 
l IŞIKLAR 

;içü 
'KÜÇÜK . 
"öZDEMİR 
ÖZDOĞU 

^PAÇACI 
•SANAY 
SEÇKİNER 
SEZER 

JÜMEN 
ULUCAK 
ÜLUĞBÂY 
YAHNİCİ • . 
AYDOGAN • 
BAYSARI 

ÇELEN • 
ÇELİK 
GÜRDAL 

MÜDERRISOĞLU . 

Cemil 
îBirkan 
jUluç 
'Ayşe 
;AÜ 
: H.Tayfun 
'Abdurrahrnan 
Hayrettin 
Esvet 
Mustafa Cihan 
Eyyüp 
Yücel 
M. Zeki 
Aydın 
Rıza 
Hikmet 
Şevket Bülent 
Cengiz 
Mehmet 

Salih t 

Kemal 
İbrahim 

Osman 

Parti Oyu 
Fazilet Partisi KABUL 
Anavatan Partisi KATILMADI 
Demokratik Sol Part RED 
Demokratik Sol Part RED 
Milliyetçi Hareket Pa RED 
Demokratik Sol Part RED 
Milliyetçi Hareket Pa RED 
Milliyetçi Hareket Pa KATILMADI 
Demokratik Sol Part RED 
Doğruyol Partisi KABUL 
Fazilet Partisi KABUL 
Anavatan Partisi KATILMADI 
Demokratik Sol Part RED 
Demokratik Sol Part RED 
Fazilet Partisi KABUL 
Demokratik Sol Part RED 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 

Doğruyol Partisi 

Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 

Milliyetçi Hareket Pa 

KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 

KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 

RED 



Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Artvin 
Artvin 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 

"OKUTAN 
SAYIN 

".ŞAHİN 
TOSKAY 

ÜNAL 
•VURAL ' 
BAYRAK ~" 

• EKİNCİ 
:ALTINKAYA 

.DİKMEN 
•GÖNÜL 
*KUMCUOĞLU"" 
•ONGUN 
İPİŞKİNSüf 
'jUZUNİRMAK 

"IYALÖVÂ 
ÎÂYTEKİN 
{GÖKMEN 
jGÜLTEKİN 

[ĞÜNER 
iKALKAN 
İKANBER. 
JKARAHAN . 

Mehmet Zeki 
Ahmet Sancar 
Metin 
Tunca 
Nesrin 
Mustafa 
Ergün 
Hasan 
Cengiz 
Halit 
Ali Rıza 
Ertuğrul 
Bekir 
Sema 
Ali 
Yüksel 
İlhan 
Aydın 
Numan 
Agah Oktay 
Hüseyin 
Tamer 

M. Güven 

Parti Oyu 
; Fazilet Partisi KABUL 
. Demokratik Sol Part RED 
Demokratik Sol Part KATILMADI 

.Milliyetçi Hareket Pa RED 
Milliyetçi Hareket Pa RED 

• Demokratik Sol Part RED 

.Demokratik Sol Hart KArt^tî^gl 
İ Doğruyol Partisi KATILMADI 
; Anavatan Partisi RED 
! Demokratik Sol Part KATILMADI 
.Doğruyol Partisi KATILMADI 
•DemokratikSol Part KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa KATILMADI 
Demokratik Sol Part KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa RED 
Arnvnhn Pnrtki rCA^SSSS Î 

Doğruyol Partisi KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa RED 

Demokratik Sol Part RED 
Anavatan Partisi KABUL 
Milliyetçi Hareket Pa RED 
Demokratik Sol Part KATILMADI 
Demokratik Sol Part RED 



iii 
Balıkesir 
Balıkesir 
Bilecik 
Bilecik 

Bingöl 
Bingöl 
Bingöl 
Bitlis 
Bitlis 
Bitlis 
Bitlis 
Bolu 
Bolu 
Bolu 
Bolu 
Burdur 
Burdur 
Burdur 

Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 

Bursa 

Soyadı 
ÖZGÜN 
YILMAZYILDIZ 
ARABACI 
VARDAR 
GÜLER 
KORKUTATÂ 
YÖNDAR 
ÇEVİK 
ERGEZEN 
GAYDALI 
ORAL 
ALPTEKİN 
HOŞVER 
KARSLIOĞLU " 
ÖZCAN 
COŞKUNER 
MÂCİT 
ÖRS 
ARABACI. 
BEYRELİ 
ÇELİK 

GÜLENER 
KARAPAŞAOĞLU 

Adı 
•İsmail 
Ilyas 

: Hüseyin 
Sebahat 
Mahfuz 
Hüsamettin 
Necati 
Yahya 

;Zeki 
= Edip Safder 
İbrahim Halil 
İsmail 
Necmi 
Mustafa 
Ersoy 
Süleyman 
Hasan 
Mustafa 
Ali 
Ali Rahmi „ 
Faruk 
Fahrettin 
Mehmet Altan 

.\- — 

J_ Parti 
Fazilet Partisi 

Oyu 
_ _ 'KATILMADI 
Doğruyol Partisi KABUL 
Milliyetçi Hareket Pa'KATİLMADİ 
Demokratik Sol Part RED 
Fazilet Partisi 

Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket PajRED 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 

•KABUL 
'KATILMADI 
jKABUL *" 

I KABUL 
:RED 

! KATILMADI 

f-
KATILMADI 

Demokratik Sol PartlRED^ 
Milliyetçi Hareket Pa]RED_ 
Milliyetçi Hareket PaiRED 
Demokratik Sol PartİRED 
Doğruyol Partisi (KATILMADI 
Demokratik Sol Part i RED 
Demokratik Sol Part RED 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol_Part 
Fazilet Partisi 

KABUL 
KATILMADI 
KABUL 



İli 
i - "' 
! Bursa 
iBursa 
=Bursa 
; Bursa 
Bursa 

=Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çankırı 
Çankırı 
Çankırı 

Çorum 

Çorum 
Çorum 
Çorum 
Çorum 

Denizli 

Soyadı 
KORKMAZ 
OCAK 
ORHAN 
ÖNAL 
ÖZALP 
SÖNMEZ 
SÜNNETÇİOĞLU 
ŞEN 
TAYAN 
TEZMEN 
YALÇINBAYIR 
ERSÜMER 
KIRBAŞ 
ŞAHİN , 
DURAN 
KARAGÖZ 
KELEŞ 
AKSOY 

ÇAY 
HATİBOĞLU 
KARACA' 
KAYIRICI 

ASLAN • 

Adı 
Hayati 
Orhan 
Burhan 
Recep 
Teoman 
Kenan 
Ahmet 
Orhan 
Turhan 
Oğuz 
Ertuğrul 
Cumhur Mustafa. 
Sadık 
Nevfel 
Hakkı 
Hüseyin 
İrfan 

! Bekir 
Abdulhaluk Mehme 
Yasin j 
Melek DENLİ 

" Vahit" 
i Beyhan 

Parti Oyu 
Demokratik Sol Part KATILMADI 
Demokratik Sol Part RED 
Milliyetçi Hareket Pa RED 
Demokratik Sol Part RED 
Doğruyol Partisi KABUL 
Anavatan Partisi KATILMADI 
Fazilet Partisi KABUL 
Milliyetçi Hareket Pa RED 
Anavatan Partisi KATILMADI 
Doğruyol Partisi KATILMADI 
Anavatan Partisi KABUL 
Anavatan Partisi RED 
Demokratik Sol Part RED 
Doğruyol Partisi KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa KATILMADI 
Fazilet Partisi KABUL 
Milliyetçi Hareket Pa RED 
Doğruyol Partisi KABUL 

Milliyetçi Haıeket Pa K/wCTgfl?l Kt 
Fazilet Partisi KABUL 
Milliyetçi Hareket Pa RED 
Milliyetçi Hareket Pa RED 

Anavatan Partisi KATILMADI 
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İli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 

Edirne 

Edime 
Edirne 
Edirne 
Elazığ 
Elazığ 

Soyadı 
•AYKURT. 
•ERBEYİN 
ERÇELEBİ 
GÖZLÜKAYA 
KESKİN 
KOCABATMAZ 
ASLAN 
ATİK 
DİLEK • 
ENSARÎOĞLU 
ERDOĞMUŞ 
GÜNBEY 
HAŞlMİ •• • 

[HATİPOĞLU 
SEYDAÖĞLU 
SÜMER 
TURGUT 
BULUT 

ERTÜRK 
İLİMEN 
ŞİMŞEK"" 
AĞAR 
GÜL 

Âdı 
.Mustafa Kemal 
Salih 
Hasan 
Mehmet 
Ali 
Mehmet 
Osman 
Nurettin 
Nurettin 
Mehmet Salim 
Abdulbaki 
Sacit 
Seyyit Haşim 
Ömer Vehbi 
Sebğatullah 
Salih 
Abdülsamet 
Evren 
Ali Ahmet 

Mustafa „ 
Şadan 
Mehmet 

Mustafa 

Parti 
Doğruyol Partisi 

Oyu 
KABUL 

Milliyetçi Hareket Pa RED -
Demokratik Sol Part RED 
Doğruyol Partisi •KABUL 
Milliyetçi Hareket Pa RED 
Demokratik Sol Part RED 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 

•Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 

! Anavatan Partisi 
: Doğruyol Partisi 

KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
KABUL 
RED 
KATILMADI 
KA^TOTTBI g 

KATILMADI 
•Demokratik Sol Part RED 
! Anavatan Partisi RED 
i Demokratik Sol Part RED 
'•Demokratik Sol Part RED 
İDemokratik Sol Part RED 
jBağımsızMilletvekil ı KATILMADI 
j Milliyetçi .Hareket Pa RED 



İÜ 
Elazığ 

Elazığ 
Elazığ 
Erzincan 

Erzincan 
Erzincan 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 

^ Erzurum 
^ Erzurum 

Erzurum 
Erzurum 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 

Eskişehir 
Eskişehir 

Gaziantep 
Gaziantep 

Gaziantep 

Soyadı 
'ÖZTEK 

:SEPTIOĞLU 
;TÜNÇ 
:AKSU 
'KARAKAYA 
KARAKELLE 

•ERTUGAY 
'ESENGÜN 
GÖKDEMİR 
HİMOĞLU 

'KÖSE 
.KÜKARACI 
POLAT' 
POLAT 
ALBAY 

'BÜYÜKERMAN 
DEDELEK 
ERDİR ' ' 

SAZAK'' 
YILDIRIM 
AKTAŞ 
AY 

JLIKSÖY . 

Adı 
Latif "" 

Ali Rıza 
Ahmet Cemil 
Mihrali 
Tevhit 
Sebahattin 
Zeki 
Lütfü 
Ayvaz 
Mücahit 
İsmail 
Fahrettin 
Aslan 
Cezmi 
Necati 
Mehmet Mail 

"İbrahim Yaşar 
Mahmut 

Süleyman Servet 
Mehmet Sadri 

Nuretttin 
Mehmet 

Ali 

Parti 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 

Oyu 
KABUL 

KATILMADI 
KATILMADI 

liyetçi Hareket Pa RED 

Fazilet Partisi 
•Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisi 

: Fazilet Partisi 
; Doğruyol Partisi 

KABUL 
: KABUL 

'KABUL 
'KABUL 
'KABUL 

i Milliyetçi Hareket Pa'KATILMADI 
i Milliyetçi Hareket Pa 
! Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 

illiyetçi Hareket Pa; 

RED_ 
KABUL 
KABUL 
RED' 

Demokratik Sol_Part j RED _ 
Bagım^ MİİÎe^ekilijKATILMADI ~ 
Anavatan Partisi JRED 
Demokratik Sol Partj RED __ 
Milliyetçi Hareket Pa|KATILM_ADJ _ 
Doğruyol Partisi j ^ S H s f c i A B I ^ 
Fazİİet"Partisi"~ JKABÛT _ 
Milliyetçi Hareket Pa"*KÂTILMADI 
Demokratik Sol PartİKÂTILMADI 
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İli { Soyadı 

•Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 

: Gaziantep 
; Giresun 
.Giresun 
•Giresun 
; Giresun •"• 
Giresun 

.Gümüşhane 
; Gümüşhane 
; Hakkari 
! Hakkari 
j Hakkari 
1 

] Hatay 
İHatay 
| Hatay 
İHatay 

|Hatay 
İHatay 
İHatay 

İHatay' 

KONUKO.ĞLU 

ÖZDEMİR ". 
TAŞAR 
TİRYAKİ 
YILMAZ 
AKĞÜN 
ALÇELİK 
KARA 
YAMAN 
ZÂİMÖĞLU" 
DOĞAN 
YAŞAR 
PARLAK 
PİRÜZBEYOĞLU 
TÖRE 
ATAHAN • 
AYKUT 
ÇİRKİN 
DÖNEN 

GEÇER 
GÖNAY " 
KALKAN 
M1STIKOĞLU' 

Adi 
İbrahim 

'Âli 
| 'Mustafa Rüştü 

. Mehmet Hanıfı 
Mustafa 
Hasan 
Turhan 
Burhan 

•Mustafa 
Rasim 
LütÜf 
Bedri 
Evliya 
Mecit 
Hakkı 
Namık Kemal 
Hakkı Oğuz 
Süleyman Turan 
Mehmet 

Mustafa „ 
Ali 
Metin 
Levent 

Parti Oyu 
Doğruyol Partisi KABUL 
Milliyetçi Hareket Pa RED 
Anavatan Partisi KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa KATILMADI 
Demokratik Sol Part RED 
Demokratik Sol Part RED 
Fazilet Partisi KATİLMADİ 
Anavatan Partisi KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa RED 
Doğruyol Partisi KATILMADI 
Fazilet Partisi KABUL 
Milliyetçi Hareket Pa KATILMADI 
Bağımsız Milletvekili KATILMADI 
Anavatan Partisi RED 
Doğruyol Partisi KATILMADI 
Demokratik Sol Part RED 
Anavatan Partisi RED 
Milliyetçi Hareket Pa RED 
Doğruyol Partisi KATILMADI 
Fazilet Partisi KABUL 
Demokratik Sol Part KATILMADI 
Fazilet Partisi KABUL 
Anavatan Partisi KATILMADI 



I 

lii 
Hatay 
Hatay 
İsparta 
İsparta 
İsparta 
İsparta 
İçel 
İçel 
İçel 
İçel 
İçel 
İçel 
İçel 
İçel "' 
İçel 
İçel 
İçel 
İçeİ 
İstanbul 

İstanbul 
İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

; Soyadı 
ŞANDIR 
TARHAN " 
AKSOY 
GÜL 
MUMCU'. 
ZORLU 

Adı 
Mehmet 
Mehmet Nuri 
Osman Gazı 
Ramazan 
Erkan 
Mustafa 

ER ^Ali 
GÜNGÖR ' JA1İ 
GÜVEN Turhan 
KAYA" ' " " JYalçın 
KILINÇ 
ÖKSÜZ • 
ÖZGENÇ ' "• 
SERİN 
TALAY 
TEKELİOĞLU 
YILMAZ 

YÜCELEN "" 
ADAN • 
AĞAOĞLU 
AKARCALI 

AKSU 

AKTAŞ 

Hidayet 
Enis 
Edip 
Akif ' 
M. İstemihan 
Cahit' 
Ayfer 
Rüştü Kazım 

Celal " 

Fadlı , " 
Bülent 
Âbdülkadir 

Ziya 

Parti Oyu 
^Milliyetçi Hareket Pa Wf33B9Sİ'e 
•Milliyetçi Hareket Pa RED 
i Milliyetçi Hareket Pa RED 
jboğruyol Partisi KATILMADI 
İAnavatan Partisi RED 
•Milliyetçi Hareket Pa RED 
i Anavatan Partisi KATILMADI 
1 Bağımsız Milletvekili KATILMADI 
îDoğruyol Partisi KABUL 
'Milliyetçi Hareket Pa KATILMADI 
• Milliyetçi Hareket Pa RED 
i Milliyetçi Hareket Pa RED 
[Demokratik Sol Part RED 
j Demokratik Sol Part RED 
ibemokratik Sol Part K £ £ W © I ^ 
i Milliyetçi Hareket Pa RED 
İDoğruyol Partisi KATILMADI 
[Anavatan Partisi RED 
'Doğruyol Partisi KABUL 

:Demokratik Sol Part RED 
i Anavatan Partisi KATILMADI 

jFazilet Partisi KATILMADI 

1 Demokratik Sol Part KATILMADI 
. t . « o . 



I 

I 

IH 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul . 

İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 

İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 

Soyadı 
AL 
ANDİCAN 
ATEŞ 
AYAYDIN 
AYDINLI 
AYRİM 

BAŞ 
BAŞEĞMEZ 
BUDAK -
COŞKUN 
ÇAĞAN 
ÇAKAR 
ÇİLLER " 
YILMAZ DOĞAN 
DÜZ 
ECEVİT 
EMRE 
ERDENER 
FIRAT 
GÖK 
GÜL 
GÜLER 
GÜNDÜZ 

Adı 
İErol 
iAhat 
!Azmi 
[Aydın 

i İsmail 
•Şamil 
•Mustafa 
1 Mukadder 
! Rıdvan 

jAli 
îNami 
! Ahmet 
i Tansu 
İPerihan 
[Mustafa 
'Bülent 
' Süleyman Arif 
i Yücel 
i Mehmet Fuat 
İ Bülent Ersijı 
j Mehmet 

. (Zafer 

! İrfan 

Parti Oyu 
Demokratik Sol Part RED 
Anavatan Partisi RED 
Fazilet Partisi KABUL 
Anavatan Partisi KATILMADI 
Demokratik Sol Part RED 
Anavatan Partisi RED 
Fazilet Partisi KABUL 
Fazilet Partisi KATILMADI 
Demokratik Sol Part KATILMADI 
Fazilet Partisi KABUL 
Demokratik Sol Part RED 
Milliyetçi Hareket Pa KATILMADI 
Doğruyol Partisi KATILMADI 
Demokratik Sol Part RED 
Bağımsız Milletvekili.KABUL 

Demokratik Sol Parti-KsaSfe^f g 
Fazilet Partisi .KATILMADI 

Demokratik Sol Part RED 
Anavatan Partisi jRED 
Bağımsız Milletvekili;KATILMADI 
Milliyetçi Hareket PaRED 
Demokratik Sol Part-RED 
Fazilet Partisi • KABUL 
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İstanbul 
•İstanbul 
İstanbul 

.İstanbul 
: İstanbul 
İstanbul 

• İstanbul 
: İstanbul 
'İstanbul 
istanbul 
'İstanbul 
; İstanbul 
'İstanbul 
1 İstanbul 
i İstanbul 
-İstanbul 
.İstanbul 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 

"İzmir 
izmir 

Soyadı 
SARÜHA'N 
SERBEST 
SİPAHİ 
SÖKMENOĞLU 
ŞAHİN 
TAN 
TANER 
TANTÂN 

JOPRAK 
"" İTUZCU " 

.TÜRKER 
•VERKAYA 
YAĞIZ 

" -YALÇıNTAŞ 
VAZİCI " 
V U M M Ö Ğ U L L A R I 

:ZENGİN 
' TASLAN" 

BAŞARAN 

BJÇAKÇIOĞLÛ 

"İÇAĞLAYAN" " 
jÇELEBİ' ' 

TÇÜMEN" 

Adı 
Necdet 
Sulhiye 
Bahri 
Murat 
Mehmet Ali 
Ahmet 
Güneş 
Sadettin 
Erdoğan 
Şadan 
Masum 
Mustafa 
Süleyman 
Nevzat 
Cahit Savaş 
Osman 
Bahri 
Güler 

Saffet 
Burhan 
B. Suat 
Işın 
Mehmet 

Parti Oyu 
Demokratik Sol Part RED 
Demokratik Sol Part=RED 
Demokratik Sol Part RED 
Milliyetçi Hareket Pa'KATILMADI 
Fazilet Partisi KABUL 
Demokratik Sol Part KATILMADI 
Anavatan Partisi KATILMADI 
Anavatan Partisi KP&&&& £ 
Demokratik Sol Part RED 
Anavatan Partisi RED 
Demokratik Sol Part KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa RED 
Demokratik Sol Part RED 
Fazilet Partisi KATILMADI 
Demokratik Sol Part RED 
Fazilet Partisi KATILMADI 
Fazilet Partisi KATILMADI 
Demokratik Sol Part RED 

.Demokratik Sol Part RED 

Demokratik Sol Part RED 
Demokratik Sol Part RED 
Anavatan Partisi RED 

Demokratik Soi Part RED 
» 0" 



I 

I 

i "i 
1 İzmir 
[İzmir 
İzmir 

i İzmir 
i İzmir 
'İzmir 
İzmir 
İzmir 
j İzmir 
İzmir 
İzmir 

.İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 

Kars 
Kars 
Kars 
Kastamonu 

Kastamonu 

Soyadı 
i DAYIOGLU 
İDİRİ 
; GÜREL 
:KIRKPINAR 
METİN 

:MUTMAN 
ORAL 
ÖZCAN 

.SAYGIN 
•SERDAROGLU 
.SEZGİN 
SÖYLEMEZ 

jTANlK ' 
TANRIKULU 
TARTAN . 

.ULUPINAR 
•VATAN 
VURAL 
•AKÜZÜM 
AYDAR 

.BİLGİR 
İBAŞESGİOĞLU 

•DİLEKÇİ 

Adı 
Salih 
Hayri 
Şükrü Sina 
Yusuf 
Hasan 
Atilla 
Sümer 
Mehmet 
Işılay 
Rifat 
Rahmi 
Hasan Ufuk 
Süha 
Ahmet Kenan 
Hakan 
Yıldırım 
Kemal 
Oktay 

İlhan 
Arslan t 

Çetin 
Murat 

M. Hadi 

Parti Oyu 
Demokratik Sol Part RED 
Demokratik Sol Part KATILMADI 
Demokratik Sol Part KA33=S££)| e 
Milliyetçi Hareket Pa RED 
Demokratik Sol Part RED 
Demokratik Sol Part KATILMADI 
Anavatan Partisi KATILMADI 
Demokratik Sol Part-KATILMADI 
Anavatan Partisi K 6 ^ ^ g ) | £ 
Anavatan Partisi -RED 
Demokratik Sol Part-RED 
Doğruyol Partisi ; KATILMADI 
Anavatan Partisi -KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa^RED 
Demokratik Sol Part i KATILMADI 

. Doğruyol Partisi i KATILMADI 
: Demokratik Sol Part fRED 
: Milliyetçi"Hareket Paj KATILMADI 
Anavatan Partisi • «KATILMADI 

: Milliyetçmareket PalKATILMADI 

:Demokratik Sol Part'RED 
•Anavatan Partisi .RED 
i Demokratik SoÎPart | KATILMADI 



İii 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kırklareli 
Kırklareli 
Kırklareli 
Kırşehir 
Kırşehir 
Kırşehir 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 

-
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 

Soyadı 
SERDAROĞLU 
TEKİNEL 
BAKTIR 
CEM 
ÇAKMAKOĞLU 
ESEN 
GÖL' 
KAPUSUZ 
ÜSTÜNBAŞ" 
YAKUT 
KARAGÖZ 

._ .. 
ÖZBİLEN . . . . 
TEKİN 
HAYKIR 
MİRZAÖĞLU 
TECER 
AKŞENER 
ARKAN 
BATUK 
ÇALIK 
DURMUŞ • 

"EKŞI" 
GÖNÜL 

Adı 
Mehmet 
Nurhan 
Hamdi 
İsmail 
Sabahattin 
Sevgi 
Abdullah 
Salih 
Hasan Basri 
Sadık 
Nural 
Cemal 
Necdet 
Mustafa 
Ramazan 
Fikret 
Meral 
Ahmet 

Mehmet 

Halil 
Cumali 
Sefer 

Vecdi Mehmet 
..v 

Parti Oyu 
Milliyetçi Hareket Pa RED 
Doğruyol Partisi _ KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa RED 
Demokratik Sol Part ¥dggğ$®3 
Milliyetçi Hareket Pa K A Ş I D I 
Doğruyol Partisi KABUL 
Fazilet'Partisİ KATİLMADİ' 
FaziletPartisi KABUL 
Milliyetçi Hareket Pa RED 
Milliyetçi Hareket'Pa KATILMADI 
Demokratik Sol Part RED 
Anavatan Partisi KATILMADI 
Demokratik Sol Part KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa RED 
Milliyetçi Hareket Pa'KATİLMADİ 
Demokratik Sol Part RED 
Doğruyol Partisi KABUL 
DemokratikSol P~art'KATİLMADİ" 
FaziletPartisi KABUL 
Demokratik Sol Part RED 
Milliyetçi HarekefPa" KATİLMADİ 
Anavatan Partisi KATILMADI 
FaziletPartisi "KATİLMADİ" 



Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 

•Konya 
;Konya 
.Konya 
'Konya 
iKonya 
! Konya 
! Kütahya 
'Kütahya 

| Kütahya 

•Kütahya 

i Kütahya 

Soyadı 
'İMAMOGLU 
""KÖSE 

PEPE 
.ARI 
:BAL 
CANDAN 

: ÇETİN 
'GEBEŞ 
GÖLHAN 

'GÖNEN" 
»GÜNERİ* 
•HALICI 
ÎZGİ 

;KAYA 
KEÇECİLER 
ÖKSÜZ 
YALMAN 

YAVUZ ' 
AKÇALI 
DERİN 
KARA 
KARAKUŞ 

KARAKUYU 

İM. Turhan 

'Kemal 
; Osman 
Hüseyin 
Faruk 
Veysel 
Remzi 

:ÂİÎ 
Mehmet 
Mustafa Sait 
Teoman Rıza 
Mehmet Emrehan 
Ömer 
Hasan 
Mehmet 
Özkan 
Lütfî 
Mehmet Ali 
Cevdet 
Ahmet „ 

Emin 

Şeydi 

İsmail 

Parti Oyu 
Demokratik Sol Part RED 
Milliyetçi Hareket Pa RED 
Fazilet Partisi KATILMADI 
Fazilet Partisi KABUL 
Milliyetçi Hareket Pa RED 

Fazilet Partisi ^sg^&gbj 
Fazilet Partisi KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa KATILMADI 
Doğruyol Partisi KABUL 
Milliyetçi Hareket Pa'KATILMADI* 
Fazilet Partisi KABUL 
Demokratik Sol Part RED 
Milliyetçi Hareket Pa KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa RED 
Anavatan Partisi RED 
Fazilet Partisi KABUL 
Fazilet Partisi KABUL 
Doğruyol Partisi KABUL 

Doğruyol Partisi KATILMADI 
Fazilet Partisi KATILMADI 
Demokratik Soi Part KATILMADI 

Milliyetçi Hareket Pa KABUL 

Doğruyp^Partisı KATILMADI 



İÜ 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Manisa 
Manisa 

.Manisa 
^ 'Manisa 
00 Manisa 

Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 

•Manisa 

.Kahramanmaraş 

Kahramanmaraş 

Kahramanmaraş 

Kahramanmaraş 

Kahramanmaraş 

i Kahramanmaraş 

Soyadı 
AKDOĞAN 
ASILTURK 
CANBAY 
COŞKUN 
DURHAN 
KUTAN 
ÖZAL 

.AKÇALI 
AKGÜL 

;ARINÇ 
.BOZDAĞ 
ÇETİNKAYA 
ENÖZ 
GÜLAY 
PAKDEMİRLİ 
SERDENGEÇTİ 
YAZAR 

DOĞAN 

DOĞAN 

KAMALAK 

KAYA 
KOCABAŞ 

ÖZBAŞ 

; Adı 

Miraç 
Oğuzhan 
Yaşar 
Basri 
Namık Hakan 
Recai Mehmet 
Ahmet Tevfik 
Rıza 
Hüseyin 
Bülent 
İsmail 
Mehmet Necati 
Mustafa 
Hasan 
Ekrem 
Ali 
M. Cihan 

Ali 
Avni 

Mustafa . 
Mehmet 

Metin 

Edip 

Parti Oyu 
Anavatan Partisi RED 
Fazilet Partisi "KATILMADI 
Fazilet Partisi KABUL ~ 
Milliyetçi Hareket Pa RED 
Milliyetçi Hareket Pa RED 
Fazilet Partisi KATILMADI 

'Bağımsız Milletvekili KATİLMADİ 
Doğruyol Partisi KATILMADI 
MilÜyetçi Hareket Pa RED 
Fazilet Partisi " KABUL" 
Demokratik SofPart KATILMADI 
Doğruyol Partisi KABUL 
Milliyetçi Hareket Pa RED 
Demokratik Sol Part RED 
Anavatan Partisi •lOTlLMÂDI 

: Milliyetçi Hareket Pa RED 
Demokratik SolPart- RED 
Anavatan Partisi RED 
Fazilet Partisi "' 'KATILMADI 
Fazilet Partisi "" \G^®m\£ 
Milliyetçi Hareket Pa-KATILMADI 
Doğruyol Partisi_ ^KATILMADI 
MiIl^etçmarekejPaT<ATILMADI 



İli Soyadı^ Adı 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muş 
Muş 
Muş 
Muş 
Nevşehir 
Nevşehir 
Nevşehir 
Niğde 

SAĞLAM 
SEZAL" 
TANER 
ADAK 
ÇELEBİ 
ERTAŞ 
MUSAOĞLlf" 
ŞAHİN 
TUĞMANER " 
DİKMEN 
ERGUN 
ÖZYER 
TOPALOĞLU 
UZUNHASAN 
YAZICI 
EKER 
KEMALOĞLU 
YAVUZ 
YILDIZ 
ÇEVİK 
ELKATMIŞ 
TAŞKIN 
BARAN 

Mehmet 
Ali 
Nevzat 
Fehim 
Süleyman 
Ömer 
Metin 
Veysi 
Mustafa Kemal 
Tunay 
Metin 
Hasan 
Nazif 
Fikret 
İbrahim 
Zeki 
Erkan 
Mümtaz 
Sabahaddin 
İsmail 
Mehmet 
Mukremin 
Doğan. 

X 

Parti _ Oyu 
Doğruyol Partisi -KABUL 

_ Fazilet Partisi """;KABUL 
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TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI 
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DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1. - Genel Kurulun toplantı günlerinden Salı gününün denetim konularına (Anayasanın süreye 

bağladığı konular hariç), Çarşamba ve Perşembe günlerinin de Kanun Tasarı ve Teklifleri ile 
Komisyonlardan Gelen Diğer İşlerin görüşülmesine ayrılması, 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.) 
2. - İçtüzüğün 91 inci maddesi kapsamında değerlendirilen 413 sıra sayılı Avukatlık Kanunun

da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının Görüşülme ve Oylamalarında: 
a) Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Tasarının 25'er maddelik 4 bölüm 

halinde (1 inci maddeden 26 ncı maddeye kadar birinci bölüm, 26 ncı maddeden 51 İnci maddeye 
kadar ikinci bölüm, 51 inci maddeden 76 ncı maddeye kadar üçüncü bölüm ve 76 ncı maddeden 
sonrası dördüncü bölüm) görüşülmesi; 

b) Tasarının tümü üzerinde Gruplar, Komisyon ve Hükümet adına yapılacak konuşmaların 
20'şer dakika, kişisel konuşmaların 10'ar dakika; bölümler üzerinde Gruplar, Komisyon ve 
Hükümet adına yapılacak konuşmaların 10'ar dakika olması; 

c) Bölümler üzerinde Gruplar, Komisyon ve Hükümetin birer, Milletvekillerinin de bir önerge 
verebilmesi, 

d) Maddeler okunmaksızın sadece yukarıda belirtilen bölümlerin ayrı ayrı oylanması ve 
bölümler üzerinde verilen önergelerin kabulü halinde o bölümün kabul edilen önerge ile birlikte 
oylanması, 

Önerilmiştir. 
(Genel Kurulun 16.2.2001 tarihli 60 inci birleşiminde kabul edilmiştir.) 

KOMİSYON TOPLANTILARI 
* Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu * Plan ve Bütçe Komisyonu 

3.4.2001 Sah 4.4.2001 Çarşamba 
Saat: 14.30 Saat: 14.30 
4.4.2001 Çarşamba * Millî Savunma Komisyonu 
Saat: 14.30 5.4.2001 Perşembe 
5.4.2001 Perşembe Saat: 10.00 
Saat: 14.30 



TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI GÜNDEMI 
77 NCİ BİRLEŞİM 3 . 4 . 2001 SALI Saat: 15.00 

1 - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. -Ankara Milletvekili Uluç Gürkan'ın, Ankara İline Bağlı Olarak Bilimkent Adıyla Bir İlçe 
Kurulmasına İlişkin Yasa Teklifinin (2/525), İçtüzüğün 37 nci maddesine göre doğrudan Gündeme 
alınmasına ilişkin önergesi 

2. - Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin (2/178), İçtüzüğün 37 nci maddesine göre 
doğrudan Gündeme alınmasına ilişkin önergesi 

3. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün, Bir 
İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifinin (2/116), İçtüzüğün 37 nci maddesine göre doğrudan 
Gündeme alınmasına ilişkin önergesi 

2 - ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

*& 
*$?• 

3 - S E Ç İ M 

4-OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5-MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

>îqS< 



6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. - 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) 

2. - 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 uyannca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/13) 

3. - 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 uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/15) 

4. - 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) 

5. - 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 uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/17) 

6. - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak ve 23 arkadaşının, bazı basın kuruluşlarının kamu 
imkânlanndan baskı kurmak suretiyle yararlandıklan iddiaları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

7. - İstanbul Milletvekili Azmi Ateş ve 43 arkadaşının, THK yönetimi hakkındaki iddiaları 
araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/19) 

8. - 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) 

9. - 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 uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/21) 

10. - Bursa Milletvekili Faruk Çelik ve 19 arkadaşının, tanm 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) 

11. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 19 arkadaşının, yerel basının sorunlarının 
araştınlarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 

12. - İzmir Milletvekili Atilla Mutman ve 24 arkadaşının, Ege kıyılanndaki balık çiftliklerinin neden 
olduğu zararlann araştınlarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/25) 

13. - 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 uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/26) 

14. - Bursa Milletvekili Faruk Çelik ve 23 arkadaşının, Uluslararası Çok Taraflı Yatınm 
Anlaşması (MAI)'nın ülkemiz açısından doğabilecek etkilerini araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/27) 

15. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 23 arkadaşının, ülkemizde yaşanan ekonomik 
krizin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/30) 

16. - 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) 

17. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 19 arkadaşının, Erzincan 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 (10/32) 

18. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 20 arkadaşının, üniversite kurulacak illerde 
aranacak kriterler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyannca bir 
genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/1) 
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19. - 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) 

20. - 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) 

21. - 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) 

22. - 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) 

23. - Amasya Milletvekili Akif Gülle ve 21 arkadaşının, Amasya İlinin ekonomik, sosyal, 
kültürel ve kentsel sorunları ile özellikle Amasya'nın kamu yatınmlan, özel sektörü teşvik edici tedbirler 
ve kamu hizmetleri yönünden ihmal edilmesinin ortaya çıkardığı sorunlann araştırılarak alınması 
gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/37) 

24. - Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener ve 20 arkadaşının, Sivas ilinin sorunlarının araştınlarak 
alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/38) 

25. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 21 arkadaşının, gençliğin sorunlan ve uygulanan 
politikalar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/39) 

26. - 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) 

27. - 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) 

28. - Adana Milletvekili Yakup Budak ve 21 arkadaşının, Adana İlinin sınai, tanmsal, sosyal, 
kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/41) 

29. - 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) 

30. - 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) 

31. - Konya Milletvekili Remzi Çetin ve 31 arkadaşının, MGK için hazırlandığı iddia edilen bir 
rapor konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/44) 

32. - 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 uyannca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/45) 

33. - 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) 

34. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya ve 19 arkadaşının, ulusal kemik iliği bankası 
kurulması amacıyla Dr. Oktar Babuna tarafından başlatılan kampanya hakkındaki iddialan araştırmak 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/47) 
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35. - 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) 

36. - 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) 

37. - 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) 

38. - 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) 

39. - 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) 

40. - 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) 

41. - 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) 

42. - 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) 

43. - 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) 

44. - 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) 

45. - 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) 

46. - 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) 

47. - 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) 

48. - 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) 

49. - 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) 
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50. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya ve 26 arkadaşının, sınır ticaretinin ekonomik boyutları 
ile yerli üretime etkisinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/65) 

51. - 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 uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/71) 

52. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 19 arkadaşının, yangınların zararlarını en aza indirmek 
için alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/72) 

53. - 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 uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/75) 

54. - Diyarbakır Milletvekili Sacit Günbey ve 28 arkadaşının, Dicle Nehrine petrol atığı 
bırakıldığı iddialarının araştırılarak alınması gerekli önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/76) 

55. - Erzincan Milletvekili Mihrali Aksu ve 55 arkadaşının, üniversite kurulacak illerde aranacak 
kıstasların belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/77) 

56. - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu ve 26 arkadaşının, cezaevlerinde meydana gelen 
olaylann ve sorumlulannın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/78) 

57. - Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız ve 32 arkadaşının, Anadolu basınının sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/79) 

58. - 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 uyannca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/80) 

59. - Trabzon Milletvekili Nail Çelebi ve 23 arkadaşının, Trabzon ilinin 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) 

60. - Batman Milletvekili Burhan İsen ve 27 arkadaşının, POAŞ'm özelleştirilme ihalesiyle ilgili 
olarak ortaya atılan iddiaların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/82) 

61. - Erzurum Milletvekili Zeki Ertugay ve 28 arkadaşının, tanm sektörünün ve çiftçilerin içinde 
bulunduğu sorunlann araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/83) 

62. - 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, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/84) 

63. - 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, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/86) 

64. - Adıyaman Milletvekili Mehmet Özyol ve 20 arkadaşının, Adıyaman ilinin sosyal, kültürel 
ve ekonomik sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/87) 
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65. - 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, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/88) 

66. - Fazilet Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bülent Annç'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) 

67. - 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) 

68. - 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) 

69. - 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) 

70. - 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) 

71. - 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) 

72. - 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) 

73. - 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) 

74. - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu ve 27 arkadaşının, Bursa'nın Büyükorhan, 
Harmancık, Orhaneli ve Keleş İlçelerinin ekonomik, sosyal, kültürel ve kentsel sorunlannın araştınlarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/99) 

75. - 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 uyannca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/100) 

76. - 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, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/101) 

77. - 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 uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/102) 

78. - 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, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/103) 

79. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya ve 31 arkadaşının, vakıf müesseseleri konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüpn 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/104) 
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80. - 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 uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/105) 

81. - Hatay Milletvekili Metin Kalkan ve 20 arkadaşının, muhtarlann 2000'li yıllardaki 
işlevlerinin incelenerek, sorunlarına çözüm bulunması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/106) 

82. - Hatay Milletvekili Metin Kalkan ve 21 arkadaşının, demiryolu ulaşımındaki sorunlann 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/107) 

83. - 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) 

84. - Fazilet Partisi adına Fazilet Partisi Grup Başkanvekili ve Sivas Milletvekili Abdüllatif 
Şener'in, Çeçenistan sorununa yönelik izlenen dış politika konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/109) 

85. - Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 21 arkadaşının, Mafya-Siyaset-Para ilişkileri 
konusundaki iddiaların araştınlması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/110) 

86. - Malatya Milletvekili Namık Hakan Durhan ve 38 arkadaşının, Malatya-Kayseri yolu 
üzerinde bulunan tütün deposunda meydana gelen yangın konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/111) 

87. - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel ve 48 arkadaşının, 1992 yılında hizmete giren Galata 
Köprüsünün açılamamasından kaynaklanan sorunlann araştınlması amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/112) 

88. - İstanbul Milletvekili Ali Coşkun ve 19 arkadaşının, İstanbul ve Çanakkale boğazlarının 
güvenliği ve deniz kirliliğinin yarattığı çevre sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/113) 

89. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz ve 20 arkadaşının, ücretlilerin durumunun araştınlarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/114) 

90. - Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy ve 20 arkadaşının, jeotermal enerji kaynaklarının 
değerlendirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/115) 

91. - İzmir Milletvekili Oktay Vural ve 26 arkadaşının, KOBİ'lerin sorunlannın araştırılarak 
çözüm yollannın belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/116) 

92. - Fazilet Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili İsmail Kahraman, Manisa Mil
letvekili Bülent Annç ve 29 arkadaşının, terör olayları ve Hizbullah terör örgütü konusunda Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/117) 

93. - Adana Milletvekili Yakup Budak ve 20 arkadaşının, asgari ücretle çalışanlann durumlarının 
araştınlarak alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/118) 

94. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya ve 25 arkadaşının, kesintisiz zorunlu eğitimin 
etkilerinin araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/119) 

95. - İzmir Milletvekili Oktay Vural ve 31 arkadaşının, SİT alanı uygulaması konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/120) 

96. - Niğde Milletvekili Doğan Baran ve 24 arkadaşının, patates üretimi konusundaki sorunlann 
araştırılarak alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/121) 

97. - 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 uyannca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/122) 
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98. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın ve 29 arkadaşının, Yazıcılar Holding'in hisselerinin 
halka arzı ile ilgili ortaya atılan iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/123) 

99. - 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) 

100. - 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) 

101. - 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) 

102. - 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) 

103. - Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız ve 28 arkadaşının, esnaf ve sanatkârlar ile KOBİ1 

lerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/129) 

104. - 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) 

105. - 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) 

106. - Aksaray Milletvekili Murat Akın ve 19 arkadaşının, özel bir firmanın Aksaray ilinde 
kurmayı planladığı şeker fabrikası konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/134) 

107. - 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) 

108. - 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) 

109. - 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) 

110. - Fazilet Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili ve Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, 
zorunlu tasarruf kesintileri konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/8) 

111. - 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) 

112. - 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) 

113. - 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) 

114. - 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) 
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115. - 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) 

116. - Konya Milletvekili Teoman Rıza Güneri ve 37 arkadaşının, kamudaki bina, konut ve 
tesis harcamalarına yönelik iddiaların araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/144) 

117. - 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) 

118. - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel ve 24 arkadaşının, İstanbul'daki kaçak yapılaşma ve 
derelerin ıslahı konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/146) 

119. - Çanakkale Milletvekili Sadık Kırbaş ve 23 arkadaşının, ekonomideki kayıtdışılığın tüm 
boyutlanyla araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/147) 

120. - Doğru Yol Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan, 
Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük ve İçel Milletvekili Turhan Güven'in, ilköğretimde yaşanan 
sorunlann araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/148) 

121. - 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 uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/149) 

122. - 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) 

123. - 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 uyannca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/151) 

124. - İzmir Milletvekili Işılay Saygın ve 20 arkadaşının, İzmir İlinin kentsel sorunlanna çözüm 
bulunabilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi ve Seferihisar Yat Limanının sit alanı içine 
alınması ile viyadük inşaatlannın durdurulmasının nedenlerinin araştınlması amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/152) 

125. - Sivas Milletvekili Musa Demirci ve 20 arkadaşının, yurtdışında eğitim görenlerin 
diplomalarının denkliği konusunda çıkan sorunlann araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/153) 

126. - DYP Grup Başkanvekilleri Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan, Aydm Milletvekili Ali Rıza 
Gönül ve İçel Milletvekili Turhan Güven ile 19 arkadaşının, bankacılık sektöründe yaşanan sorunlann 
ve Mevduatı Sigorta Fonuna devredilen bankalar hakkında ileri sürülen iddialann araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/154) 

127. - Çankırı Milletvekili Hüseyin Karagöz ve 22 arkadaşının, ülkemizdeki tuz kaynaklannın 
araştırılarak tuz üretim kapasitesinin artınlması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/155) 

128. - 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 uyannca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/156) 

129. - 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) 
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6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

130. - istanbul 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) 

131. - Fazilet Partisi Grubu adına, Grup Başkanvekilleri Kahramanmaraş Milletvekili Avni 
Doğan, Manisa Milletvekili Bülent Arınç ve Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu'nun, sözde Ermeni 
soykınmı iddiaları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/159) 

132. - Samsun Milletvekili Kemal Kabataş ve 20 arkadaşının, kamuda çalışan memur ve işçilerle 
emeklilerin özlük haklan konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/160) 

133. - Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu ve 20 arkadaşının, iklim değişikliklerinin 
sebepleri ve sonuçları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/161) 

134. - Konya Milletvekili Veysel Candan ve 21 arkadaşının, yolsuzluk ve usulsüzlük olaylannın 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/162) 

135. - 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) 

136. - Ağrı Milletvekili Nidai Seven ve 31 arkadaşının, Ağrı ilinin ekonomik, sosyal, kültürel ve 
kentsel sorunlarının araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/164) 

137. - F.P. Grubu adına Grup Başkanvekilleri Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan, Çorum 
Milletvekili Yasin Hatiboğlu ve Manisa Milletvekili Bülent Annç'ın, özürlülerin sorunları konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/16) 

138. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Batuk ve 35 arkadaşının, 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 tarihlerinde 
meydana gelen deprem felaketinden sonra bölgede yapılan çalışmalar ve toplanan yardımların kullanılması 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/165) 

139. - Konya Milletvekili Teoman Rıza Güneri ve 27 arkadaşının, Beyaz Enerji Operasyonu ile 
gündeme gelen yolsuzluk iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/166) 

140. - Adana Milletvekili Mehmet Halit Dağlı ve 21 arkadaşının, Adana İlinin sosyo-ekonomik ve 
kültürel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/167) 

141. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya ve 19 Arkadaşının, sözde Ermeni soykırımı iddiaları 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/168) 

142. - Hatay Milletvekili Metin Kalkan ve 26 arkadaşının, Devlet Memurluğu Sınavıyla ilgili aksaklık 
ve usulsüzlük iddiaları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/169) 

143. - Diyarbakır Milletvekili Sacit Günbey ve 33 arkadaşının, korunmaya muhtaç ve sokak çocukları 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/170) 

144. - İstanbul Milletvekili Yılmaz Karakoyunlu ve 23 arkadaşının, Türk dilinin ve müziğinin 
korunması ve yozlaşmasının engellenmesi için alınması gereken önlemleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/171) 

145. - Samsun Milletvekili Kemal Kabataş ve 30 arkadaşının, ekonomik ve malî durum konusunda 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel çalışma açılmasına ilişkin 
önergesi (8/17) 
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6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

146. - Batman Milletvekili Alaattin Sever Aydın ve 29 arkadaşının, Batman İlinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/172) 

147. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya ve 30 arkadaşının, Samsun-Çarşamba Ovası yakınlarındaki 
bakır ve gübre fabrikalarının çevreye etkileri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/173) 

148. - Adana Milletvekili Ali Gören ve 35 arkadaşının, müfredatın ve ders kitaplarının yeniden 
düzenlenmesi ve geliştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/174) 

149. - Batman Milletvekili Faris Özdemir ve 24 arkadaşının, Güneydoğu Anadoludaki tütün 
üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/175) 

150. - Ağrı Milletvekili Nidai Seven ve 101 arkadaşının, Ermenilerin Ağrı İlinde yerli halka yaptıkları 
mezalimin araştırılması ve Ağrı Dağı üzerindeki emellerine karşı alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/176) 

151. - Erzurum Milletvekili Mücahit Himoğlu ve 57 arkadaşının, Ermenilerin Erzurum İlinde yerli halka 
yaptıkları mezalimin araştırılması ve Erzurum üzerindeki emellerine karşı alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/177) 

152. - Kars Milletvekili İlhan Aküzüm ve 32 arkadaşının, Ermenilerin Kars İlinde yerli halka yaptıkları 
mezalimin araştırılması ve bölge üzerindeki emellerine karşı alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/178) 

153. - Bitlis Milletvekili İbrahim Halil Oral ve 35 arkadaşının, Ermenilerin Bitlis İlinde yerli halka 
yapmış oldukları mezalimin araştırılmast ve Bitlis üzerindeki emellerine karşı alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/179) 

154. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu ve 31 arkadaşının, Adıyaman İli Besni İlçesindeki tarihî 
ve kültürel varlıkların korunması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/180) 

155. - Balıkesir Milletvekili Hüseyin Kalkan ve 21 arkadaşının, Balıkesir'in Dursunbey İlçesinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/181) 

156. - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel ve 22 arkadaşının, İstanbul'da su havzalarının korunması ve 
kirliliğin engellenmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/182) 

157. - Van Milletvekili Ayhan Çevik ve 21 arkadaşının, Ermenilerin Van İlinde yerli halka yapmış 
oldukları mezalimin araştırılması ve Van üzerindeki emellerine karşı alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/183) 

158. - Muğla Milletvekili Hasan Özyer ve 20 arkadaşının, Muğla İlinin balıkçılık, tarım ve turizm 
açısından sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/184) 

159. - Manisa Milletvekili Hüseyin Akgül ve 22 arkadaşının, Türkiye'nin de taraf olduğu Uluslararası 
Öneme Sahip Sulak Alanlar Hakkında Sözleşmenin (RAMSAR) eklerinde sayılarak uluslararası koruma altına 
alınan Gediz nehrinin incelenerek sulak alanlarla ilgili ulusal çevre stratejisi ve eylem planı oluşturulması 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/185) 

160. - Aksaray Milletvekili Ramazan Toprak ve 29 arkadaşının, tarihteki Türk ve Ermeni ilişkileri 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/18) 

161. - Burdur Milletvekili Mustafa örs ve 20 arkadaşının, Burdur İlinin bazı sorunlarının araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına il işkin önergesi (10/186) 

162. - İstanbul Milletvekili Azmi Ateş ve 54 arkadaşının, YÖK'ün Fatih Üniversitesi ile ilgili kararı 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/187) 
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7 - S O Z L U SORULAR 
1 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, kurumlararası nakilleri izne bağlayan genelgeye ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/557) (2 ) 
2 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Kovancılar'a askerlik şubesi açılmasına 

ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/564) (2) 
3 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Karakocan Küçük Sanayi Sitesi 

inşaatına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/567) (1) 
4 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Kovancılar Küçük Sanayi Sitesi 

inşaatına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/569) (1) 
5 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Kovancılar İlçesi Devlet Hastanesine 

uzman doktor atanıp atanmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü som önergesi (6/573) (1) 
6 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Kültür Merkezi inşaatına ilişkin Kültür 

Bakanından sözlü som önergesi (6/574) (1) 
7 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Keban İmam Hatip Lisesi inşaatına ilişkin Millî 

Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/575) (1) 
8 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Sivrice öğrenci pansiyonuna ilişkin 

Millî Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/576) (1) 
9 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Kovancılar İlçesindeki öğrenci 

pansiyonuna ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/577) (1) 
10 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Karakoçan İlçesi vakıf öğrenci yurduna 

ilişkin Devlet Bakanından sözlü som önergesi (6/578) (1) 
11 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Palu-Gökdere Beldesinin ulaşımına 

ilişkin Devlet Bakanından sözlü som önergesi (6/580) (1) 
12 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Karakocan İlçesine bağlı bazı köy 

yollarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü som önergesi (6/583) (1) 
13 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Karakocan İlçesi Yeşilbelen Köyünün 

yol ve içme suyu sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü som önergesi (6/584) (1) 
14 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Karakocan İlçesi Sarıbaşak Köyü 

İlköğretim Okuluna ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/585) (1) 
15 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Karakocan İlçesi Kocadayı ve Keklik 

köylerinin ilköğretim okullarının ne zaman açılacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü som 
önergesi (6/586) (1) 

16 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Karakocan İlçesi Kuşbayın Köyünün 
içme suyu somnuna ilişkin Devlet Bakanından sözlü som önergesi (6/587) (1) 

17 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ İline bağlı bazı köylerin yol somnuna 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü som önergesi (6/588) (1) 

18 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ İline bağlı bazı köylerin yollarına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü som önergesi (6/589) (1) 

19 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ İli köylerinin içme suyu somnuna ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü som önergesi (6/590) (1) 

20 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ İli Karakocan İlçesine bağlı Bulgurcuk, 
Güllüce ve Demirdelen köylerinin yollarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü som önergesi (6/591) (1) 

21 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Karakocan İlçesine bağlı bazı köylerin 
yollarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü som önergesi (6/592) (1) 

22 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Kovancılar - Okçular yoluna ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü som önergesi (6/593) (1) 

23 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Kovancılar - Karasungur ve Mirahmet 
köylerinin yollarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü som önergesi (6/594) (1) 

24 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Karaçor grup yoluna ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü som önergesi (6/595) (1) 

25 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ'da yapımı devam eden kapalı yüzme 
havuzunun ödenek ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından sözlü som önergesi (6/596) (1) 

(1) Bir birleşimde cevaplandırılmamıştır. 
(2) İki birleşimde cevaplandırılmamıştır. 
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26 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Karakocan - Bulgurcuk Köyünün içme 

suyu projesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/597) (1) 
27 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Karakocan - Çelebi Köyünün içme suyu 

ve yol sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/598) (1) 
28 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Karakocan - Çıtak Köyü Okulunun ne 

zaman açılacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/599) (1) 
29 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Karakocan - Çıtak Köyü yoluna ilişkin 

Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/600) (1) 
30 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Karakocan - Demirtaş Köyü yoluna 

ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/601) (1) 
31 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Karakocan - Demirtaş Köyünün imam 

ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/602) (1) 
32 . - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Bağ-Kur emeklilerinden kesilen prime ilişkin 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/604) (1) 
33 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Sarıcan Beldesinin sağlık personeli 

ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/606) (1) 
34 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Karakoçan-Sancan Beldesinin ve 

köylerinin öğretmen ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/610) 
35 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Karakoçan İlçesine bağlı bazı köylerin 

spor sahası ihtiyacma ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/612) 
36 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Karakoçan İlçesine bağlı bazı köylerin 

kapalı bulunan okullarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/613) 
37 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Karakoçan İlçesi Karapınar Köyünün 

okul ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/615) 
38 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Karakoçan İlçesi Gündeğdi Köyünün 

sulama göleti ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/616) 
39 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Karakoçan İlçesine bağlı bazı köylerin 

kanalizasyon sorununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/617) 
40 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Karakoçan İlçesine bağlı bazı köylerin 

içme sularına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/618) 
41 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Karakoçan İlçesi Devlet Hastanesinin 

uzman doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/619) 
42 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Karakoçan İlçesi Altınoluk İlköğretim 

Okulu ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/620) 
43 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Karakoçan İlçesi Başyurt Köyünde 

bulunan hazine arazilerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/621) 
44 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Karakoçan İlçesine bağlı bazı köylerin 

sulama kanaleti ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/622) 
45 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Karakoçan İlçesi Kalkankaya Köyüne 

sulama göleti yapılıp yapılmayacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/623) 
46 . - 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) 
47 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Arıcak-Kaş Köyü sulama projesine 

ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/625) 
48 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Keban İlçesine bağlı bazı köylerin içme 

sularına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/626) 
49 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Keban İlçesine bağlı bazı köylerin 

kanalizasyon sorununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/627) 
50 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Keban İlçesine bağlı bazı köylerin grup 

yoluna ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/628) 
51 . - 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) 
52 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ İlinde temel eğitim okulu yapılıp 

yapılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/630) 
53 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ İlinde hayvancılık ve tarım alanında 

uygulanan projelere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/631) 
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54 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünün Elazığ 
ilindeki yatırım projelerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/633) 

55 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ İlinde uyguladığı projelere ilişkin Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/636) 

56 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ İlindeki tarihi eserlere ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/637) 

57 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Harput'taki eski eserlerin onarımı ile ilgili 
projelere ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/638) 

58 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün Elazığ 
İlinde uyguladığı projelere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/639) 

59 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Havaalanına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/643) 

60 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, TCDD Genel Müdürlüğünün Elazığ İlinde 
uyguladığı projelere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/644) 

61 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ ve ilçelerinde uyguladığı projelere ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/645) 

62 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Tekel Genel Müdürlüğünün Elazığ ve 
ilçelerinde uyguladığı projelere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/646) 

63 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ ve ilçelerinde uyguladığı projelere ilişkin 
Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/647) 

64 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Karakoçan-Palu-Arıcak ilçelerinde 
boşalan köylere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/648) 

65 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ ve ilçelerinde uyguladığı projelere ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/649) 

66 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Orman Bölge Müdürlüğünün Elazığ ve 
ilçelerindeki çalışmalarına ve ödenek miktanna ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/650) 

67 . - 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) 

68 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Rusya'dan helikopter alınacağı yolunda basında 
çıkan haberlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/658) 

69 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, "Basında Bugün" adlı bültenin içeriğine ilişkin 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/659) 

70 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, TÜPRAŞ'ın özelleştirilmesi için verilen ilan ve 
reklamlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/661) 

71 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, DMS sonucuna göre yapılacak atamalara ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/662) 

72 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, POAŞ ihalesiyle ilgili iddialara ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/663) 

73 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, THK tarafından Samsun İlinde toplanan kurban 
derilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/667) 

74 . - Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Şeyda'nın, Şırnak, Cizre ve Silopi sanayi siteleri 
projelerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/671) 

75 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, TÜPRAŞ'ın özel bankalardaki hesaplarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/672) 

76 . - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, MİT ajanı olduğu iddia edilen bir basın 
mensubuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/673) 

77 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, memurlara yapılan çocuk yardımına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/674) 

78 . - Nevşehir Milletvekili Mükremin Taşkın'm, Galatasaray-Leeds maçı öncesi meydana gelen 
olaylara ve sorumlularına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/675) 

79 . - İzmir Milletvekili Süha Tanık'm, Göztepe-Erzurumspor maçında güvenlik görevlilerinin 
sergilediği tutuma ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/676) 

80 . - Batman Milletvekili Alaattin Sever Aydın'ın, Batman Adliye Binası inşaatına ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/678) 
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81 . - Batman Milletvekili Alaattin Sever Aydın'ın, meslek liselerinden liselere geçişin 

engellendiği iddialarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/679) 
82 . - Batman Milletvekili Alaattin Sever Aydın'ın, Batman ilinde yapımı devam eden bazı 

hastanelere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/680) 
83 . - Nevşehir Milletvekili Mükremin Taşkın'ın, Nevşehir'deki Tekel İçki Fabrikasına ilişkin 

Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/682) 
84 . - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, Halkalı SSK Hastanesi inşaatına ve Küçükçekmece 

SSK Dispanserine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/683) 
85 . - Van Milletvekili Hüseyin Çelik'in, Türkiye-İran geçiş yollarındaki bazı uygulamalara 

ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/684) 
86 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, daha önceki hükümetler döneminde yapılan cep 

telefonu ihalelerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/685) 
87 . - 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) 

88 \ - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Bafra Kaymakamlığınca hazırlanan bir kitaba 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/687) 

89 . - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçmbayır'ın, Avrupa Birliği çevre mevzuatına uyum 
konusunda yapılan çalışmalara ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/689) 

90 . - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Yalçınkaya'nın, Şanlıurfa'da serbest bölge kurulması için 
yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/690) 

91 . - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Yalçınkaya'nın, Şanlıurfa İlindeki mayınlı tanm arazilerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/692) 

92 . - Van Milletvekili Fetullah Gültepe'nin, Türk Telekom'a alınan geçici işçilere ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/693) 

93 . - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, tarımsal girdi fiyatlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/695) 

94 . - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan-Kemah-Muratboynu Köyünün bazı 
sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/697) 

95 . - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan-Kemah-Eriç Köyü içme suyu 
şebekesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/698) 

96 . - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan'ın bazı köylerinin yol ve içme suyu 
sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/699) 

97 . - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan-Kemah-Dedeoğlu Köyü sulama 
göletine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/700) 

98 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Hicaz Demiryolu Projesi ve Hac taşımacılığına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/701) 

99 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, emekli subayların özel sektörde görev almalarına 
ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/702) 

100 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, kamu kurum ve kuruluşlarına ait sosyal 
tesislerde başörtüsü yasağı uygulandığı iddialanna ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından 
sözlü soru önergesi (6/703) 

101 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, başörtüsü sorununa ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/704) 

102 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, nüfus dairelerinde bir kuruluşun perakende satış fişi ile 
tahsilat yaptığı iddialanna ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/706) 

103 . - Van Milletvekili Maliki Ejder Arvas'ın, Van İlinde sınır ticaretinin kısıtlanmasının 
nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/710) 

104 . - Van Milletvekili Maliki Ejder Arvas'ın, Van Bölgesi sağlık hizmetlerini geliştirme ve 
destekleme projesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/711) 

105 . - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, İstanbul-Kınalıada'da bulunan aktancı antenlere 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/713) 

106İ . - İstanbul Milletvekili Yücel Erdener'in, deneme üretimi yapılan tohumluklara İlişkin Tanm 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/714) 

107 . - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, Birecik İlçesinin öğretmenevi ihtiyacına ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/715) 
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108 . - 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) 

109 . - Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin, 27-28 Mayıs 2000 tarihlerinde yapılan açık lise 
sınavlannda Ankara Ayrancı Lisesinde bazı öğrencilerin sınava alınmadığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/717) 

110 . - Yozgat Milletvekili Mehmet Çiçek'in, 27-28 Mayıs 2000 tarihinde yapılan açık lise 
sınavlannda Ankara Ayrancı Lisesinde bazı öğrencilerin sınava alınmadığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/720) 

111 . - 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) 

112 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, istanbul'un fethi kutlamalanna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/722) 

113 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, nüfus müdürlüklerince alınan faks ücretlerine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/723) 

114 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kuruluna 
yapılan atamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/724) 

1 1 5 . - istanbul Milletvekili Ali Coşkun'un, Hazine garantisi veya izni verilen kamu kuruluşlarına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/725) 

1 1 6 . - İstanbul Milletvekili Ali Coşkun'un, teşvik kredisi alanların karşılaştıkları sorunlara ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/726) 

117 . - 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) 

118 . - Gaziantep Milletvekili Mehmet Ay'ın, Gaziantep-Nurdağı ilçesindeki Ballıkaya Barajı 
projesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/729) 

119 . - Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Şeyda'nın, havaalanlarındaki VIP uygulamasına ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/730) 

120 . - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, Samsun idare Mahkemesi üyelerinin tayin 
edilme nedenlerine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/732) 

121 . - Konya Milletvekili Özkan Öksüz'ün, UZEV'in yasalara uymayarak halkı mağdur ettiği 
iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/733) 

122 . - Konya Milletvekili Özkan Öksüz'ün, Devlet ve özel üniversitelere yapılacak Devlet 
yardımları belirlenirken uyulacak kriterlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/734) 

123 . - istanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, Yargı Mevzuatı Bültenine ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/736) 

124 . - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Bolu tünel inşaatına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/737) 

125 . - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Türk Ticaret Bankası Genel Müdürü hakkında açılmış 
ceza davası olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/739) 

126 . - Mardin Milletvekili Veysi Şahin'in, Mardin-Midyat İlçesindeki tarihî ve kültürel önemi 
olan alanlara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/741) 

127 . - Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Karavar'ın, İstanbul-Bayrampaşa Cezaevi ile diğer 
cezaevlerinde meydana gelen olaylara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/742) 

128 . - Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Karavar'ın, ceza ve tutukevlerine ilişkin Adalet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/743) 

129 . - Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Karavar'ın, Af Tasansı ve F tipi cezaevi projelerine ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/744) 

130 . - Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Karavar'ın, tutuklu ve mahkûmların sorunlarına ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/745) 

131 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun Türk Telekom Bölge Müdürlüğünün 
Trabzon'a nakledilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/746) 

132 . - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, Şanlıurfa'nın turizm potansiyeline ilişkin Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/748) 

133 . - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, Şanlıurfa Bağ-Kur hizmet binasına ilişkin Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/749) 
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134 . - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Olimpiyat 

Komitesine olan borcuna ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/751) 
135 . - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Olimpiyat 

Komitesine olan borcuna ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/752) 
136 . - Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, Sinop İlindeki sağlık personeli açığına ilişkin Sağlık 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/753) 
137 . - Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, 2000 yılı yatırım programında köy hizmetlerinin 

payına ve Sinop İlinin durumuna ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/754) 
138 . - Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, Sinop-Boyabat İlçesinde organize sanayi bölgesi 

kurulması çalışmalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/755) 
139 . - Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, Sinop İlindeki taşımalı eğitim uygulamasına ilişkin 

Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/756) 
140 . - Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, 2000 yılı yatırım programında Sinop İlinin genel 

durumuna ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/757) 
141 . - Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, Marmara Depremi Acil Yeniden Yapılandırma 

Projesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/758) 
142 . - Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, Sinop-Türkeli İlçesi balıkçı barınağına ilişkin 

Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/759) 
143 . - Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, Sinop-Gerze İlçesi balıkçı barınağına ilişkin 

Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/760) 
144 . - Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, Sinop-Yenikent balıkçı barınağına ilişkin Ulaştırma 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/761) 
145 . - Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, Sinop-Soğuksu bölgesinde depolanan zehirli varillere 

ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/762) 
146 . - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, İstanbul SSK hastanelerindeki gönüllü fazla çalışma 

uygulamasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/763) 
147 . - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, Bursa-Yenişehir Havaalanının ne zaman 

açılacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/764) 
148 . - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, Bursa-Yenişehir otoyolu projesine ilişkin 

Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/765) 
149 . - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, okullardaki zehirlenme olaylarına ilişkin 

Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/767) 
150 . - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, Bursa-Yalova'daki okullara dağıtılmak üzere 

gönderilen kuru incire ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/768) 
151 . - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, organize sanayi bölgelerindeki vergilendir

meye ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/769) 
152 . - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, organize sanayi bölgelerinde uygulanan 

teşviklere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/770) 
153 . - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, organize sanayi bölgelerinde uygulanan vergi 

indirimleri ve yürürlük tarihine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/771) 
154 . - 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) 

155 . - 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) 

156 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlindeki camilere ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/775) 

157 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlindeki imam ve müezzin sayısına ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/776) 

158 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize Ardeşen Küçük Sanayi Sitesi altyapı 
çalışmalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/777) 

159 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize Organize Sanayi Bölgesi etüt çalışmalarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/778) 

160 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlinde yürütülen projelere ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/779) 
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161 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlindeki ürün araştırma ve yayın 
çalışmalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/780) 

162 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlinde hayvancılığın geliştirilmesi için 
yapılan çalışmalara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/781) 

163 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlindeki tarımsal projelere ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/782) 

164 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlindeki öğretmen açığına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/783) 

165 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize Pazar ve Ardeşen öğretmen evi projesine 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/784) 

166 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize Merkez görme engelliler okulu projesine 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/785) 

167 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlindeki okul projelerine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/786) 

168 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlinde yürütülen projelere ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/787) 

169 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlinde yürütülen projelere ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/788) 

170 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlindeki içme suyu projelerine ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/789) 

171 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlindeki kanalizasyon projelerine ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/790) 

172 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlindeki köy yollarına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/791) 

173 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize Ardeşen İçme Suyu Projesine ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/792) 

174 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İçme Suyu Projesine ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/793) 

175 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Karayolları Genel Müdürlüğü aracılığıyla 
Rize'de yürütülen projelere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/794) 

176 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, İller Bankasının Rize İlinde yürüttüğü projelere 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/795) 

177 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlinde yürütülen projelere ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/796) 

178 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Çamlıhemşin - Ayder Ilıcası - Kavran Yaylası 
yolu projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/797) 

179 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize - Fındıklı- Yeniköy Kanlıdere balıkçı 
barınağı projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/798) 

180 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize Devlet Hastanesi inşaatına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/799) 

181 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Fındıklı Guatr Hastanesi inşaatına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/800) 

182 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize'de yürütülen projelere ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/802) 

183 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize'de yürütülen projelere ilişkin Orman 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/803) 

184 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlindeki konut kooperatiflerine ve kredi 
taleplerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/804) 

185 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize'de yürütülen projelere ilişkin Kültür 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/805) 

186 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize'de yürütülen projelere ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/806) 

187 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlinde yürütülen projelere ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/808) 

188 . - 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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189 . - 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) 

190 . - Ağrı Milletvekili Musa Konyar'm, ilköğretim okullarında uygulanacak yabancı dil öğretim 
programına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/811) 

191 . - Bitlis Milletvekili Yahya Çevik'in, Talim ve Terbiye Kurulunca dil öğretimi konusunda 
alınan bir karara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/812) 

192 . - Antalya Milletvekili Salih Çelen'in, Talim ve Terbiye Kurulunca yabancı dil öğretimi 
konusunda alman bir karara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/813) 

193 . - 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) 

194 . - Van Milletvekili Maliki Ejder Arvas'm, Talim ve Terbiye Kurulunca yabancı dil öğretimi 
konusunda alınan bir karara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/815) 

195 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlinin balıkçı barınağı ihtiyacına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/816) 

196 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlinde yürütülen projelere ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/817) 

197 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlinde yürütülen projelere ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/818) 

198 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlinde yürütülen projelere ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/819) 

199 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlinde yürütülen projelere ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/820) 

200 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlinde yürütülen projelere ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/821) 

201 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlinde yürütülen projelere ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/823) 

202 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlinde yürütülen projelere ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/824) 

203 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlinde yürütülen projelere ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/825) 

204 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlinde yürütülen projelere ilişkin Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/827) 

205 . - 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) 

206 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, Bulgaristan'dan gelen soydaşların bazı sorunlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/829) 

207 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, Bursa İlinin demiryolu bağlantısının ne zaman 
kurulacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/830) 

208 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, Bursa - İznik ilçesinin içme suyu sorununa ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/831) 

209 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, Bursa-Yenişehir Havaalanı inşaatına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/832) 

210 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, Bursa İlinin hastane ihtiyacına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/834) 

211 .-Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, Bursa İlinde eğitime katkı payı olarak toplanan paralara 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/835) 

212 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, cep telefonu baz istasyonlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/837) 

213 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik 
Fonu'ndan Samsun İline gönderilen paralara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/838) 

214 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, okul ve cami yakınlarında alkollü içki satış 
yasağına uyulmadığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/839) 

215 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, deprem sonrası yapılan bağış ve yardımlara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/842) 

216 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, afet kapsamına alınan yerlerin tespitinde 
uygulanan kriterlere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/843) 
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217 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun-Ayvacık baraj gölü üzerindeki köprü 

inşasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/844) 
218 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun-Bafra yoluna ilişkin Bayındırlık ve 

İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/845) 
219 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Ayvacık-Suat Uğurlu Barajının yapımı ile kaçak 

bina durumuna düşen yapılara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/846) 
220 . - Batman Milletvekili Alaattin Sever Aydın'ın, başörtülü vatandaşların kamu kurum ve 

kuruluşlarının tesislerine ve dersanelere alınmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/847) 

221 . - 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) 

222 . - Batman Milletvekili Alaattin Sever Aydın'ın, görevde on yılını dolduran yöneticilerin 
nakil işlemlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/849) 

223 . - Batman Milletvekili Alaattin Sever Aydın'ın, Batman İlindeki kapalı okul sayısına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/850) 

224 . - Batman Milletvekili Alaattin Sever Aydın'ın, Batman İlindeki öğretmen açığına ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/851) 

225 . - Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun Tarım Kredi Kooperatifleri 
ortaklarının kredi borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/852) 

226 . - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İzmir İlindeki vergi kaçakçılığı iddialarına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/853) 

227 . - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Halk Bankası yönetimi hakkındaki yolsuzluk 
iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/854) 

228 . - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Ayaş Tüneli projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/855) 

229 . - İzmir Milletvekili Güler Aslan'ın, İzmir Adnan Menderes Havaalanının uluslararası 
taşımacılığa açılmasına ve Çeşme'ye bir havaalanı yapılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü som 
önergesi (6/856) 

230 . - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Güneydoğu Umut Petrol San.ve Tic. A.Ş.ne verilen 
krediye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/857) 

231 . - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, İstanbul Avrupa yakası elektrik dağıtım 
mukavelesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/858) 

232 . - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, imam hatip ve meslek lisesi öğrencilerinin 
yatay geçiş haklarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/860) 

233 . - 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) 

234 . - 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) 

235 . - Siirt Milletvekili Ahmet Nurettin Aydın'ın, Siirt Havaalanına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru Önergesi (6/863) 

236 . - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bazı bankaların faaliyetlerine son veren Bakanlar 
Kumlu kararının önceden sızdırıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/864) 

237 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, genel nüfus sayımına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü som önergesi (6/866) 

238 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, 2000 yılında belirlenen yoksulluk sınırına ilişkin 
Başbakandan sözlü som önergesi (6/868) 

239 . - Adana Milletvekili Mehmet Ali Bilici'nin, Ceyhan Depreminden sonra mağdur olan işyeri 
sahiplerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü som önergesi (6/869) 

240 . - Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin, Amasya çevre yoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/870) 

241 . - Bursa Milletvekili Famk Çelik'in, Yunanistan'ın soydaşlarımıza yaptığı uygulamaya 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/871) 

242 . - 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) 
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243 . - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, öğretmen atamalarındaki bazı uygulamalara ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/873) 

244 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, koruma görevi yapan personel sayısına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/874) 

245 . - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, Türk Eczacılar Birliğinde yapılan denetimlere 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/876) 

246 . - Gaziantep Milletvekili Mehmet Ay'ın, Batı Trakya Türklerine ilişkin Dışişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/878) 

247 . - Bursa Milletvekili Mehmet Altan Karapaşaoglu'nun, Türk Telekom'un abone sayısına ve 
personel sayısına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/879) 

248 . - Bursa Milletvekili Mehmet Altan Karapaşaoglu'nun, eğitime katkı payı adı altında toplanan 
paralara ve deprem yardımlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/880) 

249 . - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, Amerika'daki lobi çalışmalarına ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/882) 

250 . - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, okullarda öğrencilerden toplanan paralara 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/884) 

251 . - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, koruma görevi yapan polis memurlarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/885) 

252 . - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, memur maaşlarında yapılacak artışlara ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/886) 

253 . - Sakarya Milletvekili Nezir Aydın'ın, deprem bölgesindeki vatandaşların vergi borçlarına 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/887) 

254 . - Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ndeki geçici 
işçilerin kadro sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/888 ) 

255 . - 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) 

256 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, otomotiv yan sanayiinde uygulanan şase tadilat projesine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/891) 

257 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, Bursa TEDAŞ Müdürlüğünün bazı uygulamalarına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/892) 

258 . - Bursa Milletvekili Mehmet Altan Karapaşaoglu'nun, bazı medya sahiplerinin kamu 
ihalelerine katılmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/893) 

259 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, Bursa-İznik'te dolu yağışından zarar gören çiftçilere 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/896) 

260 . - Konya Milletvekili Özkan Öksüz'ün, Konya İlindeki okullara ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/897) 

261 . - Konya Milletvekili Özkan Öksüz'ün, Konya İlindeki eğitim ve öğretim faaliyetlerine ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/898) 

262 .- İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, bir bankanın faaliyetinin durdurulmasının 
geciktirildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/899) 

263 . - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, faaliyeti durdurulan bankalar hakkındaki 
murakıp raporlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/900) 

264 . - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, faaliyeti durdurulan bir bankanın murakıp 
raporunun olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/901) 

265 . - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, faaliyeti durdurulan bir bankanın hissedarlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/902) 

266 . - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilen 
bir bankanın basınla olan ilişkisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/903) 

267 . - 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) 

268 . - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, Genelkurmay eski 2. Başkanının bazı basın 
mensupları hakkındaki iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/905) 

269 . - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, Genelkurmay eski 2. Başkanının basın 
mensupları hakkında yayınladığı iddia edilen emre ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/906) 
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270 . - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'm, Genelkurmay eski 2. Başkanının bir siyasî parti 
ile ilgili yayınladığı iddia edilen emre ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/907) 

271 . - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'm, Genelkurmay eski 2. Başkanının yayınladığı 
emre ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/908) 

272 . - Konya Milletvekili Özkan öksüz'ün, Konya İlinde inşaatı devam eden sağlık kuruluşlarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/909) 

273 . - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, Muğla'daki termik santrallere ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/910) 

274 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun-Vezirköprü Devlet Hastanesinin 
personel ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/911) 

275 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun-Vezirköprü İlçesinde yürütülen 
hizmetlere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/912) 

276 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun-Vezirköprü'nün okul, lojman ve 
öğretmen ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/913) 

277 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun-Vezirköprü Adliye Sarayı ve hizmet içi 
eğitim merkezine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/914) 

278 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Vezirköprü ve Duruçay Barajı projelerine 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/916) 

279 . - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, belediye ve tapu müdürlüklerinde yaşanan 
vergi tahsilat sorunlanna ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/920) 

280 . - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, Bursa-Keles, Harmancık, Büyükorhan, 
Orhaneli ilçelerinin yol sorunlanna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/921) 

281 . - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'm, Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde EMİM adlı 
bir birim olup olmadığına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/922) 

282 . - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'm, Genelkurmay Başkanlığınca hazırlandığı ileri 
sürülen ANDIÇ'a ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/923) 

283 . - Hakkâri Milletvekili Hakkı Töre'nin, Hakkârİ-Şemdinli-Derecik beldesi arasında yapılacak 
karayolu ihalesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/927) 

284 . - Van Milletvekili Fethullah Erbaş'ın, köy okullarının sorunlarına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/928) 

285 . - Van Milletvekili Fethullah Erbaş'ın, ilköğretimde önerilen ders kitaplarına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/929) 

286 . - Van Milletvekili Fethullah Erbaş'ın, ilköğretim masraflarının devlet tarafından 
karşılanmasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/930) 

287 . - Van Milletvekili Fethullah Erbaş'ın, zorunlu eğitim uygulamasına uymayan velilerin 
cezalandırmalarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru Önergesi (6/931) 

288 . - Balıkesir Milletvekili tlyas Yılmazyıldız'm, pancar üreticilerinin kredi borçlarına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/932) 

289 . - Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle'nin, ücretli usta öğreticilerine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/933) 

290 . - Hakkâri Milletvekili Hakkı Töre'nin, Hakkâri Havaalanı Projesine ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/934) 

291 . - Hakkâri Milletvekili Hakkı Töre'nin, Hakkâri-Yüksekova baraj inşaatına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/935) 

292 . - Trabzon Milletvekili Ali Naci Tuncer'in, kapatılan bankalann rehabilite edilip 
edilmeyeceklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/936) 

293 . - Trabzon Milletvekili Ali Naci Tuncer'in, geçici işçilere kadro verilmesine yönelik 
çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/937) 

294 . - Trabzon Milletvekili Ali Naci Tuncer'in, Bankalar Düzenleme ve Denetleme Üst 
Kurulunun geç oluşturulmasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/938) 

295 . - Trabzon Milletvekili Ali Naci Tuncer'in, kapatılan bankalara verilen kredilere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/939) 
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296 . - Kayseri Milletvekili Sevgi Esen'in, Bankalar Düzenleme ve Denetleme Üst Kurulunca 
denetlenen bankalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/940) 

297 . - Kayseri Milletvekili Sevgi Esen'in, Bankalar Düzenleme ve Denetleme Üst Kurulunun 
oluşumuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/941) 

298 . - Kayseri Milletvekili Sevgi Esen'in, kiralarda uygulanan artış oranlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/942) 

299 . - Kayseri Milletvekili Sevgi Esen'in, kapatılan bankalarla ilgili olarak hazırlanan raporların 
ilgili Devlet Bakanınca bekletildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/943) 

300 . - Kayseri Milletvekili Sevgi Esen'in, faaliyetleri durdurulan bankalar hakkında önceden 
bilgi sızdırıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/944) 

301 . - Kayseri Milletvekili Sevgi Esen'in, altı yeni bankaya kuruluş izni verilmesine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/945) 

302 . - Trabzon Milletvekili Ali Naci Tuncer'in, terörist başı Abdullah öcalan'ın idam kararının 
TBMM' ne sevk edilmemesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/946) 

303 . - Trabzon Milletvekili Ali Naci Tuncer'in, ceza infaz kurumlarında meydana gelen olaylara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/947) 

304 . - Trabzon Milletvekili Ali Naci Tuncer'in, Batum tren yoluna ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/948) 

305 . - Trabzon Milletvekili Ali Naci Tuncer'in, aftan yararlanacaklara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/949) 

306 . - Trabzon Milletvekili Ali Naci Tuncer'in, Af Kanunu Tasarısının öncelikle ele alınacak 
olmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/950) 

307 . - Trabzon Milletvekili Ali Naci Tuncer'in, Bakanlar Kurulu'nda değişiklik yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/951) 

308 . - Aksaray Milletvekili Murat Akın'ın, öğretmen atamalarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/952) 

309 . - Trabzon Milletvekili Ali Naci Tuncer'in, memur, işçi, emekli, dul ve yetimlerin 
ücretlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/953) 

310 . - Trabzon Milletvekili Ali Naci Tuncer'in, Samsun-Hopa duble yoluna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/954) 

311 . - Trabzon Milletvekili Ali Naci Tuncer'in, Cumhurbaşkanınca iade edilen KHK'lere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/955) 

312 . - Antalya Milletvekili Salih Çelen'in, Af Kanunu Tasarısına ilişkin Adalet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/956) 

313 . - Antalya Milletvekili Salih Çelen'in, cezaevlerinde meydana gelen olaylara ve çözüm 
yollarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/957) 

314 . - İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, bazı kamu bankalarının giderlerine ve 
reklam harcamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/958) 

315 . - İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, Marmara Depreminde hasar gören 
okullara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/959) 

316 . - İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, et ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/960) 

317 . - İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na 
devredilen İnterbank'a ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/96İ) 

318 . - İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na 
devredilen Bank Ekspres'e ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/962) 

319 . - İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na 
devredilen Bank Kapital'e ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/963) 

320 . - İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na 
devredilen Yaşarbank'a ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/964) 

321 . - İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğullan'nm, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na 
devredilen Etibank'a ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/965) 
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322 . - İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na 
devredilen Esbank'a ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/966) 

323 . - İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na 
devredilen Egebank'a ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/967) 

324 . - İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na 
devredilen Yurtbank'a ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/968) 

325 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/969) 

326 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/970) 

327 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/971) 

328 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/972) 

329 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/973) 

330 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/974) 

331 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/977) 

332 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/978) 

333 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, belediyelere tahsis edilen Hazine arazilerine ve arsa sertifikası 
verilen vatandaşlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/979) 

334 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/980) 

335 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/981) 

336 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/984) 

337 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/986) 

338 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/987) 

339 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/988) 

340 . -Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/989) 

341 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/990) 

342 . -Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/991) 

343 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/992) 

344 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/994) 

345 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/996) 

346 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/997) 

347 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/998) 

348 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1000) 
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349 . - İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, kamu bankalarınca medya kuruluşlarına verilen kredilere 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1006) 
350 . - Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan'ın, batık bankaların kuruluş izinlerine ilişkin Başbakandan 

sözlü soru önergesi (6/1007) 
351 . - Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül'ün, bankacılığa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 

(6/1009) 
352 . - Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül'ün, yeni bir banka kurma başvurusu olup olmadığına ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1010) 
353 . - Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül'ün, fona aktarılan bankalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 

önergesi (6/1011) 
354 . - Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül'ün, kamu bankalarının görev zararlarına ilişkin Başbakandan 

sözlü soru önergesi (6/1012) 
355 . - Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün, batık banka sahipleri hakkında yeni bir yasal 

düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1015) 
356 . - İsparta Milletvekili Ramazan Gül'ün, Romanya'da bir Türk şirketine ait bankaya ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1018) 
357 . - Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız'ın, kamu bankalarından verilen kredilerin 

onaylanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1019) 
358 . - Manisa Milletvekili Mehmet Necati Çetinkaya'nın, yolsuzluklara karşı alınacak tedbirlere 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1024) 
359 . -Manisa Milletvekili Mehmet Necati Çetinkaya'nın, el konulan bankaların faaliyet raporlarının 

işleme konulmasının geciktirildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1025) 
360 . - Bingöl Milletvekili Necati Yöndar'ın, bankalar operasyonu ile ilgili iddialara ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1026) 
361 . - Muş Milletvekili Mümtaz Yavuz'un, banka yolsuzluğuna adı karışan bir şahsın yurt dışına 

kaçtığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1028) 
362 . - Diyarbakır Milletvekili Nurettin Atik'in, ticari sır kavramına ilişkin Başbakandan sözlü soru 

önergesi (6/1031) 
363 . - A ğ r ı Milletvekili Musa Konyar'ın, batık banka sahibi bir şahsın mali durumuna ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1034) 
364 . - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, sağlık memuru yetiştirme programı ile ilgili 

çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1037) 
365 . - 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) 

366 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, yurt dışından getirilen makinaların yaş tespitine ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1041) 

367 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, özelleştirme kapsamındaki kurumlarda yapılan 
tayinlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1042) 

368 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman ve bazı ilçelerindeki sağlık ünitesi 
projelerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1043) 

369 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Tekel Genel Müdürlüğü'nün Adıyaman'da 
uyguladığı projelere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1044) 

370 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün 
Adıyaman'da uyguladığı projelere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1045) 

371 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'daki cami, imam ve müezzin sayısına 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1046) 

372 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1047) 

373 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1048) 

374 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1049) 

375 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1050) 
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376 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin Orman 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1051) 

377 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1052) 

378 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Habur Sınır kapısına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1053) 

379 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1054) 

380 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'daki stad, saha ve kapalı spor salonu 
çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1055) 

381 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1056) 

382 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman ve bazı ilçelerindeki sanayi sitelerine 
yönelik çalışmalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1057) 

383 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'ın öğretmen sorununa ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından Bakanından sözlü soru önergesi (6/1058) 

384 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'ın eğitim sorunlarına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1059) 

385 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1060) 

386 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1061) 

387 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da hayvancılığın geliştirilmesine yönelik 
projelere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1062) 

388 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da tarımın geliştirilmesine yönelik 
projelere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1063) 

389 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman ve çevresinde bulunan tarihî eserlere 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1064) 

390 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1065) 

391 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1066) 

392 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Mahallî İdareler Reformu Yasa Tasarısına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1067) 

393 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da boşaltılan köy olup olmadığına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1068) 

394 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'a bağlı köylerde yürütülen bazı projelere 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1069) 

395 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin Kültür 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1070) 

396 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1071) 

397 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Atatürk Barajının korunmasına yönelik projelere 
ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/1072) 

398 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1073) 

399 . - 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) 

400 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1077) 

401 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Karayolları Genel Müdürlüğünün Adıyaman'daki 
projelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1078) 

402 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman Gölbaşı Kanalizasyon Projesine ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1079) 
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403 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, İller Bankası Bölge Müdürlüğünün Adıyaman'daki 
yatırım projelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1080) 

404 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da afet bölgesi kapsamına alınan belediye 
olup olmadığına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1081) 

405 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'a demiryolunun götürülüp 
götürülmeyeceğine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1083) 

406 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1084) 

407 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1085) 

408 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da iskâna tâbi olan vatandaşlara ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1086) 

409 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen bazı projelere ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1087) 

410 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, GAP Atatürk Barajı Gölünün çevresindeki 
ağaçlandırma çalışmalarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1088) 

411 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, DSİ' nin Adıyaman'daki projelerine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1089) 

412 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'daki çiftçilerin elektrik borçlarına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1090) 

413 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'daki petrol üretimine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1091) 

414 . - 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) 

415 .-İstanbul Milletvekili Bahri Sipahi'nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesinden ihale olan bir firma 
hakkında ileri sürülen iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1093) 

416 . - İstanbul Milletvekili Bahri Sipahi'nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesince açılan otobüs 
ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1094) 

417 .-İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, İstanbul Büyükşehir Belediyesinden ihale alan bir firma 
hakkında ileri sürülen iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1095) 

418 . - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, bazı SSK Hastanelerinin başhekim ve yöneticileriyle 
ilgili iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1096) 

419 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Kuzey Irak'ın Erbil Kentinde düzenlenen Türkmen 
Kurultayına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1097) 

420 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, tıbbi cihazlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1098) 

421 . - Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin, Merzifon ilçe Emniyet Müdürlüğünde pasaport şubesi 
kurulup kurulmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1099) 

422 . - Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin, Merzifon'a bir dispanser ve eczane açılıp açılmayacağına 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1100) 

423 . - Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin, Merzifon'da BAĞ-KUR irtibat bürosu açılıp 
açılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1101) 

424 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün 2762 sayılı Vakıflar 
Kanununa uymadığı iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1102) 

425 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Türk vatandaşlığından çıkanlara ve vatandaşlığa 
alınanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1103) 

426 . - Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız'm, Bakanlığın açtığı ihalelere ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1104) 

427 . - Balıkesir Milletvekili llyas Yılmazyıldız'm, depremden zarar gören belediyelere yapılan 
yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1105) 

428 . - Konya Milletvekili Özkan Öksüz'ün, Konya'da Emekli Sandığı Bölge Müdürlüğü kurulup 
kurulmayacağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1106) 

429 . - İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, İstanbul'da su satışı yapan firmalara ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1107) 
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430 . - İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğullarfnm, Emlak Bankasınca verilen konut kredilerine 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1108) 

431 . - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu üyeliğine atanan 
bürokrat hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1109) 

432 . - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Ziraat Bankasının bilgisayar sisteminin döşenmesi ile 
bakım ve onarımının yapımına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1110) 

433 . - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Ziraat Bankasınca bir firmaya verilen kredinin battığı 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1111) 

434 . - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, TEDAŞ ve TEAŞ bünyesindeki termik santrallara ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1112) 

435 . - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, Çanakkale Assos Küçükkuyu sahil yolu projesine ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1113) 

436 . - Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız'ın, Balıkesir-Gömeç İlçesinde sel felaketinden zarar 
gören vatandaşlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1114) 

437 . - Kırıkkale Milletvekili Hacı Filiz'in, yolsuzlukların cezalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1115) 

438 . - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, İstanbul'da bazı dolmuş hatlarında sahte plaka ile araç 
çalıştırıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1116) 

439 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun TRT'de yayınlanan sabah programında yer verilen 
gazetelere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1117) 

440 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun THY seferlerinde dağıtılan gazetelere ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1118) 

441 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun THY Adıyaman seferlerine ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1119) 

442 . - Gaziantep Milletvekili Mehmet Ay'ın, DSİ'nin Gaziantep'teki yatırım projelerine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1120) 

443 . - Gaziantep Milletvekili Mehmet Ay'ın, Belkıs-Nizip Pompaj Sulama Projesine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1121) 

444 . - Gaziantep Milletvekili Mehmet Ay'ın, Gaziantep Sulama Projesine ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1122) 

445 . - Gaziantep Milletvekili Mehmet Ay'ın, Gaziantep-Karkamış Hükümet Konağı Projesine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1123) 

446 . - Gaziantep Milletvekili Mehmet Ay'ın, Gaziantep-Nurdağı İlçesi Emniyet Amirliği binası 
inşaatına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1124) 

447 . - Gaziantep Milletvekili Mehmet Ay'ın, Gaziantep-Araban İlçesi özel İdare İşhanı inşaatına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1125) 

448 . - Yozgat Milletvekili Mehmet Çiçek'in, tasdikname üzerine kayıt yapan okul müdürlerinin 
görevden alındığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1126) 

449 . - Bursa Milletvekili Ahmet Sünrietçioğlu'nun, demiryolu yapımında kullanılacak olan krediye 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1127) 

450 . - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, Türk Telekomun özelleştirilmesi ile ilgili basında 
yer alan iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1128) 

451 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'mn, Istanbul-Taksim'de yılbaşı gecesi meydana gelen 
olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1129) 

452 . - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, Îstanbul-Güngören Belediye Başkanlığınca bazı sokaklara 
Merve Kavakçı adının verildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1131) 

453 . - Antalya Milletvekili Nesrin Ünal'ın, Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğünün İnternet 
sitesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1132) 

454 . - Gaziantep Milletvekili Mehmet Ay'ın, Gaziantep İlindeki elektrik şebekesi projesine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1133) 

455 . - Gaziantep Milletvekili Mehmet Ay'ın, Gaziantep İlinde yürütülen okul projelerine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1134) 

456 . - Gaziantep Milletvekili Mehmet Ay'ın, TEDAŞ tarafından Gaziantep İlinde yürütülen projelere 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1135) 
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457 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Ankara kent içi tren yolunda meydana gelen kazaların 
önlenmesi için alınacak tedbirlere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1136) 

458 . - İsparta Milletvekili Ramazan Gül'ün, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan ve yeniden 
gözaltına alınıp tutuklananlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1138) 

459 . - Bingöl Milletvekili Necati Yöndar'ın, eski Başbakan A. Mesut Yılmaz ve Devlet eski Bakanı 
Güneş Taner ile ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1139) 

460 . - Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'ın, Kayseri Emniyet Müdürlüğünce şehirlerarası 
otobüslerde kilometre hız sınırını iptal eden cihazlarla yakalanan otobüslere ve firmalara ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1141) 

461 . - Sakarya Milletvekili Nezir Aydın'ın, işyerlerinde özürlü kontenjanından işçi çalıştırılmasına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1142) 

462 . - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, YÖK'ün üniversite lojmanlarında oturanlarla ilgili 
yayınladığı genelgeye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1143) 

463 . - Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Şeyda'nın, 2001 Malî Yılı Bütçesinden Şırnak İline ayrılan 
yatırım ödeneklerine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1144) 

464 . - Şırnak Milletvekili Abdullah'Veli Şeyda'nın, 2001 Malî Yılı Bütçesinden Şırnak İline ayrılan 
yatırım ödeneklerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1145) 

465 . - Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Şeyda'nın, 2001 Malî Yılı Bütçesinden Şırnak İline ayrılan 
yatırım ödeneklerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1146) 

466 . - Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Şeyda'nın, 2001 Malî Yılı Bütçesinden Şırnak İline ayrılan 
yatırım ödeneklerine ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1147) 

467 . - Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Şeyda'nın, 2001 Malî Yılı Bütçesinden Şırnak İline ayrılan 
yatırım ödeneklerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1149) 

468 . - Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Şeyda'nın, 2001 Malî Yılı Bütçesinden Şırnak İline ayrılan 
yatırım ödeneklerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1151) 

469 . - Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Şeyda'nın, 2001 Malî Yılı Bütçesinden Şırnak İline ayrılan 
yatırım ödeneklerine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/1152) 

470 . - Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Şeyda'nın, 2001 Malî Yılı Bütçesinden Şırnak İline ayrılan 
yatırım ödeneklerine ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1153) 

471 . - Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Şeyda'nın, 2001 Malî Yılı Bütçesinden Şırnak İline ayrılan 
yatırım ödeneklerine ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1155) 

472 . - Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Şeyda'nın, 2001 Malî Yılı Bütçesinden Şırnak İline ayrılan 
yatırım ödeneklerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1157) 

473 . - Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Şeyda'nın, 2001 Malî Yılı Bütçesinden Şırnak İline ayrılan 
yatırım ödeneklerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1158) 

474 . - Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Şeyda'nın, 2001 Malî Yılı Bütçesinden Şırnak İline ayrılan 
yatırım ödeneklerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1159) 

475 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, genel nüfus sayımı ile ilgili iddialara ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1160) 

476 . - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, elektrik üretim sözleşmesi yapılan bazı şirketlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1161) 

477 . - Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'ın, POAŞ Genel Müdürlüğüne güvenlik görevlisi 
alınmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1162) 

478 . - Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'ın, soru önergeleriyle ilgili yazışmalara ilişkin Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/1165) 

479 . -Aksaray Milletvekili Murat Akın'ın, Aksaray İli Güzelyurt İlçesinin yol sorununa ilişkin 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1166) 

480 . - Aksaray Milletvekili Murat Akın'ın, Aksaray İli Güzelyurt İlçesinin Aşağı Mahallesinin 
yerleşimine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1167) 

481 . - Aksaray Milletvekili Murat Akın'ın, Aksaray İli Güzelyurt İlçesinin yol sorununa ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1168) 

482 . - Aksaray Milletvekili Murat Akın'ın, Aksaray İli Güzelyurt İlçesinin çöp konteyneri ihtiyacına 
ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/1169) 

483 . - Aksaray Milletvekili Murat Akın'ın, Aksaray-Helvadere Kasabasındaki çalışmalara ilişkin 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1171) 
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484 . - Aksaray Milletvekili Murat Akın'ın, Aksaray ili Güzelyurt İlçesinin sulama kanalı ihtiyacına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1172) 

485 . - Aksaray Milletvekili Murat Akın'ın, Aksaray-Eskil İlçesinin kütüphane ihtiyacına ilişkin Kültür 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1173) 

486 . - Aksaray Milletvekili Murat Akın'ın, Aksaray-Eskil İlçesindeki şeker pancarı üreticilerinin 
sorunlarına ve uygulanan kotaya ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1174) 

487 . - Aksaray Milletvekili Murat Akın'ın, Aksaray İline bağlı bazı ilçelere mal müdürü atanmasına ve 
personel ihtiyacına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1175) 

488 . - Aksaray Milletvekili Murat Akın'ın, vergi borçlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1176) 

489 . - Aksaray Milletvekili Murat Akın'ın, Aksaray-Eskil İlçesinin spor tesisi ihtiyacına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1177) 

490 . - Aksaray Milletvekili Murat Akın'ın, Aksaray-Eskil İlçesine bağlı köylerin branş öğretmeni 
ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1178) 

491 . - Aksaray Milletvekili Murat Akın'ın, Aksaray tündeki okullarda branş öğretmeni açığına ve 
atamalarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1179) 

492 . - Aksaray Milletvekili Murat Akın'ın, Aksaray İli Güzelyurt ilçesiyle ilgili projelere ilişkin Çevre 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1180) 

493 . - Aksaray Milletvekili Murat Akın'ın, Aksaray İli Güzelyurt İlçesinin turistik tanıtım sorununa 
ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1181) 

494 . - Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'ın, "Basında Bugün" isimli bültene ilişkin Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/1182) 

495 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, İstanbul Ballıca Ormanları hakkındaki bazı iddialara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1183) 

496 . - Muğla Milletvekili Hasan özyer'in, domates üreticilerinin sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1185) 

497 . - Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa'nın, LPG'li araçlarla ilgili Danıştay kararının uygulanmasına 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1186) 

498 . - Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa'nın , norm kadro uygulamasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1187) 

499 . - İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğullarf nm, Vakıflar Genel Müdürlüğünün 2000 Malî Yılı 
Bütçesinden camilere yaptığı yardımlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1188) 

500 . - İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğullan'nın, Türkiye-lran doğalgaz boru hattı ihalesinin 
iptaline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1189) 

501 . - İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğullan'nın, Türkiye-lran ve Samsun-Ankara doğalgaz boru 
hatları ihalelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1190) 

502 . - Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa'nın, Ordu İlinde devlet-vatandaş işbirliğiyle yaptırılan okullara 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1191) 

503 . - Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa'nın, fındık alım fiyatlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1193) 

• 504 . - Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa'nın, deniz ulaşımına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1194) 

505 . - Erzurum Milletvekili Zeki Ertugay'ın, Erzurum'da kurulacak doğalgaz çevrim santrali projesine 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1195) 

506 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın , türban yasağı gösterisine destek verdikleri iddiasıyla 
ceza verilen şoförlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1196) 

507 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, YÖK tarafından KKTC YODAK Başkanına türban 
konusunda baskı yapıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1197) 

508 . - Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'ın, Boğazlarda gemi geçişlerinin kontrolünü sağlamak 
amacıyla yapılacak kulelere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1198) 

509 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun'da kurulan azot ve bakır fabrikalarının insan 
sağlığına olan etkilerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1199) 

510 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun'da kurulan azot ve bakır fabrikalarının 
çevreye verdiği zarara yönelik açılmış davaların sayısına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1200) 
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511 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, TRT'nin yeni logosuna ilişkin Başbakandan sözlü soru 

önergesi (6/1202) 
512 . - Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, TPAO'nun faaliyetlerine ve Eskişehir'de 

yürütülen projelere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1204) 
513 . - Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, elektrik kesintilerine ve Porsuk Çayının 

temizlenmesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1205) 
514 . - Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, enerji üretimine ve doğalgaz projelerine ilişkin 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1206) 
515 . - Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, Eskişehir bağlantılı bazı karayollarına ilişkin 

Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/1207) 
516 .-Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, esnaf, KOBİ ve sanayicilerin desteklenmesine 

ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1208) 
517 . - Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, Şeker-İş kolunda çalışan geçici işçilere ve 

pancar üreticilerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1209) 
518 . - Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, Eskişehir ve Sivrihisar SSK hastanelerine 

ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1210) 
519 . - Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, Emniyet personeline ve yerel yönetimlere 

ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1211) 
520 . - Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, sekiz yıllık kesintisiz eğitim ve norm kadro 

uygulamasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1212) 
521 . - Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, Osman Gazi Üniversitesinin kadro sorununa ve 

sekiz yıllık eğitime katkı payı olarak toplanan paralara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1213) 

522 . - Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, hayvancılığın sorunlarına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1214) 

523 . - Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, tarım ve hayvancılığın bazı sorunlarına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1215) 

524 . - Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatiflerine ve 
T.C. Ziraat Bankasına olan borçlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1216) 

525 . - Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, eğitime katkı payı olarak toplanan paralara ve 
Eskişehir'e ayrılan miktara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1217) 

526 . - Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, SSK Hastanelerinde alınan muayene 
ücretlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1218) 

527 . - Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, SSK ve BAö-KUR emeklilerinin ücretlerine 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1219) 

528 . - Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, Eskişehir İlindeki belediyelere yapılan 
yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/İ220) 

529 . - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat-Sulusaray ve Erbaa Horoztepesi'ndeki tarihi 
kalıntılara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/1222) 

530 . - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat-Turhal banliyö treni projesine ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1223) 

531 . - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat-Gölgeli ve Babaköy'ün, baraj köprüsü ihtiyacına ve 
Almus Barajının yol çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1224) 

532 . - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat İlinin bazı ilçelerinde yapılacak gölet ve dere ıslah 
çalışmalarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1225) 

533 . - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, Bursa'nın dağ ilçelerinde havza geliştirme projesi 
olup olmadığına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1230) 

534 . - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerini yürüten 
şirketlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1231) 

535 . - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, İstanbul Büyükşehir Belediyesince otobüslerde kullanılan 
Akbil uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1232) 

536 . - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, İstanbul'un ağaçlandırılmasında kullanılan ithal ağaçlara 
ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1233) 

537 . - Nevşehir Milletvekili Mükremin Taşkın'ın, Nevşehir'deki belediyelere yapılan yardımlara 
ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1234) 
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538 . - Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin, Amasya-Taşova, Gümüşhacıköy ve Merzifon TEKEL 
yaprak tütün işletmelerinin özelleştirme çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1236) 

539 . - Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'ın, görevden alınan Bakanlık Müsteşarı ile ilgili karara 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1237) 

540 . - Şanlıurfa Milletvekili Zülfikar İzol'un, Bütçeden Şanlıurfa tline ayrılan yatırım ödeneklerine 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1238) 

541 . - Şanlıurfa Milletvekili Zülfikar îzol'un, Bütçeden Şanlıurfa İline ayrılan yatırım ödeneklerine 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1239) 

542 . - Şanlıurfa Milletvekili Zülfikar îzol'un, Bütçeden Şanlıurfa İline ayrılan yatırım ödeneklerine 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1240) 

543 . - Şanlıurfa Milletvekili Zülfikar îzol'un, Bütçeden Şanlıurfa iline ayrılan yatırım ödeneklerine 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1241) 

544 . - Şanlıurfa Milletvekili Zülfikar îzol'un, Bütçeden Şanlıurfa İline ayrılan yatırım ödeneklerine 
ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/1242) 

545 . - Şanlıurfa Milletvekili Zülfikar îzol'un, Bütçeden Şanlıurfa İline ayrılan yatırım ödeneklerine 
ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1243) 

546 . - Şanlıurfa Milletvekili Zülfikar İzol'un, Bütçeden Şanlıurfa tline ayrılan yatırım ödeneklerine 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1244) 

547 . - Şanlıurfa Milletvekili Zülfikar İzol'un, Bütçeden Şanlıurfa tline ayrılan yatırım ödeneklerine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1245) 

548 . - Şanlıurfa Milletvekili Zülfikar İzol'un, Bütçeden Şanlıurfa İline ayrılan yatırım ödeneklerine 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1246) 

549 . - Şanlıurfa Milletvekili Zülfikar İzol'un, Bütçeden Şanlıurfa İline ayrılan yatırım ödeneklerine 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1247) 

550 . - Şanlıurfa Milletvekili Zülfikar İzol'un, Bütçeden Şanlıurfa İline ayrılan yatırım ödeneklerine 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1248) 

551 . - Şanlıurfa Milletvekili Zülfikar İzol'un, Bütçeden Şanlıurfa İline ayrılan yatırım ödeneklerine 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1249) 

552 . - Diyarbakır Milletvekili Nurettin Atik'in, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı A. Mesut 
Yümaz'ın kardeşi hakkında dava açılması talebi olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1251) 

553 , - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, yurtdışındaki üniversitelerden mezun olanların 
diplomalarının denkliği ile ilgili sorunlara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1252) 

554 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun İlindeki köy yollarının asfaltlanması ve köy 
içme suyu projelerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1253) 

555 , - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, ilaç bedellerinin ödemelerine ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1254) 

556 . - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, son on yılda yapılan tapulama çalışmalarına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1255) 

557 . - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, Bursa'daki Velodrom bisiklet spor sahasına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1256) 

558 . - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, son on yılda yapılan kadastro çalışmalarına ilişkin 
Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1257) 

559 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, tavsiyeli eğitim araçları listesine ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1258) 

560 . - Muğla Milletvekili Hasan Özyer'in, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğine ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1259) 

561 . - Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin, sel felaketine uğrayan Amasya-Yeşil Yenice ve 
Suluova'nın Yardım kararnamesi kapsamına alınmamasına ilişkin Bayındırlık ve Iskan Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1260) 

562 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, Türk Denizcilik Sektörüne ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1261) 

563 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, deniz taşımacılığına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1262) ~ 
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564 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, amatör sporlar ve tesisleşmeye ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1263) 

565 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, sanayicilerin faaliyet dışı gelirlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1264) 

566 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, belediyelerin çöp sorununa ilişkin Çevre Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1265) 

567 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, doğalgaz kullanımına ve enerji kaynaklarına ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1266) 

568 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, Bursa'daki arıtma projelerine ilişkin Çevre Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1267) 

569 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, Kalkınmada Gençlik Projesine ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1268) 

570 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, havaalanlarına iniş ve kalkış yapan uçaklardan alınan ücrete 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1269) 

571 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, Bursa'daki köy yolarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1270) 

572 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, huzurevlerinde öğretmen istihdamına ve Bursa Sırameşeler 
spor salonuna ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1271) 

573 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, petrol şirketlerine ödendiği iddia edilen fazla paralara ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1272) 

574 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, kaçak olarak çalıştırılan çocuklara ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1273) 

575 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, gelir vergisine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1274) 

576 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, köy hizmetleri için alınacak araçlara ve köy yolarına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1275) 

577 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel sayısına ve niteliklerine ilişkin Çevre Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1276) 

578 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, İmam Hatip liselerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1277) 

579 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, Bursa İlindeki işitme engelli öğrencilere ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1278) 

580 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, baraj projelerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1279) 

581 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, gelir dağılımına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1280) 

582 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, son ekonomik krize ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1281) 

583 . - Muğla Milletvekili Hasan özyer'in, Bakanlığın 2/b adlı çalışmaları durdurduğu iddialarına 
ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1282) 

584 . - Konya Milletvekili M.Sait Gönen'in, Konya'da turistik işletme belgesi verilen işletmelere ilişkin 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1283) 

585 . - Konya Milletvekili M.Sait Gönen'in.Türk vatandaşlığına geçmek isteyen soydaşlarımıza ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1284) 

586 . - Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin, Amasya-Gümüş Beldesindeki camilerin onarımına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1285) 

587 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Güneydoğu Anadolu'da bölücü terör örgütünün 
propagandasına karşı önlem alınıp alınmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1286) 

588 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, bir banka sahibinin soruşturma ifadesinde gazeteciler 
hakkındaki bazı iddialarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1287) 

589 .- Tekirdağ Milletvekili Enis Sülün'ün, Kınah-Tekirdağ karayoluna ilişkin Bayındırlık ve Iskan 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1288) 

590 .- Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'ın, radyo ve televizyonlarda trafik eğitimi ile ilgili 
program yapılıp yapılmadığına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1289) 

591 . - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, Nüfus Hizmetleri Güçlendirme Vakfının hizmetlerine 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1290) 
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592 . - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, istanbul Deniz Otobüsleri işletmesi ve Halk Ekmek 
Fabrikasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1291) 

593 . - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, SSK hastanelerinden özel hastanelere yapılan şevklere 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1292) 

594 . - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, İşsizlik Sigortası Fonuna ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1293) 

595 . - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, Ermeni kilisesi sayısına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1294) 

596 . - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, Şanlıurfa'da yürütülen bazı projelere ilişkin Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1295) 

597 . - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, Kılık-Kıyafet Yönetmeliğine uymadıkları gerekçesiyle 
görevine son verilen öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1296). 

598 . - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, Şanlıurfa-Hilvan İlçesinde kamulaştırılan arazilerin 
bedellerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1297) 

599 . - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, Şanlıurfa-Şuaybşehri-Hanelbarur yoluna ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1298) 

600 . - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, Almanya'da Berlin Turizm Fuarında açılan standa ilişkin 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1299) 

601 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun-Bafra Karaköy ve Gelemen TİGEM 
Çiftliklerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1300) 

602 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun-Alaçam Toplu Köyü balıkçılarının 
sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1301) 

603 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun İlindeki bazı köylerin içme suyu sorununa 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1302) 

604 . - Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Amasya ilindeki 
yatırım ve projelerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1303) 

605 . - Balıkesir Milletvekili İsmail özgün'ün, köy ve mahalle muhtarlarının ödenek miktarı ve 
sorunlarının çözümü yolunda bir çalışma olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1304) 

606 . - Mardin Milletvekili Veysi Şahin'in, Mardin'deki enerji nakil hatlarına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1305) 

607 . - Mardin Milletvekili Veysi Şahin'in, Mardin İlindeki enerji açığına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1306) 

608 . - Mardin Milletvekili Veysi Şahin'in, Mardin - Nusaybin su depolama projesine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1307) 

609 . - Mardin Milletvekili Veysi Şahin'in, GAP sulama kanallarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1308) 

610 . - Mardin Milletvekili Veysi Şahin'in, Mardin İli köylerinin bazı sorunlarına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1309) 

611 . - Mardin Milletvekili Veysi Şahin'in, Dargeçit ve Midyat yatılı bölge okullarına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1310) 

612 . - Mardin Milletvekili Veysi Şahin'in, Mardin'deki sağlık kuruluşu ve porsonelinin sayısına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1311) 

613 . - Mardin Milletvekili Veysi Şahin'in, Mardin'deki bazı küçük sanayi sitesi inşaatlarına ve 
ihalelerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1312) 

614 . - Mardin Milletvekili Veysi Şahin'in, Eti Holding Mazıdağı Maden Müdürlüğü'nün Fosfat 
Madeni İşletmesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1313) 

615 . - Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, son ekonomik krizden sonra kamu çalışanları 
ve çiftçilerin durumuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1314) 

616 . - Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, BAĞ-KUR ve SSK prim borçlarının 
ödenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1315) 

617 . - Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, turizm şirketlerine Y.P.K. tarafından kaynak 
aktarıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1316) 

618 . - İğdır Milletvekili Ali Güner'in, Iğdır-Aralık-Aşağıçiftlik Köyü ve Gödekli Barakalarında Tabiî 
afet sonucu yapılan çalışmalara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1317) 

619 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilen İktisat 
Bankasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1318) 
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620 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Bufalo Operasyonuna ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1319) 

621 . - Samsun Milletvekili Erdoğan Sezgin'in, Menkez Bankasının döviz satışına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1320) 

622 . - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, DMS ve DİS sınavlarında başarılı olanlardan ne 
kadarının hangi kurumlara yerleştirildiğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1321) 

623 . - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'nın, süpermarketlerin küçük esnaf üzerindeki etkilerine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1322) 

624 . - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, Şanlıurfa İlindeki elektrik kesintilerine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1323) 

625 . - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, esnafın SSK ve BAĞ-KUR prim borçlarına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1324) 

626 . - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, Şanlıurfa-Birecik Köprüsüne ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1325) 

627 . - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, kütüphanelere ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1326) 

628 . - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, Şanlıurfa-Birecik'e bağlı köylerin yol sorunlarına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1327) 
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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. - Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Jandarma Teşkilât, Görev ve Yetkileri Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında 629 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma, içişleri ve Plan ve 
Bütçe Komisyonları Raporları (1/759) (S.Sayısı :572) (Dağıtma tarihi: 22.1.2001) 

3. - Emniyet Teşkilâtı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 611 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile Aynı Mahiyette Kanun Tasarıları ve Plan ve Bütçe ve içişleri Komisyonları Raporları (1/727, 
1/660, 1/795) (S. Sayısı: 576) (Dağıtma tarihi: 22.1.2001) 

4. X - Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığının 
Kuruluşu ve Görevleri Hakkında 613 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe 
Komisyonları Raporları (1/752) (S. Sayısı: 577) (Dağıtma tarihi: 25.1.2001) 

5. - Hâkimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 621 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ve Adalet Komisyonu Raporu (1/728) (S. Sayısı: 591) (Dağıtma tarihi: 29.1.2001) 

6. - Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Nakdî Tazminat ve Aylık Bağlanması 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 624 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Fazilet 
Partisi Grup Başkanvekili Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan ve 7 arkadaşının; Anavatan Partisi 
Grup BaşkanvekiUeri Bartın Milletvekili Zeki Çakan, Denizli Milletvekili Beyhan Aslan, Eskişehir 
Milletvekili İ. Yaşar Dedelek ile Antalya Milletvekili Cengiz Aydoğan'ın Aynı Mahiyetteki Kanun 
Teklifleri ve İçişleri, Millî Savunma ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/757, 2/603, 2/605) 
(S. Sayısı: 592) (Dağıtma tarihi: 31.1.2001) 

7. - Başbakanlık Teşkilâtı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 626 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/758) (S. Sayısı: 609) (Dağıtma tarihi: 14.2.2001) 

8. - Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun, Devlet Memurları 
Kanunu ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında 608 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile, Gençlik ve Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösteren Kişi ve 
Kuruluşların ödüllendirilmesi, 3289 Sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilât ve Görevleri 
Hakkında Kanun, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in Dünya ve Olimpiyat 
Şampiyonluğu Kazanmış Sporculara Cumhurbaşkanlığı Onur Madalyası Verilmesi ile Maaş Bağlanması ve 
Avrupa Şampiyonluğu Kazanmış Sporculara Maaş Bağlanması Hakkında Kanun Teklifi, Erzurum Milletvekili 
Mücahit Himoğlu'nun Madalya ve Nişanlar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, 
Erzurum Milletvekili Mücahit Himoğlu'nun Dünya, Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonluğu Kazanmış Sporculara 
ve Bunların Ailelerine Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 
Afyon Milletvekili Gaffar Yakın ve 10 Arkadaşının Avrupa Futbol Kupalarında Başarılı Olmuş Türk Futbol 
Kulüplerinin Ödüllendirilmesine Dair Kanun Teklifi, Doğru Yol Partisi Grup BaşkanvekiUeri Ankara 
Milletvekili Saffet Arıkan Bedük, Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan, İçel Milletvekili Turhan Güven ve 2 
Arkadaşının Ülkemizin Tanıtımında Katkısı Olan Gençlik ve Spor Kulüplerinin Ödüllendirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/724, 
1/704,2/68,2/386,2/387,2/492,2/535) (S. Sayısı: 623) (Dağıtma tarihi: 1.3.2001) 

9. - izmir Milletvekili Rifat Serdaroğlu'nun; istanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın; Amasya 
Milletvekili Ahmet lyimaya'nın; Ankara Milletvekili Yıldırım Akbulut'un; Şırnak Milletvekili Mehmet Salih 
Yıldırım'ın; Gaziantep Milletvekili Ali Ilıksoy, Konya Milletvekili Ömer tzgi ve Ankara Milletvekili Nejat 
Arseven'in; istanbul Milletvekili Ziya Aktaş ve 42 Arkadaşının; Zonguldak Milletvekili Hasan Gemici'nin ve 
izmir Milletvekili Işılay Saygın'm; Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğünde 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) 

10. - 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) 

(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 

11. X - Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemenin Satış, Hibe, HEK ve Hurda 
Durum ve işlemlerine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/618) 
(S. Sayısı: 406) (Dağıtma tarihi: 24.4.2000) 

12. 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) 

13. X - Hayvanları Koruma Kanunu Tasarısı ve İçişleri ve Çevre Komisyonları Raporları (1/393) (S. 
Sayısı: 89) (Dağıtma tarihi: 30.7.1999) (*) 

14. - 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) 

15. - 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) 

16. - 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) 

17. - Telsiz Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/732) (S. Sayısı: 571) (Dağıtma tarihi: 11.1.2001) 

18. - Adalet Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına ve Bu Kanuna Bazı 
Maddeler Eklenmesine, Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Adalet Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/742,1/405) (S. Sayısı: 
599) (Dağıtma tarihi: 6.2.2001) 

19. X - Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunun Kuruluş ve İdaresine İlişkin Kanun 
ile Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkûmlara Ödettirilecek 
Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/772) (S. Sayısı: 593) (Dağıtma tarihi: 25.1.2001) 

20. - 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) 

21. - Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Millî Savunma Komisyonları Raporları (1/698) (S. Sayısı: 579) (Dağıtma tarihi: 
29.1.2001) 

22. - 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) 

23. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'm 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) 

24. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'm 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) 

25. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'm 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) 

26. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'm 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) 
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27. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydm'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) 

28. - istanbul 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) 

29. - istanbul Milletvekili Aydın Ayaydm'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) 

30. - istanbul 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) 

31. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayii 
işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve 
Dışişleri Komisyonları Raporları (1/369) (S. Sayısı: 98) (Dağıtma tarihi: 30.7.1999) 

32. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Turizm 
işbirliği 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) 

33. X - Türkiye Cumhuriyeti ile ispanya 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) 

34. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsrail Devleti Hükümeti Arasında Kara Taşımacılığı Ala
nında ilkeler 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) 

35. 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) 

36. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Şili Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korun
masına 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) 

37. 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) 

38. X - Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Uluslararası 
Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 
işler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/539) (S. Sayısı: 199) (Dağıtma tarihi: 17.11.1999) 

39. - 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) 

40. - Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, 
Çalışma ve Sosyal işler ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/477) (S. Sayısı : 377) (Dağıtma tarihi: 
8.3.2000) 

41. - Yükseköğretim Kurumlan 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) 

42. - 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) 

43. - 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 ismail 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) 
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44. 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) 

45. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcah'nın, Siyasî Ahlak Komisyonu Kanunu Teklifi ve Anayasa 
Komisyonu Raporu (2/75) (S. Sayısı: 40) (Dağıtma tarihi: 15.7.1999) 

46. 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) 

47. 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) 

48. - Türk Silahlı Kuvvetlerinde İlk Nasıp İstihkakına ilişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (1/390) (S. Sayısı: 72) (Dağıtma tarihi: 26.7.1999) 

49. - Hazır Gıda İaşesi Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/439) (S. Sayısı: 
74) (Dağıtma tarihi: 26.7.1999) 

50. 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) 

51. X - Uluslararası Sergilere İlişkin Sözleşme ile Sözleşmeye Değişiklik Getiren Uluslararası Sergiler 
Bürosu Genel Kurul Kararma Katılmamızın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/273) (S. Sayısı: 85) (Dağıtma tarihi: 30.7.1999) 

52. 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) 

53. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında 
işbirliği 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) 

54. 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) 

55. 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) 

56. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Taşıma
cılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştır
ma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/319) (S. Sayısı: 117) (Dağıtma tarihi: 9.8.1999) 

57. - 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) 

58. - Topyekûn Savunma Sivil Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/385) (S. 
Sayısı: 139) (Dağıtma tarihi: 13.8.1999) 

59. - Sıtma ve Frengi ilaçları İçin Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal işler Komisyonu Raporu (1/469) (S. Sayısı: 142) (Dağıtma tarihi: 14.8.1999) 

60. 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) 

' 61. 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) 

62. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile- Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/270) (S. Sayısı: 143) (Dağıtma tarihi: 26.8.1999) 

63. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda Hukukî 
ve Adlî işbirliği 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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64. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ îlinde 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) 

65. 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) 

66. 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) 

67. - 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) 

68. - Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar 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) 

69. - 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) 

70. 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) 

71. - 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) 

72. 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) 

73. - 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) 

74. - Uşak Milletvekilleri Mehmet Yaşar Ünal ile Hasan Özgöbek'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 (2/129) (S. Sayısı: 220) (Dağıtma tarihi : 
6.12.1999) 

75. - 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) 

76. - 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) 

77. - 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) 

78. - 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) 

79. - Jandarma Teşkilât, Görev ve Yetkileri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dâir 
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) 

80. - 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 ) 
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81. - Denizli Milletvekili Beyhan Aslan'ın, Yedi tide 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) 

82. - 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) 

83. - 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) 

84. - 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) 

85. - 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) 

86. - Yardım Toplama Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve 
İçişleri Komisyonları Raporları (1/566) (S. Sayısı: 310) (Dağıtma tarihi: 14.1.2000) 

87. - 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) 

88. - 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) 

89. - 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) 

90. - 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) 

91. - 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) 

92. - 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) 

93. - 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) 

94. - 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) 

95. - 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) 

96. - 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) 
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97. - 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) 

98. - 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) 

99. - 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) 

100. - 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) 

101. - 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) 

102. - 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) 

103. - 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) 

104. - 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) 

105. - 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) 

106. - 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) 

107. - 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) 

108. - 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) 

109. - Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Yükseköğretim Kurumları 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) 

110. - 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 İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma Önergesi (2/364) (S. Sayısı: 350) (Dağıtma tarihi: 21.2.2000) 

111. 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) 
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112. - 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) 

113. 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) 

114. - 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) 

115. - 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) 

116. - 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) 

117. - 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) 

118. - 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) 

119. - 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) 

120. - 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) 

121. 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) 

122. - 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) 
(Dağıtmatarihi: 6.3.2000) 

123. - 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) 

124. - 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'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazları (3/305) (S. Sayısı: 332'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 22.3.2000) 

125. - 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) 

126. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın 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) 

127. - 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) 

128. - 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'm İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/394) (S. Sayısı : 
344'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 22.3.2000) 
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129. - 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) 

130. - 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) 

131. - 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) 

132. - Aksaray Milletvekilleri Sadi Somuncuoğlu ve Kürşat Eser'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 Alınma Önergesi (2/376) (S. Sayısı : 390) (Dağıtma tarihi : 
30.3.2000) 

133. 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) 

134. - Burdur Milletvekili Hasan Macit'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 (2/420) (S. Sayısı: 388) (Dağıtma tarihi: 4.4.2000) 

135. - 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) 

136. - 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) 

137. - 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) 

138. - 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 Alınmasına İlişkin Önergesi (2/190) (S. Sayısı: 397) (Dağıtma tarihi: 13.4.2000) 

139. - Balıkesir Milletvekili İsmail 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) 

140. - 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) 

141. - Erzurum Milletvekilleri İsmail Köse, Cezmi Polat ve Mücahit Himoğlu'nun, Doğu Anadolu 
Projesi Bölge Kalkınma İdaresi 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) 

142. - 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) 

143. - 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) 
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144. - 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) 

145. 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) , 

146. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir 
Üzerinden Alman 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) 

147. - 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) 

148. - 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) 

149. - Erzurum Milletvekili Zeki Ertugay ve 8 Arkadaşının, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma 
İdaresi Teşkilâtının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/173) (S. Sayısı: 425) (Dağıtma tarihi: 15.5.2000) 

150. - 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) 

151. 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) 

152. 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) 

153. 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) 

154.-Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'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) 

155. - 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) 

156. - Devlet Mezarlığı Dışında Defnedilen Bazı Devlet Büyüklerinin Mezarları Hakkında Kanun 
Tasarısı ile Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili eri 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) 

157. - 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) 

158. - 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) 

159. - 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) 
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160. 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) 

161. 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) 

162. 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) 

163. X - 14 Aralık 1972 Tarihli Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 7 nci ve 26 ncı 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) 

164. X - 14 Aralık 1972 Tarihli Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 7 nci ve 26 ncı 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) 

165. - 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) 

166. - 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) 

167. - 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) 

168. 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) 

169. 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) 

170. - 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) 

171. - Amasya Milletvekili Ahmet İyimaya'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) 

172. 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) 

173. - 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) 

174. 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) 
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175. - 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) 

176. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Çalışma örgütü Arasında Uluslararası Çalışma 
örgütünün Ankara'daki Ofisi İçin Yer Tahsisine İlişkin 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) 

177. - 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) 

178. 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) 

179. 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) 

180. 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) 

181. 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) 

182. - Devlet İhale Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (1/564) (S.Sayısı: 522) (Dağıtma tarihi: 28.6.2000) 

183. - 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) 

184. - 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) 

185. - 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) 

186. - 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) 

187. - 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) 

188. - Kır Bekçileri Hakkında Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/711) (S.Sayısı: 521) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

189. - 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) 

190. - 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) 

191. - 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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192. 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) 

193. 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) 

194. 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) 

195. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu Arasında Hukukî, Ticarî 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) 

196. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti İçişleri 
Bakanlığı ile Yunanistan Cumhuriyeti Kamu Düzeni Bakanlığı Süç 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) 

197. - 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) 

198. - 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) 

199. 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) 

200. - 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) 

201. - 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) 

202. - 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) 

203. - 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 İlişkin önergesi (2/450) (S. Sayısı: 543) (Dağıtma tarihi: 20.11.2000) 

204. - Çorum Milletvekilleri Melek Denli Karaca ve Vahit Kayırıcı'nın, 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) 

205. 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) 

206. - 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) 

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) 
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208. - Yozgat Milletvekili İlyas Arslan ve 20 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bir 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 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 istihdam 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) 
(Dağıtmatarihi: 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) 

217. - Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 3201 Sayılı 
Emniyet Teşkilatı Kanununa Bir Ek Madde İlave Edilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/217) (S. Sayısı: 569) (Dağıtma tarihi: 8.1.2001) 

218. - 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 Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/499) (S. Sayısı: 570) 
(Dağıtma tarihi: 8.1.2001) 

219. - Bursa Milletvekili Ali Arabacı'nın, İdarî Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi 
(2/337) (S. Sayısı: 573) (Dağıtma tarihi: 17.1.2001) 

220. - Çanakkale Milletvekili Nevfel Şahin ve 9 Arkadaşının, Küçük Esnaf ve Sanatkârlar ile Orta Boy 
İşletmelerin, Bazı Borç Faizlerinin Sınırlandırılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/490) (S. Sayısı: 574) (Dağıtma tarihi: 17.1.2001) 

221. - Karabük Milletvekili Mustafa Eren'in, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bir Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/506) (S. Sayısı: 575) (Dağıtma tarihi: 17.1.2001) 

222. - Demokratik Sol Parti Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Bülent Ecevit, Milliyetçi Hareket 
Partisi Genel Başkanı Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli, Anavatan Partisi Genel Başkanı Rize Milletvekili 
Mesut Yılmaz ile 216 Milletvekilinin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine 
İlişkin Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/636) (S. Sayısı: 585) (Dağıtma Tarihi: 22.1.2001) 

223. - Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanunu ile Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/602) 
(S. Sayısı: 590) (Dağıtma tarihi: 25.1.2001) 
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224. - Balıkesir Milletvekili Ilyas Yılmazyıldız'ın, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması, Balıkesir 
Üniversitesi Bünyesinde Tıp, Eczacılık, Dişçilik, Güzel Sanatlar, Savaştepe Eğitim, İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültelerinin Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınmasına İlişkin Önergesi (2/313) (S. Sayısı: 581) (Dağıtma tarihi: 29.1.2001) 

225. - Çankırı Milletvekili İrfan Keleş ve 23 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 içtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/446) (S. Sayısı: 582) (Dağıtma tarihi: 29.1.2001) 

226. - Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Küçük 
Çiftçilerin T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Borç Faizlerinin Bir Bölümünün Affı, 
İcra Takip İşlemlerinin Durdurulması ve Yeni Bir ödeme Planına Bağlanmasına Dair Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/468) (S. Sayısı: 583) 
(Dağıtma tarihi: 29.1.2001) 

227. -Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/383) 
(S. Sayısı: 589) (Dağıtma tarihi: 29.1.2001) 

228. - Türk Polis Teşkilâtını Güçlendirme Vakfı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/803) 
(S. Sayısı: 594) (Dağıtma tarihi: 29.1.2001) 

229. - İçişleri Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/804) (S. Sayısı: 595) (Dağıtma tarihi: 29.1.2001) 

230. - At Yarışları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Tarım,Orman ve 
Köyişleri Komisyonu Raporu (1/747) (S. Sayısı: 598) (Dağıtma tarihi: 6.2.2001) 

231. - Giresun Milletvekili Turhan Alçelik'in, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/14) (S. Sayısı: 600) (Dağıtma tarihi: 9.2.2001) 

232. - Kırıkkale Milletvekili Hacı Filiz'in Yükseköğretim Kurumlan Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/236) 
(S. Sayısı: 601) (Dağıtma tarihi: 9.2.2001) 

233. - Gözlükçülük Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Şanlıurfa 
Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz'ın Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi ile Muğla Milletvekili Fikret 
Uzunhasan'm, Türk Optometri ve Optik Meslekler Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (1/767,2/246,2/570) (S. Sayısı: 602) (Dağıtma tarihi: 12.2.2001) 

234. X - Vatandaşlık Belgesi Verilmesine İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/785) (S. Sayısı: 603) (Dağıtma tarihi: 12.2.2001) 

235. - Bayburt Milletvekili Suat Pamukçu ve 15 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı 
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 
Alınmasına İlişkin önergesi (2/37) (S. Sayısı: 604) (Dağıtma tarihi: 12.2.2001) 

236. - Adıyaman Milletvekili Dengir Fırat ve 5 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin Önergesi (2/393) (S. Sayısı: 605) (Dağıtma tarihi: 12.2.2001) 

237. - Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu 
Raporu (1/806) (S. Sayısı: 608) (Dağıtma tarihi: 13.2.2001) 

238. - Manisa Milletvekili Ekrem Pakdemirli ve 9 Arkadaşının, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin 
Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkındaki Kanunun İki Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/226) (S. Sayısı: 611) 
(Dağıtma tarihi: 20.2.2001) 

239. - İçel Milletvekilleri Edip Özgenç, Akif Serin ve Turhan Güven'in, 20.5.1933 Tarih ve 2197 Sayılı 
Kanunun İ inci Maddesinde Yeralan İçel Adının Mersin olarak Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/332) (S. Sayısı: 612) 
(Dağıtma tarihi: 20.2,2001) 
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240. - Ankara Milletvekili Uluç Gürkan ve 37 Arkadaşının, 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları 
Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/422) (S. Sayısı: 613) (Dağıtma tarihi: 20.2.2001) 

241. X - Kişi Halleri Konusunda Milletlerarası Karşılıklı Bilgi Verilmesine İlişkin Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/786) (S. Sayısı: 615) (Dağıtma tarihi: 23.2.2001) 

242. X - Ahvali Şahsiye Belgelerinde Yer Alan Bilgilerin Kodlanmasına İlişkin Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri Komisyonları raporları 
(1/787) (S. Sayısı: 616) (Dağıtmatarihi: 23.2.2001) 

243. X - Yaşam Belgesi Verilmesine Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/788) (S. Sayısı : 617) (Dağıtma tarihi : 
23.2.2001) 

244. X - Ahvali Şahsiye Cüzdanlarının Tanınmasına ve Güncelleştirilmesine ilişkin Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/799) (S. Sayısı: 618) (Dağıtma tarihi: 23.2.2001) 

245. X - Eşyanın Sınırlardaki Kontrollerinin Uyumlaştırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/766) (S. Sayısı: 614) (Dağıtma tarihi: 26.2.2001) 

246. - Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Şebinkarahisar Adı ile Yeni Bir İl Kurulması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/48) (S. Sayısı: 620) (Dağıtma tarihi: 27.2.2001) 

247. - Kastamonu Milletvekili M. Hadi Dilekçi'nin, İğdir Adıyla Bir İlçe Kurulmasına İlişkin Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/305) 
(S. Sayısı: 621) (Dağıtma tarihi: 27.2.2001) 

248. - Tokat Milletvekilleri Reşat Doğru ve Lütfı Ceylan'ın, Kuzey Anadolu Fay Zonu Üzerinde 
Bulunan Yerleşim Alanlarında Depreme Karşı Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına ilişkin önergesi (2/580) (S. Sayısı: 622) 
(Dağıtma tarihi: 27.2.2001) 

249. - Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri, Tarım, Orman ve 
Köyişleri ve Adalet Komisyonları Raporları (1/600) (S.Sayısı: 619) (Dağıtma tarihi: 28.2.2001) 

250. - Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (1/810) (S. Sayısı: 625) (Dağıtma tarihi: 1.3.2001) 

251. X - Petrol Kirliliğinden Doğan Zararın Hukukî Sorumluluğu ile ilgili Uluslararası Sözleşmeye 
Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun ile Petrol Kirliliği Zararının Tazmini İçin Bir Uluslararası 
Fonun Kurulması ile İlgili Uluslararası Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanunda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/814) (S.Sayısı : 626) 
(Dağıtma tarihi: 1.3.2001) 

252. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Çek Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte 
Vergilendirmeyi önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının ve Eki Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/802) (S. Sayısı: 624) (Dağıtma tarihi: 12.3.2001) 

253. - Yozgat Milletvekilleri Şuayip Üşenmez, Mesut Türker ve Ahmet Erol Ersoy ile 13 Arkadaşının, 
Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/256) (S. Sayısı: 627) (Dağıtma tarihi: 
20.3.2001) 

254. -Manisa Milletvekili Ekrem Pakdemirli'nin, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 41 inci 
Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve içtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınmasına ilişkin Önergesi (2/443) (S. Sayısı: 628) (Dağıtma tarihi: 20.3.2001) 
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8 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

255. - Türk Ceza Kanunu, Cezaların infazı Hakkında Kanun ve Karayolları Trafik Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın Türk Ceza Kanunu ile 
Cezaların İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Doğru Yol Partisi Grup 
BaşkanvekiUeri Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük, İçel Milletvekili Turhan Güven ve Sakarya 
Milletvekili Nevzat Ercan'ın Türk Ceza Kanununun 455 inci Maddesine İki Fıkra Eklenmesine Dair Kanun 
Teklifi, Bursa Milletvekili Ali Arabacı ve 5 Arkadaşının Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi, Bursa Milletvekili Ali Arabacı ve 5 Arkadaşının Karayolları Trafik 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi, istanbul Milletvekili Erol Al'in Türk 
Ceza Kanunu ve Karayolları Trafik Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/796, 2/341, 2/559, 2/562, 2/563, 2/686) (S. Sayısı : 629) (Dağıtma tarihi : 
20.3.2001) 

256. - Ankara Milletvekili Şevket Bülent Yahnici'nin, 5680 Sayılı Basın Kanununa iki Ek Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve içtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/589) (S. Sayısı: 630) (Dağıtma tarihi: 20.3.2001) 

257. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Kaya ve 12 Arkadaşının, 5 İlçe ve Elbistanafşin Adıyla Bir 
İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve tçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
ilişkin Önergesi (2/608) (S. Sayısı: 631) (Dağıtma tarihi: 20.3.2001) 

258. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün, Bir ilçe 
Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin Önergesi (2/277) (S. Sayısı: 632) (Dağıtma tarihi: 27.3.2001) 

259. - Ankara Milletvekili Uluç Gürkan'ın, Ankara İline Bağlı Olarak Batıkent Adıyla Bir İlçe 
Kurulmasına ilişkin Yasa Önerisi ve içtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına ilişkin 
Önergesi (2/524) (S. Sayısı: 633) (Dağıtma tarihi: 27.3.2001) 

260. - Balıkesir Milletvekili Aydın Gökmen'in, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına ilişkin Kanun Teklifi ve içtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
ilişkin Önergesi (2/633) (S. Sayısı: 634) (Dağıtma tarihi: 27.3.2001) 

261. - Şeker Kanunu Tasarısı ile Plan ve Bütçe ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Sanayi, Ticaret, Enerji, 
Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonları Raporları (1/798) (S. Sayısı : 636) (Dağıtma tarihi : 
30.3.2001) 

© 
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Dönem : 21 Yasama Yılı: 3 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 636) 

Şeker Kanunu Tasarısı ile Plan ve Bütçe ve Tarım, Orman 
ve Köyişleri ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 

Bilgi ve Teknoloji Komisyonları Raporları (1/798) 

T.C. 
Başbakanlık 14.12.2000 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.KKG.0.10/101-166/6349 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 
8.12.2000 tarihinde kararlaştırılan "Şeker Kanunu Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiş
tir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 
GENEL GEREKÇE 

Ülkemizde şeker üretimi ve pazarlaması; bir iktisadî devlet teşekkülü olan Türkiye Şeker Fab
rikaları A.Ş. (Türkşeker) ile Türkşekerin bağlı ortaklığı durumundaki Adapazarı Şeker Fabrikası 
A.Ş. ve Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. ile kooperatiflere ait Konya, Kayseri ve Amasya Şeker Fab
rikaları tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu faaliyetlerinde tüm fabrikalar 6747 sayılı Şeker 
Kanununa, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. ile bağlı ortaklıkları ise 233 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile şirket ana statüsü hükümlerine tabidir. 

Türkiye'de Şeker rejimini düzenleyen 22.6.1956 tarihli ve 6747 sayılı Şeker Kanununun bir
çok maddesinin, zaman içinde özellikle iktisadî devlet teşekkülleri ve kamu iktisadî kuruluşlarının 
yeniden yapılanmalarına ilişkin kanunî düzenlemeler, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 
yürürlüğe girmesi ve şeker istihlak vergisinin katma değer vergisine dönüşmesi ile uygulama 
olanağı kalmamıştır. 

Halen sektörde pazar payları % 20'nin üzerinde bulunan Konya, Kayseri ve Amasya Şeker 
Fabrikalarının özel fabrikalar olarak 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri yanında, 6747 
sayılı Şeker Kanununa tabi olmaları, bu fabrikalar için müdahaleci ve kısıtlayıcı bir durum arz et
mektedir. Birçok teşebbüs gibi Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'nin de özelleştirilmesinin gündemde 
olduğu bu günlerde şeker üretimi pazar ve fiyat mekanizmalarının sektör bazında yeniden değerlen
dirilmesi, böylece hukukî anlamda yeni bir sektörel altyapı oluşturulması gereği ortaya çıkmıştır. 

Şeker Kanunu, VII nci Beş Yıllık Kalkınma Planının tarımsal politikalar ile ilgili yapısal 
değişim projesi kapsamında, güncelleştirilmesi öngörülen kanunî düzenlemeler arasında yer almıştır. 

Avrupa Birliği Helsinki Zirvesi sonrasında kazanılan aday ülke statüsü yanı sıra, Dünya Ticaret 
Örgütü çerçevesindeki taahhüt ve gelişmeler de şeker rejiminin yeniden düzenlenmesini gerekli kıl
mıştır. 
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Bu bakımdan, tasarı ile; 
- Şeker üretiminde istikrarın sağlanması ve korunması, 
- Sektörün iç piyasada rekabet kurallarına göre yönlendirilmesi, 
- Avrupa Birliği düzenlemeleri yanı sıra, Dünya Ticaret Örgütü ve diğer uluslararası taahhüt

lere uyum sağlanması, 
- özelleştirmeye olanak sağlayacak hukukî alt yapının hazırlanması, 
ilke olarak benimsenmiştir. 
Şeker sektörünün, yarattığı yüksek katma değer yanında tarım ve endüstri kesiminde sağladığı 

yüksek istihdam düzeyi nedeniyle pancar şekeri üreticisi gelişmiş ülkelerde bile düzenleme altına 
alınmıştır. Bu düzenlemeler pancar üreticileri ve işleyicilerinin menfaatlerini buluşturan düzen
lemeler olup, sektörü yapısal anlamda düzenleyici bir nitelik arz etmektedir. 

Ülkemizdeki şeker fabrikalarında halen otuz bin civarında işçi istihdam edilmekte ve binlerce 
çiftçi ailesi geçimini pancar tarımı ile sağlamaktadır. Bu nedenledir ki halen mevcut ve ileride kuru
lacak şeker fabrikalarının tam kapasite ile Üretim yapmaları ve rasyonel çalışmaları, sadece 
ekonomik yönden değil sosyal yönden de geçimlerini pancar tarımına bağlamış üreticiler için de 
büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, yapılan düzenleme ile şeker fabrikalarının iç pazar pay
larının kotalara bağlanması yoluna gidilmiş, sektör, iç piyasada rekabete açık hale getirilmiş, Dev
letin ilgisi ile sektörün özelliklerinin gerektirdiği asgarî düzeyde tutulmuş, pancarda ve şekerde tek 
fiyat uygulaması terkedilmiş, şeker fabrikası kurulmasına yönelik 6747 sayılı Şeker Kanununda yer 
alan kısıtlamalar kaldırılmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1. - Madde ile, bu Kanunun, yurt içi şeker talebinin yurt içi üretimle karşılanmasına 

yönelik olarak Türkiye'deki şeker rejimini, şeker üretimindeki usul ve esaslar ile fiyatlandırma, 
pazarlama şart ve yöntemlerini belirleme amacıyla düzenlendiği belirtilmiştir. 

Madde 2. - Madde ile, bu Kanunda geçen bazı ifadeler tanımlanmıştır. 
Madde 3. - Madde ile, gerçekçi ve makul bir fiyatla tüketiciye iç pazarda şeker sağlanarak 

hammadde yetiştiricilerine ve şeker üreticilerine haklı kazanç temin edilmesi, üretimin garanti al
tına alınarak istikrarın korunması ve Avrupa Birliği şeker rejimine uyum sağlanması amacıyla şeker 
üretimi ve pazarında kota sistemi uygun görülmüş, bu amaçla kota kavramına yer verilmiştir. Ay
rıca kotaların belirlenmesine ve teminine ilişkin esaslar düzenlenmiştir. 

Kotaların beşer yıllık periyotlar halinde belirlenmesi suretiyle şeker üretiminin orta vadede 
planlanması, böylece piyasaya istikrarlı şeker arzının temini öngörülmüştür. Kotaların hesaplan
masında; elverişsiz iklim koşulları nedeniyle yeterli hammadde temin edilememesi ya da kapasite 
kaybına neden olan diğer etkilerden kaynaklanan sapmaların asgariye indirilmesi amacıyla fab
rikalara gerçek performanslarına uygun kota tahsisinin sağlanması amacıyla üç yıllık ortalama 
değerlerin esas alınması öngörülmüştür. 

Yeni fabrika kurulması ve/veya mevcut fabrikaların kapasitelerini artırabilmeleri için kota 
temin edilmesi zorunluluğu, sektörün sağlıklı ve talep projeksiyonları paralelinde büyümesinin sağ
lanmasına, atıl kapasite yaratılmasının önlenmesine yöneliktir. 

Madde 4. - Madde ile, istikrarlı bir arz sağlamak üzere kota taahhütlerinin yerine getirilmesini 
teminen kota iptalleri ile karşılaşılabilecek olağan dışı durumlarda üretimin aksamaması için kota 
aktarımına imkân veren hükümler düzenlenmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 636) 
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Şirket ve ülke bazında üretim kaybının önlenmesi, piyasaya düzenli şeker arzı, şeker fiyat
larının istikrarı ve sektörün disiplini açısından şirketlerin, kendilerine tahsis edilen kota miktarların
dan iki yıl üst üste % 90'ın altında arz sağlamaları durumunda geçici bir süre için kota iptali ön
görülmüştür. 

Ülke genelinde doğal şartlardan kaynaklanabilecek arz daralması durumunda B kotasından A 
kotasına, güvenlik stoku artırılması ihtiyacı karşısında ise A kotasından B kotasına transfer yapıl
ması olanağı sağlanmaktadır. 

Şirketlerin fabrikaları arasında kota aktarımına imkân verilmesi, fabrikalarda ortaya çıkabile
cek arızî durumlarda kotanın şirketin diğer fabrikalarına devredilmesine, böylece şirket bazında ar
zın istikrarına yöneliktir. 

Stok oluşumunu önlemek amacıyla, A kotasının pazarlanamayan kısmının bir sonraki yılın A 
kotasına aktarılması ve bir sonraki yılın A kotasının aktarılan miktar kadar düşürülmesi öngörül
müştür. 

Bunun yanında, elde olmayan nedenlerle şirketlerin A kotası şekerini pazarlayamamaları 
durumunda, aynı pazarlama yılında talep etmeleri halinde, pazarlanamayan kısmın ihracına olanak 
sağlanmıştır. 

Madde 5. - Madde ile, ana hammadde olan şeker pancarının fiyatını belirlemede üretici ile 
mutabık kalınmak suretiyle fiyatın arz ve talebe göre oluşturulması, pancar dışı hammadde ise halen 
işlemekte olan sistemin devamı öngörülmüştür. 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ilke 
olarak kabul edilen serbesti sistemi, şeker satış fiyatlarının belirlenmesinde de benimsenmiş, şeker 
satış fiyatları şirketlerin inisiyatiflerine bırakılmıştır. Gelecekte sektör kompozisyonunda beklenen 
gelişmeler çerçevesinde bu sistemin rekabeti artırıcı fonksiyonu göz önüne alınmıştır. 

Madde 6. - Madde ile, dünya borsa fiyatları, iç fiyatlar, arz talep dengesi, spekülatif etkiler ve 
diğer ilgili hususların Kurul tarafından değerlendirilerek, Dış Ticaret Müsteşarlığına görüş bildiril
mesi suretiyle şeker ticaretine ilişkin düzenlemelere sektörün düzenleyici organı durumundaki 
Kurumun da katkı sağlaması öngörülmüştür. 

Şirketlere ayrılan kotalar dahilinde pazar garantisinin de verilebilmesi için, ihraç kaydıyla 
dahilde işleme rejimi ve benzeri uygulamalar çerçevesinde ithal edilen şekerin, amacına uygun 
olarak kullanılmasına ve iç piyasada sirkülasyona girerek şirketlerin pazar payını daraltması önlen
meye çalışılmıştır. 

Madde 7. - Madde ile, Kanunda gösterilen yetkiler çerçevesinde düzenlemeler yapmak, uygu
lamak ve denetimde bulunmak üzere, kamu tüzelkişiliğine sahip Şeker Kurumu oluşturulması ön
görülmüş ve Kurumun teşkilât yapısı belirlenmiştir. 

Madde 8. - Madde ile, şeker sektörünün, ilgili kuruluş temsilcilerinden oluşan, katılımcı bir or
gan tarafından yönetilmesi amacıyla, Kurumun bir organı olarak Şeker Kurulu oluşturulmuştur. 
Kurul başkanının aynı zamanda Kurumun da başkanı olması, Kurumu idare ve yargı mercilerinde 
ve üçüncü kişilere karşı temsil etmesi ve gerekli gördüğünde bu temsil yetkisini devredebilmesi ön
görülmüştür. Kurul başkan ve üyelerine, her yıl Yüksek Planlama Kurulunca kamu iktisadî teşeb
büsleri yönetim kurulu başkan ve üyeleri için belirlenen ücretin ödenmesi hükme bağlanmıştır. 
Kurulda memurların da üye olarak görev alabilmesine olanak sağlamak üzere, Kurul üyeliği göre
vi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 399 sayılı Kamu İktisadî Teşebbüsleri Personel 
Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürür
lükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamede düzenlenen başka iş ve hizmet 
yasağının kapsamı dışında tutulmuştur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 636) 
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Ayrıca madde ile, Kurul üyeliğine seçilme şartları, Kurul üyelerinin görev süresi, kurul üyelik
lerinin sona ermesi durumunda izlenecek yol belirlenmiş ve Kurulun toplantı ve karar alma yeter 
sayısı ile oy kullanma ve toplantı kararlarının duyurulmasına ilişkin hususlar düzenlenmiştir. 

Madde 9. - Madde ile, Kurulun, şeker rejiminin üç ana unsuru olan; üretim, fiyat ve pazarlama 
genel esaslan çerçevesinde görev ve yetkileri, alacağı kararlar ve yapacağı uygulamaların çerçevesi 
belirlenmiştir. 

Şeker Kurulu üyelerinin görevlerini yaptıkları sırada işledikleri suçlarda Devlet memurları gibi 
cezalandırılmaları ve öğrendikleri gizli bilgileri açıklamaları halinde Kurul üyeliklerinin sona er
mesi öngörülmüştür. 

Kurulun görev ve yetkileri çerçevesinde elde edeceği gelirlerin toplanma yeri belirlenmiş, 
Kurula harcama yetkisi verilmiş ve Kurumun ne şekilde denetleneceği belirtilmiştir. 

Madde 10. - Madde ile, Kurumun teşkilât yapısı içinde Sekretarya oluşturulması öngörülmüş, 
Sekretarya personelinin istihdamı, kadrolann düzenlenmesi, iptali ve ihdası hususlan düzenlenmiştir. 

Madde 1 1 . - Madde ile, şeker arzının Kanuna uygun olarak işlemesini teminen, şeker üreten ger
çek ve tüzel kişilerin, pazarlama yılı içinde B kotası şekeri bulundurma zorunluluğunu ihlâl et
melerini ve C şekerini iç piyasada satma, kullanma veya devretmelerini önlemek için idarî para 
cezaları öngörülmüş, idarî para cezalannm tebliğ ve tahsili ile cezalara itiraz şartlan düzenlenmiştir. 

Madde 12. - Madde ile, yönetmelikle düzenlenecek hususlar belirtilmiştir. 
Madde 13. - Madde ile, 22.6.1956 tarihli ve 6747 sayılı Şeker Kanunu ile 10.9.1960 tarihli ve 

79 sayılı Millî Korunma Suçlarının Affına, Millî Korunma Teşkilât, Sermaye ve Fon Hesaplarının 
Tasfiyesine ve Bazı Hükümler İhdasına Dair Kanunun 8 inci Maddesinin yürürlükten kaldırılması 
öngörülmüştür. 

Geçici Madde 1. - Madde ile, bu Kanun ile yürürlükten kaldırılan 6747 sayılı Şeker Kanununa 
göre yurt içinde şeker fabrikası kurup işletmek üzere Bakanlar Kurulundan izin alan, ancak henüz 
üretime geçmeyen gerçek ve tüzel kişilerin, kota sistemi nedeniyle doğabilecek muhtemel mağ
duriyetlerinin önlenmesi amacıyla kota haklarının 3 yıl süre ile saklı tutularak, bu kişilere üretim ve 
pazar garantisi verilmesi öngörülmüştür. 

Geçici Madde 2. - Madde ile, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonraki ilk kota tespitine esas 
pazarlama yılının belirlenmesi için Kurula yetki verilmiştir. 

Geçici Madde 3. - Madde ile, uygulamada doğabilecek sorunların önlenebilmesi için yeni 
kurumsal yapının en kısa zamanda tesisini sağlamak amacıyla Şeker Kurulunun bir ay içerisinde 
oluşturulması öngörülmüştür. 

Geçici Madde 4. - Madde ile, Kurul ve Sekretarya oluşturuluncaya kadar bu Kanunda ön
görülen iş ve işlemlerin kesintiye uğratılmaması amacıyla, söz konusu çalışmaların Türkiye Şeker 
Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmesi öngörülmüştür. 

Geçici Madde 5. - Madde ile, ilk pazarlama yılı başında stoklarında şeker bulunduran şirket
lerin talep etmeleri halinde, şeker stoklarının tamamı veya bir kısmının bir sonraki pazarlama yılının 
A kotasından düşülmeyerek C şekeri kapsamına alınması öngörülmüştür. Bununla, ilk pazarlama 
yılı başında kota dağıtımında sorun yaşanmaması amaçlanmıştır. 

Madde 14. - Yürürlük maddesidir. 
Madde 15. - Yürütme maddesidir. 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Plan ve Bütçe Komisyonu 9.2.2001 
Esas No: 1/798 
Karar No: 26 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanarak, Bakanlar Kurulunca 14.12.2000 tarihinde Tür

kiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça 20.12.2000 tarihinde esas komis
yon olarak Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna, tali komis
yon olarak da Komisyonumuza havale edilen "Şeker Kanunu Tasarısı", Komisyonumuzun 
30.1.2001 tarihinde yaptığı 26 ncı birleşimde Hükümeti temsilen Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmet 
Kenan Tanrıkulu ile Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müs
teşarlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü temsilcilerinin 
katılımıyla incelenip, görüşülmüştür. 

Ülkemizde şeker üretimi ve pazarlaması, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türkşeker) ile bağlı 
ortaklık ve kooperatiflere ait şeker fabrikalarınca 22.6.1956 tarihli ve 6747 sayılı Şeker Kanunu 
hükümleri çerçevesinde yapılmaktadır. Bu sektörde, kamu fabrikaları yanında sektördeki pazar pay
ları % 20'nin üzerinde olan özel şeker fabrikaları da faaliyette bulunmaktadır. Ancak, özel fab
rikaların 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri yanında, 6747 sayılı Kanun hükümlerine göre 
faaliyette bulunma zorunluluğu, söz konusu şirketler için müdahaleci ve kısıtlayıcı bir durum ar-
zederek rekabet güçlerini olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Bu olumsuzlukları gidermek amacıy
la, Uzun Vadeli Strateji ve Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planının tarımsal politikalar ile ilgili 
hukukî ve kurumsal düzenlemeler kapsamında, şeker üretim-tüketim dengesinin gözetilmesi esası
na dayalı olarak şeker sanayiinde özel sektörün daha etkin kılınması amacıyla 6747 sayılı Şeker 
Kanununda gerekli düzenlemeler yapılması öngörülmektedir. 

Tasarı ve gerekçesi incelendiğinde; şeker üretiminde istikrarın sağlanması ve korunması, sek
törün iç piyasada rekabet kurallarına göre yönlendirilmesi ve özelleştirmeye olanak sağlayacak 
hukukî alt yapının oluşturulması, Avrupa Birliği düzenlemelerinin yanında Dünya Ticaret Örgütü 
ve Uluslararası taahhütlere uyum sağlanmasının amaçlandığı anlaşılmaktadır. 

Yapılan bu düzenlemeler neticesinde; 

- Şeker fabrikalarının iç pazar paylarına kota getirilmesi, 
- Sektörün iç piyasada rekabete açılması ve Devletin sektör üzerindeki ilgisinin asgarî düzeye 

çekilmesi, 
- Pancarda ve şekerde tek fiyat uygulamasının kaldırılması, 
- Şeker fabrikası kurulmasına yönelik 6747 sayılı Şeker Kanununda yer alan kısıtlamaların 

kaldırılması, 
Suretiyle sektöre yeni bir dinamizm kazandırılması amaçlanmıştır. 
Tasarının tümü üzerinde yapılan müzakerelerde; 
- 2000'li yıllara girerken idarî, malî ve hukukî mevzuatımızın çağın gerekleri ile uluslararası 

kuruluşlara karşı yükümlülüklerimiz doğrultusunda zaman geçirilmeden yeniden düzenlenmesinin 
yararlı olacağı, bu çerçevede getirilen düzenlemelerin şeker sektörüne dinamizm kazandırılması 
açısından önemli olduğu, 
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- Şeker piyasasında şeker üretimi ile ilgili olarak oluşturulması öngörülen kota sisteminin, ser
best rekabetin oluşmasına engel teşkil edebileceği, 

- Özelleştirilecek şeker fabrikalarında halen otuzbin işçi istihdam edildiği, üç milyona yakın 
çiftçi ailesinin geçimini pancar tarımından sağladığı, bu nedenle özelleştirmenin sosyal boyutunun 
ihmal edilmemesi gerektiği, 

- Tasarının, pancar üreticisi açısından önemli olduğu, ancak tasanda pancar çiftçisinin duru
munu iyileştirmeye yönelik tedbirlere yer verilmediği, Avrupa çiftçisinin rekabet gücüne karşın 
hem üreticinin, hem de ihracatçının desteklenmesine dönük bir prim sisteminin oluşturulmasında 
yarar görüldüğü, 

- Öngörülen düzenlemelerde şeker üreticisine stok zorunluluğu getirilmesinin, üretim maliyet
lerini artıracağı, bunun yerine Toprak Mahsulleri Ofisi benzeri merkezî bir kuruluşun stratejik 
öneme sahip gıda ürünlerinde zorunlu hallerde kullanılmak üzere stoklama yapmasının serbest 
piyasa ekonomisinin özüne daha uygun düşeceği, 

- 1956 yılında yürürlüğe giren 6747 sayılı Kanun ile günümüzün ekonomik ve malî yapısına 
uyum sağlamanın mümkün olmadığı, bu nedenle getirilen düzenlemelerin memnuniyetle karşılan
dığı, getirilen düzenlemeler ile şeker sektörünün çağın gereklerine göre yeniden yapılanmasının 
sağlanacağı, 

- Pamukta ve diğer önemli tarım ürünlerinde olmayan bir modelin şeker sektöründe oluşturul
masının serbest piyasa ekonomisi açısından yararlı olmayacağı, bu nedenle kurulması öngörülen 
kurumun düzenleyici ve denetleyici olmaktan ziyade sektörde yönlendirici olacak şekilde yapılan
dırılması gerektiği, 

Şeklindeki görüş ve eleştirileri müteakip, Hükümet adına yapılan tamamlayıcı açıklamada ise; 
- Ülkemizde şeker rejimini düzenleyen 6747 sayılı Şeker Kanununun 1956 yılında çıkarıldığı, 

ekonomik ve malî yapıdaki hızlı gelişmeler karşısında bazı maddelerinin güncelliğini yitirdiği, bu 
nedenle ekonominin yapısal değişim ve gelişmelerini kapsayacak yeni bir düzenleme yapılması ih
tiyacının hasıl olduğu, 

- Dış ticaret boyutu ile dünya şeker borsalarını etkileyecek büyüklüğe ulaşan şeker sektörünün, 
Dünya Ticaret Örgütüyle yapılan anlaşmalar ve AB'liğine üyelik sürecinde üstlenilen yükümlülük
ler çerçevesinde yeniden düzenlenmesi gerektiği, 

- Tasarının ülke tarımı ve ekonomisine katkıları gözönüne alınarak, şeker üretimi alanında den-
geli bir gelişmenin sürdürülmesinin sağlanmasına yönelik olarak hazırlandığı, 

- Türkiye'nin pancar şekeri ve nişasta bazlı şekerlerden oluşan tadlandırıcı sektöründe, 2001 
yılı fiyatları ile 1.4 milyar dolarlık üretim kapasitesine ulaştığı, 

-Tasarı ile öngörülen düzenlemelerin, şeker sektörünün gelecekteki yapılanmasında önemli bir 
rol oynayacağı, 

- Geçmişte şeker sektöründe yaşanan istikrarsız üretimin yapısının giderilmesi ve pazar 
büyümesine uyumlu sektörel bir gelişmenin sağlanması amacıyla kota sistemi oluşturulduğu, bu 
sistemin dünya pancar şekeri üretiminin yaklaşık yarısına sahip AB'de de uygulandığı, 

- Kurulun yapısının, sektörün sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla ilişkili olduğu 
kamu kuruluşları ile organik bağ içinde olması ve kararlarda katılımcılık ilkesini öne çıkartacak 
doğrultuda oluşturulduğu, 

s İfade edilmiştir. 
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Bu görüşmeleri müteakip, konunun daha ayrıntılı bir şekilde incelenebilmesini teminen bir alt 
Komisyon kurulmasına karar verilmiştir. 

Alt Komisyonumuz, 6.2.2001 tarihinde, ilgili Bakanlık ve kuruluş temsilcilerinin de katılımıy
la yapmış olduğu toplantıda yapılan titiz çalışmalar sonucunda oluşturduğu metni bir raporla birlik
te Komisyonumuza sunmuştur. 

Alt Komisyonda yapılan çalışmalar sonucunda Tasarının; 

• "Kotalar ve kotaların tespiti" başlıklı 3 üncü maddesi; birinci fıkrasına, pancar şekeri üreti
cilerinin de desteklenmesi amacıyla, nişasta kökenli şeker üretimine % 12 düzeyinde kota getiril
mesine ilişkin bir hükmün eklenmesi suretiyle, 

• "Şeker Kurumu" başlıklı 7 nci maddesi, Kurumun ilişkili olduğu Bakanlığın, Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı olduğuna açıklık getirecek bir düzenlemenin ikinci fıkra olarak eklenmesi suretiyle, 

e "Şeker Kurulu" başlıklı 8 inci maddesinin; 

- Kurulun yapısının biri Başkan ve biri Başkan vekili olmak üzere 7 üyeden oluşacak şekilde 
yeniden belirlenmesi, 

- Kurul Başkanının sorumluluk alanına, Kurulun işleri ile ilgili olarak kamuya bilgi veril
mesinin eklenmesi, Başkanvekilinin seçilme usulünün belirlenmesi ve Başkanvekilinin Başkanın 
yokluğunda üstleneceği görev ve yetkilerine açıklık getirilmesi, 

- Kurul üyelerinin, Bakanlar Kurulunca, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığının ilgili olduğu Bakanlık, sakaroz kökenli şeker üreten ser
mayesi kamuya ait olan şirket ile pancar kooperatiflerinin oluşturduğu üst birliğin göstereceği ikişer 
temsilciden oluşan adaylar arasından birer üye olmak üzere biri Başkan ve 6 üye seçilmesine imkân 
verecek doğrultuda yeniden düzenlenmesi, 

- Yüksek Planlama Kurulunca kamu iktisadi teşebbüsleri yönetim kurulu başkan ve üyeleri 
için tespit edilen ücretin, Kurul Başkan ve üyeleri için üç kat olarak belirlenmesi, 

- Kurul üyeliklerine seçileceklerde aranan 4 yıllık lisans düzeyinde öğrenim yapmış olma şar
tından, pancar kooperatiflerinin oluşturduğu üst birlik temsilcisinin muaf tutulması ile Kurul üyelik
lerine atanacaklarda özel veya kamu sektöründe olmak üzere mesleklerinde en az 10 yıl süre ile 
çalışmış olma şartının eklenmesi, 

- Kurul üyelerinin 3 yıllık görev sürelerinin 5 yıl olarak değiştirilmesi, herhangi bir nedenle 
Kurul üyelikleri sona erenlerin yerine Bakanlar Kurulunca en geç 1 ay içinde yeni atama yapıla
cağının hükme bağlanması, 

- Kurulun ayda en az "iki" defa toplanması, Kurulun toplantıları ile Kurul üyelerinin bu top
lantılara devamlarına ilişkin esas ve usullere açıklık getirilmesi, 

- Kurul kararlarının üye tam sayısının salt çoğunluğunun aynı yöndeki oyu ile alınacağı şek
linde, 

Düzenlenmesi suretiyle, 
• "Kurulun görev ve yetkileri ile denetimi" başlıklı 9 uncu maddesi: 
- Birinci fıkrasının (b) bendi, kurum harcamaları ve işlemleri, depolama primi araştırma geliş

tirme faaliyetleri ile benzeri idarî giderler için şirketlerden alınacak katılım payının cari yıla ait gay
ri safı satış gelirlerinin binde beşini aşmayacak şekilde sınırlanması ve bu miktarı bir katına kadar 
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artırma yetkisinin Bakanlar Kuruluna verilmesi, (g) bendine kurul tarafından ilgili kurum ve 
kuruluşlardan talep edilen bilgilerin tam ve doğru olarak verileceğine açıklık getirecek bir ibarenin 
eklenmesi ve Kurulun yurt içinde ve yurt dışında faaliyet alanı ile ilgili kuruluşlarla işbirliği 
yapabilmesine ve bu kuruluşlara gerektiğinde üye olabilmesine olanak sağlayan bir düzenlemenin 
fıkraya (k) bendi olarak eklenmesi, 

- Üçüncü fıkradan sonra gelmek üzere; Kurulun, ticari sırları, gizli rekabet bilgileri başta ol
mak üzere ticari açıdan hassas her türlü bilginin açıklanmasını engelleyici esas ve usulleri belir
leyerek uygulamasına imkân veren bir düzenlemenin yeni bir fıkra olarak eklenmesi, 

- Dördüncü fıkrası, fıkrada geçen "millî bankalardan" ibaresinin konuya açıklık getirilmesi 
amacıyla "Türkiye'de yerleşik bankalardan" şeklinde değiştirilmesi, 

- Beşinci fıkrası; kurumun idarî yönden Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, malî yönden ise Sayış-
tayca denetleneceğine açıklık getirilmesi, 

Suretiyle, 
• "Sekretarya" başlıklı 10 uncu maddesi, Kurumun sekretarya personelinin sayısını gösterir lis

tenin eklenmesi suretiyle, 
• "İdari para cezaları" başlıklı 11 inci maddesi; Kurulun belirlediği esas ve usullere aykırı 

olarak hareket edenlere uygulanacak idarî para cezalarını belirleyen düzenlemelerin eklenmesi, 
Kurulca verilen idarî para cezalarının % 10'unun kurum özel hesabına aktarılabilmesi ve kalan mik
tarın bütçeye gelir yazılmak üzere Hazineye intikal ettirilmesine olanak tanıyan düzenlemeler yapıl
ması suretiyle, 

• Geçici 2 nci maddesi; Kanunun yürürlük tarihi dikkate alınarak Kurulun hammadde ekim 
dönemini tespit edebilmesine olanak verecek şekilde yeniden düzenlenmesi suretiyle, 

• Geçici 3 üncü maddesi; ilgili kuruluşların kurul üyeliğine atanacak adaylarını bir ay içinde 
tespit ederek Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bildirmeleri ve Kurul Başkan ve üyelerinin bu süreyi 
takip eden bir ay içinde atanmalarını öngören hükümleri ihtiva edecek şekilde yeniden düzenlen
mek suretiyle, 

• Sakaroz kökenli şeker üreten sermayesi kamuya ait Şirketin, özelleştirilmesinden sonra bu 
Şirkete ait Şeker Kurulu üyeliği kontenjanının, ödenmiş sermayesi en yüksek olan sakaroz kökenli 
şeker üretimi yapan ikinci şirkete intikal etmesini öngören bir düzenlemenin geçici 6 ncı madde 
olarak eklenmesi suretiyle, 

• Diğer maddeleri ise aynen, 
Kabul edilmiştir. 
Bu defa Komisyonumuz; 8.2.2001 tarihinde, Hükümeti temsilen Sanayi ve Ticaret Bakanı 

A. Kenan Tanrıkulu ile ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin de katılımıyla yapmış olduğu 28 in
ci birleşimde, görüşmelere Alt Komisyon tarafından hazırlanan metnin dikkate alınması suretiyle 
devam edilmesine karar vermiştir. 

Alt Komisyon Metninin; 
8 "Kotalar ve kotaların tespiti" başlıklı 3 üncü maddesi;birinci fıkrası, nişasta kökenli şekerler 

için belirlenen toplam A kotası miktarı için öngörülen "% 12"lik toplam ülke A kotası üst sınırının 
"% 10" olarak değiştirilmesi, üçüncü fıkrasında yer alan "...beşer yıllık..." ibaresinden önce 
"...müteakip..." ibaresi eklenmesi suretiyle, 
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• "Şeker ihracat ve ithalat" başlıklı 6 ncı maddesi, madde metninde yer alan "her yıl" 
ibarelerinin metinden çıkarılması suretiyle, 

0 "Şeker Kurulu" başlıklı 8 inci maddesinin; üçüncü fıkrasında yer alan "sakaroz ve nişasta 
kökenli şeker üreten Türkiye'de ödenmiş sermayesi en yüksek olan şirketlerin ayrı ayrı önerecek
leri" ibaresi, ifadeye açıklık kazandırmak amacıyla "sakaroz ve nişasta kökenli şeker üreten şirket
lerin her grubundan Türkiye'de öz sermayesi en yüksek olan birer şirketin ayrı ayrı önerecekleri" 
şeklinde değiştirilmesi, dördüncü fıkrası, kurul üyelerine ödenecek ücretin, Tasarıda olduğu gibi, 
Yüksek Planlama Kurulunca kamu iktisadi teşebbüsleri yönetim kurulu başkan ve üyeleri için belir
lenen ücret kadar olması doğrultusunda değiştirilmesi suretiyle, 

• "Kurulun görev ve yetkileri ile denetimi" başlıklı 9 uncu maddesi; birinci fıkrasının (b) ben
di; Tasarının kanunlaşmasından sonra yeni kurulacak şirketlerin ve katılım paylarının ödenmesine 
ilişkin esasların ilave edilmesi ve (d) bendinde yer alan "her yıl" ibaresinin çıkarılması suretiyle, 

• "Sekretarya" başlıklı 10 uncu maddesi; Kurumun sekretarya personelini gösterir cetvelde yer 
alan kadroların statüleri ile yeni kadro ihdaslarında değişikliklerin Kanunla yapılabileceğinin hük
me bağlanması suretiyle, 

• "İdarî para cezalan" başlıklı 11 inci maddesi; beşinci fıkrasından sonra gelmek üzere; 
Kurulun görevlerini yerine getirmek için; ihtiyaç duyacağı bilgi ve belgelerin ihtiyaca uygun,tam ve 
doğru olarak zamanında verilmesini sağlamaya dönük bir düzenlemenin altıncı fıkra olarak metne 
eklenmesi ve yedinci fıkrasında yer alan "Verilen idarî para cezaları" ibaresi, malî mevzuatla uyum 
sağlaması açısından "Tahsil edilen idarî para cezaları" şeklinde. değiştirilmesi suretiyle, 

• Geçici 4 üncü maddesi; Kurulun faaliyete geçmesinden sonra, yeterli malî olanaklara 
kavuşuncaya kadar Kurulun ihtiyaçlarının Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafın
dan karşılanabilmesine olanak sağlayacak doğrultuda düzenlenmesi suretiyle, 

•• Geçici 6 ncı maddesi; madde metninde yer alan "ödenmiş sermayesi en yüksek olan" ibare
si "öz sermayesi en yüksek olan" şeklinde değiştirilmesi ve bu maddeden sonra gelmek üzere; 2001 
yılında da pancar fiyatlarının Bakanlar Kurulunca belirleneceğine ilişkin bir düzenlemenin geçici 7 
nci madde olarak metne eklenmesi suretiyle, 

Diğer maddeleri ise aynen, 
Kabul edilmiştir. 

Ayrıca, Komisyonumuz, Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin fabrikalarının özelleştiril
mesinden sonra, Kurulun yeniden yapılandırılmasının ve görevlerinin yeniden düzenlenmesinin zorun
lu olacağı, bu nedenle Hükümetin bu gelişmelere karşı duyarlı ve hazırlıklı olunması istenmiştir. 

Raporumuz, havalesi gereği Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 
Komisyonuna sevk edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan Başkanvekili Sözcü 
Metin Şahin Hayrettin Özdemir Nihat Gökbulut 

Antalya Ankara Kırıkkale 
Kâtip Üye Üye 

Cafer Tufan Yazıcıoğlu Dengir Mir Mehmet Fırat Gaffar Yakın 
Bartın Adıyaman Afyon 

(Muhalefet şerhim ektedir) 
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Uye 
Sait Açba 

Afyon 
(Muhalefet şerhim ektedir) 

Üye 
M. Güven Karahan 

Balıkesir 

Üye 
Zeki Ergezen 

Bitlis 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Hakkı Duran 

Çankırı 

Üye 
Mehmet Sadri Yıldırım 

Eskişehir 
(Muhalefet şerhim ektedir) 

Üye 
Masum Türker 

İstanbul 

Üye 
Hasan Çalış 

Karaman 
Üye 

Necdet Tekin 
Kırklareli 

Üye 
Metin Ergun 

Muğla 

Üye 
Mehmet Çakar 

Samsun 

Üye 
Bekir Gündoğan 

Tunceli 

Uye 
M. Zeki Sezer 

Ankara 

Üye 
Hüseyin Arabacı 

Bilecik 

Üye 
Hayati Korkmaz 

Bursa 

Üye 
Hüseyin Karagöz 

Çankırı 
(Muhalefet şerhim ektedir) 

Üye 
S. Metin Kalkan 

Hatay 
(Muhalefet şerhim ektedir) 

Üye 
Nesrin Nas 

İstanbul 

Üye 
Arslan Ay dar 

Kars 
Üye 

Kemal Köse 
Kocaeli 

Üye 
Ş. Ramis Savaş 

Sakarya 

Üye 
Kemal Kabataş 

Samsun 
(Muhalefet şerhim eklidir) 

Uye 
Cengiz Aydoğan 

Antalya 

Üye 
Necati Yöndar 

Bingöl 
(Muhalefet şerhim ektedir) 

Üye 
Oğuz Tezmen 

Bursa 
(Muhalefet şerhim eklidir) 

Üye 
Aslan Polat 

Erzurum 
(Muhalefet şerhim ektedir) 

Üye 
Mehmet Dönen 

Hatay 
(Muhalefet şerhim ektedir) 

Üye 
Celal Adan 

İstanbul 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Mehmet Serdaroğlu 

Kastamonu 
Üye 

Süleyman Çelebi 
Mardin 

Üye 
CevatAyhan 

Sakarya 
(Muhalefet şerhi eklidir) 

Üye 
Lütji Ceylan 

Tokat 

Üye 
Tevfik Ahmet Özal 

Malatya 
(İmzada bulunamadı) 

MUHALEFET ŞERHİ 
1/798 Şeker Kanunu Tasarısı ile ilgili muhalefet şerhimiz, aşağıda arz edilmiştir. 
Tasarının gerekçesinde bu tasarı ile şeker üretiminde istikrar sağlanması, sektörde rekabet 

kurallarının hâkim kılınması, Avrupa Birliği ve Dünya Ticaret Örgütüne karşı taahhütlerin yerine 
getirilmesi ve özelleştirmeye imkân verecek hukukî şartların hazırlanması hedeflerine ulaşılmak is-
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tendiği ifade edilmektedir. Ancak tasarı tetkik edildiğinde bir ucunda pancar üreticisinin, diğer 
ucunda ise tüketicilerin bulunduğu sektörün rekabet şartlarında ayakta kalabilmesini mümkün kıla
cak tedbirlerin alınmadığı görülmektedir. 

1. Tasarıya göre pancar ve şeker fiyatları serbest bırakılacak, rekabete açılacaktır. Rekabet 
piyasasında ithal şeker de bulunacaktır. 

AB'de şeker 60 sente mal edilmekte, iç piyasada 120 sente tüketilmekte, fazlası 30 sente ihraç 
edilmektedir. Aradaki farklar fondan karşılanarak çiftçinin pancar ekmesi desteklenmektedir. 
AB'nin milyonlarca ton şeker fazlası ihraç edilmektedir. Tasarıda pancar çiftçisinin nasıl, ne mik
tar ve hangi usullerle destekleneceği belli değildir. 

İlgili sayın Bakanın komisyonumuzdaki açıklamasına göre; Türkiye'nin Dünya Ticaret Örgütü 
(WTO) ile yaptığı anlaşmalar neticesinde şeker ithalinin engellenmesi ve yerli üretimin fonlarla 
desteklenmesi imkânsız hale gelmiştir. AB ise WTO ile yaptığı anlaşmalarda kendi çiftçisini ve 
şeker piyasasını korumuştur. Fonlarla desteklenmektedir. 

Bu tasarı kanunlaştığı takdirde son yıllarda pancar ekim alanı devamlı daraltılan çiftçimiz pan
car ekemeyecek hale gelecek ve şeker fabrikaları kapanacaktır. Türkiye şekerde dışa bağımlı hale 
gelecektir. 

2. Şeker pancarı, işçiliği fazla olduğu için istihdam destekleyen bir bitki çeşididir. 
Şeker pancarı yaprakları, küspesi ve melası ile hayvan besiciliğinde aranan bir bitkidir. 
Diğer taraftan şeker pancarı çevre dostu bir bitkidir. Ormanlara göre 7 misli fazla oksijen ver

mektedir. 
Yeni getirilen şeker kanunu ile pancar ekiminin getirdiği bu imkânlar ortadan kalkacaktır. 
3. Türkiye şeker piyasası son yıllarda ithal mısıra dayalı nişasta esaslı tatlandırıcı üretiminin 

baskısı altına girmiştir. Gerekli tedbirler alınmadığı için pancar tarımı giderek gerileyecektir. AB'de 
mısır esaslı izoglikoz üretimi pancardan üretilen toplam şeker miktarının yüzde 2'si ile sınırlandırıl
mıştır. 1999/2000 döneminde AB'de pancar şekeri üretimi 14, 5 milyon tondur. Türkiye'de gerek
li kontrol olmadığı için mısırdan üretilen izoglikoz kapasitesi 292 000 tona ulaşmıştır. Pancar 
şekeri üretimi ise 2 milyon ton mertebesindedir. 

4. Tasarı ile getirilen Şeker Kurulunun özerk bir kurum olması gerekir. Bu kurulun sadece şeker 
için değil, bütün tarım sektörü için "Denetleyici ve Düzenleyici" bir kurul olarak kurulması gerekir. 
Buğday, pamuk, fındık, tütün, süt, et ve diğer tarım ürünleri için güçlü bir kurum kurulmalıdır. 

5. Tasarı IMF'ye verilen sözü yerine getirmek için alelacele, iyi hazırlanmadan getirilmiştir. 
6. Tasarı kanunlaştığı takdirde öncelikle Doğu ve Güneydoğu Anadoludaki fabrikalar rekabet 

şartları kalmayacağından kapanacaktır. 
7. Et Balık ve Süt Endüstrisi kurumları gerekli tedbirler alınmadan özelleştirilince hayvancılık 

bugün çökmüştür. Aynı durumla bitkisel üretim ve öncelikle pancar tarımı karşı karşıya kalacaktır. 
8. Pancar tarımında ve şeker sanayiinde büyük ağırlığı olan Türk Şeker bünyesindeki Şeker 

Enstitüsü ne olacak, faaliyetlerine nasıl devam edecek. Bu belli değil. 
9. Tasarıda şeker depolama priminin, yani stok maliyetinin, hangi esaslara göre ödeneceği açık

lanmamıştır. İlerde ihtilâflara sebep olacak ve sistem çalışmayacaktır. 
10. Güvenlik stokunun ticarî ve sınaî kuruluşlar tarafından yapılması hükmü getirilmektedir. 

Sistemin çalışması mümkün görünmemektedir. 
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11. Şeker fabrikaları özelleşecekse kurulun Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile ilgilendirilmesi 
gerekir. 

Cevat Ayhan Hüseyin Karagöz Aslan Polat 
Sakarya Çankırı Erzurum 

Sait Açba Dengir Mir Mehmet Fırat S. Metin Kalkan 
Afyon Adıyaman Hatay 

ŞEKER KANUNU TASARISINA MUHALEFET ŞERHİMİZDİR 

Türkiye şeker pancarından şeker üreten bir ülke olarak şekerpancarı üreticilerini desteklemek 
zorundadır. Entegre olmaya çalıştığımız AB ülkeleri nüfuslarının % 5'ini oluşturan tarım kesimini 
desteklemeye devam etmektedir. Biz de nüfusumuzun % 40'ını oluşturan tarım kesimimizi destek
lemek zorunda olduğumuzun bilincinde olmalıyız. Şekerpancarı tarım ürünleri içerisinde çok 
önemli bir yer tutmaktadır. Çünkü şekerpancarı en yüksek katma değer, en yüksek istihdam 
sağlayan yan ürünlerinin tamamı değerlendirilebilen bir bitkidir. Yetiştirildiği bölgelerin 
(karşılaştırmalı üstünlüğü) tartışmasız bir bitkisidir. Onun için şekerpancarı üretimi desteklenmesi 
gereken bir ürün olduğu tartışma götürmez bir gerçektir. 

Şeker Fabrikalarının özellikleri: 

Şeker varlığı yüksek pancarların yetiştirildiği, yüksek pancar işleme kapasiteli fabrikaların 
bulunduğu İç Anadolu Şeker Fabrikalarında şeker üretim maliyeti düşüktür. 

Diğer şeker fabrikalarının şeker üretim maliyeti % 20-50 daha fazladır. 

Türk şeker, şekeri paçal maliyetle hesap edip, pazarlandığında, bilançosunu başa-baş veya çok 
cüzi bir zararla kapatmaktadır. 

Türk şeker zarar etmemekte, zarar ettirilmektedir. 
Şekeri 50 bin TL./Kg ilave bir fiyatla toptan pazarlayabilse, 1.6 milyon ton/yıl şeker satışı ile, 

80 trilyon TL. kâr edebilir. Şeker ucuza sattırılmaktadır. 
Şeker şirketinin zarar ettirilmesinde, yönetimin ve çalışanların hiçbir kusuru yoktur. 

Şeker Kanunu akabinde özelleştirme gündeme gelecektir. 

Türk şeker yüksek pancar işleme kapasiteli + sosyal amaçlı fabrikalar ile beraber özelleşti
rilmelidir. 

Sosyal amaçlı fabrikalar, Türk şekerin elinde bırakılır, satılmazsa, bu özelleştirilme değil, kârlı 
fabrikalara peşkeş çekme olur. 

Özelleştirilme sonucu Türk şeker, şeker fabrikalarının tamamını satın alan bir özel sektör şeker 
fabrikalarının yönetiminde niçin şeker kuruluna tâbi olsun. Özel sektör mevcut tesislerini nasıl 
çalıştırıyor ise, sistemini kendi kurallarına göre yürütmek ister. 

Hem özelleştireceğim diyorsun hem de özelleştireceğin tesisleri katı bir merkeziyetçi yak
laşımla yönetmek istiyorsun. Tüm tesislere sahip olabilecek bir özel sektöre şeker kuruluşundan 2/7 
yer veriyorsun. 

Tüm şeker fabrikalarını satın alacak bir özel sektör, niçin şeker kurulu tarafından kendine yön 
verdirsin. 

Şeker Kanunu bu yönü itibariyle özelleştirme yaklaşımına ters düşmektedir. 
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Devlet; iç tüketimi karşılayacak şeker üretimini fabrikalar üzerinden adil paylaştırsın. 

Kasıtlı fazla üretene tedbir alsın (burada çok önemli bir gerçek, Türkiye tüm fabrikalarını tam 
kapasite ile çalıştırıp, 2,4 milyon ton/yıl şeker üretimini gerçekleştirmeli. 400 000 ton/yıl tüketim 
fazlası şekerin ihracatı için gereken tedbirleri almalıdır.) 

Dahili tüketim fazlası şekerin stoklanması/ihracatın esaslarını getirsin. 

Sınırlardan kaçak şeker girişini önlesin. 

Madde 3 
Fabrikada yapılacak modernizasyon yatırımları ile de mevcut şeker fabrikalarının kapasiteleri

ni ve randımanlarını artırmak mümkün olabilmektedir. Şeker fabrikalarının pancar kıyım kalitesini 
artırıcı, difüzyonda daha az zayiatla pancarın şekerini artırıcı, mesela giden şekeri azaltıcı moder
nizasyon yatırımları ile randıman artırılabilmektedir. 

Örneğin, Kayseri ve Konya Şeker Fabrikaları bu tür yatırımlarla şeker üretim randımanlarını 
yükseltmişlerdir. 40-50 yıllık şeker fabrikaları modernizasyon yatırımlarına ihtiyaç duyulmaktadır. 

Fabrikalar özelleştirildiğinde, özel sektör bir yandan maliyeti düşürücü diğer yandan randımanı 
artırıcı yatırımlar yapmak mecburiyetindedir. 

Bu konu teşvik edilmesi gerekirken; 

Yasada yer alan "Yeni fabrika kurulabilmesi ve/veya mevcut fabrikaların kapasitelerini artıra
bilmeleri için kota temin etmek zorunludur. Şirketlere yeni kota tahsisine kurul yetkilidir." Cümlesi, 
bu yatırımları engelleyici anlamdadır. 

60-70 yıllık Uşak-Alpullu-Eskişehir-Turhal Şeker Fabrikaları çok yüksek bakım-onarım 
yatırımları ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Özelleştirme sonucu bu fabrikaları alan özel sektörün 
şehir dışında daha modern, mecburen de daha yüksek kapasitede yeni bir şeker fabrikası inşa etme
sine engel olunmamalıdır. 

Madde 4 

Ülkemizdeki iklim seyri şeker pancarındaki şeker varlığının % 2 daha az oluşmasına sebep 
olmaktadır. 1 milyon ton pancar işleyen bir fabrikada üretilen şeker % 12 randımanla 120 000 
ton, % 14 randımanla 140 000 ton olabilmektedir. 140 000 ton kotası olan bir fabrika, elde edilen 
şeker olarak iki yıl % 90'ın altına düşebilir. 

İyi niyetle fabrikalarını çalıştıracak bir özel sektör, şeker kurulunun insafına bırakılamaz. 

"....kota ile arz arasındaki fark kadar kota haklarını Kurulca belirlenecek süre için kaybederler. 
Şirketler bu süre içinde kaybettikleri kota hakkına karşılık yeni kota sağlayamazlar." 

Çok katı ve özel sektöre itimatsızlık ve güvensizlik ifadesi taşımaktadır. 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'ni bir yandan özelleştireceksin, diğer yandan, 

"Kotaların tespiti, tahsisi, iptali ve transferleri ile yeni kota tahsisine ilişkin hususlar ve uygu
lamaya ilişkin denetimler Bakanlık tarafından, Müsteşarlığın görüşü alınarak çıkarılacak yönet
melik ile düzenlenir." İbaresini yazacaksın. Bunlar, özgürlüğü kısıtlayıcı,serbest piyasa ekonomi
sine ters düşen kararlardır. 
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Madde 5 

"Şeker pancarı ve şeker fiyatları üreticiler ve şeker fabrikasını işleten gerçek ve tüzel kişiler 
tarafından serbestçe belirlenir." İfadesine yer verilirken (doğrusu bu) aynı maddede, "buna ilişkin 
usul ve esaslar, Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir." İfadesi bir mantıksızlık 
örneğidir. 

Madde 6 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'ne ait tüm şeker fabrikalarını satın alan özel sektör tüm iyi 
niyeti ile fabrikalarını çalıştırıp iç tüketimi karşılayacak şekeri üretirken, diğer yönden ihraç 
gayesiyle ithal ettirilip, iç piyasada satışı kontrol edilmezse, bu uygulama sonucu şeker fab
rikalarının hiç biri çalıştırılamaz. Türkiye piyasası mısırdan tatlandırıcı imal eden Amerikan ser
mayeli firmaların eline geçer. 

Her ne sebeple olursa olsun, Türkiye'ye ham veya işlenmiş şeker ithalatı yapılmamalıdır. 

Devlet; İmalatçı, ihracatçılara, şekeri yurt içinden temin etmeleri ile ilgili tedbirleri almalıdır. 
Madde 7 

Şeker kurulu : Toplam 7 üye olmasına rağmen, (E) bendinde, (c) bendinde belirtilen üye dışın
da, 

Nişasta kökenli şeker üreten şirketleri temsil etmek üzere birer üye. 

Bu yaklaşım ve anlayış yanlıştır. 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'ne ait şeker fabrikalarının tamamını satın alan bir şirket, en 
fazla iki kişiyle temsil ediliyorken (1,6 milyon ton/yıl şeker üreten şirket) 100-200 bin ton/yıl nişas
ta kökenli şeker üreten şirket bir kişiyle temsil edilmektedir. 

Nişasta kökenli şeker üreten şirketlere kota verildikten sonra bunlardan birisinin Genel 
Müdürüne, Şeker Kurulunda yer vermek gerekir mi? 

Madde 11 

"C Şekerini Kurul kararı dışında iç piyasada satan veya bedelsiz devredenler hakkında 1 inci 
fıkrada ön görülen ceza uygulanır." 

İfadesi açık ve anlaşılır değil, 1 inci fıkrada C Şekerinden bahsedilmiyor. 

Son derece tehlikeli, sanki kasıtlı olarak anlamı taşımaktadır. 

Türkiye Şeker üretim maliyeti paçal : 60 cent/kg, ithal şeker 30 cent/kg. 

İthal şeker yurt içinde satılırsa, ithalatçı kilo başına 25 cent kazanabilir. 
150 000 tonluk bir ithalatta, (Türkiye'nin bir aylık tüketimi) 150 000 000 kg x 25 cent/kg : 3 750 

000 000 cent = 37,5 milyon Dolar = (67 000 TL./kg ile) = 25 trilyon TL.'lık bir kazanç demektir. 
Madde 13 

Geçici Madde : 

Ülkemizde şeker fabrikaları 5-10 yılda tamamlanabilmektedir. Yurt içinde şeker fabrikası 
kurup işletmek üzere Bakanlar Kurulundan izin alanların kota hakkı 3 yıl süre ile geçerli kılınmış. 
Gerekli finansı bulmakta zorlanan özel sektör, bu madde gereğince, yatırım yapmak istemez. 

Bu madde yatırımcılığı engellemektedir. 
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Türkiye, ileriki yıllarda artan nüfusun şeker ihtiyacını dahili üretimle karşılayamaz duruma 
gelince ithalat cihetine yönelten bir maddedir. 

Kemal Kabataş Oğuz Tezmen Mehmet Dönen 
Samsun Bursa Hatay 

M. Sadri Yıldırım Necati Yöndar 
Eskişehir Bingöl 

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu 19.2.2001 

Esas No. : 1/798 
Karar No. : 3 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Şeker Kanunu Tasarısı; Sanayi ve Ticaret, Tarım ve Köyişleri, Maliye Bakanlıkları, Dış Ticaret 
ve Hazine Müsteşarlıkları, Panko Birlik ile Nişasta ve Glikoz Üreticileri Demeği temsilcilerinin de 
katıldığı 15.2.2001 tarihli Komisyonumuz toplantısında görüşülmüştür. 

Kanun Tasarısının tümü üzerinde yapılan müzakerelerde; 
Komisyonumuza davet edilen temsilciler, bugün içinde bulunduğumuz konjonktürün, Şeker 

Kanunu Tasarısının bir an önce yasalaşmasının ve sektörün, rekabete açık, özel sektörün yatırım 
yapabileceği, devletin sahip olduğu mevcut şeker fabrikalarının özel kesime açılacağı ve şeker 
ürününün serbestçe ticaretinin yapılabileceği bir altyapının hazırlanmasını zorunlu hale getirmiş 
bulunduğunu; 

Bugün Türkiye'de içinde bulunduğumuz sistemde, Türkiye'nin yaklaşık üçte ikisinin şeker 
pancarı ziraatıyla uğraştığını, 30 civarında fabrikanın faaliyet gösterdiğini, 3 tane özel şeker fab
rikasının bu konuda faaliyette bulunduğunu ayrıca nişasta bazlı şeker üreten 5 özel fabrikanın 
faaliyette bulunduğu ikili, hatta üçlü diyebileceğimiz bir yapının söz konusu olduğunu; 

Dünya şeker üretiminin kaynaklarına bakıldığında ülkemizdeki bu yapının dünyanın diğer ül
kelerinde de yürürlükte olan bir yapı olduğunu, Dünya şeker ihtiyacının büyük bir kısmının şeker 
kamışından, şeker pancarından ve yine ülkemizde olduğu gibi nişasta kökenli, mısır kökenli ürün
lerden elde edildiğini, ancak şeker pancarından elde edilen şekerin, şeker kamışından elde edilen 
veya diğer yollarla elde edilen şekerle rekabet edebilmesinin arkasında herhangi bir destek olmak
sızın mümkün olmadığını, bu bakımdan Türkiye için öngörülen bu Kanun Tasarısının; daha çok 
Türkiye'nin mevcut durumunu dikkate alan, şeker pancarı üretim coğrafyasının ve Türkiye'nin şe
keri hangi teknolojiyle ürettiğini dikkate alan ve dolayısıyla, bu mevcut yapıyı muhafaza etmeyi ön
gören ama Dünyadaki gelişmelere de bir anlamda dikkat etmek suretiyle mevcut gelişmeyi 
muhafaza etmeye çalışan bir anlayışla hazırlandığını, 

Yine, bu Tasarı kapsamında mevcut beş tane nişasta kökenli şeker üreten firmanın da bu rejime 
dahil edildiğini, 

Ayrıca, Avrupa Birliği rejiminde, yapay tatlandırıcıların da bu sisteme dahil edilmesinin söz 
konusu olduğunu, bu konunun tartışıldığını ancak, bizdeki hububat rejimi içerisinde nişasta köken
liler, kimya rejimi içerisinde yapay tatlandırıcılar çok tartışmaya mahal vermeksizin tanımlan-
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madığından, sonuç itibariyle bunların şeker veya şeker yerine ikame ediciler pazarında kullanıl
dığından, bu tanımın bu Kanunla yapılmasının ve Kanunda birtakım kotaların verilmesinin uygun 
olacağı kanaatine varıldığını, bu düşüncenin Plan ve Bütçe Komisyonunda da, alt komisyon çalış
malarında da kabul gördüğünü, bunun Kanunun en can alıcı noktalarından bir tanesi olduğunu, 

İfade etmişlerdir. 

Kanun Tasarısının tümü üzerinde yapılan müzakereler sonucunda maddelerin müzakeresine 
geçilmesi Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir. 

Kanun Tasarısının maddelerinin müzakeresi sonucunda; 
1. Kanun Tasarısının 1 inci maddesine şekerin ihraç edilebilme faktörü de göz önüne alınarak 

"ve gerektiğinde ihracat" ibareleri eklenmiştir. 
2. Kanun Tasarısının 2 nci maddesinin (e) bendinde tanımlanan tatlandırıcıların kapsamını 

genişletmek üzere "kurutulmuş glikoz, glikoz şurubu, yüksek fruktozlu mısır şurubu" ibareleri ek
lenmiş, yine aynı maddenin (i) bendindeki "ile işlenmek üzere ihraç kaydıyla temin edilen ham ve 
beyaz şekeri" ibareleri, ihracat kaydıyla getirilen ve suiistimal edilerek yurt içinde tüketilen ve 
büyük haksız kazanç sağlayan şekerlerin yurda girişini önlemek amacıyla metinden çıkarılmıştır. 

3. Kanun Tasarısının 3 üncü maddesinin birinici fıkrasına Plan ve Bütçe Komisyonunca ek
lenen "Nişasta kökenli şekerler için belirlenecek toplam A kotası, ülke toplam A kotasının % 10'unu 
geçemez" ibareleri, şeker pancarından şeker elde edilmesini teşvik etmek ve şeker pancarı üretici
lerini korumak amacıyla benimsenmiştir. 

4. Kanun Tasarısının 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının sonuna 1980 yılında liberal 
ekonomiye geçen ülkemizde şirketlerin biraraya gelerek tröst yaratmamaları için "şirketler monopol 
ve oligopolik kararlar alamazlar" cümlesi eklenmiştir. 

5. Plan ve Bütçe Komisyonunun kabul ettiği 8 inci madde 1 inci fıkrasının birinci cümlesi 
7 nci maddenin sonuna eklenmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrası, ülke ekonomisine daha fazla kat
ma değer sağlayan sakaroz kökenli şirketlerin korunmasına katkıda bulunmak ve özel şirketlerin ül
ke genelindeki üretimlerinin temsil oranlarının hakkaniyet ölçüsünde dağılımını sağlamak, ser
mayenin fazlalığından ziyade gerçek üretim gücünün büyüklüğünün tam kapasitede kullanılarak 
üretilmesi, pazarlanması riskine de katılmasını sağlamak, böylece yabancı ve yerli girişimcilerin 
sadece sermaye artırımı yoluyla söz sahibi olmak gibi niyetlerini önlemek amacıyla yeniden düzen
lenmiş, keza yapılan bu düzenlemeye paralel olarak 7 nci fıkradaki "Bakanlar Kurulu" ibaresi 
"Bakanlık" olarak değiştirilerek kabul edilmiştir. 

6. Plan ve Bütçe Komisyonunun kabul ettiği 9 uncu maddenin son fıkrası Başbakanlık Yüksek 
Denetleme Kurulunun denetim yetkisinin; kuruluşların kendi yasalarıyla ve sermayesinin çoğun
luğunun Devlete ait kuruluşların, ayrıca Kamu İktisadî Teşebbüslerinin idarî, sosyal, ekonomik, 
malî ve teknik açıdan her türlü denetim faaliyetlerini kapsaması ve hazırladığı raporun Yüce Mec
lis tarafından ibra edilerek daha geniş kapsamlı denetlenmesi amacıyla "Başbakanlık Yüksek 
Denetleme Kurulu" olarak değiştirilmiştir. 

7. Kanun Tasarısının geçici 1 inci maddesinde yer alan 3 yıllık süre; kurulma izni almış ve 
kurulma çalışması yapan fabrikaların öngörülen 3 yıllık sürede bitirilememe ihtimali yüksek ol
duğundan 5 yıllık süreye çıkarılmıştır. 

8. Plan ve Bütçe Komisyonunca Kanun Tasarısına geçici 6 nci madde olarak ilave edilen mad
de, 8 inci maddede yapılan değişiklik gerekçelerine paralel olarak yeniden düzenlenmiştir. 
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Kanun Tasarısı üzerinde yapılan bu değişiklikler haricindeki diğer maddeleri Plan ve Bütçe 
Komisyonunun kabul ettiği şekilde Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz gereği yapılmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Başkan 

Mahmut Erdir 
Eskişehir 

Kâtip 

Numan Gültekin 
Balıkesir 

Üye 
İsmet Vursavuş 

Adana 

Üye 
Ali Keskin 

Denizli 

Üye 
Zeki Ertugay 

Erzurum 
Üye 

Mecit Piruzbeyoğlu 
Hakkâri 

Üye 

Başkanvekili 

Nail Çelebi 
Trabzon 

Üye 
Mehmet Halit Dağlı 

Adana 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Mahmut Nedim Bilgiç 

Adıyaman 

Üye 
Mustafa İlimen 

Edirne 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Necati Albay 

Eskişehir 
Üye 

Yücel Erdener 
İstanbul 

Sözcü 
Evren Bulut 

Edirne 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Adnan Fatin Özdemir 

Adana 

Üye 
Ali Uzunırmak 

Aydın 

Üye 
LatifÖztek 

Elazığ 

Üye 
Ali Özdemir 

Gaziantep 
Üye 

Musa Demirci 
Sivas 

Üye 
Ahmet Karavar Maliki Ejder Arvas 

Şanlıurfa Van 
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Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve 
Teknoloji Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 27.3.2001 

Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 
Esas No.: 1/798 

Karar No.: 5 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca 14.12.2000 tarihinde Türkiye 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça 20.12.2000 tarihinde esas komisyon 
olarak Komisyonumuza havale edilen "Şeker Kanunu Tasarısı" Komisyonumuzun 20.3.2001 
tarihinde yaptığı 7 nci birleşiminde, Hükümeti temsilen Sanayi ve Ticaret Bakanı sayın Ahmet 
Kenan TANRIKULU, Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tanm ve 
Köyişleri Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Türkiye Şeker 
Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü temsilcilerinin katılımıyla incelenip görüşülmüştür. 

Ülkemizde şeker üretimi ve pazarlaması; bir iktisadî devlet teşekkülü olan Türkiye Şeker Fab
rikaları A.Ş. (Türkşeker) ile Türkşekerin bağlı ortaklığı durumundaki Adapazarı Şeker Fabrikası 
A.Ş. ve Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. ile kooperatiflere ait Konya, Kayseri ve Amasya şeker fab
rikaları tarafından gerçekleştirildiği, bu faaliyetlerinde tüm fabrikaların 6747 sayılı Şeker 
Kanununa, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. ile bağlı ortaklıklarının ise 233 sayılı Kanun Hükmün
de Kararname ile şirket ana statüsü hükümlerine tâbi olduğu, 

Türkiye'de şeker rejimini düzenleyen 22/6/1956 tarihli ve 6747 sayılı Şeker Kanununun bir
çok maddesinin, zaman içinde özellikle iktisadî devlet teşekkülleri ve kamu iktisadî kuruluşlarının 
yeniden yapılanmalarına ilişkin kanuni düzenlemeler, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 
yürürlüğe girmesi ve şeker istihlak vergisinin katma değer vergisine dönüşmesi ile uygulama 
olanağı kalmadığı, 

Halen sektörde pazar payları % 20'nin üzerinde bulunan Konya, Kayseri ve Amasya şeker fab
rikalarının özel fabrikalar olarak 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri yanında, 6747 sayılı 
Şeker Kanununa tâbi olmaları, bu fabrikalar için müdahaleci ve kısıtlayıcı bir durum arz etmekte; 
Bir çok teşebbüs gibi Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'nin özelleştirilmesinin gündemde olduğu bu 
günlerde şeker üretimi pazar ve fiyat mekanizmalarının sektör bazında yeniden değerlendirilmesi, 
böylece hukuki anlamda yeni bir sektörel alt yapı oluşturulması gereğinin ortaya çıktığı, 

Şeker Kanunu, VII nci Beş Yıllık Kalkınma Planının tarımsal politikalar ile ilgili yapısal 
değişim projesi kapsamında, güncelleştirilmesi öngörülen kanuni düzenlemeler arasında yer aldığı, 

Avrupa Birliği Helsinki Zirvesi sonrasında kazanılan aday ülke statüsü yanı sıra, Dünya Ticaret 
Örgütü çerçevesindeki taahhüt ve gelişmeler de şeker rejiminin yeniden düzenlenmesini gerekli kıldığı, 

Bu bakımdan tasarı ile; 
- Şeker üretiminde istikrarın sağlanması ve korunması, 

- Sektörün iç piyasada rekabet kurallarına göre yönlendirilmesi, 
- Avrupa Birliği düzenlemeleri yanı sıra, Dünya Ticaret Örgütü ve diğer uluslararası taahhüt

lere uyum sağlanması, 
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- Özelleştirmeye olanak sağlayacak hukuki alt yapının hazırlanmasının, 

İlke olarak benimsendiği, 

Şeker sektörünün, yarattığı yüksek katma değer yanında tarım ve endüstri kesiminde sağladığı 
yüksek istihdam düzeyi nedeniyle pancar şekeri üretiminin gelişmiş ülkelerde bile düzenleme altına 
alındığı, bu düzenlemelerin pancar üreticileri ve işleyicilerinin menfaatlerini buluşturan düzen
lemeler olup, sektörü yapısal anlamda düzenleyici bir nitelik arz edeceği, 

Ülkemizdeki şeker fabrikalarında halen otuz bin civarında işçi istihdam edildiği ve binlerce 
çiftçi ailesinin geçimini pancar tarımı ile sağladığı, bu nedenledir ki halen mevcut ve ileride kuru
lacak şeker fabrikalarının tam kapasite ile üretim yapmaları ve rasyonel çalışmalarının, sadece 
ekonomik yönden değil sosyal yönden de geçimlerini pancar tarımına bağlamış üreticiler için büyük 
önem taşıdığı, bu nedenle, yapılan düzenleme ile şeker fabrikalarının iç pazar paylarının kotalara 
bağlanması yoluna gidilmiş, sektör iç piyasada rekabete açık hale getirilmiş, Devletin ilgisi ise sek
törün özelliklerinin gerektirdiği asgari düzeyde tutulmuş, pancarda ve şekerde tek fiyat uygulaması 
terkedilmiş, şeker fabrikası kurulmasına yönelik 6747 sayılı Şeker Kanununda yer alan kısıt
lamaların kaldırıldığı belirtilmiştir. 

Komisyonda yapılan müzakerelerde; 

- Şeker sektörünün iç piyasada rekabete açılması, devletin sektör üzerindeki ilgisinin asgari 
düzeye çekilmesi, 

- Şeker fabrikalarının kurulmasına yönelik 6747 sayılı Şeker Kanununda yer alan kısıt
lamaların kaldırılması, 

- Sektöre yeni bir dinamizmin kazandırılması, 
- 1998 yılında şekere kota koyulduğu şeker pancarı üretimiyle ve şeker pancarı çiftçiliğiyle il

gilenen herkesin bunu bildiği, kota meselesinin yeni olmadığı, ayrıca 1999 ve 2000 yıllarında şeker 
üretimindeki maliyet yüzünden stok şekerin satılamadığı bilhassa dış ticaret pazarlarına bu sebep
le sürekli sübvansiyon olduğu bu sübvansiyonun Hazineden karşılandığı, dolayısıyla, bunun yine 
şeker pancarı üreten ve şeker pancarı üretiminin sonucunda hasıl olan şekeri kullanan Türk Top
lumunun her türlü ekonomik ve sosyal kesimini ilgilendiren bir mesele olduğu vurgulanmış, 

Geçmişte şeker sektöründe yaşanan istikrarsız üretim yapısının giderilmesi ve pazar büyüme
sine uyumlu sektörel bir gelişmenin sağlanması amacıyla kota sisteminin oluşturulduğu, bu sis
temin Dünya pancar şekeri Üretiminin yaklaşık yarısına sahip AB'nde de uygulandığı, 

Kurulun yapısının, sektörün sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla, ilişkili olduğu 
kamu kuruluşları ile organik bağ içinde olması ve kararlarda katılımcılık ilkesini öne çıkaracak 
doğrultuda oluşturulduğu, 

Ülkemizde şeker rejimini düzenleyen 6747 sayılı Şeker Kanununun 1956 yılında çıkarıldığı, 
ekonomik ve mali yapıdaki hızlı gelişmeler karşısında bazı maddelerinin güncelliğini yitirdiği, bu 
nedenle ekonominin yapısal değişim ve gelişmelerini kapsayacak yeni bir düzenleme yapılması ih
tiyacının hasıl olduğu belirtilmiştir. 

Bu görüşmelere müteakip Kanun Tasarısının daha ayrıntılı bir şekilde incelenebilmesini temi-
nen bir alt komisyon kurulmasına karar verilmiştir. 

Alt komisyonumuz 15.3.2001 tarihinde ilgili Bakanlık ve kuruluş temsilcilerinin de katılımıy
la yapmış olduğu toplantıda yapılan çalışmalar sonucunda oluşturduğu metni bir raporla birlikte 
komisyonumuza sunmuştur. 
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Komisyonumuz Alt Komisyon metnini çalışmalarında esas alarak Kanun Tasarısının mad
delerine geçilmesini oybirliği ile kararlaştırmıştır. 

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu metninin 1 inci maddesi komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Kanun Tasarısının 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Plan ve Bütçe Komisyonu metninin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki "kategorilerine" 
ibaresi daha anlaşılır ve öztürkçe olması gerekçesiyle "türlerine" olarak düzeltilmiş; aynı fıkranın 
sonuna "Bakanlar Kurulu bu oranı, Kurumun görüşünü alarak % 50'sine kadar artırmaya, % 50'sine 
kadar eksiltmeye yetkilidir." ifadesi değişen şartlara göre uygulamaya esneklik kazandırmak 
amacıyla eklenmiş; Ayrıca, aynı maddenin dördüncü fıkrasının ikinci cümlesinin "fabrikaları" 
ibaresinden sonra" ile bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce kapasite artırım izni almış olan fab
rikalar" ibaresi, tevsiat yapmakta olan fabrikaların kotalarının düzenlemesine olanak sağlamak 
üzere eklenmiş ve 3 ncü madde olarak kabul edilmiştir. 

Kanun Tasarısının 4 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Kanun Tasarısının 5 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Plan ve Bütçe Komisyonu metninin 6 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının 7 nci maddesinin son cümlesi, "Kurumun organları, Şeker Kurulu ve Hizmet Birim
lerinden oluşur." şeklinde değiştirilmiş; " Kurum Şeker Kurulu tarafından yönetilir." ifadesi eklen
miş ayrıca, ikinci fıkra olarak "Kurumun ilişkili olduğu Bakanlık Sanayi ve Ticaret Bakanlığıdır." 
cümlesi eklenerek 7 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Plan ve Bütçe Komisyonu metninin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası, "grubundan" ibaresin
den sonra, "Türkiye'deki fabrikalarından nominal üretim kapasitesinin son üç yıl ortalama üretimi 
en fazla olan iki şirketin ayrı ayrı önerecekleri ikişer aday arasından birer üye olmak üzere bir baş
kan ve altı üye seçer ve atar. Başkanvekilini, kurul üyeleri kendi aralarından seçer." şeklinde düzen
lenerek 8 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Plan ve Bütçe Komisyonu metninin 9 uncu maddesinin (b) bendinin son cümlesi, "Katılım pay
larını yeniden belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir" şeklinde düzenlenmiş; (i) bendi, özelleştir
me işlemlerinin geçiciliği ve özelleştirme sonrası gerekliliğini kaybedeceğinden madde metninden 
çıkarılmış; bent numaraları yeniden teselsül ettirilmiş, aynı maddenin sondan ikinci fıkrası, 
"Kuruma ait gelirler Türkiye'de yerleşik bankalarda açılacak bir hesapta toplanır. Bu hesaplardan 
Kurul, bu Kanunun amaçlarına uygun olarak harcama yapmaya yetkilidir." şeklinde düzeltilmiş ay
rıca son fıkra " Kurumun denetimi Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından yapılır" şek
linde düzenlenerek 9 uncu madde olarak kabul edilmiştir. 

Plan ve Bütçe Komisyonu metninin 10 uncu maddesi ve ekli cetveli 7 nci maddeye paralel 
olarak başlığı ile birlikte yeniden düzenlenerek kabul edilmiştir. 

Plan ve Bütçe Komisyonu metninin 11 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Kanun Tasarısının 12 nci maddesindeki "Sekretaryanın" ibaresi 7 nci maddeye paralel olarak 
"Hizmet Birimlerinin" olarak düzeltilerek 12 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Kanun Tasarısının 13 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu metninin geçici 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Plan ve Bütçe Komisyonu metninin geçici 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Plan ve Bütçe Komisyonu metninin geçici 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Plan ve Bütçe Komisyonu metninin geçici 4 üncü maddesindeki "sekretaryanın" ibaresi, "Hiz
met Birimlerinin" olarak düzeltilerek kabul edilmiştir. 

Tasarının geçici 5 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu metninin geçici 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Plan ve Bütçe Komisyonunun geçici 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

1996-2004 dönemi için geçerli olan Dünya Ticaret Örgütü taahhütlerimizin 2005 yılı başından 
itibaren yenileneceği gözönüne alınarak, oluşabilecek şartlar çerçevesinde Kurum ve organlarının 
görev ve yetkilerinin sona erdirilebilmesi öngörülmektedir. Ancak, ileriye dönük kararlarda bugün
den bağlayıcı olmamak üzere, Bakanlar Kurulu'nun aksi bir karar alabileceği hükmüne de yer veril
mesi amacıyla Kanun Tasarısına geçici 8 inci madde olarak yeni bir madde eklenmiştir. 

Kanun Tasarısının 14 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Kanun Tasarısının 15 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

İşbu raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Hasan Kaya 

Konya 

Üye 
Cengiz Al t inhaya 

Aydın 
Üye 

İlyas Yılmazyıldız 
Balıkesir 
\ 

Üye 
Abdülsamet Turgut 

Diyarbakır 
Üye 

Mustafa Haykır 
Kırşehir 

Üye 
Remzi Çetin 

Konya 

Başkanvekili 
Miraç Akdoğan 

Malatya 

Üye 
Halit Dikmen 

Aydın 
Üye 

Suat Pamukçu 
Bayburt 

(Muhalefet şerhi eklidir) 
Üye 

Akif Serin 
İçel 
Üye 

Ahmet Arkan 
Kocaeli 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

Eyüp Doğanlar 
Niğde 
Üye 

Şükrü Ünal 
Osmaniye 

(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Mustafa Cihan Paçacı 

Ankara 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Aydın Gökmen 

Balıkesir 
Üye 

Kenan Sönmez 
Bursa 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

Ali Coşkun 
İstanbul 

Üye 
Cumali Durmuş 

Kocaeli 

Üye 
Mükerrem Levent 

Niğde 
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MUHALEFET ŞERHİ 
SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİÎ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ 

KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 
Komisyonumuzca görüşülüp kabul edilen Şeker Kanununa aşağıdaki hususlardan dolayı 

muhalifim. Arz ederim. 
1. Kanun, pancar çiftçimizin ihtiyaçlarını gidermekten ve gelişmesine katkı sağlamaktan uzak

tır. Bu husus en büyük çiftçi kuruluşumuz TZOB Başkanlığınca da teyid edilmektedir. (Bkz. Şeker 
ve Şekerpancarı-Sorunları ve Çözüm önerileri, Faruk Yücel, TZOB Yönetim Kurulu Bşk., Ankara-
Mart 2000) 

2. Pancar fiyatının önceden belirlenmesi ticaretin temel kuralı ve pancar çiftçisinin talebi ol
duğu halde bu kanunda bu husus dikkate alınmamıştır. 

3. İhraç edilemeyen şekerin ihraç edilememesinin faturası pancar çiftçisine çıkarılarak ayrıca 
haksızlık yapılmaktadır. 

4.1998 yılından beri uygulanan kota, üretimi düşürmüştür. Son üç yılın ortalamasına göre kota 
belirlenmesi pancar çiftçisine ikinci bir haksızlıktır. 

5. Doğu Anadolu gibi rakımı yüksek olan yörelerimizde pancar üretiminin dışında başka bir 
sanayi bitkisi üretimi yapılamadığından bu yörelerde de kota uygulanması göç olgusunu artırıcı bir 
faktördür. 

6. Bu Kanun pancar çiftçisinin ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanan bir kanun değil; doğrudan 
IMF'nin dayatması neticesinde çıkarılmak istenen, pancar üretimini giderek ortadan kaldıran, neti
ce itibariyle Türk çiftçisinden esirgenen desteği giderek yabancı ülke çiftçilerine sağlayacak olan 
bir kanundur. 

21.3.2001 
Suat Pamukçu 

Bayburt 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 636) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

ŞEKER KANUNU TASARISI 
BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç ve Tanımlar 

Amaç 
MADDE 1. - Bu Kanunun amacı, yurt içi 

talebin yurt içi üretimle karşılanmasına yönelik 
olarak Türkiye'de şeker rejimini, şeker 
üretimindeki usul ve esaslar ile fıyatlandırma, 
pazarlama şart ve yöntemlerini düzenlemektir. 

Tanımlar 
MADDE 2. - Bu Kanunun uygulanmasında; 
a) Bakanlık : Sanayi ve Ticaret Bakan

lığını, 
b) Müsteşarlık : Dış Ticaret Müsteşar

lığını, 
c) Kurum : Şeker Kurumunu, 
d) Kurul: Şeker Kurulunu, 
e) Şeker: Beyaz şeker (standart, rafine küp 

ve kristal şeker), yarı beyaz şeker, rafine şeker, 
ham şeker ve kahverengi şeker olarak sınıflan
dırılan, pancar veya kamıştan üretilen kristal-
lendirümiş sakaroz ile nişasta kökenli izog-
lukoz, likid ya da kurutulmuş halde glukoz 
şurubu, sakaroz veya invert şeker veya her 
ikisinin karışımının suda çözünmesinden mey
dana gelen şeker çözeltisi ve invert şeker 
şurubu ile inülin şurubunu, 

f) Pazarlama yılı : 1 Eylül ile 31 Ağustos 
tarihleri arasındaki dönemi, 

g) A kotası : Yurt içi talebe göre üretilen 
ve pazarlama yılı içinde iç pazara verilebilen 
şeker miktarını, 

h) B kotası : A kotasının belli bir oranına 
tekabül eden ve güvenlik payı için bulundurul
mak üzere üretilen şeker miktarını, 

ı) C şekeri : A ve B kotaları dışında 
üretilen ve yurt içinde pazarlanamayan şeker 
ile işlenmek üzere ihraç kaydıyla temin edilen 
ham ve beyaz şekeri, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

ŞEKER KANUNU TASARISI 
BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1. - Bu kanunun amacı, yurt içi 
talebin yurt içi üretimle karşılanmasına yönelik 
olarak Türkiye'de şeker rejimini, şeker üreti
mindeki usul ve esaslar ile fıyatlandırma, pa
zarlama şart ve yöntemlerini düzenlemektir. 

Tanımlar 
MADDE 2. - Bu kanunun uygulanmasında; 

a) Bakanlık : Sanayi ve Ticaret Bakan
lığını, 

b) Müsteşarlık : Dış Ticaret Müsteşar
lığını, 

c) Kurum : Şeker Kurumunu, 

d) Kurul: Şeker Kurulunu, 

e) Şeker : Beyaz şeker (standart, rafine, 
küp ve kristal şeker), yarı beyaz şeker, rafine 
şeker, ham şeker ve kahverengi şeker olarak 
sınıflandırılan, pancar veya kamıştan üretilen 
kristallendirilmiş sakaroz ile nişasta kökenli 
izoglukoz, likid ya da kurutulmuş halde glukoz 
şurubu, sakaroz veya invert şeker veya her 
ikisinin karışımının suda çözünmesinden mey
dana gelen şeker çözeltisi ve invert şeker 
şurubu ile inülin şurubunu, 

f) Pazarlama Yılı: 1 Eylül ile 31 Ağustos 
tarihleri arasındaki dönemi, 

g) A Kotası : Yurt içi talebe göre üretilen 
ve pazarlama yılı içinde iç pazara verilebilen 
şeker miktarını, 

h) B Kotası : A kotasının belli bir oranına 
tekabül eden ve güvenlik payı için bulundurul
mak üzere üretilen şeker miktarını, 

i) C Şekeri : A ve B kotaları dışında 
üretilen ve yurt içinde pazarlanamayan şeker 
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TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİS
YONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

ŞEKER KANUNU TASARISI 
BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç ve Tanımlar 

Amaç 
MADDE 1. - Bu Kanunun amacı, yurt içi 

talebin yurt içi üretimle karşılanmasına ve 
gerektiğinde ihracata yönelik olarak Tür
kiye'de şeker rejimini, şeker üretimindeki usul 
ve esaslar ile fiyatlandırma, pazarlama şart ve 
yöntemlerini düzenlemektir. 

Tanımlar 
MADDE 2. -Bu Kanunun uygulanmasın

da; 
a) Bakanlık : Sanayi ve Ticaret Bakan

lığını, 
b) Müsteşarlık : Dış Ticaret Müsteşar

lığını, 
c) Kurum : Şeker Kurumunu, 
d) Kurul: Şeker Kurulunu, 
e) Şeker : Beyaz şeker (standart, rafine 

küp ve kristal şeker), yarı beyaz şeker, rafine 
şeker, ham şeker ve kahverengi şeker olarak 
sınıflandırılan, pancar veya kamıştan üretilen 
kristallendirilmiş sakaroz ile nişasta kökenli 
izoğlukoz, kurutulmuş glikoz, glikoz şurubu, 
yüksek fruktozlu mısır şurubu, likid yada 
kurutulmuş halde sakaroz, invert şeker veya 
bunların karışımının suda çözümlenmesinden 
meydana gelen şeker çözeltisi ve invert şeker 
şurubu ile inülin şurubunu, 

f) Pazarlama Yılı: 1 Eylül ile 31 Ağustos 
tarihleri arasındaki dönemi, 

g) A Kotası : Yurt içi talebe göre üretilen 
ve pazarlama yılı içinde iç pazara verilebilen 
şeker miktarını, 

h) B Kotası : A kotasının belli bir oranına 
tekabül eden ve güvenlik payı için bulundurul
mak üzere üretilen şeker miktarını, 

i) C Şekeri : A ve B kotaları dışında 
üretilen ve yurt içinde pazarlanamayan şekeri, 

SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİÎ KAY
NAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİS

YONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

ŞEKER KANUNU TASARISI 
BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç ve Tanımlar 

Amaç 
MADDE 1.- Tarım, Orman ve Köyişleri 

Komisyonunun kabul ettiği metnin 1 nci mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Tanımlar 
MADDE 2.- Kanun Tasarısının 2 nci mad

desi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 636) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

j) Şeker fabrikası: Şekeri girdi olarak kul
lanan işletmeler hariç olmak üzere (e) bendinde 
tanımlanan ürünler ile ham şekeri işleyerek 
şeker üreten işletmeyi, 

k) Şirket : Bir veya birden fazla sayıda 
şeker fabrikasını bünyesinde bulunduran 
ve/veya işleten tüzel kişiliği, 

1) Hammadde : Şeker üretiminde kul
lanılan ana girdiyi, 

m) İşlenmiş ürün : İşleme suretiyle şekeri 
girdi olarak bünyesine alan mamul maddeyi, 

n) İmalatçı-ihracatçı : İşlenmiş ürünü 
üreten ve ihraç eden firmayı, 

o) Depolama primi : Şekerin üreticiden 
tüketiciye istikrarlı bir fiyat ile düzenli olarak 
ulaşmasını sağlamak üzere depolama masraf
larını karşılamak için yapılacak ödemeleri, 

p) Depolama kesintisi: Şekerin üreticiden 
tüketiciye istikrarlı bir fiyat ile düzenli olarak 
ulaşmasını sağlamak üzere satış zamanlarından 
kaynaklanan tüm masrafları dengelemek 
amacıyla şeker satış miktarları üzerinden 
yapılacak kesintileri, 

İfade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Kota ve Fiyat Tespiti ile Şeker Ticareti 
Kotalar ve kotaların tespiti 
MADDE 3. - Şeker üretimi ve arzında is

tikrarı sağlamak amacıyla pazarlanacak şeker 
miktarı, her yıl sakaroz kökenli ve diğer şeker
ler için ayrı ayrı olmak üzere şeker kategorile
rine göre, gerektiğinde dönemsel olarak kotalar 
ile belirlenir. 

Sakaroz kökenli şekerler dışındaki 
depolanabilir nitelikte olmayan diğer şekerler 
için B kotası belirlenmez. 

, Türkiye Büyük Millet Meclisi 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

ile işlenmek üzere ihraç kaydıyla temin edilen 
ham ve beyaz şekeri, 

j) Şeker fabrikası: Şekeri girdi olarak kul
lanan işletmeler hariç olmak üzere (e) bendinde 
tanımlanan ürünler ile ham şekeri işleyerek 
şeker üreten işletmeyi, 

k) Şirket : Bir veya birden fazla sayıda 
şeker fabrikasını bünyesinde bulunduran > 
ve/veya işleten tüzel kişiliği, 

1) Hammadde : Şeker üretiminde kul
lanılan ana girdiyi, 

m) İşlenmiş ürün : İşleme suretiyle şekeri 
girdi olarak bünyesine alan mamul maddeyi, 

n) İmalatçı-ihracatçı : İşlenmiş ürünü 
üreten ve ihraç eden firmayı, 

o) Depolama primi : Şekerin üreticiden 
tüketiciye istikrarlı bir fiyat ile düzenli olarak 
ulaşmasını sağlamak üzere depolama masraf
larını karşılamak için yapılacak ödemeleri, 

p) Depolama kesintisi: Şekerin üreticiden 
tüketiciye istikrarlı bir fiyat ile düzenli olarak 
ulaşmasını sağlamak üzere satış zamanlarından 
kaynaklanan tüm masrafları dengelemek 
amacıyla şeker satış miktarları üzerinden 
yapılacak kesintileri 

İfade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Kota ve Fiyat Tespiti ile Şeker Ticareti 
Kotalar ve kotaların tespiti 

MADDE 3. - Şeker üretimi ve arzında is
tikrarı sağlamak amacıyla pazarlanacak şeker 
miktarı, sakaroz kökenli ve diğer şekerler için 
ayrı ayrı olmak üzere şeker kategorilerine göre, 
gerektiğinde dönemsel olarak kotalar ile belir
lenir. Nişasta kökenli şekerler için belir
lenecek toplam A kotası, ülke toplam A kota
sının % 10'unu geçemez. 
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(Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

j) Şeker Fabrikası: Şekeri girdi olarak kul
lanan işletmeler hariç olmak üzere (e) bendinde 
tanımlanan ürünler ile ham şekeri işleyerek 
şeker üreten işletmeyi, 

k) Şirket : Bir veya birden fazla sayıda 
şeker fabrikasını bünyesinde bulunduran 
ve/veya işleten tüzel kişiliği, 

1) Hammadde : Şeker üretiminde kul
lanılan ana girdiyi, 

m) İşlenmiş Ürün : İşleme suretiyle şekeri 
girdi olarak bünyesine alan mamul maddeyi, 

n) İmalatçı-İhracatçı : İşlenmiş ürünü 
üreten ve ihraç eden firmayı, 

o) Depolama Primi : Şekerin üreticiden 
tüketiciye istikrarlı bir fiyat ile düzenli olarak 
ulaşmasını sağlamak üzere depolama masraf
larını karşılamak için yapılacak ödemeleri, 

p) Depolama Kesintisi: Şekerin üreticiden 
tüketiciye istikrarlı bir fiyat ile düzenli olarak 
ulaşmasını sağlamak üzere satış zamanlarından 
kaynaklanan tüm masrafları dengelemek üzere 
şeker satış miktarları üzerinden yapılacak 
kesintileri, 

İfade eder. 

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji 

Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

İKİNCİ BÖLÜM 

Kota ve Fiyat Tespiti ile Şeker Ticareti 

Kotalar ve kotaların tespiti 
MADDE 3. - Plan ve Bütçe Komis

yonunun kabul ettiği 3 üncü madde Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Kota ve Fiyat Tespiti ile Şeker Ticareti 

Kotalar ve kotaların tespiti 
MADDE 3.- Şeker üretimi ve arzında is

tikran sağlamak amacıyla pazarlanacak şeker 
miktarı, sakaroz kökenli ve diğer şekerler için 
ayrı ayrı olmak üzere şeker türlerine göre, 
gerektiğinde dönemsel olarak kotalar ile belir
lenir. Nişasta kökenli şekerler için belirlenecek 
toplam A kotası, ülke toplam A kotasının % 
10'unu geçemez. Bakanlar Kurulu bu oranı, 
Kurumun görüşünü alarak % 50'sine kadar ar
tırmaya, % 50'sine kadar eksiltmeye yetkilidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 636) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Şirketlerin A ve B kotaları her yıl en geç 
30 Haziran tarihine kadar, yurt içi şeker talebi 
ile fabrikaların işleme ve şeker üretim kapa
siteleri göz önünde bulundurularak Kurul 
tarafından beşer yıllık dönemler için tespit 
edilir. 

Kotalar, fabrikaların üretim süreleri ile son 
üç yıllık ortalama fiili günlük işleme kapa
siteleri ve/veya üretim miktarları ve randıman
ları esas alınmak suretiyle hesaplanır. İlk kez 
üretime geçecek ve üç yaşın altındaki şeker 
fabrikaları için kota belirlenmesinde nominal 
üretim verileri esas alınır. 

Yeni fabrika kurulabilmesi ve/veya mev
cut fabrikaların kapasitelerini artırabilmeleri 
için kota temin etmeleri zorunludur. Şirketlere 
yeni kota tahsisine Kurul yetkilidir. 

Kota iptal ve transferleri 
MADDE 4. - Şirketler haklı bir sebebe 

dayanmadan iki yıl üst üste kendilerine tahsis 
edilen kotalardan % 90'in altında arz sağladık
ları takdirde, kota ile arz arasındaki fark kadar 
kota haklarını Kurulca belirlenecek süre için 
kaybederler. Şirketler bu süre içinde kaybettik
leri kota hakkına karşılık yeni kota sağ
layamazlar. 

Şirketlere tahsis edilen kotalar, Kurul 
tarafından belirlenecek süre içinde kullanıl
madığı takdirde iptal edilir. 

Zorunlu hallerde pazarlama yılı içinde 
kotalar arası şeker transferi yapılır. A kotasının 
bir kısmı pazarlanamadığı takdirde, pazar-
lanamayan miktar gelecek yılın A kotasına ak
tarılır ve bir sonraki yılın A kotası aktarılan 
miktar kadar düşürülür veya cari pazarlama yılı 
içinde, şirketlerin talep etmesi durumunda ve 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Sakaroz kökenli şekerler dışındaki depo
lanabilir nitelikte olmayan diğer şekerler için B 
kotası belirlenmez. 

Şirketlerin A ve B kotaları her yıl en geç 
30 Haziran tarihine kadar, yurt içi şeker talebi, 
fabrikaların işleme ve şeker üretim kapasiteleri 
göz önünde bulundurularak Kurul tarafından 
müteakip beşer yıllık dönemler için tespit 
edilir. 

Kotalar, fabrikaların üretim süreleri ile son 
üç yıllık ortalama fiili günlük işleme kapa
siteleri ve/veya üretim miktarları ve randıman
ları esas alınmak suretiyle hesaplanır. İlk kez 
üretime geçecek ve üç yaşın altındaki şeker 
fabrikaları için kota belirlenmesinde nominal 
üretim verileri esas alınır. 

Yeni fabrika kurulabilmesi ve/veya mev
cut fabrikaların kapasitelerini artırabilmeleri 
için kota temin etmeleri zorunludur. Şirketlere 
yeni kota tahsisine Kurul yetkilidir. 

Kota iptal ve transferleri 
MADDE 4. - Şirketler haklı bir sebebe 

dayanmadan iki yıl üst üste kendilerine tahsis 
edilen kotalardan % 90'ın altında arz sağladık
ları takdirde, kota ile arz arasındaki fark kadar 
kota haklarını Kurulca belirlenecek süre için 
kaybederler. Şirketler bu süre içinde kaybettik
leri kota hakkına karşılık yeni kota sağ
layamazlar. 

Şirketlere tahsis edilen kotalar, Kurul 
tarafından belirlenecek süre içinde kullanıl
madığı taktirde iptal edilir. 

Zorunlu hallerde pazarlama yılı içinde 
kotalar arası şeker transferi yapılır. A kotasının 
bir kısmı pazarlanamadığı taktirde, pazar-
lanamayan miktar gelecek yılın A kotasına ak
tarılır ve bir sonraki yılın A kotası aktarılan 
miktar kadar düşürülür veya cari pazarlama yılı 
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(Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Kota iptal ve transferleri 
MADDE 4. - Kanun Tasarısının 4 üncü 

maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

(Sanayi, Ticaret, Enerj'i, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji 

Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 
Sakaroz kökenli şekerler dışındaki depola

nabilir nitelikte olmayan diğer şekerler için B 
kotası belirlenmez. 

Şirketlerin A ve B kotaları her yıl en geç 
30 Haziran tarihine kadar, yurt içi şeker talebi, 
fabrikaların işleme ve şeker üretim kapasiteleri 
gözönünde bulundurularak Kurul tarafından 
müteakip beşer yıllık dönemler için tespit 
edilir. 

Kotalar, fabrikaların üretim süreleri ile son 
üç yıllık ortalama fiili günlük işleme kapa
siteleri ve/veya üretim miktarları ve randıman
ları esas alınmak suretiyle hesaplanır. İlk kez 
üretime geçecek ve üç yaşın altındaki şeker 
fabrikaları ile bu Kanunun yürürlüğe girmesin
den önce kapasite artırım izni almış olan fab
rikalar için kota belirlenmesinde nominal üre
tim verileri esas alınır. 

Yeni fabrika kurulabilmesi ve/veya mev
cut fabrikaların kapasitelerini artırabilmeleri 
için kota temin etmeleri zorunludur. Şirketlere 
yeni kota tahsisine Kurul yetkilidir. 

Kota iptal ve transferleri 
MADDE 4.- Kanun Tasarısının 4 üncü 

maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Kurulca uygun bulunması halinde pazar-
lanamayan A kotasının tamamı veya bir kısmı, 
aynı pazarlama yılı içinde ihraç edilmek kay
dıyla C şekerine aktarılabilir. 

Şirketler yapacakları kapasite değişiklik
lerine göre ve/veya mücbir sebeplerin tespiti 
durumunda Kurul kararı ile bünyelerindeki fab
rikalar arasında kota aktarımı yapabilirler. 

Kotaların tespiti, tahsisi, iptali ve transfer
leri ile yeni kota tahsisine ilişkin hususlar ve 
uygulamaya ilişkin denetimler Bakanlık 
tarafından, Müsteşarlığın görüşü alınarak 
çıkarılacak yönetmelik ile düzenlenir. 

Hammadde ve şeker fiyatları 
MADDE 5. - Şeker pancarı fiyatları her 

yıl, şeker fabrikası işleten gerçek ve tüzel kişi
ler ile üreticiler ve/veya temsilcileri arasında 
varılan mutabakata göre belirlenir. Buna ilişkin 
usul ve esaslar. Bakanlık tarafından çıkarılacak 
yönetmelikle düzenlenir. 

Şeker üretiminde kullanılan diğer ham
maddeler ise şirketler tarafından üreticiler 
ve/veya piyasadan temin edilir. 

Şeker satış fiyatları, şeker fabrikası işleten 
gerçek ve tüzel kişiler tarafından serbestçe 
belirlenir. 

Şeker ihracat ve ithalatı 
MADDE 6. - Dünya borsa fiyatları, iç 

fiyatlar, arz talep dengesi, spekülatif etkiler ve 
diğer ilgili hususlar dikkate alınarak şeker 
ticaretinde yapılması istenen düzenlemeler 
konusunda Kurul, her yıl Müsteşarlığa görüş 
bildirir. 

İmalatçı-ihracatçıların dahilde işleme reji
mi ve /veya benzer uygulamalar çerçevesinde 
hammadde veya yardımcı madde olarak kullan
dıkları yabancı menşeli şeker, C şekeri kap
samında olup, doğrudan veya işlenmiş ürün 
olarak yurt içinde pazarlanamaz. Bu kapsamda 
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(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
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içinde, şirketlerin talep etmesi durumunda ve 
Kurulca uygun bulunması halinde pazar-
lanamayan A kotasının tamamı veya bir kısmı, 
aynı pazarlama yılı içinde ihraç edilmek kay
dıyla C şekerine aktarılabilir. 

Şirketler yapacakları kapasite değişiklik
lerine göre ve/veya mücbir sebeplerin tespiti 
durumunda Kurul kararı ile bünyelerindeki fab
rikalar arasında kota aktarımı yapabilirler. 

Kotaların tespiti, tahsisi, iptali ve transfer
leri ile yeni kota tahsisine ilişkin hususlar ve 
uygulamaya ilişkin denetimler Bakanlık 
tarafından, Müsteşarlığın görüşü alınarak 
çıkarılacak yönetmelik ile düzenlenir. 

Hammadde ve şeker fiyatları 
MADDE 5. - Şeker pancarı fiyatları her 

yıl, şeker fabrikası işleten gerçek ve tüzel kişi
ler ile üreticiler ve/veya temsilcileri arasında 
varılan mutabakata göre belirlenir. Buna ilişkin 
usul ve esaslar, Bakanlık tarafından çıkarılacak 
yönetmelikle düzenlenir. 

Şeker üretiminde kullanılan diğer ham
maddeler ise şirketler tarafından üreticiler 
ve/veya piyasadan temin edilir. 

Şeker satış fiyatları, şeker fabrikası işleten 
gerçek ve tüzel kişiler tarafından serbestçe 
belirlenir. 

Şeker ihracat ve ithalatı 
MADDE 6. - Dünya borsa fiyatları, iç 

fiyatlar, arz talep dengesi, spekülatif etkiler ve 
diğer ilgili hususlar dikkate alınarak şeker 
ticaretinde yapılması istenen düzenlemeler 
konusunda Kurul, Müsteşarlığa görüş bildirir. 

İmalatçı-ihracatçıların dahilde işleme reji
mi ve/veya benzer uygulamalar çerçevesinde 
hammadde veya yardımcı madde olarak kullan
dıkları yabancı menşeli şeker, C şekeri kap
samında olup, doğrudan veya işlenmiş ürün 
olarak yurt içinde pazarlanamaz. Bu kapsamda 
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Hammadde ve şeker fiyatları 
MADDE 5. - Şeker pancarı fiyatları her 

yıl, şeker fabrikası işleten gerçek ve tüzel kişi
ler ile üreticiler ve/veya temsilcileri arasında 
varılan mutabakata göre belirlenir. Buna ilişkin 
usul ve esaslar, Bakanlık tarafından çıkarılacak 
yönetmelikle düzenlenir. 

Şeker üretiminde kullanılan diğer ham
maddeler ise şirketler tarafından üreticiler ve 
öncelikle iç piyasadan temin edilir. 

Şeker satış fiyatları, şeker fabrikası işleten 
gerçek ve tüzel kişiler tarafından serbestçe 
belirlenir. Şirketler monopol ve oligopolik 
kararlar alamazlar. 

Şeker ihracat ve ithalatı 
MADDE 6. - Plan ve Bütçe Komis

yonunun 6 ncı maddesi Komisyonumuzca ay
nen kabul edilmiştir. 

Hammadde ve şeker fiyatları 
MADDE 5.- Kanun Tasarısının 5 inci 

maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

Şeker ihracat ve ithalatı 
MADDE 6.- Plan ve Bütçe Komis

yonunun kabul ettiği metnin 6 ncı maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 636) 
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ithal edilecek şeker için Kurul her yıl Müsteşar
lığa görüş bildirir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Teşkilât 

Şeker Kurumu 
MADDE 7. - Bu Kanun ve ilgili diğer 

mevzuatın uygulanmasını sağlamak, uy
gulamayı denetlemek ve sonuçlandırmak, 
Kanunda verilen yetkiler çerçevesinde düzen
lemeler yapmak ve Kanunla verilen diğer 
görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullan
mak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Şeker 
Kurumu kurulmuştur. Kurumun merkezi An
kara'dadır. Kurumun organları, Şeker Kurulu 
ve Sekretaryadır. 

Şeker Kurulu 
MADDE 8. - Kurum, Şeker Kurulu ta

rafından yönetilir. Kurul, Kurumun karar orga
nı niteliğinde olup, bu Kanun kapsamındaki 
konularda her türlü kararları almak ve uygu
lamak üzere, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müs
teşarının başkanlığında toplam 8 üyeden oluşur. 

Kurul başkam, Kurumunda başkanıdır. 
Kurumu, idare ve yargı mercilerinde ve üçüncü 
kişilere karşı başkan temsil eder. Başkan, 
gerektiğinde temsil yetkisini devredebilir. 

Kurulda başkan dışında; 
a) Tarım ve Köyişleri Bakanlığından genel 

müdür düzeyinde 1 üye, 
b) Müsteşarlıktan genel müdür düzeyinde 

1 üye, 
c) Sakaroz kökenli şeker üreten ve Tür

kiye'de sermayesi en fazla olan şirketten genel 
müdür düzeyinde 1 üye, 

d) Pancar kooperatiflerinin oluşturdukları 
üst birlikten genel müdür veya yönetim kurulu 
üyesi düzeyinde 1 üye, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
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ithal edilecek şeker için Kurul Müsteşarlığa 
görüş bildirir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Teşkilât 

Şeker Kurumu 
MADDE 7. - Bu Kanun ve ilgili diğer 

mevzuatın uygulanmasını sağlamak, uy
gulamayı denetlemek ve sonuçlandırmak, 
Kanunda verilen yetkiler çerçevesinde düzen
lemeler yapmak ve kanunla verilen diğer 
görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullan
mak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip, Şeker 
Kurumu kurulmuştur. Kurumun merkezi An-
kara'dadır.Kurumun organları, Şeker Kurulu ve 
Sekretaryadır. 

Kurumun ilişkili olduğu Bakanlık Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığıdır. 

Şeker Kurulu 
MADDE 8. - Kurum, Şeker Kurulu 

tarafından yönetilir. Kurul, Kurumun karar or
ganı niteliğinde olup, bu Kanun kapsamındaki 
konularda her türlü kararlan almak ve uy
gulamak üzere, biri Başkan ve biri Başkanvekili 
olarak toplam 7 üyeden oluşur. 

Kurul başkanı, Kurumun da başkanıdır. 
Kurumu, idare ve yargı mercilerinde ve üçüncü 
kişilere karşı başkan temsil eder.Bu sorumluluk; 
Kurulun işleri ile ilgili olarak kamuya bilgi 
verilmesi görevini de kapsar. Başkanvekili, 
Başkanın yokluğunda Başkanın tüm görev
lerini ve yetkilerini üstlenir. 

Bakanlar Kurulu; Bakanlık, Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığı ile Müsteşarlığın bağlı ol
duğu Bakanlık, sakaroz kökenli şeker üreten ve 
sermayesi kamuya ait olan Şirket ile pancar 
kooperatiflerinin oluşturduğu üst birliğin gös
tereceği ikişer aday, sakaroz ve nişasta kökenli 
şeker üreten şirketlerin her grubundan Tür-
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Teşkilât 

Şeker Kurumu 
MADDE 7. - Bu Kanun ve ilgili diğer 

mevzuatın uygulanmasını sağlamak, uy
gulamayı denetlemek ve sonuçlandırmak, 
Kanunda verilen yetkiler çerçevesinde düzen
lemeler yapmak ve kanunla verilen diğer 
görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullan
mak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip, Şeker 
Kurumu kurulmuştur. Kurumun merkezi An
kara'dadır. Kurumun organları Şeker Kurulu ve 
Sekretaryadır. Kurum, Şeker Kurulu tarafından 
yönetilir. 

Şeker Kurulu 
MADDE 8. - Kurul, Kurumun karar or

ganı niteliğinde olup, bu Kanun kapsamındaki 
konularda her türlü kararları almak ve uy
gulamak üzere, biri Başkan ve biri Baş-
kanvekili olarak toplam 7 üyeden oluşur. 

Kurul Başkanı, Kurumun da başkanıdır. 
Kurumu, idare ve yargı mercilerinde ve üçüncü 
kişilere karşı başkan temsil eder. Bu sorum
luluk; Kurulun işleri ile ilgili olarak kamuya 
bilgi verilmesi görevini de kapsar. Baş-
kanvekili, Başkanın yokluğunda Başkanın tüm 
görevlerini ve yetkilerini üstlenir. 

Bakanlık; Bakanlık, Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı ile Müsteşarlığın bağlı olduğu 
Bakanlık, sakaroz kökenli şeker üreten ve ser
mayesi kamuya ait olan şirket ile pancar 
kooperatiflerinin oluşturduğu üst birliğin gös
tereceği ikişer aday, sakaroz ve nişasta kökenli 
şeker üreten şirketlerin her grubundan Tür
kiye'deki fabrikalarından nominal üretim kapa
sitesinin son üç yıl ortalama üretimi en fazla 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Teşkilât 

Şeker Kurumu 

MADDE 7.- Bu Kanun ve ilgili diğer 
mevzuatın uygulanmasını sağlamak, uy
gulamayı denetlemek ve sonuçlandırmak, 
Kanunda verilen yetkiler çerçevesinde düzen
lemeler yapmak ve Kanunla verilen diğer 
görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullan
mak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Şeker 
Kurumu kurulmuştur. Kurumun merkezi An
kara'dadır. Kurumun organları, Şeker Kurulu 
ve Hizmet Birimlerinden oluşur. Kurum, Şeker 
Kurulu tarafından yönetilir. 

Kurumun ilişkili olduğu Bakanlık Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığıdır. 

Şeker Kurulu 
MADDE 8.- Kurul, Kurumun karar organı 

niteliğinde olup, bu Kanun, kapsamındaki 
konularda her türlü kararları almak ve uy
gulamak üzere, biri Başkan ve biri Baş-
kanvekili olarak toplam 7 üyeden oluşur. 

Kurul Başkanı, Kurumun da Başkanıdır. 
Kurumu, idare ve yargı mercilerinde ve üçüncü 
kişilere karşı Başkan temsil eder. Bu sorum
luluk; Kurulun işleri ile ilgili olarak kamuya 
bilgi verilmesi görevini de kapsar. Başkanve-
kili, Başkanın yokluğunda Başkanın tüm 
görevlerini ve yetkilerini üstlenir. 

Bakanlar Kurulu; Bakanlık, Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığı ile Müsteşarlığın bağlı ol
duğu Bakanlık, sakaroz kökenli şeker üreten ve 
sermayesi kamuya ait olan Şirket ile pancar 
kooperatiflerinin oluşturduğu üst birliğin gös
tereceği ikişer aday, sakaroz ve nişasta kökenli 
şeker üreten şirketlerin her grubundan Tür
kiye'deki fabrikalarından nominal üretim kapa-
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e) (c) bendinde belirtilen üye dışında, 
sakaroz kökenli ve nişasta kökenli şeker üreten 
şirketleri ayrı ayrı temsil etmek üzere genel 
müdür, başkan veya yönetim kurulu üyesi 
düzeyinde birer üye, 

f) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden 
başkan veya yönetim kurulu üyesi düzeyinde 1 
üye, 

Görev alır. 
Kurul başkan ve üyelerine, Yüksek Plan

lama Kurulunca kamu iktisadî teşebbüsleri 
yönetim kurulu başkan ve üyeleri için belir
lenen ücret ödenir. 

Kurul üyeliği görevi; 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu ile 399 sayılı Kamu İktisadî 
Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi 
ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına 
Dair Kanun Hükmünde Kararnamede düzen
lenen başka iş ve hizmet yasağının kapsamı 
dışındadır. 

Kurulun başkan hariç, diğer üyeleri hukuk, 
iktisat, mühendislik, işletme, uluslararası iliş
kiler, kamu yönetimi veya maliye dallarında 
yurt İçi ya da yurt dışında en az dört yıllık yük
sek öğrenim görmüş, mesleki açıdan yeterli 
bilgi ve deneyime sahip bulunan kişiler arasın
dan seçilir. Üyelerde ayrıca, 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) 
fıkrasının (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı bent
lerinde belirtilen şartlar aranır. 

Kurul üyelerinin görev süresi 3 yıldır. 
Kurul üyeleri, ilgili kuruluşların teklifi üzerine 
Bakanlık tarafından atanır. Kurula atanan 
üyelerin, temsil ettikleri kuruluşlardaki görev
lerinden ayrılmaları halinde üyelikleri sona 
erer. Bu nedenle veya diğer herhangi bir neden
le üyelikleri sona erenlerin yerlerine ilgili kuru
luş tarafından en geç 2 ay içinde yeni bir üye 
seçilir ve bu maddede belirtilen usule göre ata-

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

kiye'de öz sermayesi en yüksek olan birer şir
ketin ayrı ayrı önerecekleri ikişer aday arasın
dan birer üye olmak üzere bir Başkan ve 6 üye 
seçer ve atar. Başkanvekilini, Kurul üyeleri 
kendi aralarında seçer. 

Kurul Başkan ve üyelerine Yüksek Plan
lama Kurulunca kamu iktisadî teşebbüsleri 
yönetim kurulu başkan ve üyeleri için belir
lenen ücret ödenir. 

Kurul üyeliği görevi; 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu ile 399 sayılı Kamu İktisadî 
Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi 
ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına 
Dair Kanun Hükmünde Kararnamede düzen
lenen başka iş ve hizmet yasağının kapsamı 
dışındadır. 

Kurul üyeleri; hukuk, iktisat, mühendislik, 
işletme, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi 
veya maliye dallarında yurt içi ya da yurt dışın
da en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş 
(pancar kooperatiflerinin oluşturduğu üst bir
liği temsil eden üye için bu şart aranmaz), mes
lekî açıdan yeterli bilgi ve deneyime sahip 
bulunan ve meslekleri ile ilgili olarak kamu 
veya özel sektörde en az 10 yıl çalışmış kişiler 
arasından seçilir. Üyelerde ayrıca, 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun 48 inci mad
desinin (A) fıkrasının 1,4,5,6 ve 7 numaralı 
bentlerinde belirtilen şartlar aranır. 

Kurul üyelerinin görev süresi 5 yıldır. 
Kurula atanan üyelerin, temsil ettikleri kuruluş
lardaki görevlerinden ayrılmaları halinde 
üyelikleri sona erer. Bu nedenle veya diğer her
hangi bir nedenle üyelikleri sona erenlerin yer
lerine Bakanlar Kurulu tarafından en geç 1 ay 
içinde yeni bir üye seçilir ve bu maddede belir
tilen usule göre atamaları yapılır. Bu şekilde 
atananlar, yerine atandıkları üyelerin sürelerini 
tamamlar. 
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olan iki şirketin ayrı ayn önerecekleri ikişer 
aday arasından birer üye olmak üzere bir baş
kan ve 6 üye seçer ve atar, Başkanvekilini kurul 
üyeleri kendi aralarından seçer. 

Kurul Başkan ve üyelerine Yüksek Plan
lama Kurulunca Kamu İktisadî Teşebbüsleri 
yönetim kurulu başkan ve üyeleri için belir
lenen ücret ödenir. 

Kurul üyeliği görevi; 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu ile 399 sayılı Kamu İktisadî 
Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi 
ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına 
Dair Kanun Hükmünde Kararnamede düzen
lenen başka iş ve hizmet yasağının kapsamı 
dışındadır. 

Kurul üyeleri; hukuk, mühendislik, işlet
me, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi veya 
maliye dallarında yurt içi ya da yurt dışında en 
az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş (pancar 
kooperatiflerinin oluşturduğu üst birliği temsil 
eden üye için bu şart aranmaz), meslekî açıdan 
yeterli bilgi ve deneyime sahip bulunan ve 
meslekleri ile ilgili olarak kamu veya özel sek
törde en az 10 yıl çalışmış kişiler arasından 
seçilir. Üyelerde ayrıca, 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) 
fıkrasının 1, 4, 5, 6 ve 7 numaralı bentlerinde 
belirtilen şartlar aranır. 

Kurul üyelerinin görev süresi 3 yıldır. 
Kurula atanan üyelerin, temsil ettikleri kuruluş
lardaki görevlerinden ayrılmaları halinde 
üyelikleri sona erer. Bu nedenle veya diğer her
hangi bir nedenle üyelikleri sona erenlerin yer
lerine Bakanlık tarafından en geç 1 ay içinde 
yeni bir üye seçilir ve bu maddede belirtilen 
usule göre atamaları yapılır. Bu şekilde atanan
lar, yerine atandıkları üyelerin sürelerini 
tamamlar. 

Kurul, başkanın daveti üzerine ayda iki 
defadan az olmamak üzere üye tam sayısının 

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji 

Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 
sitesinin son üç yıl ortalama üretimi en fazla 
olan iki şirketin ayrı ayrı önerecekleri ikişer 
aday arasından birer üye olmak üzere bir Baş
kan ve altı üye seçer ve atar. Başkanvekilini, 
Kurul üyeleri kendi aralarından seçer. 

Kurul Başkan ve üyelerine Yüksek Plan
lama Kurulunca kamu iktisadi teşebbüsleri 
yönetim kurulu başkan ve üyeleri için belir
lenen ücret ödenir. 

Kurul üyeliği görevi; 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu ile 399 sayılı Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi 
ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına 
Dair Kanun Hükmünde Kararnamede düzen
lenen başka iş ve hizmet yasağının kapsamı 
dışındadır. 

Kurul üyeleri; hukuk, iktisat, mühendislik, 
işletme, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi 
veya maliye dallarında yurt içi ya da yurt dışın
da en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş 
(pancar kooperatiflerinin oluşturduğu üst bir
liği temsil eden üye için bu şart aranmaz), mes
leki açıdan yeterli bilgi ve deneyime sahip 
bulunan ve meslekleri ile ilgili olarak kamu 
veya özel sektörde en az on yıl çalışmış kişiler 
arasından seçilir. Üyelerde ayrıca, 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun 48 inci mad
desinin (A) fıkrasının 1,4,5,6 ve 7 numaralı 
bentlerinde belirtilen şartlar aranır. 

Kurul üyelerinin görev süresi beş yıldır. 
Kurula atanan üyelerin, temsil ettikleri kuruluş
lardaki görevlerinden ayrılmaları halinde 
üyelikleri sona erer. Bu nedenle veya diğer her
hangi bir nedenle üyelikleri sona erenlerin yer
lerine Bakanlar Kurulu tarafından en geç bir ay 
içinde yeni bir üye seçilir ve bu maddede belir
tilen usule göre atamaları yapılır. Bu şekilde 
atananlar, yerine atandıkları üyelerin sürelerini 
tamamlar. 
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maları yapılır. Bu şekilde atananlar, yerine 
atandıkları üyelerin sürelerini tamamlar. 

Kurul, başkanın daveti üzerine ayda bir 
defadan az olmamak üzere üye tam sayısının 
salt çoğunluğu ile toplanır. Kurul, başkanın 
daveti veya en az 3 üyenin yazılı isteği ve üye 
tam sayısının salt çoğunluğu ile olağanüstü 
toplantı yapabilir. 

Kurul, kararlarını en az 5 üyenin aynı yön
deki oyu ile alır. Kurul üyeleri çekimser oy kul
lanamazlar. 

Toplantı kararları ilgililere Kurum tarafın
dan duyurulur. 

Kurulun görev ve yetkileri ile denetimi 
MADDE 9. - Kurulun görev ve yetkileri 

şunlardır: 
a) A ve B kotalarının tespiti, iptal ve trans

ferleri hakkında kararlar alır ve uygular. 
b) Kurum harcamalarında kullanılmak 

üzere, şirketlerin üretim durumlarına göre 
araştırma geliştirme faaliyetlerine ve idarî 
giderlere katılım paylarını belirler, bu konuda 
karar alır ve uygular. 

c) Şeker için, depolama kesintisinin 
yapılıp yapılmaması, prim ödenip ödenmemesi 
hususunda karar alır ve uygular. Yurt içi üretim 
ve pazar işleyişlerinde bu Kanunun amaçlarına 
uygun olarak düzenleme yapmaya, depolama 
kesintisi almaya, depolama prim miktarlarını 
tayin, sarf ve mahsuba ilişkin karar alır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Kurul, başkanın daveti üzerine ayda iki 
defadan az olmamak üzere üye tam sayısının 
salt çoğunluğu ile toplanır. Kurul, başkanın 
daveti veya en az 3 üyenin yazılı isteği ve üye 
tam sayısının salt çoğunluğu ile olağanüstü top
lantı yapabilir. Toplantıyı Kurul Başkanı veya 
yokluğunda Başkanvekili yönetir. Her bir top
lantının gündemi, toplantıdan önce Başkan ya 
da yokluğunda Başkanvekili tarafından hazır
lanarak Kurul üyelerine bildirilir. 

Kurul Başkan ve üyelerinin toplantılara 
katılmaları esastır. Kurul üyelerinden mazereti 
olanların toplantıdan önce mazeretlerini Kurul 
Başkanına bildirmeleri gerekir. Arka arkaya 
dört toplantıya veya bir yıl içinde toplam on 
toplantıya mazeretsiz olarak katılmayan üyeler 
istifa etmiş sayılırlar. Yerlerine bu maddede 
belirtilen usullere göre yeni üye atanır. 

Kurul, kararlarını üye tam sayısının salt 
çoğunluğunun aynı yöndeki oyu ile alır. Kurul 
üyeleri çekimser oy kullanamazlar. 

Toplantı kararları ilgililere Kurum tarafın
dan duyurulur. 

Kurulun görev ve yetkileri ile denetimi 

MADDE 9. - Kurulun görev ve yetkileri 
şunlardır: 

a) A ve B kotalarının tespiti, iptal ve trans
ferleri hakkında kararlar alır ve uygular. 

b) Kurum harcamaları ve işlemleri, depo
lama primi, araştırma geliştirme faaliyetleri ile 
benzeri idarî giderler için kullanılmak üzere, 
faaliyetteki şirketlerin cari pazarlama yılına ait, 
yeni kurulan şirketlerin ise ilk pazarlama yılma 
ait A kotaları karşılığı şeker miktarının ilgili 
pazarlama yılı başındaki fabrika satış fiyatı 
üzerinden hesaplanacak tutarının binde beşini 
aşmamak üzere katılım paylarını belirler, bu 
konuda karar alır ve uygular. Her bir pazarlama 
yılı için Kurulca hesaplanarak Eylül ayının ilk 
haftasında şirketlere bildirilecek olan katkı payı 

(S. Sayısı: 636) 
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salt çoğunluğu ile toplanır. Kurul, başkanın 
daveti veya en az 3 üyenin yazılı isteği ve üye 
tam sayısının salt çoğunluğu ile olağanüstü top^ 
lantı yapabilir. Toplantıyı Kurul Başkanı veya 
yokluğunda Başkanvekili yönetir. Her bir top
lantının gündemi toplantıdan önce Başkan ya 
da yokluğunda Başkanvekili tarafından hazır
lanarak Kurul üyelerine bildirilir. 

Kurul Başkan ve üyelerinin toplantılara 
katılmaları esastır. Kurul üyelerinden mazereti 
olanların toplantıdan önce mazeretlerini Kurul 
Başkanına bildirmeleri gerekir. Arka arkaya 
dört toplantıya veya bir yıl içinde toplam on 
toplantıya mazeretsiz olarak katılmayan üyeler 
istifa etmiş sayılırlar. Yerlerine bu maddede 
belirtilen usullere göre yeni Üye atanır. 

Kurul, kararlarını üye tam sayısının salt 
çoğunluğunun aynı yöndeki oyu ile alır. Kurul 
üyeleri çekimser oy kullanamazlar. 

Toplantı kararları ilgililere Kurum tarafın
dan duyurulur. 

Kurulun görev ve yetkileri ile denetimi 
MADDE 9. - Kurulun görev ve yetkileri 

şunlardır: 
a) A ve B kotalarının tespiti, iptal ve trans

ferleri hakkında kararlar alır ve uygular. 
b) Kurum harcamaları ve işlemleri, depo

lama primi, araştırma geliştirme faaliyetleri ile 
benzeri idarî giderler için kullanılmak üzere, 
faaliyetteki Şirketlerin cari pazarlama yılına 
ait, yeni kurulan Şirketlerin ise ilk pazarlama 
yılına ait A kotaları karşılığı şeker miktarının 
ilgili pazarlama yılı başındaki fabrika satış fiyatı 
üzerinden hesaplanacak tutarının binde beşini 
aşmamak üzere katılım paylarını belirler, bu 
konuda karar alır ve uygular. Her bir pazarlama 
yılı için Kurulca hesaplanarak Eylül ayının ilk 
haftasında Şirketlere bildirilecek olan katkı 
payı tutarının onikide biri Eylül ayından baş-

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji 

Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 
Kurul, Başkanın daveti üzerine ayda iki 

defadan az olmamak üzere üye tam sayısının 
salt çoğunluğu ile toplanır. Kurul, Başkanın 
daveti veya en az üç üyenin yazılı isteği ve üye 
tam sayısının salt çoğunluğu ile olağanüstü top
lantı yapabilir. Toplantıyı Kurul Başkanı veya 
yokluğunda Başkanvekili yönetir. Her bir top
lantının gündemi toplantıdan önce Başkan ya 
da yokluğunda Başkanvekili tarafından hazır
lanarak Kurul üyelerine bildirilir. 

Kurul Başkan ve üyelerinin toplantılara 
katılmaları esastır. Kurul üyelerinden mazereti 
olanların toplantıdan önce mazeretlerini Kurul 
Başkanına bildirmeleri gerekir. Arka arkaya 
dört toplantıya veya bir yıl içinde toplam on 
toplantıya mazeretsiz olarak katılmayan üyeler 
istifa etmiş sayılırlar. Yerlerine bu maddede 
belirtilen usullere göre yeni üye atanır. 

Kurul, kararlarını üye tam sayısının salt 
çoğunluğunun aynı yöndeki oyu ile alır. Kurul 
üyeleri çekimser oy kullanamazlar. 

Toplantı kararları ilgililere Kurum tarafın
dan duyurulur. 

Kurulun görev ve yetkileri ile denetimi 
MADDE 9.- Kurulun görev ve yetkileri 

şunlardır: 

a) A ve B kotalarının tespiti, iptal ve trans
ferleri hakkında kararlar alır ve uygular. 

b) Kurum harcamaları ve işlemleri, depo
lama primi, araştırma geliştirme faaliyetleri ile 
benzeri idarî giderler için kullanılmak üzere, 
faaliyetteki şirketlerin cari pazarlama yılına 
ait, yeni kurulan şirketlerin ise ilk pazarlama 
yılına ait A kotaları karşılığı şeker miktarının 
ilgili pazarlama yılı başındaki fabrika satış fi
yatı üzerinden hesaplanacak tutarının binde 
beşini aşmamak üzere katılım paylarını belirler, 
bu konuda karar alır ve uygular. Her bir pazar
lama yılı için Kurulca hesaplanarak Eylül 
ayının ilk haftasında şirketlere bildirilecek olan 

(S. Sayısı: 636) 
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d) İç fiyat, arz talep dengesi ve spekülatif 
etkileri dikkate alarak şeker ticaretinde yapıl
ması istenen düzenlemeler konusundaki görüş
lerini her yıl Müsteşarlığa bildirir. 

e) Bu Kanunda öngörülen idarî para 
cezalarını uygular. 

f) Sektörle ilgili araştırma geliştirme 
faaliyetlerini yönlendirerek organizasyonu 
sağlar ve gerekli olduğu hallerde kaynak tahsis 
eder. 

g) Bu Kanunun kendisine verdiği görevleri 
yerine getirirken, gerekli gördüğü her türlü bil
giyi, kamu kurum ve kuruluşları ile piyas'ada 
mal veya hizmet üreten, pazarlayan, satan 
gerçek ve tüzel kişilerle, bunların her türlü bir
liklerinden isteyebilir. Kurul tarafından istenen 
bilgiler, talep edilen süre dahilinde ilgili kurum 
ve kuruluşlar tarafından Kurula verilir. 

h) Şirket ve bünyesindeki fabrikalarda, 
görevleri ile ilgili konularda araştırma ve dene
timde bulunabilir, bu amaçla gerektiğinde ilgili 
kurum, kuruluş ve kişilerden yararlanabilir. 

ı) Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim 
Şirketinin işletme birimlerinin, bağlı ortaklık 
ve iştiraklerindeki paylarının satışı, kiralanması 
ve işletme hakkının devrine ilişkin işlemlerin 
usul ve esaslarının belirlenmesi ve yürütülmesi 
hususlarındaki görüşlerini Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığına bildirir. 

j) Bu Kanunun amaçlarına uygun olarak 
sektörle ilgili diğer hususlarda kararlar alır ve 
uygular. 

Kurul üyeleri, Kurumun para, para hük
mündeki evrak, senet ve diğer mevcutlarına 
karşı işledikleri suçlar ile bilanço, tutanak, 
rapor ve benzeri her türlü belge ve defterler 
üzerinde işledikleri suçlardan dolayı Devlet 
memuru sayılırlar ve haklarında 765 sayılı 
Türk Ceza Kanununun 2 nci kitabının 3 ve 6 
ncı bablarındaki hükümler uygulanır. 

Kurul üyelerinin, görevlerini yaptıkları 
sırada öğrendikleri gizli bilgileri açıklamaları 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

tutarının onikidebiri Eylül ayından başlamak ve 
takip eden takvim yılının Ağustos ayında 
tamamlanmak üzere, her ay sonunu takip eden 
yedi iş günü içinde Kurum özel hesabına ak
tarılır. Katılım paylarını bir katına kadar artır
maya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

c) Şeker için, depolama kesintisinin 
yapılıp yapılmaması, prim ödenip ödenmemesi 
hususunda karar alır ve uygular. Yurt içi üretim 
ve pazar işleyişlerinde bu Kanunun amaçlarına 
uygun olarak düzenleme yapmaya, depolama 
kesintisini almaya, depolama prim miktarlarını 
tayin, sarf ve mahsuba ilişkin kararlar alır. 

d) İç fiyat, arz talep dengesi ve spekülatif 
etkileri dikkate alarak şeker ticaretinde yapıl
ması istenen düzenlemeler konusundaki görüş
lerini Müsteşarlığa bildirir. 

e) Bu Kanunda öngörülen idarî para 
cezalarını uygular. 

f) Sektörle ilgili araştırma-geliştirme 
faaliyetlerini yönlendirerek organizasyonu sağ
lar ve gerekli olduğu hallerde kaynak tahsis 
eder. 

g) Bu Kanunun kendisine verdiği görevleri 
yerine getirirken, gerekli gördüğü her türlü bil
giyi; kamu kurum ve kuruluşları ile piyasada 
mal veya hizmet üreten, pazarlayan, satan ger
çek ve tüzel kişilerle, bunların her türlü birlik
lerinden isteyebilir. Kurul tarafından istenen 
bilgiler tam ve doğru olarak, talep edilen süre 
dahilinde ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından 
Kurula verilir. 

h) Şirket ve bünyesindeki fabrikalarda, 
görevleri ile ilgili konularda araştırma ve 
denetimde bulunabilir. Bu amaçla gerektiğinde 
ilgili kurum, kuruluş ve kişilerden yarar
lanabilir 

i) Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şir
keti' nin işletme birimlerinin, bağlı ortaklık ve 
iştiraklerindeki paylarının satışı, kiralanması ve 

(S. Sayısı: 636) 
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lamak ve takip eden takvim yılının Ağustos 
ayında tamamlanmak üzere, her ay sonunu 
takip eden yedi iş günü içinde Kurum özel 
hesabına aktarılır. Katılım paylarını bir katma 
kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

c) Şeker için, depolama kesintisinin 
yapılıp yapılmaması, prim ödenip ödenmemesi 
hususunda karar alır ve uygular. Yurtiçi üretim 
ve Pazar işleyişlerinde bu Kanunun amaçlarına 
uygun olarak düzenleme yapmaya, depolama 
kesintisini almaya, depolama prim miktarlarını 
tayin, sarf ve mahsuba ilişkin kararlar alır. 

d) İç fiyat, arz talep dengesi ve spekülatif 
etkileri dikkate alarak şeker ticaretinde yapıl
ması istenen düzenlemeler konusundaki görüş
lerini Müsteşarlığa bildirir. 

e) Bu Kanunda öngörülen idarî para 
cezalarını uygular. 

f) Sektörle ilgili araştırma-geliştirme 
faaliyetlerini yönlendirerek organizasyonu sağ
lar ve gerekli olduğu hallerde kaynak tahsis 
eder. 

g) Bu Kanunun kendisine verdiği görevleri 
yerine getirirken, gerekli gördüğü her türlü bil
giyi; kamu kurum ve kuruluşları ile piyasada 
mal ve hizmet üreten, pazarlayan, satan gerçek 
ve tüzel kişilerle, bunların her türlü birliklerin
den isteyebilir. Kurul tarafından istenen bilgiler 
tam ve doğru olarak, talep edilen süre dahilin
de ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından Kurula 
verilir. 

h) Şirket ve bünyesindeki fabrikalarda, 
görevleri ile ilgili konularda araştırma ve 
denetimde bulunabilir. Bu amaçla gerektiğinde 
ilgili kurum ve kuruluş ve kişilerden yarar
lanabilir. 

i) Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şir
keti 'nin işletme birimlerinin, bağlı ortaklık ve 
iştiraklerindeki paylarının satışı, kiralanması ve 
işletme hakkının devrine ilişkin işlemlerin yön
tem ve esaslarının belirlenmesi ve yürütülmesi 

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji 

Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 
katkı payı tutarının on ikide biri Eylül ayından 
başlamak ve takip eden takvim yılının Ağustos 
ayında tamamlamak üzere, her ay sonunu takip 
eden yedi iş günü içinde Kurum özel hesabına 
aktarılır. Katılım paylarını yeniden belirlemeye 
Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

c) Şeker için, depolama kesintisinin 
yapılıp yapılmaması, prim ödenip ödenmemesi 
hususunda karar alır ve uygular. Yurt içi üretim 
ve pazar işleyişlerinde bu Kanunun amaçlarına 
uygun olarak düzenleme yapmaya, depolama 
kesintisini almaya, depolama prim miktarlarını 
tayin, sarf ve mahsuba ilişkin kararlar alır. 

d) İç fiyat, arz talep dengesi ve spekülatif 
etkileri dikkate alarak şeker ticaretinde yapıl
ması istenen düzenlemeler konusundaki görüş
lerini Müsteşarlığa bildirir. 

e) Bu Kanunda öngörülen idarî para ceza
larını uygular. 

f) Sektörle ilgili araştırma-geliştirme faali
yetlerini yönlendirerek organizasyon sağlar ve 
gerekli olduğu hallerde kaynak tahsis eder. 

g) Bu Kanunun kendisine verdiği görevleri 
yerine getirirken, gerekli gördüğü her türlü bil
giyi; kamu kurum ve kuruluşları ile piyasada 
mal veya hizmet üreten, pazarlayan, satan ger
çek ve tüzel kişilerle, bunların her türlü birlik
lerinden isteyebilir. Kurul tarafından istenen 
bilgiler tam ve doğru olarak, talep edilen süre 
dahilinde ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından 
Kurula verilir. 

h) Şirket ve bünyesindeki fabrikalarda, 
görevleri ile ilgili konularda araştırma ve 
denetimde bulunabilir. Bu amaçla gerektiğinde 
ilgili kurum, kuruluş ve kişilerden yarar
lanabilir. 

i) Bu Kanunun amaçlarına uygun olarak 
sektörle ilgili diğer hususlarda kararlar alır ve 
uygular. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 636) 
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halinde, haklarında 765 sayılı Türk Ceza 
Kanununun 229 uncu maddesi hükmü uygu
lanır. Ayrıca Kuruldaki görevlerine son verilir 
ve bu kişiler Kurul üyeliğine tekrar seçilemez
ler. 

Kuruma ait gelirler millî bankalardan 
birinde açılacak bir hesapta toplanır. Bu hesap
tan Kurul, bu Kanunun amaçlarına uygun 
olarak harcama yapmaya yetkilidir. 

Kurum, Bakanlık tarafından denetlenir. 

Sekretarya 
MADDE 10. - Kurum hizmetlerinin 

gerektirdiği görevler, sekretarya tarafından 
yürütülür. Sekretarya personeli 1475 sayılı İş 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

işletme hakkının devrine ilişkin işlemlerin yön
tem ve esaslarının belirlenmesi ve yürütülmesi 
hususlarındaki görüşlerini Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığına bildirir. 

j) Bu Kanunun amaçlarına uygun olarak 
sektörle ilgili diğer hususlarda kararlar alır ve 
uygular. 

k) Yurt içinde ve dışında konusu ile ilgili 
kuruluşlarla işbirliği yapabilir, gerektiğinde bu 
kuruluşlara üye olabilir. 

Kurul üyeleri, Kurulun para, para hük
mündeki evrak, senet ve diğer mevcutlarına 
karşı işledikleri suçlar ile bilanço, tutanak, 
rapor ve benzeri her türlü belge ve defterler 
üzerinde işledikleri suçlardan dolayı memur 
sayılırlar ve haklarında 765 sayılı Türk Ceza 
Kanununun 2 nci Kitabının 3 ve 6 ncı bablann-
daki hükümler uygulanır. 

Kurul üyelerinin, görevlerini yaptıkları 
sırada öğrendikleri gizli bilgileri açıklamaları 
halinde, haklarında 765 sayılı Türk Ceza 
Kanununun 229 uncu maddesi hükmü uy
gulanır ve Kuruldaki görevlerine son verilir. Bu 
kişiler Kurul üyeliğine tekrar seçilemezler. 

Kurul, ticarî sırlar ve gizli rekabet bilgileri 
de dahil olmak üzere, ticarî açıdan hassas olan 
her türlü bilginin açıklanmasını engelleyecek 
usul ve esasları belirlemek ve uygulamakla 
görevlidir. 

Kuruma ait gelirler Türkiye'de yerleşik 
bankalardan birinde açılacak bir hesapta top
lanır. Bu hesaptan Kurul, bu Kanunun amaç
larına uygun olarak harcama yapmaya yet
kilidir. 

Kurum, idarî yönden Bakanlık, malî yön
den Sayıştay tarafından denetlenir. 

Sekretarya 
MADDE 10. - Kurum hizmetlerinin 

gerektirdiği görevler, Sekretarya tarafından 
yürütülür. Bu Kanuna ekli cetvelde yer alan 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 636) 
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hususlarındaki görüşlerini Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığına bildirir. 

j) Bu Kanunun amaçlarına uygun olarak 
sektörle ilgili diğer hususlarda kararlar alır ve 
uygular. 

k) Yurt içinde ve dışında konusu ile ilgili 
kuruluşlarla işbirliği yapabilir, gerektiğinde bu 
kuruluşlara üye olabilir. 

Kurul üyeleri, Kurulun para, para hük
mündeki evrak, senet ve diğer mevcutlarına 
karşı işledikleri suçlar ile bilanço, tutanak, 
rapor ve benzeri her türlü belge ve defterler 
üzerinde işledikleri suçlardan dolayı memur 
sayılırlar ve haklarında 765 sayılı Türk Ceza 
Kanununun 2 nci Kitabının 3 ve 6 ncı babların-
daki hükümler uygulanır. 

Kurul üyelerinin, görevlerini yaptıkları 
sırada öğrendikleri gizli bilgileri açıklamaları 
halinde, haklarında 765 sayılı Türk Ceza 
Kanununun 229 uncu maddesi hükmü uy
gulanır ve Kuruldaki görevlerine son verilir. Bu 
kişiler Kurul üyeliğine tekrar seçilemezler. 

Kurul, ticarî sırlar ve gizli rekabet bilgileri 
de dahil olmak üzere, ticarî açıdan hassas olan 
her türlü bilginin açıklanmasını engelleyecek 
usul ve esasları belirlemek ve uygulamakla 
görevlidir. 

Kuruma ait gelirler Türk bankalarından 
birinde açılacak bir hesapta toplanır. Bu hesap
tan Kurul, bu Kanunun amaçlarına uygun 
olarak harcama yapmaya yetkilidir. 

Kurumun denetimi Başbakanlık Yüksek 
Denetleme Kurulu tarafından yapılır. 

Sekretarya 
MADDE. 10. - Plan ve Bütçe Komis

yonunun 10 uncu maddesi Komisyonumuzca 
aynen kabul edilmiştir. 

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji 

Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 
j) Yurt içinde ve dışında konusu ile ilgili 

kuruluşlarla işbirliği yapabilir, gerektiğinde bu 
kuruluşlara üye olabilir. 

Kurul üyeleri, Kurulun para, para hük
mündeki evrak, senet ve diğer mevcutlarına 
karşı işledikleri suçlar ile bilanço, tutanak, 
rapor ve benzeri her türlü belge ve defterler 
üzerinde işledikleri suçlardan dolayı memur 
sayılırlar ve haklarında 765 sayılı Türk Ceza 
Kanununun ikinci Kitabının üç ve altıncı bab-
larındaki hükümler uygulanır. 

Kurul üyelerinin, görevlerini yaptıkları 
sırada öğrendikleri gizli bilgileri açıklamaları 
halinde, haklarında 765 sayılı Türk Ceza 
Kanununun 229 uncu maddesi hükmü uy
gulanır ve Kuruldaki görevlerine son verilir. Bu 
kişiler Kurul üyeliğine tekrar seçilemezler. 

Kurul, ticarî sırlar ve gizli rekabet bilgileri 
de dahil olmak üzere, ticarî açıdan hassas olan 
her türlü bilginin açıklanmasını engelleyecek 
usul ve esasları belirlemek ve uygulamakla 
görevlidir. 

Kuruma ait gelirler Türkiye'de yerleşik 
bankalarda açılacak hesaplarda toplanır. Bu 
hesaplardan Kurul, bu Kanunun amaçlarına uy
gun olarak harcama yapmaya yetkilidir. 

Kurumun denetimi Başbakanlık Yüksek 
Denetleme Kurulu tarafından yapılır. 

Hizmet birimleri 
MADDE 10.- Kurum hizmetlerinin gerek

tirdiği görevler, Hizmet Birimleri tarafından 
yürütülür. Bu Kanuna ekli cetvelde yer alan 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 636) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Kanunu hükümlerine göre istihdam edilir. 
İhtiyaca uygun işçi kadrolarının ihdas ve 

iptali, kurumun teklifi ve Hazine Müsteşar
lığının görüşü üzerine Devlet Personel Başkan
lığınca yapılır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Ceza Hükümleri 

İdarî para cezaları 
MADDE 11. - B kotası şekeri bulundur

mayan veya Kurul kararı dışında satan ya da 
bedelsiz devreden gerçek ve tüzel kişiler 
hakkında, bulundurmadığı veya elinden 
çıkardığı şeker miktarının, tespitin yapıldığı 
tarihteki fabrika satış fiyatı üzerinden hesap
lanacak tutar kadar Kurulca idarî para cezası 
uygulanır. 

C şekeri Kurul kararı dışında iç piyasada 
satan veya bedelsiz devredenler hakkında birin
ci fıkrada öngörülen cezalar uygulanır. 

İdarî para cezalarının verilmesini gerek
tiren fiillerin tekrarı halinde verilecek para 
cezası, önceki ceza tutarının iki katı olarak 
uygulanır. 

İdarî para cezaları 7201 sayılı Tebligat 
Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir. 

İdarî para cezalarına karşı tebliğ tarihinden 
itibaren 30 gün içerisinde yetkili idare 
mahkemesine itiraz edilebilir. Yapılacak itiraz
lar idarî para cezalarının yerine getirilmesini 
durdurmaz. 

Kesinleşen idarî para cezalarının tah
silinde 6183 sayılı Âmme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Sekretarya personeli 1475 sayılı İş Kanunu 
hükümlerine göre istihdam edilir. Söz konusu 
ekli cetvelde yer alan kadrolarda değişiklik ve 
yeni kadro ihdası bu Kanunda değişiklik yapıl
mak suretiyle mümkündür. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Ceza Hükümleri 

İdarî para cezaları 

MADDE 11. - B kotası şekeri bulundur
mayan veya Kurul kararı dışında satan ya da 
bedelsiz devreden gerçek ve tüzel kişiler hak
kında, bulundurmadığı veya elinden çıkardığı 
şeker miktarının, tespitin yapıldığı tarihteki 
fabrika satış fiyatı üzerinden hesaplanacak tutar 
kadar Kurulca idarî para cezası verilir. 

C şekerini Kurul kararı dışında iç piyasada 
satan veya bedelsiz devredenler hakkında birin
ci fıkrada öngörülen cezalar uygulanır. 

Kurulun bilgi ve kararı dışında şirketlerin, 
fabrikaları arasında kota aktarımı yapmaları 
halinde her biri için ayrı ayrı olmak üzere, ak
tardıkları şeker miktarının, tespitin yapıldığı 
tarihteki fabrika satış fiyatı üzerinden hesap
lanacak tutar kadar Kurulca idarî para cezası 
verilir. 

Bu Kanun hükümlerine aykırı olarak, şir
ketlerin birbirleri arasında kota aktarımı yap
maları halinde her biri için ayrı ayrı olmak 
üzere, aktardıkları kota karşılığı şeker mik
tarının, tespitin yapıldığı tarihteki fabrika satış 
fiyatı üzerinden hesaplanacak tutar kadar 
Kurulca idarî para cezası verilir. 

Bu Kanunun amaçlarına aykırı olarak, şir
ketler tarafından A ve B kotası dışında temin 
edildiği tespit edilen şekerin doğrudan veya 
dolaylı olarak iç piyasada satılması veya dev
redilmesi halinde bu fiili işleyenler hakkında 
bu maddenin birinci fıkrasında öngörülen 
cezalar uygulanın 

(S. Sayısı: 636) 
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Kabul Ettiği Metin) 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Ceza Hükümleri 

İdarî para cezaları 
MADDE 11. - Plan ve Bütçe Komis-

yonununun 11 inci maddesi Komisyonumuzca 
aynen kabul edilmiştir. 

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji 

Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 
personel, 1475 sayılı İş Kanunu hükümlerine 
göre istihdam edilir. Söz konusu ekli cetvelde 
yer alan kadrolarda toplam sayı aşılmamak 
üzere unvan ve statü değişikliği yapmaya, söz 
konusu sayının altında personel istihdam et
meye Kurul yetkilidir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Ceza Hükümleri 
İdarî ve para cezaları 
MADDE 11.- Plan ve Bütçe Komis

yonunun kabul ettiği metnin 11 inci maddesi 
komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 636) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler 

Yönetmelikler 
MADDE 12. - Kurumun yönetim ve 

temsili, Kurulun çalışma usul ve esasları ile 
sekretaryanın çalışma usul ve esasları, depola
ma kesinti ve primi ile ilgili düzenlemeler ve 
diğer hususlar, bu Kanunun yayımı tarihinden 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Kurul tarafından bilgi isteme veya yerinde 
inceleme hallerinde; istenen bilgilerin yanlış, 
eksik veya yanıltıcı olarak verildiğinin saptan
ması veya hiç bilgi verilmemesi ya da yerinde 
inceleme imkânının verilmemesi hallerinde, bu 
fiili işleyen şirketler 7 gün içinde bilgilerin 
verilmesi ve/veya inceleme imkânının sağlan
ması için ihtar edilir. Bu süre zarfında bilgilerin 
verilmemesi ve/veya inceleme imkânının sağ
lanmaması halinde, şirketlerin Kurulca cari 
pazarlama yılı için tahsis edilen A kotası mik
tarının cari pazarlama yılı başındaki fabrika 
satış fiyatı üzerinden hesaplanacak tutarının 
% 3'üne kadar idarî para cezası verilir. 

İdarî para cezalarının verilmesini gerek
tiren fiillerin tekrarı halinde verilecek para 
cezası, önceki ceza tutarının iki katı olarak uy
gulanır. 

Tahsil edilen idarî para cezalarının % 10'u 
Kurum özel hesabına aktarılır, kalan miktar 
bütçeye gelir yazılmak üzere Hazine hesap
larına intikal ettirilir. 

İdarî para cezaları 7201 sayılı Tebligat 
Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir. 

İdari para cezalarına karşı tebliğ tarihinden 
itibaren 30 gün içerisinde yetkili idare mah
kemesine itiraz edilebilir. Yapılacak itirazlar 
idarî para cezalarının yerine getirilmesini dur
durmaz. 

Kesinleşen idarî para cezalarının tahsilin
de 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili 
Usulü Hakkındaki Kanun hükümleri uygulanır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler 

Yönetmelikler 
MADDE 12. - Kurumun yönetim ve tem

sili, Kurulun çalışma usul ve esasları ile Sek
retaryanın çalışma usul ve esasları, depolama 
kesinti ve primi ile ilgili düzenlemeler ve diğer 
hususlar, bu Kanunun yayımı tarihinden 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 636) 
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(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji 

Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

BEŞİNCİ BÖLÜM BEŞİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler Çeşitli ve Son Hükümler 

Yönetmelikler Yönetmelikler 
MADDE 12. - Kanun Tasarısının 12 nci MADDE 12.- Kurumun yönetim ve tem-

maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil- sili, Kurulun çalışma usul ve esasları ile Hiz-
mîştir. met Birimlerinin çalışma usul ve esasları, 

depolama kesinti ve primi ile ilgili düzen
lemeler ve diğer hususlar, bu Kanunun yayımı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 636) 
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itibaren 4 ay içinde Bakanlık tarafından 
çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir. 

Yürürlükten kaldırılan mevzuat 
MADDE 13. - 22.6.1956 tarihli ve 6747 

sayılı Şeker Kanunu ile 10.9.1960 tarihli ve 79 
sayılı Millî Koruma Suçlarının Affına, Millî 
Korunma Teşkilât, Sermaye ve Fon Hesap
larının Tasfiyesine ve Bazı Hükümler İhdasına 
Dair Kanunun 8 inci maddesi yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1. - 6747 sayılı Şeker 
Kanununa uygun olarak yurtiçinde şeker fab
rikası kurup işletmek üzere Bakanlar Kurulun
dan izin alan, ancak henüz üretime geçmeyen 
gerçek ve tüzel kişilerin kota hakkı saklıdır. Bu 
hak, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren 3 yıl süre ile geçerlidir. Bu süre içinde 
kota, hak sahibince başkasına devredilemez. 

GEÇİCİ MADDE 2. - İlk kotalar, Kuru
lun, hammadde ekim dönemini dikkate alarak 
uygun göreceği pazarlama yılı baz kabul edil
erek belirlenir. 

GEÇİCİ MADDE 3. - Kurul, bu Kanunun 
yayımı tarihinden itibaren bir ay içinde oluştu
rulur. 

GEÇİCİ MADDE 4. - Kurul ve sekre-
taryanın oluşumu tamamlanıncaya kadar bu 
Kanunda belirtilen iş ve işlemler Türkiye Şeker 
Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü 
tarafından yürütülür. 

GEÇİCİ MADDE 5. - Kurulca belirlene
cek ilk pazarlama yılı başında stokunda şeker 
bulunduran şirketlerin talep etmeleri halinde 
şeker stoklarının tamamı veya bir kısmı Kurul 
kararı ile C şekeri kapsamına alınır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

itibaren 4 ay içinde Bakanlık tarafından 
çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir. 

Yürürlükten kaldırılan mevzuat 

MADDE 13. - 22/6/1956 tarihli ve 6747 
sayılı Şeker Kanunu ile 10/9/1960 tarihli ve 79 
sayılı Milli Korunma Suçlarının Affına, Milli 
Korunma Teşkilat, Sermaye ve Fon Hesap
larının Tasfiyesine ve Bazı Hükümler İhdasına 
Dair Kanunun 8 inci maddesi yürürlükten kal
dırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1. - 6747 sayılı Şeker 
Kanununa uygun olarak yurt içinde şeker fab
rikası kurup işletmek üzere Bakanlar Kurulun
dan izin alan, ancak henüz üretime geçmeyen 
gerçek ve tüzel kişilerin kota hakkı saklıdır. Bu 
hak, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren 3 yıl süre ile geçerlidir. Bu süre içinde 
kota, hak sahibince başkasına devredilemez. 

GEÇİCİ MADDE 2. - Kanunun yürürlüğe 
girmesinden sonra, Kurul hammadde ekim 
dönemini dikkate alarak ilk pazarlama yılını 
belirler. İlk kota tespiti, bu pazarlama yılı baz 
alınarak yapılır. 

GEÇİCİ MADDE 3. - İlgili kuruluşlar, 
kurul üye adaylarını bu Kanunun yürürlüğe gir
mesini izleyen bir ay içerisinde Bakanlığa bil
dirirler. Bu süreyi takip eden bir ay içerisinde 
Kurul Başkan ve üyeleri atanır. 

GEÇİCİ MADDE 4. - Kurul ve Sekretar-
yanm oluşumu tamamlanıncaya kadar bu 
Kanunda belirtilen iş ve işlemler ile gerekli 
harcamalar Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. 
Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilir. 

GEÇİCİ MADDE 5. - Kurulca belir
lenecek ilk pazarlama yılı başında stokunda 
şeker bulunduran şirketlerin talep etmeleri 
halinde şeker stoklarının tamamı veya bir kısmı 
Kurul kararı ile C şekeri kapsamına alınır. 

GEÇİCİ MADDE 6. - Şeker Kurulu 
üyelerinin seçilip atanması ile ilgili 8 inci mad-

(S. Sayısı: 636) 
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Kabul Ettiği Metin) 

Yürürlükten kaldırılan mevzuat 
MADDE 13. - Kanun Tasarısının 13 üncü 

maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. - 6747 sayılı Şeker 
Kanununa uygun olarak yurt içinde şeker fab
rikası kurup işletmek üzere Bakanlar Kurulun
dan izin alan, ancak henüz üretime geçmeyen 
gerçek ve tüzel kişilerin kota hakkı saklıdır. Bu 
hak, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren 5 yıl süre ile geçerlidir. Bu süre içinde 
kota, hak sahibince başkasına devredilemez. 

GEÇİCİ MADDE 2. - Plan ve Bütçe 
Komisyonunun geçici 2 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. - Plan ve Bütçe 
Komisyonunun geçici 3 üncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 4. - Plan ve Bütçe 
Komisyonunun geçici 4 üncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 5. - Plan ve Bütçe 
Komisyonunun geçici 5 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 6. - Şeker Kurulu 
Üyelerinin seçilip atanması ile ilgili 8 inci mad-

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji 

Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 
tarihinden itibaren 4 ay içinde Bakanlık tarafın
dan çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir. 

Yürürlükten kaldırılan mevzuat 
MADDE 13.- Kanun Tasarısının 13 üncü 

maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 1.- Tarım, Orman ve 
Köyişleri Komisyonunun kabul ettiği metnin 
geçici 1 inci maddesi komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2.- Plan ve Bütçe 
Komisyonunun kabul ettiği metnin geçici 2 nci 
maddesi komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 3.- Plan ve Bütçe 
Komisyonunun kabul ettiği metnin geçici 3 ün
cü maddesi komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 4.- Kurul ve hizmet 
birimlerinin oluşumu tamamlanıncaya kadar bu 
Kanunda belirtilen iş ve işlemler ile gerekli 
harcamalar Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. 
Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilir. 

GEÇİCİ MADDE 5.- Kanun Tasarısının 
geçici 5 inci maddesi komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 6.- Tarım, Orman ve 
Köyişleri Komisyonunun kabul ettiği metnin 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 636) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

dedeki sakaroz kökenli şeker üreten ve ser
mayesi kamuya ait Şirketin önereceği iki aday 
arasından seçilerek belirlenecek üyelik, özel
leştirme suretiyle kamu payının devredilmesi 
halinde, öz sermayesi en yüksek olan sakaroz 
kökenli ikinci şirkete ait olur. 

GEÇİCİ MADDE 7. - 2001 yılı pancar 
fiyatı Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 636) 
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(Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

dedeki sakaroz kökenli şeker üreten ve ser
mayesi kamuya ait şirketin önereceği iki aday 
arasından seçilerek belirlenecek üyelik, özel
leştirme suretiyle kamu payının devredilmesi 
halinde, sakaroz kökenli şeker üreten şirket
lerin Türkiye'deki fabrikasından son üç yıl or
talama üretimi en fazla olan ikinci şirkete ait 
olur. 

GEÇİCİ MADDE 7. - Plan ve Bütçe 
Komisyonunun geçici 7 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji 

Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 
geçici 6 ncı maddesi komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 7.- Plan ve Bütçe 
Komisyonunun kabul ettiği metnin geçici 7 nci 
maddesi komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 8.- 2005 yılında işlerlik 
kazanacak olan yeni dönem Dünya Ticaret Ör
gütü taahhütleri de göz önünde bulundurularak, 
Bakanlar Kurulu aksine bir karar almadıkça, 
Kurum ve organlarının görev ve yetkileri en 
geç 31.12.2004 tarihinde sona erer. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 636) 
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Yürürlük 
MADDE 14. - Bu Kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 15. - Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

Bülent Ecevit 
Başbakan 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
D. Bahçeli 

Devlet Bakanı 
R. Önal 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. Ş. S. Gürel 

Devlet Bakanı 
M. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
H. Gemici 

Devlet Bakanı 
E Ünlü 

Millî Savunma Bakanı 
S. Çakmakoğlu 
Maliye Bakanı 

S. Oral 
Sağlık Bakanı 

Doç. Dr. O. Durmuş 
Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 

X Okuyan 
Kültür Bakanı 

M. / Talay 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Yürürlük 
MADDE 14. - Bu Kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 

Yürütme 
MADDE 15. - Bu Kanun hükümlerini 

Bakanlar Kurulu yürütür. 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
H. H. Özkan 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. T. Toskay 

Devlet Bakanı 
E Bal 

Devlet Bakanı 
Prof Dr. R. Mirzaoğlu 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. Ş. Üşenmez 

Devlet Bakanı V. 
Prof Dr. Ş. Üşenmez 

İçişleri Bakanı 
S. Tantan 

Millî Eğitim Bakanı 
M. Bostancıoğlu 
Ulaştırma Bakanı 
Prof. Dr. E. Öksüz 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
A. K. Tanrıkulu 
Turizm Bakanı 

E. Mumcu 
Çevre Bakanı 

F. Aytekin 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
M. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
M. Keçeciler 

Devlet Bakanı 
Y. Yalova 

Devlet Bakanı 
R. K. Yücelen 
Devlet Bakanı 
E. S. Gaydalı 
Adalet Bakanı 

Prof. Dr. H. S. Türk 
Dışişleri Bakanı 

/. Cem 
Bayındırlık ve İskân Bakanı 

K. Aydın 
Tarım ve Köyişleri Bakanı 

Prof. Dr. H. Y. Gökalp 
En. ve Tab. Kay. Bakanı 

M. C. Ersümer 
Orman Bakanı V. 

M. İ. Talay 
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(Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Yürürlük 

MADDE 14. - Kanun Tasarısının 14 üncü 
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

Yürütme 
MADDE 15. - Kanun Tasarısının 15 inci 

maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji 

Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 
Yürürlük 

MADDE 14.- Kanun Tasarısının 14 üncü 
maddesi komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

Yürütme 
MADDE 15.- Kanun Tasarısının 15 inci 

maddesi komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METNE EKLİ LİSTE 

(1) SAYILI LİSTE 

SEKRETARYADA İSTİHDAM EDİLECEK PERSONELE İLİŞKİN CETVEL 

Unvan Adet 

Genel Sekreter 1 

Genel Sekreter Yardımcısı 1 

Uzman 20 

Uzman Yardımcısı 10 

İdarî Personel 25 

SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİÎ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ 

KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METNE EKLİ LİSTE 

(1) SAYILI LİSTE 

HİZMET BİRİMLERİNDE İSTİHDAM EDİLECEK PERSONELE İLİŞKİN CETVEL 

Unvan Adet 
Genel Sekreter 1 

Genel Sekreter Yardımcısı 1 
Uzman 20 

Uzman Yardımcısı 10 
İdarî Personel 25 
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