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İ Ç İ N D E K İ L E R 

I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
II.-GELEN KÂĞITLAR 
III.-YOKLAMALAR 
IV.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 

1.- Antalya Milletvekili Cengiz Aydoğan'ın, Antalya'da meydana 
gelen etkili yağış ve sel baskınlarına ilişkin gündemdışı konuşması 

2- Antalya Milletvekili Kemal Çelik'in, Antalya'da meydana gelen sel 
felaketine ilişkin gündemdışı konuşması 

3 . - Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak'ın, Aydın'da mevsim normalleri 
üzerinde seyreden yağışlar ve meydana gelen sel baskınlarına ilişkin gün
demdışı konuşması 

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

1.- Rize Milletvekili Mehmet Bekâroğlu ve 24 arkadaşının, Rize İlin
de yaşanan sel felaketinin yol açtığı zararların araştırılarak, alınması 
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Savfa 

gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/231) 500:502 

2.- İzmir Milletvekili Rahmi Sezgin ve 32 arkadaşının, ülkemizin 
çeşitli bölgelerinde yaşanan sel felaketlerinin yol açtığı zararların araş
tırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/232) 502:503 

3 . - İzmir Milletvekili Işılay Saygın ve 21 arkadaşının İzmir İlinde 
yaşanan sel felaketinin sebeplerinin ve yol açtığı zararların araştırılarak, 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/233) 504:505 

V.- GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTUR
MASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 506 

A) GÖRÜŞMELER 506:546 
1.- Yumurta Üreticilerinin Sorunlarının Araştırılarak Alınması Gereken 

Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin 
Önergesi ve Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (10/8) (S.Sayısı: 596) 506:546 

VI.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLAR
DAN GELEN DİĞER İŞLER 547 

1.- İzmir Milletvekili Rıfat Serdaroğlu'nun; İstanbul Milletvekili 
Bülent Akarcalı'nın; Amasya Milletvekili Ahmet İyimaya'nm; Ankara Mil
letvekili Yıldırım Akbulut'un; Şırnak Milletvekili Mehmet Salih Yıl-
dırım'ın; Gaziantep Milletvekili Ali Ilıksoy, Konya Milletvekili Ömer İzgi 
ve Ankara Milletvekili Nejat Arseven'in; İstanbul Milletvekili Ziya Aktaş 
ve 42 Arkadaşının; Zonguldak Milletvekili Hasan Gemici'nin ve İzmir Mil
letvekili Işılay Saygın'ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde 
Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifleri ve Anayasa Komisyonu 
Raporu (2/94, 2/232, 2/286, 2/307, 2/310, 2/311, 2/325, 2/442, 2/449) 
(S.Sayısı: 527) 547 

2- Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile 
Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/898, 
2/174) (S. Sayısı: 747) 547:549 

3 - Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilâtı Hakkında 189 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/53) 
(S. Sayısı: 433) 549 

4 - Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilâtının Kurulması ile Bazı Kanun 
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 618 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname; Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilâtının 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı; Kayseri Milletvekili Hasan 
Basri Üstünbaş ve Üç Arkadaşının Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilâtının 
Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve 
Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/755, 1/689,2/699) (S. Sayısı: 666) 549:550 
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Sayfa 

5-Türkiye İş Kurumunun Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hük
münde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 617 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname; Türkiye İş Kurumu Kanunu Tasarısı ve Sağlık, 
Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları 
(1/754, 1/692) (S. Sayısı: 675) 550 

6.- Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigor
talar Kurumu Kanunu, Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sos
yal Sigortalar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnameler
de Değişiklik Yapılması Hakkında 619 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile Aynı Mahiyetteki Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İş
ler ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/756,1/691) (S. Sayısı: 676) 550 

7.- Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığının Kurulması ve Bazı Kanun 
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 616 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu 
Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komis
yonları Raporları (1/753,1/690) (S. Sayısı: 685) 550 

8 - Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdür
lüğünün Yeniden Yapılandırılması ile Tütün ve Tütün Mamullerinin 
Üretimine, İç ve Dış Alım ve Satımına, 4046 Sayılı Kanunda ve 233 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 20.6.2001 
Tarihli ve 4685 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/888) (S. Sayısı: 777) 551:580 

VII.- SORULAR VE CEVAPLAR 581 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 581:641 
1.- Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, KİT'lerdeki başmüşavir ve 

müşavirlere ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Recep Önal'ın 
cevabı(7/5144) 581:628 

2 - Kayseri Milletvekili Sadık Yakut'un, Özelleştirme İdaresi personeline 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Yılmaz Karakoyunlu'nun cevabı (7/5149) 629 

3 . - Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz'ın, Danıştay 
kararıyla iptal edilen güç bedeli kesintisinin geri ödenmesine ilişkin sorusu 
ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Zeki Çakan'ın cevabı (7/5208) 630:632 

4. - Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz'ın, Şanlıurfa İli 
yatırım programının ödeneklerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanı Zeki Çakan'ın cevabı (7/5212) 632:634 

5.- Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, kurul ve üst kurullara 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Recep Önal'ın cevabı (7/5244) 634:637 

6.- Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, TSK ile ilgili yolsuzluk id
dialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî Savunma Bakanı Sabahattin 
Çakmakoğlu'nun cevabı (7/5263) 638:641 

© 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak üç oturum yaptı. 
Oturum Başkanı ve TBMM Başkanvekili Yüksel Yalova, Türkiye Cumhuriyetinin İkinci Cum

hurbaşkanı İsmet İnönü'nün 28 inci ölüm yıldönümü münasebetiyle, değerli hizmetlerinin ve say
gın kişiliğinin her zaman şükranla anılacağına, 

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtarılış yıldönümünü Yüce Meclis adına kutladığına, 
İlişkin bir konuşma yaptı. 
İzmir Milletvekilleri: 
Işılay Saygın'm, 
Güler Arslan'ın, 
İzmir İlinde meydana gelen sel felaketine ilişkin gündemdışı konuşmalarına, Bayındırlık ve İs

kân Bakanı Abdülkadir Akçan cevap verdi; 
Konya Milletvekili Hasan Kaya, 21 Aralık Kooperatifçilik Günü nedeniyle, ülkemizdeki 

kooperatifçilik hareketinin gelişimine ve kooperatiflerin önemine ilişkin gündemdışı konuşma yaptı. 
Devlet Bakanı Abdulhalûk Mehmet Çay'ın, Başbakanın önerisi üzerine, Bakanlık görevinden 

alınmasının Anayasanın 109 uncu maddesi gereğince uygun görülmüş olduğuna ilişkin Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

A400M Uçağının Geliştirilmesi - Üretimi ve Başlangıç Desteğine İlişkin Tek Aşamalı Bir 
Program Kapsamında İşbirliği Konusunda Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısının, 

Manisa Milletvekili Bülent Arınç hakkında tanzim edilen soruşturma dosyasının, 
Geri gönderilmesine ilişkin Başbakanlık tezkereleri okundu; Dışişleri Komisyonunda bulunan 

tasarı ile Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu karma komisyonda bulunan soruştur
ma dosyasının hükümete geri verildiği bildirildi. 

Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 23 arkadaşının, yurtdışına sermaye göçünün neden
lerinin (10/228), 

Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz ve 20 arkadaşının: 
Köylü ve çiftçilerimizin sorunlarının (10/229), 
Esnaf ve sanayicilerimizin sorunlarının (10/230), 
Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla birer Meclis araştırması açıl

masına ilişkin önergeleri okundu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacakları ve öngörüşmelerinin, 
sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı. 

İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız'ın, Dilekçe Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin 
önergesi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 307 nci 
sırasında yer alan 788 sıra sayılı Kanun Tasarısının bu kısmın 9 uncu sırasına, 299 uncu sırasında 
yer alan 780 sıra sayılı Kanun Tasarısının 10 uncu sırasına alınmasına; Genel Kurulun 25 Aralık 
2001 Salı günü 15.00-19.00, 20.00-22.00, 26 Aralık 2001 Çarşamba ve 27 Aralık 2001 Perşembe 
günleri 14.00-19.00, 20.00-22.00 saatleri arasında çalışmasına; 25 Aralık 2001 Sah günü sözlü 
sorular ile diğer denetim konularının görüşülmeyerek kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesine; 
26 Aralık 2001 Çarşamba günü de sözlü soruların görüşülmemesine; 25 Aralık 2001 Salı, 26 Aralık 
2001 Çarşamba ve 27 Aralık 2001 Perşembe günleri seçimlerin yapılmamasına; 27 Aralık 2001 
Perşembe günü saat 22.00'ye kadar gündemin 11 inci sırasına kadar olan kanun tasarı ve teklif
lerinin görüşmelerinin tamamlanamaması halinde Genel Kurulun 28 Aralık 2001 Cuma günü de 
14.00-19.00, 20.00-22.00 saatleri arasında çalışmasına ve bu günde de kanun tasarı ve tekliflerinin 
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görüşülmesine; gündemin 11 inci sırasına kadar olan kanun tasarı ve tekliflerinin görüşmelerinin 
saat 22.00'ye kadar tamamlanamaması halinde bu işlerin tamamlanmasına kadar çalışma süresinin 
uzatılmasına ilişkin DSP, MHP ve ANAP Gruplarının müşterek önerisi, 

Kuzeyden Keşif Harekâtının görev süresinin 31.12.2001 tarihinden itibaren altı ay süreyle 
uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi, 

Yapılan görüşmelerden sonra, kabul edildi. 
Yumurta üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi 

amacıyla kurulan (10/8) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu raporunun (S. Sayısı: 596) 
görüşmeleri, hükümet temsilcisi Genel Kurulda hazır bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak 
üzere ertelendi. 

Gündemin "Kanun Tasan ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmında bulunan: 
TBMM İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifleri ve Anayasa Komisyonu 

raporunun (2/94, 2/232, 2/286, 2/307, 2/310, 2/311, 2/325, 2/442, 2/449) (S. Sayısı: 527) görüş
meleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin Komisyon raporu henüz hazırlanmadığından, 

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

Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilâtının Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Karar
namelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 618 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname; Sosyal Güven
lik Kurumu Teşkilâtının Kuruluş ve Görevleri Hakkında (1/755, 1/689, 2/699) (S. Sayısı: 666), 

Türkiye İş Kurumunun Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılması Hakkında 617 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname; Türkiye İş Kurumu 
(1/754, 1/692) (S. Sayısı: 675), 

Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, Tarım
da Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hük
münde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 619 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 
İlişkin (1/756, 1/691) (S. Sayısı: 676), 

Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığının Kurulması ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 616 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sos
yal Sigortalar Kurumu (1/753, 1/690) (S. Sayısı: 685), 

Kanun Tasarılarının görüşmeleri, ilgili komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadık
larından, 

Ertelendi; 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının (1/898, 2/174) (S. Sayısı : 

747) tümü ve 1 inci maddesi üzerindeki görüşmeler tamamlandı, 1 inci maddesinin oylanması 
sırasında istem üzerine elektronik cihazla yapılan yoklamalar sonucunda Genel Kurulda toplantı 
yetersayısı bulunmadığı anlaşıldığından; 

26 Aralık 2001 Çarşamba günü, alman karar gereğince saat 14.00'te toplanmak üzere, bir
leşime 21.ll'de son verildi. 

Yüksel Yalova 
Başkanvekili 

Kemal Albayrak Şadan Şimşek 
Kırıkkale Edirne 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

O 
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No.:56 

II. - GELEN KÂĞITLAR 

26.12.2001 ÇARŞAMBA 

Teklifler 
1.- İzmir Milletvekili Işılay Saygın ve 3 Arkadaşının; 3.12.2001 tarih ve 4722 sayılı Türk 

Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 10 uncu Maddesinin 3 ün
cü Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılması ve 1 inci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
(2/855) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2001) 

2.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın; Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/856) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 12.12.2001) 

Tezkereler 

1.- Manisa Milletvekili Hüseyin Akgül ile Aydın Milletvekili Sema Tutar Pişkinsüt'ün Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/945) (Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2001) 

2- İstanbul Milletvekili Sadettin Tantan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkın
da Başbakanlık Tezkeresi (3/946) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2001) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1 - İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğullan'nm, kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde 

kurulan vakıflara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1661) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2001) 

2.- İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğullan'nm, Millî Eğitim Vakfı tarafından toplanan 
paralara ve yapılan harcamalara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1662) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 25.12.2001) 

3 . - İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğullan'nm, doğalgaz alımı ve tüketimindeki miktar ve 
fiyatlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1663) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 25.12.2001) 

Yazılı Soru Önergeleri 

1.- Sakarya Milletvekili Osman Fevzi Zihnioğlu'nun, tasfiye edilen fonlara ilişkin Başbakan
dan yazılı soru önergesi (7/5429) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2001) 

2.- Bursa Milletvekili Orhan Şen'in, Batı Trakyalı soydaşlarımızın eğitim sorunlarına ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5430) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2001) 

3 . - Ankara Milletvekili M.Zeki Çelik'in, TEDAŞ'ın kaçak elektrik kullanımını önlemek için 
yerel gazetelere verdiği bir ilana ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5431) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 25.12.2001) 

4.- Ankara Milletvekili M.Zeki Çelik'in, yapı deneticisi belgesi alacakların kılık-kıyafet 
sorununa ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/5432) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 25.12.2001) 

5.- Ankara Milletvekili M.Zeki Çelik'in, Bolu Tüneli Projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/5433) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2001) 
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6.- Tekirdağ Milletvekili Nihan İlgün'ün, Trakya'daki sel felaketine ve yapılacak yardımlara 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5434) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2001) 

7 - İstanbul Milletvekili Zafer Güler'uı, İstanbul-Alibeyköy'deki Vakıflar Genel Müdürlüğüne 
ait araziler üzerindeki tapu ve imar sorununa ilişkin Devlet Bakanından (Nejat Arseven) yazılı soru 
önergesi (7/5435) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2001) 

Meclis Araştırması Önergeleri 
1.- Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu ve 24 arkadaşının, Rize İlinde yaşanan sel felaketinin 

yol açtığı zararların araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/231) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2001) 

2 . - İzmir Milletvekili Rahmi Sezgin ve 32 arkadaşının, ülkemizin çeşitli bölgelerinde yaşanan 
sel felaketlerinin yol açtığı zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/232) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2001) 

3 . - İzmir Milletvekili Işılay Saygın ve 21 arkadaşının, İzmir İlinde yaşanan sel felaketinin 
sebeplerinin ve yol açtığı zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıy
la Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/233) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2001) 

© 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 14.00 

26 Aralık 2001 Çarşamba 
BAŞKAN : Başkanvekili Yüksel YALOVA 

KÂTİP ÜYELER : Şadan ŞİMŞEK (Edirne), Kemal ALBAYRAK (Kırıkkale) 

© 
BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 42 nci Birleşimini açıyorum. 

III . -YOKLAMA 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, elektronik cihazla yoklama yapacağız. 
Yoklama için 5 dakika süre vereceğim. Sayın milletvekillerinin, oy düğmelerine basarak salon

da bulunduklarını bildirmelerini; bu süre içerisinde elektronik sisteme giremeyen milletvekillerinin, 
salonda hazır bulunan teknik personelden yardım istemelerini; buna rağmen sisteme giremeyen 
üyelerin ise, yoklama pusulalarını, teknik personel aracılığıyla, 5 dakikalık süre içerisinde Başkan
lığa ulaştırmalarını rica ediyorum. 

Yoklama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı bulunamamıştır. 

Grup başkanvekillerimizin müşterek bir önerisi varsa, ona riayet edeceğim... 
İBRAHİM YAŞAR DEDELEK (Eskişehir) - Sayın Başkan, buçukta olabilir mi? 14.30'a 

kadar... 

BAŞKAN - Sayın Hatiboğlu, Sayın Candan, Sayın Çelik, sizlerin önerisi?.. 

VEYSEL CANDAN (Konya) - 14.15 olsun Sayın Başkan. 

HÜSEYİN ÇELİK (Van) - 15.00 olsun Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Sayın Gönül, 14.30 sizce de uygun mudur? 

ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) - Olabilir. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 14.30'da toplanmak üzere, Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 14.09 

_ Q 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 14.30 

BAŞKAN : Başkanvckili Yüksel YALOVA 

KÂTİP ÜYELER : Şadan ŞİMŞEK (Edirne), Kemal ALBAYRAK (Kırıkkale) 

© 
BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 42 nci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum. 

III. - Y O K L A M A 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, elektronik cihazla yoklama yapacağız. 
Yoklama için yine 5 dakika süre vereceğim. Sayın milletvekillerinin oy düğmelerine basarak 

salonda bulunduklarını bildirmelerini; bu süre içerisinde elektronik sisteme giremeyen milletvekil
lerinin, salonda hazır bulunan teknik personelden yardım istemelerini; buna rağmen sisteme 
giremeyen üyelerin ise, yoklama pusulalarını, teknik personel aracılığıyla, 5 dakikalık süre içerisin
de Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum. 

Yoklama işlemini başlatıyorum. 

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı vardır; toplantıya katılan sayın millet-

vekillerimize teşekkür ediyorum. 
Görüşmelere başlıyoruz. 
Gündeme geçmeden önce, üç arkadaşıma gündemdışı söz vereceğim. 
Sayın milletvekilleri, gündemdışı ilk söz, Antalya'da olumsuz kış şartları nedeniyle meydana 

gelen zararlar ve alınması gereken tedbirler konusunda söz isteyen Antalya Milletvekili Cengiz Ay-
doğan'a aittir. 

Eğer hükümet adına yanıt verilecek ise, yine Antalya'yla ilgili bir başka söz talebi var, bir de 
Aydın'daki sel felaketiyle ilgili bir söz talebi var; üçünün bir arada cevaplandırılmasının tercih 
edileceği hususunu da bildirmek isterim. 

Buyurun Sayın Aydoğan. 
IV.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 
I.-Antalya Milletvekili Cengiz Aydoğan'ın, Antalya'da meydana gelen etkili yağış ve sel bas

kınlarına ilişkin gündemdışı konuşması 
CENGİZ AYDOĞAN (Antalya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, değerli dinleyenler; 

yurdumuzdaki olumsuz kış şartlarından Antalya da olumsuz etkilendi, can ve mal kayıpları mey
dana geldi. Acılarımızı sizlerle paylaşmak ve beklentilerimizi ilgililere huzurlarınızda iletmek mak
sadıyla söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, sizleri saygıyla selamlıyorum. 

Antalya'da, yıllık ortalamanın yaklaşık 2 katına ulaşan yağış, etkili yağış, yer yer sele dönüştü. 
Gazipaşa dereleri, Demirtaş, Dim, Oba, Kargı, Alara, Karpuz, Manavgat Çayları, Köprüçay, Kemer 
Ağva Çayı, Kumluca dereleri, Demre Çayı, Eşen Çayı ve Karaçay taştı. Seralar, muz ve narenciye 
bahçeleri, ekili ve dikili alanlar, altyapı tesisleri, meskenler ve işyerleri, büyük boyutlu hasara uğ
radı. Alanya'da ve Gazipaşa'da, 30'a yakın tekne, parçalanarak battı. Alanya mendireği -ki, yeni 
yapılıyordu- tahrip oldu. Kumluca'da 1, Manavgat-Kırkkavak'ta 5 vatandaşımızı kaybettik. Onlara, 
Cenabı Hak'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. 
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Yağışlar ve fırtına, Kumluca'da 42,8, Kaş'ta 3,4, Manavgat'ta 6, Antalya-Merkez'de 2,2V 

Finike'de 2,4, Alanya'da 5,6, Serik'te 1,6, Demre'de 1,8, Gazipaşa'da 1 trilyon liralık; Gündoğmuş'ta 
650, Akseki'de 600, İbradı'da 400, Oymapınar'da 250 milyar liralık hasara sebep oldu. Altyapıda 11 
trilyon 830 milyar, tarımsal alanlarda ise 65 trilyon 354 milyar Türk Lirası zarar ortaya çıktı; ki, 
bunlar, hükümete iletilen resmî rakamlardır. Bir mühendis olarak ben de inanıyorum ki, zarar 100 
trilyon liranın üzerindedir. 

Görüldüğü gibi, zararın büyük kısmı da tarımsal alanlardadır. Antalya çiftçisi büyük zarardadır. 
Ne yapıp edilip, yaraları sarılmalı, zararları azaltılmalıdır. Ziraat ve Halk Bankaları, kooperatifler, 
Maliye, Bağ-Kur ve sigorta, vergi, prim ve borç ödemelerinde, çiftçiye ve esnafa yardımcı olun
malıdır. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının, tarımsal sulama birliklerine getirdiği enerji bedeli tah
silatındaki imkânlar için, onlara teşekkür ediyoruz. Benzeri imkânları, Kepez'le ilişkisi olan çiftçiler 
ve sulama birlikleri de beklemektedir; bunu da, buradan hatırlatıyoruz. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının, turizm sezonu başlamadan evvel yaptığı 18 trilyon 
liralık enerji ihalesi de bizi sezona hazırlayacaktır; onlara da ayrıca teşekkür ediyoruz. 

Narenciyede teşvik uygulaması yaygınlaştırılarak sürdürülmeli, tohumda, ilaçta, gübrede, doğ
rudan gelir desteğinde çiftçi menfaatları korunmalı, onlara, bu felaketi ve esasen yaşamakta ol
duğumuz ekonomik krizi atlatmak yönünde imkânlar getirilmelidir. 

Bölgede, göz açıp kapayıncaya kadar turistik sezon başlayacaktır. Hasarlar çok süratli gideril
meli, sezona iyi hazırlanılmalıdır. Turizm Bakanımız, hükümet nezdinde, bütün bu bölgedeki çalış
maları bizzat koordine etmelidir. Bayındırlık ve İskân Bakanımızın, anında, bölgede incelemelerde 
bulunduğunu gördük, onlara da teşekkür ediyoruz. Ayrıca, beklentilerimizin gerçekleşmesinde, 
kendilerinden yardımlarını esirgememesini bekliyoruz. 

Turizm Bakanımız, geçtiğimiz günlerde, belediyelerimize, proje karşılığı yaklaşık 1 trilyon 
liralık katkıda bulunmuştur. Maliye Bakanlığından ve İçişleri Bakanlığı Mahallî İdareler Genel 
Müdürlüğünden de yardımlar yapılacağını büyük bir memnuniyetle öğrendik. Bütün bunlar için 
teşekkür ediyoruz. 

Hükümetin, tüm yardım imkânlarını bu felaket ortamında seferber etmesini bekliyoruz. Sayın 
Başbakanımızdan, bu yöndeki çalışmaları yönlendirmesini diliyoruz. 

Başta Kumluca, Mahmutlar, Oba, Konaklı, Oymapmar, Cevizli belediyeleri olmak üzere, alt
yapısında hasar olan tüm belediyelerimize proje karşılığı yardım yapılmalıdır. Bu yönde, Alanya 
merkezi çok iyi bir örnektir. 1997 yılında yapılan afet yardımlarıyla, dev kanallar açılmış ve bugün
kü rekor sayılabilecek yağışlardan Alanya merkezi hiç etkilenmemiştir. Bu yönde Dim barajının 
temelini atarak, Sakırmağı, Gümüşdere ve Oba çaylarının ıslahına talimat buyuran 55 inci 
Hükümetin Başbakanı Sayın Mesut Yılmaz'a teşekkürlerimi huzurlarınızda iletiyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
CENGİZ AYDOGAN (Devamla) - Sayın Başkanım, 2 dakikada tamamlayacağım. 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 
CENGİZ AYDOĞAN (Devamla) - DSİ yetkililerine de, ayrıca bölge halkı adına teşekkür

lerimi iletiyorum. 
Bu çerçevede, halen tehlike arz etmekte olan ve ıslahı proje gündemin alınan, programa alman 

ve ödenek ayrılan Oba Çayında da çalışmaların bir an önce başlatılmasını bekliyoruz. 
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Antalya'da can kayıplarının ve zararın daha da büyümesini Antalya Valiliği, kaymakamlıklar, 
belediyeler, il genel meclisi üyeleri, DSİ teşkilatı, köy hizmetleri, karayolları, orman teşkilatı, 
TEDAŞ, emniyet ve jandarma güvenlik görevlileri canla başla çalışarak önlemişlerdir; onlara da 
Sayın Valinin şahsında teşekkür ediyorum. 

Antalyalılara, bu arada benzeri felaketleri Hatay, İçel, İzmir, Rize, İstanbul gibi yörelerde 
yaşayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; bana konuşma imkânı veren Sayın 
Başkana teşekkürlerimi, sizlere saygılarımı sunuyorum. 

Sağ olun. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Aydoğan. 

Hükümet adına yanıt verecek sayın bakan?.. Yok herhalde. 

Değerli arkadaşlarım, ikinci sırada Aydın Milletvekili Sayın Ali Uzunırmak vardı; izninizle, 
yine Antalya olduğu için Sayın Kemal Çelik'e söz vereceğim; Antalya'da meydana gelen sel felaketi 
hakkında söz istemişti. 

Buyurun Sayın Çelik. (DYP sıralarından alkışlar) 

2. - Antalya Milletvekili Kemal Çelik 'in, Antalya 'da meydana gelen sel felaketine ilişkin gün-
demdışı konuşması 

KEMAL ÇELİK (Antalya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; özellikle kasım ve aralık ay
larında Antalya'da meydana gelen yağışlar neticesinde doğal afetlere maruz kaldık, bu konuda söz 
almış bulunuyorum; bu vesileyle Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, biliyorsunuz, Antalya bir turizm kenti, Türkiye'nin özellikle döviz 
gelirlerinde önemli yeri olan bir ili; ama, bu yıl, özellikle kasım ve aralık aylarında, Antalya, çok 
yoğun yağışlara maruz kalmış, sel baskınlarıyla karşılaşmış, başta seralar olmak üzere bütün ekili 
ve dikili alanlar, yol, su, elektrik gibi altyapı hizmetlerimiz tamamen tahrip olmuştur. Antalya, olayı 
fazla büyütmemiş olmakla beraber, gerçekten, çok büyük hasar görmüş; hatta, Antalya'da yağışlar 
dün de sürmekteydi. Vatandaşlarımızın ekonomik krizle kıvranmakta olduğu şu günlerde bir de 
böyle bir felaketin yaşanması gerçekten son derece üzücüdür. 

Değerli milletvekilleri, 20-24 Kasım ile 29 Kasım günlerindeki ilk yağışlarda özellikle Finike 
İlçemizde bazı ev ve işyerleri tahrip olmuş, Finike'nin Merkez ve Yeşilyurt Beldelerindeki derelerin 
taşması nedeniyle 1,5 trilyon lira civarında maddî hasar; 8-9 Aralık günlerinde ise, Alanya ve 
Gazipaşa İlçeleri ile Manavgat'ta büyük hasarlar meydana gelmiş -Sayın Cengiz Aydoğan'ın da 
belirttikleri üzere- Alanya'daki Dim Çayı, Gazipaşa'daki dereler, Oba Çayı taşmış, Alanya ve 
Gazipaşa büyük zararlara uğramıştır. Aynı şekilde, Manavgat da o tarihlerde büyük zarar görmüştür. 

Değerli milletvekilleri, ramazan ayı içerisinde, yani, 17,18,19 Aralık günlerinde ise çok büyük 
bir afet meydana gelmiş, özellikle Manavgat ve Kumluca İlçelerimiz bu afetlerde çok büyük zarar 
görmüştür. Özellikle Antalya Valisine ve onun kadrosuna teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. 
Sayın Valimiz, âdeta, bayramı yaşayamamış; sel bölgesine, afet bölgesine, ekibiyle beraber en kısa 
zamanda intikal etmiş ve elinden geldiği kadar, konuyu üst makamlara iletmiştir; kendisine, tekrar 
şükranlarımı arz ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, özellikle Kumluca İlçemizde bu yağışlar sonucu çok büyük zararlar 
meydana gelmiştir. Biliyorsunuz, Türkiye'nin sera bölgesi Kumluca ve Demre'dir. Kumluca İlçesin
deki seralar bu yağışlardan zarar görmüş; ama, şöyle bir yanlışlık yapılmıştır: Özellikle Kumluca 
merkezi, yani Kumluca Belediyesi esas alınarak bir afet raporu düzenlenmiş; ama, Kumluca, sadece 

- 4 9 3 -



T.B.M.M. B:42 26.12.2001 0 : 2 

Kumluca merkez demek değildir, bunu, Sayın Bayındırlık Bakanına özellikle arz etmek istiyorum. 
Bu afet kapsamında, Bakanlar Kuruluna, Beykonak, Mavikent, Adrasan Beldelerimizle ilgili bir 
rapor sunulmam ıştır, bunun özellikle dikkate alınmasını rica ediyorum; çünkü, bu belediyeler fark
lı partilerden diye bir ayırım yapılıyor görüşü, o ilçede hâkimdir. Bu görüşün, vatandaşlarımız 
tarafından değerlendirildiğini takdirlerinize sunuyorum. 

Yine, en büyük zarar Manavgat İlçemizde olmuştur. Manavgat İlçemizde 5 vatandaşımız, 
maalesef, hayatını kaybetmiştir; kendilerine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. 
Manavgat'ta 10 trilyonun üzerinde zarar vardır ve Oymapınar Barajının yeterli ıslahı sağ
lanamaması nedeniyle böyle bir tehlikeye maruz kalınmıştır. 

Değerli milletvekilleri, bu üç ayrı sel felaketi sonucunda Antalya'da 100 trilyon civarında bir 
zarar meydana gelmiştir; ama, bu zarar, şu ana kadar karşılanmamıştır. Zararın karşılanacağı, gerek
li yardımın yapılacağı söylenmiştir; ama, bu yardımlar şu ana kadar yapılmamıştır. 

Başta da söyledim, Antalya bir turizm kentidir. Bu bakımdan, olayı, Bayındırlık ve İskân 
Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı kapsamından çıkarıp, özellikle Turizm Bakanımızın da konuya el at
masını rica ediyorum; çünkü, Antalya, Türkiye'nin gururu; Antalya, Türkiye'nin yüzakıdır; ül
kemizin gururu ve yüzakı olan bir ilimiz, böyle mağdur bırakılmamalıdır, 100 trilyon civarındaki 
zararı tazmin edilmelidir. 

Ayrıca, ayırım gözetilmeksizin tüm beldelerimizin ve ilçelerimizin afet kapsamına alınması 
sağlanmalıdır. Bu ayırım olayı hiçte şık değildir, özellikle Bayındırlık ve İskân Bakanına hatırlat
mak istiyorum. 

Yine, sel felaketinden zarar gören çiftçilerin ve esnafın kredi borçlarının faizsiz olarak ertelen
mesini rica ediyoruz. 

Ayrıca, bölgenin kredi imkânlarıyla desteklenmesi gerekmektedir. Zarar gören çiftçilerin mağ
duriyetlerinin giderilebilmesi için tohum ve gübre yardımının yapılması gerekmektedir. 

Değerli milletvekilleri, Manavgat Çayının ıslahı son derece önemlidir. Ayrıca, Kumluca-Baysı 
Çayının Alakır Çayına bağlanması son derece önemlidir.Kaş-Kınık-Eşen Çayının ıslah edilmesi son 
derece önemlidir. Demre Köşkerler Mahallesinde dağdan gelen suların Demre Çayına bağlanması 
son derece önemlidir. Aksi takdirde -Allah göstermesin diyoruz- yeni felaketleri bekleyelim ve An
talya'da yeni can kayıpları maalesef gündeme gelebilecektir; bu nedenle, gerekli tedbirler alın
malıdır. 

Yine, özellikle hep sahillerden bahsettik; ama, Antalya'nın Akseki ve İbradı İlçeleri de büyük 
zarar görmüştür. Sayın bakanlarımıza bu konuyu da hatırlatmak isterim; yani, olayı, sadece sahil 
kapsamında değerlendirmeksi-zin, Antalya'nın afetten zarar gören tüm bölgelerinin afet kapsamına 
alınma-sı; ama, tekrar ediyorum, ayırım yapılmaksızın, belediye ve parti farklılığı gözetilmeksizin 
bir tedbir alınması gerektiğini ifade ediyor ve Yüce Heyeti-nizi saygıyla selamlıyorum. (DYP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Çelik. 

Değerli milletvekilleri, Antalya'nın sorunlarını Yüce Meclisin kürsüsünde dile getiren iki ar
kadaşıma da teşekkür ediyorum. ı 

Bu konuda Sayın Nesrin Ünal da, yerinden kısa bir açıklama yapma arzusunda. 

Buyurunuz Sayın Ünal. 
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NESRİN ÜNAL (Antalya) - Sayın Başkan, söz verdiğiniz için teşekkür eder, Yüce Heyetinizi 
saygıyla selamlarım. 

Antalya'da bayramda özellikle Kumluca, Manavgat, İbradı, Akseki, Cevizli, Gündoğmuş ve 
Mahmutlar'da ciddî hasarlı, can kayıplı sel felaketi yaşanmıştır. Ölen insanlarımıza Cenabı Al
lah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. 

Olay yerine anında gelip, acil önlemler alan Bayındırlık Bakanımız Sayın Abdülkadir Akcan'a 
teşekkür ediyorum. 

Kumluca'nın dereağzı ıslahı için çalışmalar resmî olarak başlamıştır. Manavgat'ta, Belediye 
Başkanımızın, Bayındırlık eski Bakanı Sayın Koray Aydın'ın katkılarıyla yaptırdığı altyapı çalış
maları tamamlandığı için, son 30 yılın en yoğun yağışını almasına rağmen Manavgat, eskiye göre, 
daha az hasarla bu felaketi atlatmıştır; ancak, Manavgat'ı olası tehlikeden koruyacak Naras 
Deresinin üzerinde yapılacak baraj projesinin Devlet Planlama Teşkilatında öncelikle ele alınması 
ve yapımı konusu Başbakan Yardımcımız Dr. Devlet Bahçeli'yle görüşülmüş ve barajın yapılması 
öncelikle ele alınacaktır. 

Sayın Başkanım, Meclisin geçen haftaki toplantısında, milletvekillerimizin, tatili uzattığı söy
lendi. Halbuki, Antalya'nın 12 milletvekili de bayram ve bayram sonrası Antalya'da yörelerinde 
çalışma halindeydiler. Bunu, Yüce Heyetinize ve kamuoyunun bilgilerine sunuyor, söz verdiğiniz 
için teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Ben de size teşekkür ediyorum, Antalya milletvekillerimize de teşekkür ediyorum. 

Yine, bu konuda son olarak yerinden kısa bir açıklama yapma talebi Antalya Milletvekilimiz 
Sayın Mehmet Baysarı'dan geldi. 

Buyurun Sayın Baysan. 

MEHMET BAYSARI (Antalya) - Sayın Başkanım, söz verdiğiniz için ben de teşekkür 
ediyorum. 

Öncelikle, Antalya'da zarar gören tüm hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, 
konuşan arkadaşlarımıza, sorunlarını dile getiren arkadaşlarımıza da özellikle teşekkür ediyorum. 

Antalya, gerçekten bu sellerde çok büyük zarar görmüştür; ancak, biraz önce Kemal Beyin de 
bahsettiği tedbirler alınmadığı takdirde -kışın başlangıcındayız, kışın başlangıcında bu yağmurların 
devamı söz konusudur- bundan sonra vatandaşlarımızın aynı tehlikelere maruz kalması kaçınılmaz
dır. Bir an önce, en kısa süre içinde, özellikle Antalya Valiliği emrine bu derelerin ıslahı için bir 
ödenek ayrılmadığı takdirde bu sıkıntıları yaşayacaktır diye düşünüyorum. Bu tedbirlerin de bir an 
önce alınacağına inanıyor, söz verdiğiniz için tekrar teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Ben de size teşekkür ediyorum Sayın Baysan. 

YASİN HATİBOĞLU (Çorum) - Sayın Başkanım... 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Hatiboğlu. 
YASİN HATİBOĞLU (Çorum) - Ben, izninizle, bir hususu arz etmek istiyorum. Antalya Mil

letvekilimiz Zeki Okudan Bey şimdi İbni Sina Hastanesinde; kendisi zannediyorum izlemiş olacak, 
kendisi de geçmiş olsun dileklerini iletmemi ifade etti; hem Grup olarak geçmiş olsun diyoruz hem 
de Zeki Okudan adına Antalyalılara geçmiş olsun diyorum efendim. 

BAŞKAN - Sayın Başkan, size ben teşekkür ediyorum; çünkü, bana vesile oldu, biraz önce, 
ben, burada arkadaşımı görmüştüm; ama, şimdi dışandalar. 
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Sayın milletvekilleri, birkaç gün önce, iki değerli arkadaşımız, Bursa Milletvekilimiz Sayın Al-
tan Karapaşaoğlu ile Erzincan Milletvekilimiz Sayın Tevhit Karakaya bir trafik kazası geçirmişler
di; şükürler olsun arkadaşlarımız ucuz atlattılar. Her iki arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimi sun
mak istiyordum. Bu arada sizden öğrenmiş olduk, Sayın Zeki Okudan'a da yine geçmiş olsun 
diyoruz. 

Gündemdışı üçüncü söz, Aydın Milletvekili Sayın Ali Uzunırmak'ın. 
Buyurun Sayın Ali Uzunırmak. (MHP sıralarından alkışlar) 
3. -Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak 'in, Aydın 'da mevsim normalleri üzerinde seyreden yağış

lar ve meydana gelen sel baskınlarına ilişkin gündemdışı konuşması 
ALİ UZUNIRMAK (Aydın) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; 2001 yılı kasım ve 

aralık ayları periyodunda, Aydınımızda da, beklediğimiz yağışların mevsim normallerinin üzerinde 
olması dolayısıyla, bütün Türkiyemizde bu mevsimde meydana gelen sel felaketinden Aydınımız da 
nasibini almış durumda. 

Uzun yıllar tarımsal faaliyetin en yoğun olduğu ilimizde, yağışlar bekleniyordu; fakat, bu 
yağışların mevsim normallerinin üzerinde olması dolayısıyla, bir havza yerleşimi konumunda olan 
Aydınımızda, Büyük Menderes Nehrini besleyen derelerimizin ve çaylarımızın, gelişlerinde çok 
yoğun bir akış olması neticesinde, köylerimizde, sanat yapılarımızda, hanelerde ve aynı zamanda 
tarımsal alanlarımızda, köy yollarımızda, TEDAŞ'ın elektrik hatlarında, telefon hatlarımızda çeşit
li hasarların meydana gelmesine sebep olmuştur. Menderes Havzasını besleyen çeşitli çaylar olması 
dolayısıyla, geniş bir coğrafyada meydana gelmiştir. Söke-Bağarası'ndan başlayan, Koçarlı ve bel
delerinde, ta Bozdoğan'a kadar varan, çeşitli çaylarımızın taşması neticesinde meydana gelmiştir. 

Saygıdeğer milletvekilleri, Söke-Bağarası Beldemizde, tespitlere göre, 160'ın üzerinde evimiz 
bayağı hasar görmüştür ve tarımsal alanlarımız hasar görmüştür. Bağarası Beldemizin Çalışlar 
Köyünde de, aynı şekilde hasarlar meydana gelmiştir. Burada, Sarıçay Deremiz vardır; Söke Ovası, 
hemen hemen her sene, Sarıçay Deremizin taşkınıyla karşılaşmaktadır ve dolayısıyla benim önerim 
şudur: Tabiî ki, gelişmiş ülkelerde de bu tip hasarlarla karşılaşmaktayız; ama, bunu önleyici bir
takım tedbirler pahalı ve altyapıya dayalı faaliyetlerdir. 

Bunu iki alanda mütalaa etmek gerekir: Altyapı ve önleyici tedbirler olarak alabileceğimiz; Ay
dınımızda, çeşitli derelerimizin üzerinde hem taşkın önleyici hem sulamaya yönelik hem de iç-
mesuyuna yönelik çeşitli barajlarımız vardır. İşte, hasarımızın meydana geldiği Sarıçay üzerinde bir 
baraj planlanmaktadır. 

Bunun yanında, Koçarlı Ovamızı yine taşkına veren ve bizim Çakırbeyli dediğimiz, tarih 
açısından da benim çok önemli gördüğüm ve siz değerli milletvekillerinin de çok önemli göreceği, 
hem millî mücadelemizde, rahmetli Başbakan Adnan Menderes'in memleketi olarak da, millî 
mücadeleye, Ayyıldız Çetesine, rahmetli Menderes'in kurduğu direniş hareketine karargâhlık yap
mış olan Çakırbeyli de bu hasarda çok büyük pay almış ve 70 yaşında bir dedemiz de rahmete 
kavuşmuştur. Hem rahmetli Başbakanın memleketi olması açısından da buraya ayrıca önem veril
mesi gerektiğini, devletimizin kurumlarından bilhassa istirham ediyorum. 

Bozdağı'nda, Kazandere ve Yaka Köylerinde, Akçay Çayının, Deliçay'ın taşmasının neticesin
de hasarlar meydana gelmiştir. Nazilli İlçemizin Dereköy Çayının taşması neticesinde, yine, Nazil
li Merkez İlçemizde hasarlar meydana gelmiştir. Aydınımızın, yine, İncirliova ve Merkez İlçesinde 
geçtiğimiz aylarda taşkınlar meydana gelmiştir. İncirliovamızda yapılmakta olan İkizdere Barajı da, 
hem taşkınları önlemek açısından hem de aynı zamanda Aydınımızın, İncirliova'nın ve Ortaklar'ın 
içmesuyunu karşılaması açısından önemli bir baraj imizdir. 
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Kıymetli milletvekilleri, bir yatırım yapılırken, eğer çok yönlü faydaları varsa, bu yatırımlara 
öncelik vermek gerekmektedir. İşte, Çine Çayının üzerinde yapılan Çine Barajımız, hem hidroelek
trik santral olarak enerji ihtiyacını karşılamakta hem de Koçarlı, Söke ve Çine ovalarının taşkın
larını önlemekte ve kontrol altına almaktadır. 

Ben, hükümetimizden Aydın için şunları istirham ediyorum: Çine Barajına hem elektrik san
tralı olarak enerji ihtiyacını hem sulama ihtiyacını karşılama hem de taşkınları önleme açısından; 
İkizdere Barajımıza hem tarımsal alanda hem taşkın önleme alanında hem de içmesuyu alanında 
faaliyet göstermesi bakımından; Sarıçay üzerinde kurulacak olan Sarıçay Barajımıza, gene en 
yoğun tarımsal üretimin olduğu Söke Ovamızın taşkınlarını önlemesi açısından öncelik verilmesini 
bilhassa istirham ediyorum. 

Tabiî ki, Tarım Bakanımızın da burada olması dolayısıyla, Aydınımıza tarımsal doğrudan gelir 
desteğine biran önce öncelik tanınmasını önemle istirham ediyorum; çünkü, ovamız çok yoğun 
hasar görmüştür. Tabiî ki, İçişleri Bakanlığı Mahallî İdareler Genel Müdürlüğünden, bunun yanın
da Bayındırlık Bakanlığımızın çeşitli birimlerinden, TEDAŞ'ımızdan, Enerji Bakanlığımızdan 
günübirlik desteklerin de Aydın'a bir an önce verilmesini ve çiftçimizin, esnafımızın, Aydınlıların 
yarasının sarılmasını istirham ediyorum. Özel idare kaynaklarımızın da -köy yolları ve çeşitli alan
larda güçlendirilmesi ve hasarın giderilmesi için- desteklenmesini istirham ediyorum. 

Hepinize saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Uzunırmak. 
Değerli milletvekilleri, bu konuda söz talep eden dört arkadaşım var. Sayın Mükerrem Levent'e 

-bu talepteki değerlendirmesine katılmamakla birlikte- yerinden kısa bir konuşma yapması için 2 
dakika süre vereceğim. Daha sonra Aydın Milletvekilleri Sayın Bekir Ongun'a, Sayın Ali Rıza 
Gönül'e ve Sayın Ertuğrul Kumcuoğlu'na yerinden kısa açıklama yapmaları için söz vereceğim ve 
bu konuyu bu şekilde bitirmiş olacağız. 

Buyurun Sayın Mükerrem Levent. 

MÜKERREM LEVENT (Niğde) - Sayın Başkanım, çok teşekkür ediyorum. 

Dünya bilim adamlarının takip etmiş olduğu dünya iklimlerindeki değişiklik göz önüne alın
mazsa, Türkiye'deki -Mersin'de, Antalya'da, İsparta'da olan afetlere- bütün vilayetler bu doğal afet
lere hazır olmak mecburiyetindedir. Dünyadaki iklim değişikliklerinden Türkiye de nasibini alıyor. 
Gündemin 187 nci sırasındaki araştırma önergemde bu mevcut. Biz, bunun üzerine gitmek is
tiyoruz. Daha önce kurulmuş olan Su Konseyi ile bu araştırma önergemin birleştirilmesini talep 
ediyorum. 

Türkiye'nin bu doğal afetlere bundan sonra daha açık olduğunu söylüyor, bunun için bütün ön
lemlerin şimdiden alınması gerektiğine inanıyor, teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Ben de size teşekkür ediyorum. 

Buyurun Sayın Ongun. 

BEKİR ONGUN (Aydın) - Sayın Başkan, Aydın'da 17.12.2001 gecesi olan afet üzerine söz 
verdiğiniz için şahsınıza teşekkür ederim. 

16, 17, 18 ve 19.12.2001 günleri Aydın İlinde, normalin üzerinde olan yağış üzerine bir afet 
meydana gelmiştir. Şahsınızla ve diğer milletvekili arkadaşlarımızla birlikte dolaştığımız yerlerde 
gördük ki, Aydınlı çok mağdurdur. 
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Geçtiğimiz yaz zaten Aydın bir kuraklık afeti yaşamıştı. Bu sefer, Allah'tan, yeni bir afet gel
di. Aydın'ın, özellikle rahmetli Başbakanımız Aydın Menderes'in köyü olan Çakırbeyli Köyü en 
büyük afeti yaşadı. Söke, Bağarası, Koçarlı, Bozdoğan, Nazilli, Kuşadası daha önce bu afetten 
nasibini aldı. 

Onun için, burada, bu afette büyük çabalar sarf eden Bayındırlık Müdürlüğü elemanlarımıza, 
Tarım Müdürlüğü elemanlarımıza, Devlet Su İşleri elemanlarımıza ve Köy Hizmetleri eleman
larımıza, çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. 

Aydın İlinin de afet kapsamına alınmasını temenni ediyorum. En kısa zamanda da, yine, Sayın 
Ali Uzunırmak'ın söylediği gibi, Çine ve İkizdere Barajlarının erkenden bitirilmesi ve Sarıçay 
üzerine de bir baraj yapılmasını temenni ediyor, saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Çok teşekkür ediyorum Sayın Olgun. 
Sayın Gönül, buyurun. 

ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Muhterem Heyetinizi say
gıyla selamlıyorum. 

Ülkemiz, bir süreden beri etkili yağışların etkisinde bulunmaktadır. Bu yağışlar aşırı olması 
halinde, ülkemizin pek çok yerinde sel felaketlerinin doğmasına neden olmuş, can ve mal kaybıyla 
sonuçlanan bu yağışlar sonucu, vatandaşlarımız da zarar görmüşlerdir. Özellikle, geçmiş aylarda, 
Hatay'da, Mersin'de, Antalya'da, çok yakın zamanda Küçük Çekmece'de ve ilimiz Aydın'da da aşırı 
yağışların etkisiyle meydana gelen seller sonucu bazı vatandaşlarımız da hayatını kaybetmiştir. 
Gerek bu saydığım illerde gerekse bu illerin dışındaki ülkemizin değişik yerlerinde sel nedeniyle, 
afet nedeniyle yakınlarını kaybedenlere, öncelikle, başsağlığı diliyorum. 

Bu arada, en son olarak, Aydınımızda da sel felaketi meydana gelmiş; özellikle, Koçarlı İl
çemizde etkili olmuştur, Çakırbeyli, Hacı Hamzalar, Dereköy, Orhaniye, Boğaziçi, Sarıçay Neh
rinin taşması sonucu da Bağarası'nda etkili olmuş ve maddî hasarla sonuçlanan afetler meydana gel
miştir. Tabiî, bu arada, Bozdoğan isimli ilçemizin de Yaka ve Kazandere Köylerinde de bir zarar 
meydana gelmiştir. 

Değerli milletvekilleri, tabiî ki, bunlar, hepimizin ortak üzüntüsüdür. Hükümetin süratli ve et
kili tedbirler almasını, sel felaketinin önlenmesine yönelik, özellikle, dere ıslahlarına önem veril
mesini ve özellikle Aydın'da inşaatı devam etmekte olan Dandalaz Barajı, Çine Barajı ve İkizdere 
Barajımızla birlikte, etüt ve proje çalışması hâlâ bir türlü bitirilememiş olan; ama, her yıl bu zarar
lara sebebiyet veren, Bağarası Kasabamızın yakınındaki Sarıçay üzerine kurulması düşünülen 
Sarıçay Barajının da en kısa sürede ihalesinin yapılıp, bu felaketin önlenmesi yolunda ciddî adım
ların atılmasını istirham ediyoruz. 

Ben, şahsım adına, Doğru Yol Partisi Meclis Grubu adına ve bu saydığım illerin milletvekilleri 
adına olmak üzere, selden zarar gören vatandaşlarımıza ve hemşehrilerime buradan geçmiş olsun 
dileklerimi sunuyorum. 

Özellikle Söke İlçesi Ziraat Odası, Koçarlı İlçesi Ziraat Odası ve Bozdoğan İlçesi Ziraat Odası 
Başkanlarımıza, zarar tespiti yönündeki fedakârca çalışmalarından, etkili çalışmalarından dolayı da 
teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. 

Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN - Çok teşekkürler Sayın Gönül. 
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Son olarak, Aydın Milletvekili Sayın Ertuğrul Kumcuoğlu, buyurun. 

ERTUĞRUL KUMCUOĞLU (Aydın) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, bugün gündemde Aydın ve Antalya var; çünkü, son günlerde, bu iki ilimizde, 
sel felaketi dediğimiz bir olağanüstü durum yaşıyoruz. Dün Mersin, daha önceki gün Hatay, daha 
önceki gün İstanbul ve sık sık da Karadeniz Bölgesi bu konuda gündeme geliyordu. 

Ben, evvela, diğer arkadaşlarım gibi, bir Aydın milletvekili olarak, özellikle Aydın'daki sel 
felaketine ilişkin değerlendirmelere, temennilere, yakınmalara katılıyorum. 

Yalnız, bu konuda, olaya daha kapsamlı bir perspektiften bakmakta yarar görüyorum. Burada, 
bir kere, bir hususu tespit etmek zorundayız. O da şudur: Su hayattır, su üretimdir, su verimdir, su 
yaşamdır... Dolayısıyla, sudan ve suyun getirdiği bazı yan etkilerden şikâyet ederken kuraklığı göz
den ırak tutmamamız lazım. Türkiye'nin başındaki temel sorun, temel sıkıntı aslında kuraklıktır. 
Bugün karşılaştığımız sorun da, son sekiz on senedir yaşadığımız kuraklığın bir sonucudur; çünkü, 
biz, sekiz on senedir, uzun yıllar ortalamasının altında bir yağış vakasıyla karşı karşıya kaldığımız 
için, yağmur olgusunu, aşın yağmur olgusunu da gözden ırak tuttuk ve şehirleşme başta olmak 
üzere, bazı tedbirlerimizi, önlemlerimizi, politikalarımızı, stratejilerimizi düşük yağışa göre ayar
ladık. Binaenaleyh, Türkiye'nin yağış haritasına bakıldığı zaman, bu yağışların fevkalade ol
madığına dikkati çekmekte ve değerlendirmemizi buna göre yapmakta yarar görüyorum. 

İkincisi; bu yağışlar sonunda ortaya çıkan sorun, Söke Ovasının veya Aydın Ovasının su altın
da kalması değildir. Pek çok kasabamızda, sel olmaması gereken yerlerde, dere yataklarının tıkan
ması veya taşması dolayısıyla bu sorunla karşı karşıya kaldık. Dolayısıyla, burada bir hususa da dik
katinizi çekmekte yarar görüyorum: Karşılaştığımız sorun, genellikle, göç alan illerimizde ve 
kasabalarımızda oluyor; yani, burada, yanlış şehirleşme, yanlış yapılaşma, yanlış tarım alanları aç
ma son derece önemli bir faktör olarak ortaya çıkıyor. Bu hususa nazarı dikkati çekmeden, bu husus 
üzerinde gerekeni yapmadan biz bu soruna çare bulamayız, gelir, burada şikâyet ederiz ve ilgili 
hükümet yetkilisi de gelip, bize, ne yapacağı konusunda hiçbir şey söylemez. 

Şimdi, ben, eğer, münasip görülürse, bu konunun, böyle, teker teker, il bazında, kasaba bazın
da, köy bazında gündeme getirilmesi yerine, Türkiye'nin yağışlı bir döneme girmiş olması ih
timaline binaen, önümüzdeki dönemde, ileride, bu konularda ülke çapında nasıl tedbirler almamız 
gerektiği konusunda yoğunlaşmamızı öneriyorum. Bana bu konuda söz verdiğiniz için de teşekkür 
ediyorum. 

Bu arada, bu tür olaylardan mutazarrır olan vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum, ölenlere 
rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. 

Teşekkür ediyorum. (DSP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Kumcuoğlu. 
Sayın Demirci, son demiştim; sizi kırmayayım, hakikaten bu son olsun; çünkü, gündemimize 

geçmek zorundayız. 
Buyurunuz. 

MUSA DEMİRCİ (Sivas) - Sayın Başkanım, Aydın'da tarım il müdürü olarak görev yaptığım 
için böyle bir hakkımın olduğunu tahmin ediyorum ve size de teşekkür ediyorum. 

Sayın Başkanım, konuyu bir başka açıdan değerlendirmek lazım. Şu anda, Aydınımızda, Mer
sinimizde, Antalyamızda büyük sel felaketleri oldu ve tarım arazileri de büyük zarar gördü. Geç
tiğimiz dönemde, bu Meclis, 5254 sayılı Kanunla, 2090 sayılı Kanunu iptal etti. Dolayısıyla, 
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oradaki tarım il müdürlüğünde bulunan insanlar ve valilik fevkalade zor durumdadır. Çiftçinin 
sigorta kanunu mesabesinde olan bu kanunların yerine de herhangi bir kanun getirilmedi. Dolayısıy
la, çiftçiler zor durumda, teknik elemanlar zor durumda. Bunu neyle telafi edeceğiz? Bir hazırlık da 
yok, hükümetin bir hazırlığı da yok. O bakımdan, bu Meclisin, mutlaka, bu zararları telafi edecek 
kanunî düzenlemeleri buraya getirip, bir an evvel görüşmesi lazım diyorum, teşekkür ediyorum 
efendim. 

BAŞKAN - Ben de size teşekkür ediyorum. Ayrıca, kendinizi Aydınlı saydığınız için de -ki, 
biz de öyle sayarız- sevindim. 

Sayın milletvekilleri, şimdi, ben de, konuyla ilgili görüşleriniz için sizlere teşekkür ediyorum; 
ama, bir hususa daha -arkadaşlarıma katılmakla birlikte- işaret edeceğim. Yerel yöneticilerin, dev
let görevlilerinin de öngörüsünün çok fazla önem taşıdığını kabul etmemiz lazım. Bizzat Aydın'da 
yaşadım, burada huzurlarınızda değerli Aydın Valimize gerçekten şükranlarımı sunuyorum. Eğer, 
akşamın ilk saatlerinde bütün devlet imkânlarını seferber etmeseydi, Aydın sel felaketinde -pek 
gündeme gelmedi, ama- Allah korusun can kaybı çok fazla olabilirdi. Sabahın ilk saatlerine kadar 
bütün devlet dairelerinin hepsi orada, öngörü yeteneğiyle bizi böyle bir faciadan kurtardı. Bu 
vesileyle, izin verirseniz, hepiniz adına, yurdun değişik yörelerinde gördük, Silahlı Kuvvet
lerimizin, emniyet teşkilatımızın, jandarmamızın olağanüstü çabasını da burada şükranla kar
şılıyoruz. Kendilerine teşekkür ediyoruz. 

Sayın milletvekilleri, Başkanlığın Genel Kurula diğer sunuşları vardır. 

Üç adet Meclis araştırması önergesi vardır. 
Kâtip Üye arkadaşımızın önergeleri oturduğu yerden okuması hususunu oylarınıza sunuyorum: 

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

Birinci önergeyi okutuyorum: 
B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

ÖNERGELERİ 
].- Rize Milletvekili Mehmet Bekâroğlu ve 24 arkadaşının, Rize İlinde yaşanan sel felaketinin 

yol açtığı zararların araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/231) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Rize İlinde yaşanan sel ve heyelan felaketi dolayısıyla; felaketin verdiği zararların ve bu zarar
ların nasıl telafi edileceğinin, bölgenin sel ve heyelana açık arazi yapısının, muhtemel yeni sel ve 
heyelan felaketlerinde hasarın asgarîye indirilmesi için alınması gerekli altyapı çalışmaları ve diğer 
tedbirlerin araştırılması amacıyla, Anayasanın 98, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasını arz ederiz. 25.12.2001 

1- Mehmet Bekâroğlu 

2- Ali Gören 
3- Metin Kalkan 
4- Suat Pamukçu 
5- Temel Karamollaoğlu 

6- Nezir Aydın 

7- Oya Akgönenç Muğisuddin 

(Rize) 

(Adana) 
(Hatay) 
(Bayburt) 
(Sivas) 

(Sakarya) 

(Ankara) 
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8- Teoman Rıza Güneri (Konya) 

9- Musa Demirci (Sivas) 

10-Yakup Budak (Adana) 

11-M. Zeki Çelik (Ankara) 

12- Şeref Malkoç (Trabzon) 

13-Fahrettin Kukaracı (Erzurum) 

14-Yasin Hatiboğlu (Çorum) 

15-Veysel Candan (Konya) 

16- Mustafa Geçer (Hatay) 

17-Hüseyin Karagöz (Çankırı) 

18- Lütfi Doğan (Gümüşhane) 

19-Latif Öztek (Elazığ) 

20- Lütfü Esengün (Erzurum) 

21-Ali Oğuz (İstanbul) 

22- Rıza Ulucak (Ankara) 

23- Ahmet Sünnetçioğlu (Bursa) 

24- Ahmet Cemil Tunç (Elazığ) 

25- Bahri Zengin (İstanbul) 

Gerekçe: 

11 Kasım 2001 tarihinde Rize İlinde meydana gelen sel ve heyelan felaketinde, özellikle, 
Güneysu, Çayeli, Pazar, Ardeşen, Çamlıhemşin, Hemsin ve Fındıklı ilçelerinde 43 konut, biri çay 
fabrikası olmak üzere 4 işyeri yıkılmış, 641 konut ağır hasar ve heyelan tehlikesi dolayısıyla boşal
tılmış, yollarda büyük ölçüde hasar meydana gelmiş, çay bahçeleri su ve çamur altında kalmış, şehir 
merkezlerinin altyapısı büyük ölçüde hasar görmüştür. Felaketin gündüz saatlerinde olması can 
kaybını azaltmış; buna rağmen, 9 yurttaşımız hayatını kaybetmiştir. 

Sel ve heyelan felaketine aşırı yağışlar sebep olmuştur; ancak, gerekli tedbirlerin önceden alın
maması hasarın büyük olmasına yol açmıştır. Uzmanlardan alınan bilgilere göre, bölgenin değişik 
yerlerinde taşocaklarının kontrolsüz bir şekilde işletilmesi, dere içlerinin temizlenmemesi, dere ıs
lah çalışmalarının bitirilememesi, yerleşim merkezlerinin altyapı çalışmalarının eksik olması, 
gelişigüzel açılan ve kanal ve istinat duvarı gibi yapıları eksik olan köy ve orman yolları hasarın 
büyümesinde etkili olmuştur. Ayrıca, yeni konutların yapılmasında bölgenin jeolojik yapısına uy
gun davranılması konusunda herhangi bir çalışma yapılmamıştır. 

Başta Rize ve Trabzon olmak üzere Doğu Karadeniz Bölgesinde 70 yılda yaşanan sel ve 
heyelan felaketlerinde 400'e yakın can kaybı ve trilyonlarca liralık maddî hasar meydana gelmiştir. 
Dünyanın en çok yağış alan yerlerinden biri olan Doğu Karadeniz Bölgesi, jeolojik yapısı dolayısıy
la sel ve heyelan felaketlerine açık bir bölgedir. Muhtemel sel ve heyelan felaketlerinde hasarı azalt
mak için alınması gerekli tedbirler ve çalışmalar vardır. Yöre halkı, bu tedbirler alınmadığı, 11 
Kasımda meydana gelen felaket sonrasında yapılan hasar tespit çalışmalarının sağlıklı olmadığını 
düşünmekte, yaraların gerektiği gibi sarılamayacağı endişesini taşımaktadır. 
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11 Kasım 2001 tarihinde Rize İlinde meydana gelen sel ve heyelan felaketi sonucu oluşan 
hasarın tespiti ve vatandaşların zararlarının nasıl karşılanacağının, sürekli afet bölgesi olan yörenin 
iklim ve arazi yapısı dikkate alınarak, muhtemel sel ve heyelanlar durumunda zararın azaltılması 
amacıyla yapılacak çalışmaların, alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılması gerekmektedir. 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

İkinci önergeyi okutuyorum: 

2. - İzmir Milletvekili Rahmi Sezgin ve 32 arkadaşının, ülkemizin çeşitli bölgelerinde yaşanan 
sel felaketlerinin yol açtığı zararların araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/232) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Ülkemizin çeşitli bölgelerinde meydana gelen sel felaketlerinin oluşturduğu hasarların tespiti, 
zararların karşılanması, mağduriyetlerin giderilmesi, yaraların sarılması ve yeni doğa olaylarının 
can ve mal kaybına yol açmadan giderilmesi yönünde alınması gereken tedbirlerin tespiti, gerçek
lerin ortaya çıkarılması ve çok yönlü, etkin önlemlerin alınması için Anayasanın 98 inci ve İç
tüzüğün 101 ve 104 üncü maddeleri gereğince, Meclis araştırması açılmasını saygılarımızla arz 
ederiz. 

1-Rahmi Sezgin 
2-Hasan Gülay 
3-Güler Aslan 

4-Salih Dayıoğlu 
5- Mehmet Çümen 

6-A. Ziya Aktaş 

7-Hasan Suna 

8- Kemal Vatan 

9- Melda Bayer 
10-Yekta Açıkgöz 
11-Süleyman Yağız 
12-SebahatVardar 
13-Sulhiye Serbest 
14-Mahmut Erdir 
15-Tahsin Boray Baycık 
16- Mehmet Kocabatmaz 
17- Hasan Erçelebi 
18- Hasan Macit 
19- Mustafa Karslıoğlu 
20-Ahmet Sancar Sayın 
21- Edip Özgenç 

22-Sadık Kırbaş 

(İzmir) 

(Manisa) 
(İzmir) 

(İzmir) 
(İzmir) 

(İstanbul) 

(Yalova) 

(İzmir) 

(Ankara) 
(Samsun) 
(İstanbul) 
(Bilecik) 
(İstanbul) 
(Eskişehir) 
(Zonguldak) 
(Denizli) 
(Denizli) 
(Burdur) 
(Bolu) 
(Antalya) 
(İçel) 
(Çanakkale) 
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23- Mehmet Yaşar Ünal (Uşak) 
24- Ali Rahmi Beyreli (Bursa) 
25- Fikret Uzunhasan (Muğla) 
26- Esvet Özdoğu (Ankara) 
27- Ali Günay (Hatay) 
28- Fadh Ağaoğlu (İstanbul) 
29- M. Cihan Yazar (Manisa) 
30- Cahit Savaş Yazıcı (İstanbul) 
31 - Hüseyin Tayfun İçli (Ankara) 
32- M. Zeki Sezer (Ankara) 
33- Şadan Şimşek (Edirne) 
Gerekçe: 
Geçtiğimiz günlerde meydana gelen sağanak yağışlar, Hatay, İzmir, İçel, Manisa, İstanbul, 

Rize, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne başta olmak üzere, pek çok il ve ilçe, belde ve köyde sel 
felaketine yol açmıştır. 

Sel, bu bölgeleri derinden etkilemiş, yollan, köprüleri, haberleşme ağlarını, ekili alanları, ev
leri ve işyerlerini tahrip etmiş, binlerce küçük ve büyükbaş hayvanı yok etmiştir. Yaklaşık 10 in
sanımız yaşamını yitirmiş ve kaybolmuştur. Hâlâ, bazı köylerle irtibat kurulamamakta, pek çok böl
gede heyelan nedeniyle insanlar çadırlarda yaşamaya çalışmaktadır. 

Altyapı hizmetlerinin büyük ölçüde devredışı kaldığı bu bölgelerde salgın hastalık tehdidi or
taya çıkmış, belediyeler mevcut sorunları çözme ve daha büyük felaketleri önlemekte zorlanmak
tadırlar. Zaten, ekonomisi durgun olan bu bölgeler sel felaketiyle daha büyük olumsuzluklarla kar
şı karşıya kalmıştır. 

Buralarda yaşayan yurttaşlarımızın, yiyecek, içecek ve sağlık yardımının yanı sıra normal 
yaşamlarına dönmelerini sağlayacak, yaralarını saracak ve bir daha böyle acıların yaşanmasını ön
leyecek tedbirlerin alınmasını beklemektedirler. Sel felaketine maruz kalan bölgelerde yaşayan çift
çisi, orman köylüsü, esnafı, işçisi, memuru, kısaca, tüm kesimleri büyük mağduriyet içerisindedir. 

Sorunlar kredilerin ertelenmesi, yeni kredi imkânlarının sağlanmasıyla geçiştirilemeyecek 
kadar büyüktür. Yüksek miktarlarda nakit para ihtiyacı, zararların hızla karşılanması, altyapı ve ıslah 
çalışmalarının bitirilmesi, sanayi tesislerinin yeniden üretime geçirilmesi, işsizliğin giderilmesi, kamu 
hizmetlerinin eksiksiz ve aksamasız yerine getirilmesi acil olarak çözülmesi gereken sorunlardır. 

Elbette bu hizmetlerin ve yardımların sel felaketine uğrayan tüm bölgelerimize ve insan
larımıza eşitlik anlayışı içinde, kamu kaynakları peşkeş çekilmeden götürülmesi ihtiyacı da or
tadadır. 

Bu nedenlerle, bu bölgelerimizdeki sel felaketinin meydana getirdiği hasarların tespiti, zarar
ların karşılanması, mağduriyetin giderilmesi, yaraların sarılması ve yeni doğa olaylarının can ve 
mal kaybına yol açmadan giderilmesi için alınması gereken tedbirlerin tespiti gerçeklerin ortaya 
çıkarılması ve çok yönlü, etkin önlemlerin alınması için Meclis araştırması açılması zorunlu hale 
gelmiştir. 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
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Sonuncu önergeyi okutuyorum: 

3. - İzmir Milletvekili Işılay Saygın ve 21 arkadaşının İzmir İlinde yaşanan sel felaketinin 
sebeplerinin ve yol açtığı zararların araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/233) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İzmir İlimiz, 2001 yılında 4 defadır sel felaketi yaşamaktadır. Sel felaketinin nedenleri araştırıl
dığında, yerel yöneticilerin ihmalleri açıkça ortadadır. Dereler inşaat atıklarıyla doldurulmuş, 
zamanında temizlenmemiş, doğa bozulmuş, dere ağızlarına çokkatlı apartman yapılmış, dere yatak
larında kaçak inşaatlara göz yumulmuştur. Drenaj ve deşarj projeleri yapılmamış ve bu olaylar ol
muştur. Bu konuların yerinde araştırılması amacı ile Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 in
ci maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılmasını saygılarımızla arz ederiz. 20.12.2001 

1.- Işılay Saygın (İzmir) 
2.- Hakan Tartan (İzmir) 
3.- Halil İbrahim özsoy (Afyon) 
4.- Rifat Serdaroğlu (İzmir) 
5.- Ekrem Pakdemirli (Manisa) 
6.- Cengiz Aydoğan (Antalya) 
7.- Yüksel Yalova (Aydın) 
8.- Turhan Tayan (Bursa) 
9.- Işın Çelebi (İzmir) 
10.-Güler Aslan (İzmir) 
11.- Kemal Vatan (İzmir) 
12.-EdizHun (İstanbul) 
13.- Salih Dayıoğlu (İzmir) 
14.- Cengiz Altınkaya (Aydın) 
15.- B. Suat Çağlayan (İzmir) 
16.- Mehmet Çümen (İzmir) 
17.- Rahmi Sezgin (İzmir) 
18.- Musa Öztürk (Adana) 
19.- Mehmet Salih Yıldırım (Şırnak) 
20.- Şükrü Yürür (Ordu) 
21.-İbrahim Yaşar Dedelek (Eskişehir) 
22.- Beyhan Aslan (Denizli) 
Gerekçe: 
İzmirimizin Çiğli ve Karşıyaka İlçelerinde 16-17 Aralık 2001 tarihlerinde aralıksız yağan yağ

murlar nedeniyle yüzlerce ev, işyerinin yanı sıra, Ege'nin en büyük sanayi ve ihracat merkezi 
konumunda olan Atatürk Organize Sanayi Bölgesinde 100'den fazla fabrika sele maruz kalmıştır. 
Çoğu ihracata mal üreten fabrikaların binaları, makineleri, elektronik sistemleri, ham ve mamul mal 
stokları selden büyük zarar görmüştür. 420 fabrikanın faaliyette bulunduğu 25 000 kişinin istihdam 
edildiği bu dev organize sanayi bölgesi selden çok yara almıştır. Millî servetler yok olmuştur. 
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Bir komisyon kurularak, İzmir İlinin altyapı sorunlarını, sel felaketinde anında alınması 
gereken önlemleri araştırmakta yarar vardır. Her yağmur sonrası aynı tabloları yaşamaktayız."Bu 
son olur" demekle olmuyor. Gereken önlemlerin alınması gerekmektedir. 

Kurulacak teknik araştırma komisyonu, eksiklikleri tespit ederek önlemleri belirleyecektir. 
Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN - Önergeler bilgilerinize sunulmuş olup, gündemde yerini alacak ve Meclis araştır
ması açılıp açılmaması konusundaki öngörüşmeler, sırası geldiğinde yapılacaktır. 

Gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmına geçiyoruz. 

Bu kısmın birinci sırasında yer alan; Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 22 arkadaşının 
yumurta üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca kurulmuş bulunan (10/8) esas 
numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun 596 sıra sayılı raporu üzerindeki genel görüşmeye baş
lıyoruz. 

BAŞKAN - Komisyon?.. 

YASİN HATİBOĞLU (Çorum) - Sayın Başkanım, arkadaşımız hazır, geliyor arkadaşımız. 

BAŞKAN - Görevliler yardımcı olsun arkadaşımızın getirilişi sırasında. 

YASİN HATİBOĞLU (Çorum) - Sayın Başkan, özür dilerim; burada bekledi; bir ihtiyaç 
dolayısıyla götürmüşler. Rahatsız kendisi biliyorsunuz, biz sizi tutmak da istemiyoruz; bir 5 dakika 
müsaade ederseniz... 

BAŞKAN - Hayır Sayın Başkan, Sayın Ahmet Derin sonuçta bu Yüce Meclisin bir üyesidir ve 
hepimizin arkadaşıdır. Tabiî ki, böyle bir durumda hepimize düşen, arkadaşımızın bu durumunu an
layışla karşılamaktır. 

İzninizle bir 5 dakika... 
YASİN HATİBOĞLU (Çorum) - 5 dakika yeterli Sayın Başkan. 

MEHMET EMREHAN HALICI (Konya) - Devam edelin Sayın Başkan. 
BAŞKAN - 5 dakika ara veriyorum arkadaşlarım. 

Kapanma Saati: 15.27 

O 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 15.38 

BAŞKAN : Başkanvekili Yüksel YALOVA 
KÂTİP ÜYELER : Şadan ŞİMŞEK (Edirne), Kemal ALBAYRAK (Kırıkkale) 

Q 
BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 42 nci Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açıyorum. 

Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

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

A) GÖRÜŞMELER 
1. - Yumurta Üreticilerinin Sorunlarının Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi 

Amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Araştırması 
Açılmasına İlişkin Önergesi ve Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (10/8) (S. Sayısı: 596) (1) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Burada. 

Hükümet?.. 
Hükümet, 25.12. 2001 tarihli 41 inci Birleşimde de temsil edilmediğinden görüşmelere devam 

ediyoruz. 

İçtüzüğümüzün 72 nci maddesine göre, Meclis araştırması komisyonunun raporu üzerindeki 
genel görüşmede, ilk söz hakkı önerge sahibine aittir; daha sonra, siyasî parti grupları adına l'er 
üyeye, şahısları adına 2 üyeye söz verilecektir. Ayrıca, istekleri halinde, komisyon ve hükümete de 
söz verilecek; bu suretle, Meclis araştırması komisyonu raporu üzerindeki genel görüşme tamam
lanmış olacaktır. 

Konuşma süreleri, komisyon, hükümet ve siyasî parti grupları için 20'şer dakika, önerge sahibi 
ve şahıslar için 10'ar dakikadır. 

Komisyon raporu, 596 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 

Rapor üzerinde söz alan sayın milletvekillerinin isimlerini okuyorum: Doğru Yol Partisi Grubu 
adına Sadri Yıldırım, Saadet Partisi Grubu adına Musa Demirci, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu 
adına İsmail Özgün, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Nail Çelebi; şahısları adına, Çorum Mil
letvekili Sayın Melek Denli Karaca, Çorum Milletvekili Sayın Yasin Hatiboğlu. 

Önerge sahipleri adına söz talebi Başkanlığa gelmedi. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Eskişehir Milletvekili Sayın Sadri Yıldırım... Arkadaşımız şu 
anda yoklar. 

Saadet Partisi Grubu adına, Sivas Milletvekili Sayın Musa Demirci. 
Buyurun Sayın Demirci. (SP sıralarından alkışlar) 
SP GRUBU ADINA MUSA DEMİRCİ (Sivas) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 596 

sıra sayılı yumurta üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi 
amacıyla kurulan Meclis araştırması komisyonu raporu hakkında Saadet Partimiz Grubunun görüş
lerini arz edeceğim; bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

(1) 596 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Değerli milletvekilleri, 1998 yılında, yumurta tavukçuluğu, ülkemizde çok büyük bir kriz 
yaşadı. O günlerde, kümeste 17 000 Türk Lirasına mal olan bir yumurta, piyasada 10 000 liraya 
satıldı. Yumurta üreticileri çok zor duruma düştüler; üreticiler, evlerini, işyerlerini sattı; borçlarını 
ödeyemediler, iflaslar ve icralar birbirini takip etti. Yem fiyatları yüzde 100 arttı o dönemde. Yine, 
üretici, elindeki yüzde 90 verim veren tavuklarını kesime göndermek mecburiyetinde kaldı. 
Çorum'da bir üretici canına kıydı ve bu tablo içerisinde kriz bir yıl devam etti. O tarihte iktidar olan 
56 ncı hükümet, maalesef, olayı, yalnızca seyretti ve herhangi bir tedbir de alamadı. 

Sektörün böylesi sosyal ve ekonomik çöküntü yaşadığı bir ortamda, Kütahya Milletvekilimiz 
Sayın Ahmet Derin, 14.5.1999 tarihinde bir araştırma önergesi vererek, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin konuyu araştırmasını ve sıkıntıdan kurtuluş yollarını gündeme taşıdı. Sayın Ahmet Derin'e 
bu vesileyle teşekkür ediyorum ve bu hastalıktan da bir an evvel kurtarması için Cenabı Hakk'a dua 
ediyorum. 

Önerge verilişinden bir yıl sonra kurulan araştırma komisyonu, önce, rahmetle andığımız mes
lektaşımız Konya Milletvekili Ahmet Turan Bilge başkanlığında çalışmalarına başladı; hakikaten 
çok ciddî çalışmalar da yapıldı. Bilahara, Sayın Bilge'nin rahatsızlığı artınca, Prof. Dr. Abdülkadir 
Akçan başkanlığında, komisyon, çalışmalarına devam etti. Şimdiki Bayındırlık Bakanı Sayın Ak
çan başkanlığında da çalışmalarımız, komisyon çalışmaları bir noktaya kadar geldi; çok ciddî çalış
malar yapıldı. Araştırma bir yandan devam ederken bir yandan da vakit kaybedilmemesi için Tarım 
Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, hatta, eğitim için de TRT Kurumuyla sek
törün problemleri birebir görüşüldü ve öneriler götürüldü. Maliye Bakanlığına, yumurta ve yemdeki 
yüzde 8 olan KDV'nin yüzde l'e düşürülmesi talep edildi. Sayın Bakan, o günlerde, konuya fev
kalade sıcak baktı ve ilgi göstereceğini ifade etmesine rağmen, bilahara, Gelirler Genel Müdür
lüğünün imzasıyla komisyona bir yazı göndermek suretiyle bunun imkânsızlığı bildirilmiştir. 

Yine, o günlerde Sayın Tarım Bakanı ziyaret edilmiş, ayrıca, Sayın Tarım Bakanına konuyla 
alakalı bir yazı bırakılmıştır; ancak, yine görüyoruz ki, bu bakanlıktan da komisyonumuza tav
siyelerle dolu bir yazılı metinden başka bir şey gelmemiştir. 

Değerli milletvekilleri, sektör, fevkalade önemli bir sektör; sektör, hassas bir sektör ve 
dolayısıyla, sektör, ilgilenmeyi gerektirir ve sayın bakanlıkların, hükümetin, sektörle çok ciddî 
olarak ilgilenmesi gerekir. Eğer, o gün, hakikaten sektörle ilgilenilmiş olsaydı yaşanan iflaslar, 
olumsuzluklar yaşanmayacaktı ve yüzlerce işletme kapanmayacak ve en önemlisi, bugün, işte, o 
günlerde basına da intikal ettiği gibi, 8 000 insan bu sektörde işsiz kalmayacaktı; yine ocaklar sön
meyecek ve dolayısıyla, Türkiye'de, bugün, tarımın alt sektörü olan hayvancılık ve tavukçuluk da 
bu duruma düşmeyecekti. Görüyoruz ki, hükümet ve ilgili bakanlıklar, bir politika izlediler; izledik
leri politika "ölen ölür, kalan sağlar bizimdir." Bu, fevkalade yanlıştır. Dolayısıyla, inşallah, bundan 
sonra, sektörle birebir ilgilenilir. 

Değerli milletvekilleri, 1970 yılına kadar, Türkiye'de, tavukçuluk sektörü, aile işletmeciliği 
şeklindedir; ancak, o yıldan sonra sözleşmeli bir modele geçilmiştir. Sözleşmeli modele geçilmesiy
le beraber, Türkiye'de, tavukçuluk birden bire ivme kazanmıştır ve dünya standartları yakalanmış
tır. Dünya standartları yakalanmış olan bir sektörün yeniden böyle heba edilmesi, hakikaten, içimize 
sinmez, mümkün de değil. Bu konuda emeği geçen ziraat mühendislerine, veterinerlere, ilgili 
kurumlara ve çiftçilerimize teşekkür ediyoruz ki, hakikaten, ilgi gösterdiler ve ülkemizi, bu sektör
de, dünya standartlarına taşıdılar. O bakımdan, sektörü feda edemeyiz, etmemiz de mümkün değil. 
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Ancak, 1997 yılından bu tarafa bakıyoruz ki, üç yıldan beri bir düşüş var, sektörde bir gerileme 
var. Mesela, kişi başına 120 adet olan yumurta tüketimi, 75-80'lere düşmüş; oysa ki, Avrupa Birliği 
ülkelerine bakıyoruz, bu rakam, aşağı yukarı, 220-250 civarında. 

Üretimimizi, alınacak çok küçük tedbirlerle, Avrupa Birliği ülkeleri seviyesine getirebiliriz, ih
racatımızı artırabiliriz. Yani, bu tedbirler, alınamaz tedbirler değil, yapılamaz tedbirler değil. Aslın
da, bu tedbirlerin tamamını raporumuzda detaylı olarak verdik, burada da ifade ettik. Bunlar, ucuz 
girdi, tüketimin özendirilmesi ve ayrıca, sektöre, tavukçuluğa destek verilmesi. Tüketimin özen-
dirilmesini, bilhassa altını çizerek, şunun için söylüyorum: Bilhassa küçük çocuklarımızda mutlaka 
yumurta tüketiminin artırılması lazım ve büyüklerde de yanlış bir kanaat "yumurta kolesterol 
yapıyor" imajının mutlaka silinmesi lazım. 

Değerli milletvekilleri, ülkemiz, yalnız yumurta tavukçuluğunda değil, besi tavukçuluğunda da 
dünyada söz sahibi olan ülkeler arasına girmiştir. Türkiye, 766 000 ton piliç eti üretmektedir ve dün
yada 13 üncü sırada bulunmaktayız. 

Bu bakımdan, alınacak bazı tedbirlerle, mesela yaygın bir nakliye ağı ülkemizin en ücra 
köşesine kadar götürülebilirse, bu üretimi, tüketimi iki misli artırmamız mümkündür. Yine, ihracat
ta alınacak tedbirlerle tüketimimizi ve üretimimizi iki misli artırmak suretiyle ülkemizde 
ekonominin önünü açabiliriz. 

Sektörde 10 000 adet besi ve 5 000 adet de yumurta tavukçuluğu işletmesi mevcuttur. Esnaf, 
çiftçi, çalışanıyla beraber 2 000 000 insan bu sektörden ekmek yemektedir. Maalesef son krizle 
beraber Mudurnu Tavukçuluk, Özhan Tavukçuluk gibi büyük işletmeler üretimine ara vermek mec
buriyetinde kalmışlardır. Geç de olsa, sayın hükümetin, finansman yönünden Köy-tür için bir ted
bir alması sevindiricidir; ancak, tabiî bu kafi değil. Mudurnu, hakikaten etrafında büyük işletmeleri 
olan, aile işletmeleri olan bir işletme; özhan Tavukçuluk gene öyle. Hükümetin, Köy-tür için aldığı 
tedbirleri, mutlaka bu işletmeler için de alması gerekir. 

Devletin elinin sürekli sektörün üzerinde olmak mecburiyeti vardır, değilse sektörü bir gecede 
kaybedebiliriz, birkaç ayda kaybedebiliriz. O bakımdan, kazandıklarımızı, dünya seviyesinde 
kazandıklarımızı elbette kaybetmeyi istemeyiz. 

Yumurta ve tavuk eti ihraç imkânı her zaman vardır. Nitekim, 1994 yılında 12 000 ton piliç eti 
ihraç edilmiştir. Bunun için ihracata teşvik verilmesi mutlaka şarttır. Bakınız, Avrupa Birliği ül
kelerinde piliç etine, ton başına 310 dolar, Amerika Birleşik Devletlerinde ton başına 600 dolar ih
racat teşviki verilmektedir. Biz de sektörün önünü açmak istiyorsak, hatta ülkemize döviz kazandır
mak istiyorsak, mutlaka, piliç etine ton başına 300 dolar, sofralık yumurtanın 1 000 adedi için 10 
dolar, kuluçkalık yumurtanın 1 000 adedi için de 20 dolar teşvik verilmelidir. Bu para, ülkemiz 
ekonomisine mutlaka geri döner, geri dönecektir; o bakımdan, bundan korkmamak lazım, bundan 
çekinmemek lazım. Bir anda, ülkemizi, üretim patlaması, ihracat patlaması yapma durumuna 
getirebiliriz; ülkemizi, durgun ekonomi döneminden ancak ve ancak bu şekilde çıkarabiliriz. Bu, 
tarımın alt sektörüdür; tarımın alt sektöründe alınacak bu tedbir, elbette tarımın diğer kollarına da 
sirayet edebilecektir. 

Yapılabilir mi; elbette yapılır. Ancak, tabiî, burada, iradeyi ortaya koymak lazım; yani, IMF 
dayatmasından uzak ve mutlaka, IMF'yle yapılacak anlaşmalarda ülkemizin şartlarını net olarak or
taya koymamız gerekir; çünkü, sorumluluk altına giriyoruz; bu bakımdan, teslimiyetçi bir politikayla 
bu işi götüremeyiz, götürmemiz mümkün değil. 

- 5 0 8 -



T.B.M.M. B:42 26.12.2001 0 : 3 

Şayet, bu şekilde davranırsak, bakın ne olur: Teslimiyetçi politikaları uygularsak, ülkemizde 
tarımda sıkıntı meydana gelir ve kendi elimizle, ülkemizde sınıfları üretiriz. Ülkemizde şu sınıflar 
meydana gelir: Sayın Genel Başkanımızın ifadesiyle, halinden memnun tuzu kuru sınıflar meydana 
gelir; birincisi. İkincisi; durumundan memnun olmayan ama sesleri yükselen sınıflar meydana gelir 
ve en önemlisi de, sessiz büyük çoğunluk, yani köylüler, dul, yetim, küçük esnaf, bunlar arasında 
olur. Bu bakımdan, böyle bir tabloyu Türkiye'ye yaşatmaya hiç kimsenin hakkı yoktur. Bu tablonun 
özeti, Türkiye'de fakirler ve zenginler sınıfı yaratmaktır. Böyle bir Türkiye, adil yönetilmiyor 
demektir. O bakımdan, atacağımız imzaların, mutlaka, ülkemiz şartlarına göre atılması lazım ve 
yeniden bu şartların gözden geçirilmesi gerekir. 

57 nci hükümet, tarımda yeniden yapılanma, vesaire derken, 1999 yılı sonunda, IMF ve Dün
ya Bankası şartlarına kayıtsız şartsız uydu. Türk tarımı, ekonomiye yük olarak gösterildi. Özellik
le, yapılan desteklerin çiftçiye gitmediği vurgulandı ve bunun için de, doğrudan gelir desteğine 
geçileceği ifade edildi; ancak, bugün, yine bakıyoruz ki, doğrudan gelir desteğine geçilmiş olmasına 
rağmen, çiftçilerimizin eline geçen hiçbir şey yoktur; yani, çiftçilerimiz, hâlâ, bundan istifade 
edememektedirler. 

Değerli milletvekilleri, ülkemiz ile Avrupa Birliği ülkelerini veya Amerika Birleşik Devlet
lerini kıyas yaparken, tahmin ediyorum, bir yanlışlık yapılıyor. Şöyle ki: Amerika Birleşik Devlet
lerinde ve Avrupa Birliği ülkelerinde tarımın sorunu üretim fazlasıdır; yani, orada, hububatta faz
lalık var, ette fazlalık var, et ürünlerinde fazlalık var, tereyağında fazlalık var ve dolayısıyla, onların 
sorunu, üretim fazlası sorunudur, stoklardır, orada stoklar oluşmuştur; ama, bizim sorunumuz öyle 
değil; bizim sorunumuz, ülkemizin sorunu» üretim azlığımız var, üretimde açık var. Bakın, pirinçte 
açık var, pamukta açık var, sıvıyağda, ette, sütte, mercimekte, nohutta, bu ürünlerin tamamında açık 
var. Öyleyse, biz, Avrupa Birliği ülkeleriyle veya Amerika Birleşik Devletleriyle kıyas yaparken 
bunu gözönüne almamız lazım. 

Destekleri birden bire, 2000 yılında sıfırlayacağız derseniz tarımı sıkıntıya sokarsınız ve bugün 
de hakikaten, tarım sıkıntının içerisine girmiştir. Bakınız, şimdi, tarımsal kredi faizlerini ticarî kredi 
faizleri seviyesine getirdik. Bununla, yani, ticarî kredi faizleri seviyesiyle tarım yapmamız mümkün 
değil. Yüzlerce çiftçi iflas etti, hapislerde kuyrukta bekliyorlar şimdi. O bakımdan, bunun da bir 
gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi gerekir. 

2000 yılı sonu itibariyle, tarımsal ürün dışticaretimiz, daha önce 1 milyar dolar fazla verirken, 
bakıyoruz ki, 2000 yılı ve 2001 yılında, 300 000 dolar açık vermiş; yani, tarımsal dışticaretimiz açık 
vermeye başlamıştır. 

Bunun sebebi ne; bunun sebebi şu: Elbette, çiftçiler, girdileri kullanamıyorlar ve dolayısıyla, 
1995'ten sonra, ülkemiz, tarım ürünleri bakımından bir ithalat baskısı altında kaldı. O bakımdan, 
bunların, mutlaka yeniden gözden geçirilmesi lazım. 

Ayrıca, çiftçi ürünlerine fiyat verirken, fiyat desteği verirken, yüzde 25 hedef enflasyon baz 
alınmak suretiyle çiftçilerimize bir tabanfiyat verildi. Oysa bakıyoruz ki, enflasyon yüzde 83 oldu, 
yüzde 85 oldu, aradaki fark telafi edilmedi, telafi edilmek suretiyle çiftçimizin zararları 
giderilemedi. 

Bunun neticesi ne oldu; bunun neticesinde, kalitesiz buğday aldık; bunun neticesinde, gör
düğünüz gibi, buğday ithal edeceğiz ve en önemlisi,, 2001 yılı güz ayında, hububat ekim alanların
dan yarıdan fazlası gübresiz olarak ekildi; ekilenlerin bir kısmında kalitesiz tohum kullanıldı; 
neden; çünkü, hakikaten, 2001 yılında etkili bir ziraî mücadele yapılamadı. 
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Bunların neticesinde, görünen odur ki, 2002 yılında, verimde ve rekoltede fevkalade düşük bir 
yıl yaşayacağız ve belki, bu sene yaşadığımız ithalat sıkıntısını gelecek yıl daha fazla çekeceğiz. 

Değerli milletvekilleri, hükümetin, giderek dışa bağımlı olacağımız tehlikesini mutlaka gör
mesi lazım, mutlaka bunu okuması lazım, değilse, sektörde çalışan nüfusumuzu, hakikaten, kendi 
ellerimizle perişan ederiz. 

Tarım ve özellikle tarımın alt sektörü olan hayvancılık, doğrudan insanımızla alakalı, in
sanımızın beslenmesiyle alakalı; yani, ekonomik durumumuzla alakalıdır. Halk zenginleştikçe bes
lenme kalitesi, protein talebi artar. Tabiî, bunu, şunun için söylüyorum: Bakınız, son krizden bu 
yana, yumurta, et ve süt fiyatlarında hiçbir artış olmamasına rağmen, bilhassa et tüketiminde yüzde 
44 daralma yaşamışız. Bunun manası, insanımız et tüketemiyor, et yiyemiyor artık. 2000 yılı sonun
da 2 950 000 olan et karkas ağırlık fiyatı, bugün halen 2 950 000 liradır. Demek ki, hayvan mahsul
lerinde, yani karkas ette de herhangi bir artış olmamıştır. Belki şunu söyleyebilirsiniz: Tablo böyle 
görünüyorsa, peki kasapta veya markette etin kilogramı niye 5 000 000 lira, 6 000 000 lira? Zaten, 
buradaki çarpıklığı söylemek istiyorum; yani, bir yandan çiftçi batıyor; ama, bir yandan da tüketici 
bu ucuz eti alamıyor, yiyemiyor. 

Yine, bunun yanında, bir bakıyoruz ki, 2000 yılı sonunda 260 000 lira olan makarnanın fiyatı 
475 000 lira olmuş. Yine, nohudun fiyatı yüzde 165 artmış. Sekiz yıl önce mercimek tohumu ihraç 
ettiğimiz Kanada ile bugün mercimek almak için anlaşma yapıyoruz! Geçen yıl nohut tohumu sat
tığımız Amerika Birleşik Devletlerinden nohut ithal ediyoruz! Bu çarpıklıkların mutlaka gideril
mesi lazım değerli milletvekilleri. 

Saadet Partisi Grubu olarak tavsiyelerimiz var. Bunlardan birincisi, IMF tavsiyeli tarım 
politikalarının terk edilmesi veya gözden geçirilmesi gerekir. İkincisi, girdi fiyatları ve kredi des
tekleri mutlaka OECD ülkeleri seviyesine çıkarılmalıdır. Mudurnu ve Nar Tavukçuluk gibi firmalar 
üretimine ara verdiler ve kapasiteleri yüzde 40 oranında geriledi. O bakımdan, acil tedbir alınmak 
suretiyle, bunların finansal ihtiyaçlarının mutlaka karşılanması gerekir. En önemlisi, ülkemizde 
yumurta tozu tesisleri yoktur. Teşvik verilmek suretiyle, yumurta tozu tesislerinin mutlaka kurdurul
ması gerekir. KDV oranlarının yüzde 8'den yüzde l'e indirilmesi gerekir. İhracatta teşvik mutlaka 
verilmelidir. Bunlar, belki, tekrar oluyor; ama, sektörün ayağa kalkmasının can damarları bunlardır; 
mutlaka, bunların yapılması mecburiyeti vardır. 

Değerli milletvekilleri, çiftçi desteklerini kesmekle devleti büyütmemiz mümkün değil. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

MUSA DEMİRCİ (Devamla) - Milleti rahatlatmak için bazı işleri ortaya getirmek lazım, or
taya koymak lazım. Bunlar yapıldığı takdirde, devletin yüceleceğini mutlaka göreceğiz. 

Kalkınma köyden mi başlamalı şehirden mi başlamalı; böyle bir polemiği girmek istemiyorum. 
Kalkınma, topyekûn olmalıdır ve ülkenin bütün zeminlerinde toptan başlamalıdır. 

Sayın hükümet sözcüsü, 22 Kasımdaki Bakanlar Kurulu toplantısından sonra tarımın içerisinde 
bulunduğu durumu tespit için, bakanlardan oluşan 3-4 kişilik bir komisyon kurduklarını ifade ettiler. 

Değerli milletvekilleri, burada, söylenecek bir söz var; o da şudur: Badı harab-ül Basra... Bas
ra harap olduktan sonra alınacak tedbirler bu meseleyi halleder mi; inşallah halleder diyorum. 

Yumurta üreticilerinin sorunlarıyla alakalı kurulan araştırma komisyonu ciddî konuları tespit 
etmiştir, çözüm önerilerini ortaya koymuştur. Hükümetin ve ilgili bakanlıkların konuya, gerçekten, 
hassasiyet göstereceklerine inanıyorum ve hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
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Sağ olun efendim. (SP, MHP ve AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Çok teşekkür ediyorum Sayın Demirci. 
Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına, Afyon Milletvekili Sayın Sait Açba; buyurun efen

dim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
AK PARTİ GRUBU ADINA SAİT AÇBA (Afyon) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Kütahya Milletvekili Sayın Ahmet Derin ve 22 arkadaşının, yumurta üreticilerinin sorunlarıyla il
gili olarak vermiş oldukları Meclis araştırması önergesi üzerine kurulan Meclis araştırması komis
yonunun raporu üzerinde görüşlerimi serd etmek üzere, AK Parti Grubu adına söz almış 
bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Günümüzde, pek çok ülkeye baktığımızda, ulusal beslenme politikaları içerisinde, hayvansal 
ürünlere yönelik olarak yürütülen politikaların ağırlıklı bir biçimde ön planda olduğunu görürüz; 
çünkü, hayvansal üretime yönelik olarak, hayvansal ürünler, özellikle dengeli beslenme açısından, 
çok büyük önem arz etmektedir. 

Bu bağlamda, yumurta ve et tavukçuluğu, kolay üretilmesi yönünden, üretimin ekonomik ol
ması nedeniyle, tüm dünya ülkelerinde hızla yayılmıştır; hatta, yumurta işleyen sanayi tesislerinin 
de, bu arada, hızla yayılmış olduğunu da, ayrıca ifade etmek gerekir. 

Tavukçuluk sektörü, hayvansal protein açığının kapatılması açısından, ülkemizde, bilhassa son 
onbeş yılda hızla yaygınlaşmıştır; bir taraftan, verilen yatırım teşvikleri, diğer taraftan, Ziraat Ban
kasının uzun yıllardır vermiş olduğu ucuz krediler sayesinde, gerçekten, bu sektörde hızlı bir 
gelişim sağlanmıştır. Hızlı bir gelişim sağlanmıştır; ancak, sektörün büyümesinin sağlıklı olduğunu 
söylememiz pek mümkün değildir. Sektör, gerçekten kontrolsüz bir biçimde büyümüştür. Üretim 
planlaması, sektörde, hiçbir zaman olmamıştır; hâlâ da, üretim planlamasının olduğunu söylemek 
mümkün değildir. Girdilerin önemli ölçüde dışa bağımlılığı söz konusudur; bu, hâlâ devam etmek
tedir. Talepten fazla arza dayalı bir üretim sonucu, sektörün, sık sık kriz içerisine girdiğini de, açık 
bir şekilde görmüş bulunuyoruz geçmiş yıllarda. Sektör, bilhassa 1996 yılında, 1997 yılında kriz 
yaşamış, 1998 Mart ayından itibaren yeni kriz içerisine girmiş, 1999 yılı içerisinde krizde olmuş; 
2000 yılında, 2001 yılının ilk yedi ayında da, sektör, gerçekten, ciddî bir kriz dönemi geçirmiştir. 
Sektördeki pek çok üretici, bu kriz döneminde çiftliğini satmak zorunda kalmıştır veya kapatmak 
zorunda kalmıştır; evini, arabasını, pek çok gayrimenkulunu, pek çok servet unsurunu satmak 
zorunda kalmıştır; pek çoğu hacizli duruma düşmüştür; hatta, intihar edenler olmuştur, aklî den
gelerini yitirenler de olmuştur. 

2001 yılının yedinci ayından itibaren sektörde bir rahatlamanın olduğunu açıkça görüyoruz. 
Bir taraftan turizm mevsiminin etkisi, diğer taraftan okulların açılması, sektördeki önceki dönem
de, kriz döneminde bilhassa kapasitelerin önemli ölçüde düşmesi, arz ve talep arasındaki denge 
sonucunda, bir bakıma, sektör, verimli bir ortama girmiştir. 

Yumurtacılık sektörüyle ilgili Meclis araştırmasının Mayıs 1999'da verildiğini görüyoruz. 
Mayıs 1999'dan bugüne kadar tam iki yıl sekiz ay geçmesine rağmen, Meclis araştırması sonuç
larının tam iki yıl sekiz ay sonra görüşülmesinin, gerçekten, Meclis adına bir talihsizlik olduğunu 
da burada açıkça ifade etmek isterim. Mayıs 1999'da Meclis araştırması önergesi verilmiştir, Kasım 
2001'de ancak Meclis araştırması sonuçlanmıştır. Neredeyse 2001 yılının sonuna geldik; dolayısıy
la, şimdi, sektörün krizden çıktığı bir ortamda, krizin bittiği bir ortamda, biz, bu sektörün sorunlarını 
burada görüşüyoruz. 
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Şüphesiz, bu görüşmeler, üreticilerin pek meraklı bakışları altında yapılmıyor; onların il
gilerinin oldukça az olduğunu da açıkça ifade edebiliriz. Tabiî, sektör temsilcilerinin o günkü 
heyecanı, o günkü talebi, ilgisi bugün yok; ama, tabiî, bu konunun görüşülmesi yine önem arz 
ediyor; çünkü, sektörün bazı yapısal problemleri var. Bu yapısal problemler noktasında hükümet 
hangi tedbirleri alabilir veya hangi öneriler sunulabilir, bunların da gözden geçirilmesinde fayda ol
duğunu düşünüyorum. 

Dünyadaki yumurta üretimine baktığımızda bilhassa, ön planda, birinci sırada Çin'in yüzde 36 
oranıyla en yüksek üretimi yaptığını; bunu, sırasıyla, Avrupa Birliği ülkeleri, Amerika Birleşik Dev
letleri ve Rusya'nın takip ettiğini görüyoruz. Türkiye'nin de yüzde 1,75 oranında, dünya üretimin
den pay aldığını, 1997 itibariyle de, dünya üretiminde 14 üncü sırada olduğunu görüyoruz. 

Tabiî, yumurta ihracatına baktığımızda durumun tamamen farklı olduğunu, yumurta ihracatın
da öncü olan kesimin Avrupa Birliği olduğunu görüyoruz. Avrupa Birliğinin, yumurta ihracatının 
yüzde 70'ini gerçekleştirdiğini ve yüzde 5'le Çin'in takip ettiğini, yüzde 5 ilâ 7 arasında Amerika 
Birleşik Devletlerinin takip ettiğini, Türkiye'nin ihracattaki payının ise binde 1 ilâ binde 5 arasın
daki rakamlarda değiştiğini görüyoruz. Avrupa Birliği içinde de, bilhassa Hollanda'nın, dünya ih
racatında yüzde 50'lik bir payı koruduğunu ve bu payı daha da artırmakta olduğunu açıkça 
görüyoruz. 

Tabiî, Avrupa Birliği karşısında Türkiye'deki üreticilerin konumuna da bir taraftan bakmak 
lazım. Türkiye'nin dışpazara açılamamasının nedenlerini bir defa düşünmek lazım. Dünya Ticaret 
Örgütü Sözleşmesi nedeniyle tavuk ürünlerinde yeterli sübvansiyon verilememesi sonucu, 
maalesef, ülkemiz, dünya pazarlarına açılamamıştır, hâlâ da açılamamaktadır. Tabiî, Avrupa Bir
liğine geçiş döneminde, Türkiye'nin üye ülkelere tanıdığı tavizler nedeniyle sınırlarımızdan her an 
sübvansiyonlu yumurta ve piliç girme tehlikesi vardır; bu ihtimal, tavukçuluk sektörümüz açısından 
ciddî bir endişe kaynağıdır, ciddî bir tehdit kaynağı olduğunu da ifade etmemiz lazım. 

Tabiî, Avrupa Birliği karşısında bizim, tavukçuluk maliyetlerini düşüremediğimiz takdirde, bir
lik içinde konumumuzun da, gelecekte tam üyeliğin gerçekleştiği bir pozisyonda oldukça zor 
olacağını da bu arada ifade etmek lazım. Ortak tarım politikası çerçevesinde, Avrupa Birliği, kendi 
pazarının taleplerini karşılayacak şekilde üretim programı yapmayı Türkiye'ye zorlayacaktır. Onun 
için, Türkiye'nin, bu maliyetlerle böyle bir birlik içinde hayatiyetini devam ettirme imkânı yoktur. 
Onun için, Türkiye'nin, bu sektördeki maliyetler konusunda ciddî iyileştirmeleri yapmasına ihtiyaç 
vardır. 

Türkiye'deki yumurta pazarına baktığımızda, ağırlıklı olarak, Afyon, Balıkesir, Bursa, Konya, 
Manisa, Çorum, İzmir'de odaklanmış olduğunu açıkça görürüz; ama, yumurtanın pazarlanması 
konusunda, Türkiye'de, ciddî bir entegrasyonun, ciddî bir pazar organizasyonunun oluşmamış ol
duğunu da, bu arada, açıkça ifade etmemiz gerekir. Yumurtalar, yetiştiriciler tarafından bir hafta 
kadar süre biriktirildikten sonra aracılara satılmaktadır; yumurtacı kuruluşlar, bir taraftan 
kooperatifler, diğer taraftan şirketler, şahıslar ellerinde, büyük gruplar halinde, bölge satıcılarına ak
tarılmakta; oralardan ihracata yönlendirilmektedir. Tabiî, yumurta pazarlayan şirketler, üretici 
kooperatifleri, henüz oluşma aşamasındadır; yeterli bir oluşumun olduğunu söylememiz mümkün 
değildir. İşletmecilik dışı toplayıcılık yapan kooperatif kuruluşları, Afyon, Kütahya, Balıkesir'de, 
yani Ege'de odaklanmış bulunmaktadır. Bilhassa Afyon'da, merkez olarak, Başmakçı Üretici 
Kooperatifleri, yumurta fiyatı teşekkülü açısından önemli rol oynamaktadır. Pazarlama şirketleri, 
Kayseri, Konya ve Çorum'dur. Dolayısıyla, Çorum, Afyon Başmakçı'yla birlikte hareket etmek 
suretiyle, iç ve dış ticarette oldukça etkili olduğunu da açıkça ifade etmemiz gerekir. 
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Tabiî, yumurta pazarlama konusunda arzı kontrol etmeyi sağlayacak olan mekanizmaların 
kurulabilmesi için, bu alanda yasal düzenlemelerin yapılmasına ihtiyaç vardır. Yumurta pazarlama 
şirketleri güzel örnek oluşturmuşsa da, bu alandaki boşluğun doldurulması için, ancak Tarımsal 
Amaçlı Üretici Birlikleri Yasası çerçevesinde düzenlenmesi gerekmektedir. 

Yumurta üretim ve ihracatıyla ilgili duruma baktığımızda, sektörün ciddî manada çıkarılmış 
olan bir envanterinin olduğunu söylemek mümkün değildir. Kümes kapasiteleri, yumurta üretimi ve 
bunların yıllara göre değişimlerinin izlendiği bir yapılanma da söz konusu değildir. Üreticiler, 
damızlık firmalarının telkinleri ve kendi kanaatleri doğrultusunda üretime karar vermektedirler. 
Üretimin, 1990'dan itibaren sürekli artış eğilimi içinde olduğunu açıkça görmek mümkündür. Bil
hassa 1995 yılında, üretim, en yüksek seviyesine çıkmıştır. 10 milyar adet yumurtanın üretildiğini 
görüyoruz. 1995'ten itibaren üretimde her geçen yıl düşüşleri görebiliyoruz. Örneğin, 1996'da 9,7 
milyar, 1997'de 7 milyar, 1998*de 9 milyar yine, 1998 krizi var, 1999 ve 2000'de kriz var. Tabiî, 
2001 itibariyle de bu üretimin 5,7 milyara düştüğünü görüyoruz. 

1995 yılana göre 2001'deki duruma baktığımızda, yumurta sektöründe mevcut kapasitelerin 
hemen hemen yarı yarıya düşmüş olduğunu da açıkça görebiliyoruz. Türkiye'de, şu anda, yarı 
yarıya kullanılmayan bir kapasite söz konusudur. Dolayısıyla, bu sektörde yeni yatırıma ihtiyaç 
yoktur. Bu sektörün yapısal sorunlarının hızla halledilmesine ihtiyaç vardır. Mevcut kapasitelerin 
tam olarak kullanılmasına ihtiyaç vardır. 

Üretilen yumurtaların ihraç edilen rakamlarına baktığımızda, mevcut üretim payı içinde ihracat 
rakamlarının önemsiz rakamlar olduğunu açıkça ifade edebiliriz. Örneğin, toplam üretimin, en yük
sek değer olarak, 1997'de yüzde 7,5'nin ihraç edilmiş olduğunu görüyoruz. 1999 yılında toplam 
üretimin yüzde 5'nin ihraç edildiğini, 2000 yılında da ancak yüzde l'nin ihraç edildiğini görüyoruz. 
Dolayısıyla, ihracatın, bu sektörü bir bakıma yönlendiren, sektörü sevk ve idare eden bir alan ol
madığını da bu arada açıkça ifade etmemiz gerekir. 

Tabiî, üretimdeki eksik kapasitelerin tamamlanabilmesi için, tüketimin artırılmasına ihtiyaç 
vardır. Tüketimin artırılması için, pek çok tedbirin alınmasına ihtiyaç vardır. Diğer taraftan da, şüp
hesiz, ihracatın artırılmasına da ihtiyaç vardır. İhracatın artırılması açısından, gerçekten, önümüzde 
çok önemli engeller söz konusudur. En büyük engel de, bu sektördeki yüksek maliyetlerdir. Bu 
maliyetlerin, dünya pazarlarındaki maliyetlerden oldukça yüksek boyutlarda olmasıdır. 

Tabiî, burada, rekabet yapabilmek için, bir taraftan, önümüzde engel olarak yem maliyetleri 
vardır; diğer taraftan, damızlık materyal konusunda dışa bağımlılığımız söz konusudur. Yüksek tek
nolojiyle üretilen çeşitli ürünlerde, yine, dışa bağımlılık söz konusudur. Teknik elemanlar yetersiz
dir. Salgın hastalıklar konusunda da, yetersiz bir örgütlenme ve eleman eksikliği vardır. Bunlar, 
temel yapısal sorunlardır. 

Tabiî, burada, bilhassa, mısır ve buğday noktasında, dünya fiyattan karşısında konumumuzun 
oldukça dezavantajlı olduğunu ifade etmek isterim. Örneğin, mısır konusunda, Kasım 2001 itibariy
le, Toprak Mahsulleri alım fiyatı 155 000 lira, satış fiyatı 209 000 liradır. Üreticiye maliyeti 220 000 
liradır. Aynı tarihte bunun dolar olarak ton karşılığı, 158 dolardır; ama, komşu ülkelerimizdeki en 
yüksek bu ürünün ton fiyatının 120 dolar olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla, dış pazarlar karşısında 
konumumuzun ne kadar dezavantajlı olduğunu da buradan açıkça görmek mümkündür. Buğdayda 
da aynı durum söz konusudur. Dünya fiyatlarının çok üzerindedir. 

Kasım 2001 itibariyle, yine, tavuk yemi fiyatı 271 000 liradır. 195 dolara tekabül etmektedir. 
Dolayısıyla, önemli bir maliyet unsurudur. 

- 5 1 3 -



T.B.M.M. B:42 26.12.2001 0 : 3 

Yem hammaddeleri, şüphesiz, taban fiyatıyla destekleneceği yerde, çiftçilerin desteklen
mesinin, prim sistemine geçilmesinin, prim sisteminin tercih edilmesinin gerçekten önemli bir 
husus olduğunu, bu arada, ifade etmemiz lazımdır. 

Mısır ve soya fasulyesi üretiminin de, ihtiyaca göre planlanmasında fayda vardır. 
Toprak Mahsulleri aracılığıyla fazla üretilen buğday ve arpanın da, ihracat yerine, dünya fiyat

larından yumurta üreticisine satılmasına ihtiyaç vardır. 

Diğer taraftan, bir hususu da zikretmek lazım. Dahilde işleme rejimi belgesi vasıtasıyla fonsuz 
hammadde getirilmesi konusunda bir teşvik söz konusudur sistem içinde; ama, bu teşvikin gerçek
ten işlemediğini ve üretici birlikleri arasında, üreticilerin ancak yüzde 10'unun temsil edilebildiğini 
düşünecek olursak, bu sistemin işlemediğini düşünecek olursak, bu konuda yeni tedbirlerin alın
masına ihtiyaç vardır. Bilhassa yumurta üreticilerinin dahilde işleme belgesi kapsamındaki ham
madde ihtiyaçlarının, Toprak Mahsulleri Ofisince, dünya fiyatlarıyla karşılanmasının daha yerinde 
olacağını da, bu arada, ifade etmemiz gerekir. 

Diğer taraftan, akaryakıt fiyatlarına baktığımızda, Türkiye'de akaryakıt fiyatları, şüphesiz çok 
hızlı bir şekilde tırmanmıştır. Akaryakıt Tüketim Vergisinin, bugün akaryakıt fiyatları içindeki 
payına baktığınızda, gerçekten, yüzde 80'ler civarında bir pay olduğunu görürsünüz. Örneğin, şu an
da Katma Değer ve Akaryakıt Tüketim Vergisini bir arada düşündüğümüzde, normal benzin içinde 
911 000 lira civarında bir verginin olduğunu açıkça görüyoruz; dolayısıyla, bu sektör de, akaryakıt 
fiyatlarındaki aşırı artışlardan dolayı çok ciddî bir biçimde etkilenmiştir. Bunun için, çıkış gümrük
lerinde ve serbest bölgelerde, ihracat evrakları baz alınmak suretiyle birtakım tedbirlerin alınması, 
ucuz akaryakıt verilmesi gibi yollara başvurulmasına da ihtiyaç vardır. 

Yumurta ihracatı konusunda, maalesef, pazarlarımızı kaybettiğimizi görüyoruz. 1998'de 
Romanya, Azerbaycan ve Gürcistan'a ihracat yapılabilmiştir. Azerbaycan ve Ermenistan pazar
larının bugün için İran'a kaptırıldığını görüyoruz. Gürcistan pazarı açısından da tehlike sinyalleri 
çalıyor. Yine, Romanya karşısındaki durumumuz hayvan hastalıkları sebebiyle oldukça zor durum
da. TIR'ların geçişinde problemler yaşanıyor. Yine, Türk cumhuriyetleriyle, bilhassa ihracatçıların 
para transferleri konusunda pek çok problemleri var; tabiî, bu problemlerin de henüz ciddî anlam
da giderilmediğini bu arada açıkça görebiliyoruz. İthalat açısından tabiî ciddî bir şey söyleme im
kânı yoktur. Daha çok damızlık ve kuluçkalık alanında ithalatın söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. 

Bir defa, yumurta tüketimi yönünden, Türkiye'de yumurta tüketiminin ciddî anlamda hızlı bir 
biçimde düştüğünü söylemek mümkündür. Bilhassa, 1995 yılında verdiğimiz rakam 166 adet, kişi 
başına yıllık yumurta tüketiminin, maalesef, 1999 yılında 104'e düştüğünü; 2000 yılında 88"e; 2001 
yılında da 83'e düştüğünü görüyoruz; yani, 2001 yılında Türkiye'de kişi başına yumurta tüketimi 83 
adet, 1995 yılında 166 adet. Böyle temel bir besinin tüketiminin hemen hemen yarı yarıya düş
mesinin, gerçekten, ülkemiz açısından, toplumumuz açısından kaygı verici olduğunu ifade etmemiz 
gerekir. Tabiî, tüketimin bu şekilde düşmesinin nedenlerinden birisi de, Türkiye'deki ciddî bir fakir
leşmedir, gelir seviyesinin sürekli olarak düşmesidir; bunun, çok önemli bir etken olduğunu da açık
ça ifade etmemiz gerekir. 

Bir defa, şunu ifade etmek lazım: Fert başına gelirin arttığı bir durumda, yumurta üretiminde 
de ciddî artışlar olacaktır. Örneğin, fertlerin gelirlerinde yüzde 10'luk bir artış söz konusu olduğun
da, tavuk eti üretiminde yüzde 2 ilâ yüzde 3 arasında artışın olduğunu, yine, yumurta üretiminde de 
yüzde 6 civarında bir artışın olduğunu, geçmişte yapılan araştırmalar ortaya çıkarmıştır. 
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Tabiî, bir bakıma, tüketimin düşüşündeki önemli etkenlerden birisinin de kolesterol konusun
daki yanlış kanaatler olduğunu da ifade etmemiz gerekir. Kolesterol konusunda yapılmış olan son 
araştırmalara baktığımızda, örneğin, Colombia Üniversitesinde, Harvard'da, değişik üniversitelerde 
yapılan araştırmalarda, yumurta tüketimiyle kolesterol arasında bir bağlantının kurulmadığı açıkça 
ifade edilmektedir. Dolayısıyla, bu yanlış kanaatin, bilhassa reklam kampanyaları şeklinde, bilhas
sa devletin televizyonlarından, çeşitli basın yayın araçları vasıtasıyla ortadan kaldırılmasına ihtiyaç 
vardır. Bu konuda, sadece yumurta üreticilerinin bu meseleyi halletmelerini beklemenin ne kadar 
yetersiz olduğunu da, yine, açıkça ifade etmemiz gerekir. 

Tüketimin artırılabilmesi açısından, bilhassa ilkokul çağındaki çocukların bilinçlendirilmesine 
ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Yine, tüketimin artırılması konusunda, bilhassa, Savunma Bakan
lığı bünyesindeki askerî birliklerdeki tüketimin yeterli olmadığını, haftada veya on günde bir 
yumurta tüketildiğini, ki, bu tüketimin gerçekten, o genç insanlar açısından da yetersiz olduğunu; 
bunun artırılmasının, Türkiye'deki eksik kapasiteleri tamamlama konusunda etkili olacağını da 
açıkça ifade etmek gerekir. 

Tabiî, damızlık konusunda ciddî bir dışa bağımlılık vardır. Zaten, Türkiye'de üretim plan
lamasının olmaması, damızlığın kontrolsüz bir şekilde Türkiye'ye girmesi nedeniyle, bu sektörde 
ciddî krizler oluşmuştur. Damızlıkçı firmaların sayısı önce 13'e çıkmışken, bugün için bu sayının 
5'e düştüğünü, hatta, daha da düşmekte olduğunu da görebiliyoruz. Sektörde pek çok damızlıkçı fir
manın iflas ettiğini, yanlış rekabet yönünden görüyoruz. Dolayısıyla, bunun da etkisiyle damızlık 
civciv fiyatlarının da, gerçekten, ciddî anlamda yükseldiğini, bugün, 600 000-800 000 lira arasında 
olduğunu ve bu fiyatın da oldukça yüksek olduğunu, sektör açısından bir dezavantaj olduğunu, 
açıkça ifade edebiliriz. Bu konuda da, ciddî tedbirlerin alınması lazım. Damızlık... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Açba, sonuçlandırılanız, sevinirim. 

SAİT AÇBA (Devamla) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Tabiî, bu meselenin temeline baktığımızda, Türkiye'de ciddî bir tarım politikasının, hayvan

cılık politikasının olmadığını söylemek mümkün. Gerçekten, Türkiye'de, ciddî bir tarım ve hayvan
cılık politikası olsaydı bugüne kadar, gerçekten, bu alandaki yasal boşluklar doldurulmuş olsaydı, 
yapısal sorunlar halledilmiş olsaydı bu sektörde, bu çeşit ciddî krizlerin ortaya çıkması pek müm
kün olmayacaktı. 

Sektöre yapılan birtakım teşvikler var. Örneğin, Hazine tarafından verilen teşvikler var. 7 dolar 
olarak öngörülen teşvikin, uygulamada 1 dolar olarak gerçekleştiğini ve mahsup yöntemiyle, pek 
çok üreticinin zorluk çektiğini görüyoruz; ama, tavuk etine, beyaz ete yönelik olarak teşviklerde, ör
neğin, şu anda, ton başına 175 dolar verilmektedir, hem de nakit olarak verilmektedir. Dolayısıyla, 
yumurta sektöründe de, bü konudaki teşviklerin tekrar gözden geçirilmesine ihtiyaç olduğunu 
düşünüyorum. 

Tabiî, sektörün, yine, hijyen ve hayvan hastalıklarıyla ilgili pek çok problemi var. Zamanım 
dolduğu için, onlara pek değinemiyorum. 

Dolayısıyla, bu sektörün yapısal sorunlarının halledilmesi konusunda, hükümetimize büyük 
görevler düşüyor, Meclisimize büyük görevler düşüyor. Öyle zannediyorum, hükümetimizin, bu 
yapısal sorunları gidermek, bilhassa, dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak yönünde ciddî tedbirler 
alacağını düşünüyorum ve hepinizi saygıyla selamlıyorum; teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 
(Alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Açba. 
Efendim, şimdi, sıra, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına, Trabzon Milletvekili Sayın Nail 

Çelebi'de. 

Buyurun Sayın Çelebi. (MHP sıralarından alkışlar) 

MHP GRUBU ADINA NAİL ÇELEBİ (Trabzon) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
yumurta üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
kurulan Meclis araştırması komisyonu raporu üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi Grubunun görüş
lerini ifade etmek üzere söz almış bulunmaktayım; bu vesileyle, hepinizi Grubum ve şahsım adına 
saygılarımla selamlıyorum. 

Yine, bu vesileyle, bu araştırma önergesi üzerinde çok çalışma yaptığını bildiğim, Tarım 
Komisyonu eski Başkanı Sayın Ahmet Turan Bilge'yi rahmetle anmak istiyorum ve yine, bu öner
geyi takdim eden Kütahya Milletvekili Sayın Ahmet Derin'e acil şifalar dilemek istiyorum. 

Hepimizin bildiği üzere, yumurta tavukçuluğu sektöründe iki ay önce başlayan bir iyileşme 
mevcuttur; yaklaşık iki yıldan beri sıkıntı yaşandığı da apayrı bir gerçektir. Bu sıkıntının, üreticide, 
ekonomik olduğu kadar -daha ötesi- sosyal problemler yarattığı da bilinmektedir. 

Yumurtacı damızlık üreten özel işletmelerden belli başlıları 14 tane olarak biliniyor. Söz 
konusu 14 damızlıkçı işletmenin, 2001 yılı içerisinde programlanan parent stok girişi 317 260 adet 
olarak tespit edilmiş, buna karşılık toplam civciv üretimi de 19 722 946 adet olarak hesaplanmıştır. 

Ülkesel bir üretim programına sahip olmayışımızın yanında, mevcut damızlıkçı kuruluşların, 
ülke ihtiyacını dikkate alarak, civciv üretimini, kapasiteleriyle dengeli olarak aralarında paylaşmak 
konusunda anlaşamamaları nedeniyle, civciv üretiminde zaman zaman fazlalık veya noksanlıklar 
yaşanmaktadır. Sektörün periyodik olarak girdiği krizlerin sebeplerinden birini de, bu dengesiz 
üretimin, iyi planlanamayışının oluşturduğu da hepimiz tarafından malumdur. 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 1997 yılı kayıtlarına göre, Türkiye'deki yumurtacı işletme 
sayısı 3 202, etçi işletme sayısı 6 785 olarak, toplam tarım işletmelerinin içerisindeki tavukçuluk iş
letmelerinin oranı binde 24, sadece hayvancılık yapan işletmeler içerisindeki oranı ise yüzde 6,78 
kadardır. 

Yumurta ürünlerinin piyasaya kârlı bir fiyatla satıldığı dönemlerde, kurulu kapasitenin tamamı 
kullanılırken, iyi fiyat bulunmayan dönemlerde kapasite kullanımı yüzde 60'lara kadar gerileyebil-
mektedİr. Geçtiğimiz son üç yıl içerisinde yumurta fiyatlarındaki aşırı düşme nedeniyle, atıl kapasite 
yüzde 50'lilere kadar çıkmış, hatta birkısım yumurta kümesleri de broiler üretimine kaymıştır. 

Tavukçuluk sektöründe, işletmelerin çoğunun küçük kapasitelerden oluştuğunu ve geniş öl
çüde aile işgücüyle çalışmaya yönelik işletme karakterine sahip olduğunu söylemek hiç yanlış ol
mayacaktır. Yumurtacı işletmelerde, sözleşmeli üretim modeli henüz yerleştirilememiş olmakla 
beraber, bazı yörelerde kurulan yumurtacı şirketler ve kooperatifler yoluyla pazarlama konusunda 
olumlu gelişmeler izlenmektedir Örneğin, Çorum, Konya, Kayseri, Afyon, İzmir, Kütahya ve 
Balıkesir'de bu, etkin olarak uygulamaya girmiştir. Bu kooperatif şirketler yumurta pazarlamasında 
ve fiyat oluşumlarında etkin rol oynamaktadırlar. Yumurta toplayıcısı şirketler hariç üretim ve 
pazarlamayı koordine eden şirket ve kooperatiflerin pazarladığı yumurta miktarı, toplam üretimin 
yaklaşık yüzde 10-12'siyle sınırlıdır. 

1986 yılında uygulamaya giren Kaynak Kullanımı Destekleme Priminin özellikle tavukçuluk 
sektörüne çok büyük katkıları vardır. 
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Yumurta üretiminde 1980'li yıllardan başlayarak hızlı bir gelişme gösteren Türkiye, dünya ül
keleri sıralamasında önemli bir yere gelmiştir. Türkiye'nin yumurta üretimine baktığımız zaman; 
100 ülke içerisinde 13 üncü sırada olduğunu görmekteyiz. Dünya tavukçuluk sektöründeki son 
gelişmeler yakinen takip edilmekte ve ülkemizdeki üretime yansıması çok hızlı olmaktadır. Bugün, 
ülkemizde üretilen yumurtanın yüzde 90'ı modern tesislerde üretilmektedir. Avrupa ülkelerine 
kıyasla, Türkiye tavukçuluk sektörünün yaşı 20 yıl kadar daha genç, teknolojik seviyesi ise geliş
miş ülkelerden de az değildir. 

BESD-BİR verilerine göre Türkiye'de yumurta üretimi 1998'de 12 milyar 160 milyon civarın
dayken, 2000 yılında bu rakam 7 milyar 245 milyona inmiştir ki, son iki yılda bu rakam yüzde 40-
42 azalmıştır. 

Dengeli ve yeterli beslenmenin sağlanabilmesi için yetişkin bir insanın, günde, beher gram 
vücut ağırlığı için 0,5 gram hayvansal protein tüketmesi gerektiği de teknik olarak tespit edilmiş ve 
ispatlanmıştır; yani, 70 kilogramlık yetişkin bir insanının günlük hayvansal protein ihtiyacı yaklaşık 
35 gramdır. Ülkemiz insanının tükettiği hayvansal protein miktarı yaklaşık 20 gram/gündür; yani, 
düşüktür. Bu durum, insanımızın yeterli beslenmediğini bize ifade etmektedir. Oysaki, bu açlığın en 
hızlı ve en ekonomik giderilme şekli, piliç eti ve yumurta tüketiminin artırılmasını sağlamaktır. 

Ülkemiz insanının hayvansal protein açlığını gidermenin bir çok yolu olmakla birlikte en et
kilisi fert başına düşen gelirin artırılmasıdır. 

Türkiye, fert başına yumurta tüketiminde 100 ülke arasında 54 üncü sırada yer almaktadır. Bu 
sıralama, yumurta tüketiminde dünya ülkelerinin çok gerilerinde yer aldığımızı ve daha çok tüket
memiz gerektiğini bize ihtar etmektedir. 

Dünya genelinde yumurta tüketimi giderek artmakta; ancak, son yıllarda, kolesterol konusun
daki yersiz endişelerle, yumurta tüketiminde birçok ülkede gerileme olduğu gözlenmektedir. 
Yumurtanın zararlı kolesterol içerdiğinin tıp alemince yanlış bulgularla abartılması sonucu insanlar 
üzerinde yaratılmış olan bu korku ve çekingenliğin giderilmesi oldukça uzun zaman alabilecektir. 

Yine, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Hayvancılık Özel İhtisas Komisyonu raporunda, fert 
başına yumurta tüketiminde devamlı bir artış öngörülmüş olmasına rağmen, maalesef, yumurta 
tüketimi 1998 yılından itibaren bir düşüş içindedir; fert başına tüketim 1998 yılında 182 adet iken, 
1999 yılında 148 adet ve 2000 yılında 110 adet olarak hesaplanmıştır. 

Değerli milletvekilleri, buraya kadar yapılan değerlendirmelerden de anlaşılacağı üzere, Tür
kiye, tavuk ürünlerini üretmede, gerek miktar olarak gerekse üretim teknolojisi olarak dünyanın ön
de gelen ülkeleri arasında yer almış bulunmaktadır. Üretimdeki bu başarılı seviyeyi, ne yazık ki, 
tüketimde görmek mümkün değildir. Üretilen kadar tüketilmediği gibi, üretim fazlasının ihracı da 
gerçekleşmediğinden, satış fiyatlarında ortaya çıkan dalgalanmalar, sektörün her yıl yaşadığı 
ekonomik krizleri yeniden yaşamasına sebep olmaktadır. 

Yumurta pazarlaması konusunda, tavuk etinde olduğu gibi, ürünü pazara kadar ileten bir enteg
rasyon Türkiyemizde maalesef mevcut değildir. Yetiştiriciler tarafından kümeslerden toplanan 
yumurtalar aracılara satılmaktadır. Yumurta pazarlayan şirketler ve üretici kooperatifleri henüz 
oluşum aşamasındadır. îşletmedışı toplayıcılık yapan kooperatif kuruluşları Ege Bölgesinde -Af
yon, Kütahya'da- artış göstermektedir. Başmakçı Üretici Kooperatifleri yumurta satış fiyatı teşek
külünde etkin rol oynamakla birlikte, bu konuda başarılı bir politika izlediğini de tam olarak söy
lemek mümkün değildir. Yumurta pazarlama şirketleri başta Çorum olmak üzere, Konya ve Kay-
seri'de faaliyet göstermektedir. Özellikle Çorum Yumurta Üretim ve Pazarlama Anonim Şirketi haf-
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talik yumurta fiyatını belirlemede giderek etkili olmakta, iç ve dışticarette deneyimini her yıl artır
maktadır. Yumurta fiyatı genelde haftalık olarak belirlenmekte, zorunlu haller dışında hafta içinde 
değişiklik olmamaktadır. Başmakçı Kooperatiflerinin beyaz yumurta üretmesi nedeniyle buradaki 
fiyatlar daha düşük oluşmaktadır. 

Yumurtanın dışsatım şansı, her zaman piliç etinden daha yüksek olmuştur. Halen, yumurtanın 
tamamı, kabuklu olarak pazarlanmaktadır; yumurtayı işleyen teknoloji ülkemizde henüz faaliyete 
geçmemiştir. Bu konuda ilk adım İzmir'de atılmış ve yumurta işleyen pastörize yumurta üreten fab
rika faaliyete geçmiş, toplu olarak yumurta tüketilen bisküvi ve makarna sanayi, pastaneler, yemek
haneler ve benzeri imalathanelerin isteklerine uygun yumurta ürünlerini imal edecek sanayiin kurul
ması halinde, iş ve dış pazarlamada bazı avantajlar elde edebilecektir. Ayrıca, sanayi ürünü yumur
tanın ömrü ve dayanıklılığı artacağından stokta kalma ve nakliye kolaylıkları pazarlama olanak
larını genişletebilecektir. 

Yumurta tüketiminin yaz aylarında önemli ölçüde düşmesi nedeniyle üretimin de aynı oranda 
düşürülmesini gerektirmektedir; ancak, üretimin aynı oranda düşürülmeyişi nedeniyle de arz fazlası 
ortaya çıkmakta, bu, fiyatı aşağıya çekmekte, hatta maliyetin altında satış yapmak gibi durumlar 
doğurmaktadır. İhtiyaç fazlası yumurtanın soğuk depolarda muhafazası veya sanayi ürününe çev
rilerek stokta bekletilmesi, bu soruna kısmen de olsa çözüm getirebilecektir. Piyasa fiyatlarını et
kileyecek düzeyde yumurtayı stokta tutacak malî güce, depo olanaklarına, yaygın bir organizasyona 
sahip olunmadıkça, fiyat dalgalanmalarının önüne geçilebilmesi mümkün görülmemektedir. Yaygın 
bir organizasyonun da, ancak, kurulacak ürün pazarlama bordu veya tarımsal amaçlı üretici birlik
leri marifetiyle sağlanabileceğini söylemek en doğru yaklaşımdır. 

Değerli milletvekilleri, ihracat olanaklarının artırılması için tavuk ürünlerinin maliyetinin 
düşürülmesi birinci koşuldur. İkinci koşul ihracatın sübvanse edilmesidir. Son yıllarda ülkemizin 
tavuk ürünleri ihracı konusunda çok avantajlı bir konumda olduğu inkâr edilemez. Oysa, Körfez 
Savaşıyla birlikte Ortadoğu ülkelerine yapılan ihracat durdurulmuş ve henüz bu ülkelerle gelişme 
halinde olan tavuk ürünleri ticaretimiz kesilmiştir. Mevcut üretim sistemimiz iç talebe yönelik olup, 
talep artışlarını karşılamanın ötesinde ihracatı amaçlayan bir hedefi de yoktur. Ürün standardizas-
yonu, kalite kontrol hizmetleri ve soğuk taşıma zincirinde görülen noksanlıkların giderilmesi, ih
racatın devamlılığının sağlanmasına bağlı görülmektedir. 

İhracat miktarının hem düşüklüğü hem de yıllara göre dalgalanma göstermesi dikkat çekicidir. 
Kısıtlı ihracat imkânları üretim fazlalıklarını eritmeye yetmediği gibi, üretimin kısıtlanması 
sonucunu da doğurmaktadır. 

Yumurta ihracatında 1998 yılından itibaren bir düşüş olduğu görülmekte, 1998 yılında 616 000 
000 yumurta ihraç edilmişken 1999'da 356 000 000, 2000'de 56 000 000 adet yumurta ihraç edil
miştir. İhraç yönüyle ülkemizde yumurtanın 1 000 adedine 7 dolar teşvik verilmektedir ki, bu yeter
li değildir; çünkü, dünya piyasalarında yumurta ihraç fiyatı 4-5 sent civarında iken, Türkiye'de 
yumurtanın maliyeti 4-5 sent civarındadır. 0,7 sent ihracat teşviki de dikkate alındığında ortaya 
çıkan fiyatın dünya fiyatları sınırına dayandığı kolayca görülecektir. 

Esasen, sektörün en önemli problemi istikrarsızlıktır, özellikle iç piyasanın istikrarsızlığı ve 
dış pazarlarda devamlılığın sağlanamaması sonucu yumurta fiyatları üç dört aylık kısa bir süre 
içerisinde 30 000 TL'yle 100 000 TL arasında değişmeler göstermektedir. Günümüzde böyle büyük 
fiyat dalgalanmalarının olduğu başka bir sektör de yoktur. 

Burada bize düşen görev, yumurta üretimini artırmak, yumurta maliyetlerini düşürmek, kurulu 
kapasiteyi çalışır hale getirmek, kalıcı ihraç pazarları bulmaktır. 
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Yumurta ihracı üretimin emniyet supabıdır. İhracatta verilen desteğin yeterli olmayışı, 
maalesef, üretimde firmaların cesaretini kırmakta ve çekingen davranan firmalar üretimi kısmak
tadır. 

Yumurta ithalatı ihracattan çok düşüktür. İthal yumurtanın tamamının damızlık ve kuluçkalık 
olduğunu kabul etmek yanlış olmayacaktır. İhraç edilen yumurtanın tamamını sofralık olarak kabul 
etmek de mümkün değildir. 

Türkiye tavukçuluğunun dünya ve Avrupa Birliği ülkeleriyle karşılaştırmasını yaptığımızda, 
1993'ün de verilerine göre, görüleceği üzere, dünya yumurta üretiminin yüzde 36'sım Çin, yüzde 
14'ünü AB, yüzde 12'sini ABD, yüzde ll'ini Rusya almaktadır; Türkiye, bu noktada yüzde 1,75 
payla 1997 yılında 100 ülke arasında 14 üncü sıradadır ve sonuç itibarıyla bu tespitten sonra şunu 
söylemek mümkün: Türkiye tarımı bitkisel üretim ağırlıklı bir yapı göstermektedir. Gelişmiş ül
kelerde bitkisel üretimin ağırlığı yüzde 30-40 civarında iken, hayvancılığın payı yüzde 60-70'ler 
dolayında seyretmekte iken, Türkiye'de bu tam tersidir. Tavukçuluk, hayvancılığın bu genel 
görünümünden çok farklı olmakla beraber, durumu oldukça iyidir. Hayvancılık sektörü içinde geliş
me kaydetmeyi başarmış kümes, damızlık, beslenme, yetiştirme, verim, sağlık, teknik bilgi, kesim-
hane gibi konulardaki sorunlarına mevcut üretim sistemi içinde çözümler bulmuş hayvancılığın tek 
alt sektörü olarak gösterilebilir. 

Ülkemizin protein açlığını giderebilmek için "acil olarak çözüm bekleyen" ve "orta vadede 
çözüm bekleyen" konular altında bu sektörü değerlendirmek mümkündür. Acil olarak çözüm bek
leyen sorunların başında tüketimin düşüklüğü ve tüketimi artırıcı öneriler gelmektedir. Türkiye'de 
bu rakam halen 110 adet/yıl olarak bilinmektedir; oysaki, bu rakamın 160 adet/yıl olarak tüketim 
noktasına taşınması gerekiyor. 

Yine, tüketimin artırılabilmesi için reklam kampanyası düzenlenmesi gerekmektedir. Onun 
için, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının önderliğinde ve devletin fınansörlüğünde bu konunun gözetil
mesinin ve planlanmasının doğru olduğunu düşünüyorum. 

Eğitim kampanyasının başlatılması gerekmektedir; çünkü, en ucuz protein kaynağı yumurtadır; 
insan sağlığı açısından ve özellikle gelişme döneminde olan yeni nesil açısından taşıdığı önem 
kaçınılmazdır. Kaldı ki, yumurtanın, insan sağlığı için zararlı asıl kan kolesterolü olan kandaki 
LDL'yi; yani, düşük yoğunluklu lipoproteini yükseltmediği, artık, bilimsel verilerle kanıtlanmıştır. 

Yine, üretim maliyetlerinin yüksekliği ve maliyeti düşürücü çalışmaların yapılması gerekmek
tedir; çünkü, artık, daha fazla tavuk eti üretmenin, iç ve dış pazarda daha fazla mal satabilmenin ilk 
şartı, maliyetin düşürülmesidir. 

Yem hammaddelerinin ucuzlatılması gerekmektedir; çünkü, kanatlı yemlerin maliyetinin ucuz-
latılabilmesi büyük oranda ithal hammaddenin maliyetine bağlıdır. Mısır, soya ve balık ununun yur
tiçinde üretim imkânlarının iyi değerlendirilmesi ve iyi bir destekleme prim politikası güdülerek, 
dünya fiyatlarından yem hammaddesi kullanımının sağlanması artık kaçınılmazdır. 

Karma yemin yeniden desteklenmesi sağlanmalıdır; aksi halde, yem sanayiine yem hammad
delerinin dünya piyasalarındaki fiyatlardan kullandırılmasının mümkün olmaması halinde, geçmişte 
olduğu gibi, sanayi yemin yüzde 25 gibi bir oranda destekleme ödemesi yapılması yararlı olacaktır. 

Yine, KDV oranlarının düşürülmesi gerekmektedir; çünkü, mevcut KDV yüzde 7'dir, bu oran 
yüzde l'e düşürülmelidir. Aksi halde, faturasız ve KDV'siz satışlardan doğan haksız rekabeti ön
lemek de mümkün değildir. Bunun yapılması halinde, KDV'li ödemenin belgeli satışlara 
yönelebileceği düşünülmektedir. 
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Çok önem arz eden bir başka husus, LPG indirimi sağlanması teklifidir; çünkü, son beş yılda 
kümes ısıtmalarında LPG kullanımı için büyük yatırımlar yapılmıştır; fakat, fiyat artışları yüksek 
olduğu için, bundan kaçınılarak, kümes ısıtmalarında eski ilkel yöntemlere dönüştürülmesi çabaları 
vardır. Bu bakımdan, LPG'nin sübvanse edilmesi de düşünülmelidir diye değerlendiriyoruz. 

Tarımsal kredilerde borçların ertelenmesi ve rehabilitasyon kredilerinin açılması gereklidir. 
Bunun için, Ziraat Bankasının son günlerde yaptığı bir çalışma var. Bu çalışma doğru bir çalış
madır; ama, özellikle tavukçuluk sektöründe 7,5 milyar lira ile 50 milyar lira arasında borcu olan 
kesimlerin -ki, bu, yüzde 10'lara tekabül ediyor- ihtiyaç duyduğu kredilerin ödenmesinde çekilen 
sıkıntıyı nispeten gidermek için, bu arada, ortaya çıkan faiz borcunun, 7,5 milyar liraya kadar olan 
borcun taksitlendirilmesi gibi, özellikle bu sektörün, 7,5 milyar lira ile 50 milyar lira arasında sıkış
mış olan borcunun da taksitlendirilmesi düşünülmelidir diye değerlendiriyoruz. 

Yumurta ihracatına verilen ihracat iadelerinin artırılması gereklidir; çünkü, bugün için 
alınabilen, 1 000 adetteki ihracat geliri 2,8 dolardır. Oysaki, tebliğde bu rakam 7 dolar olarak ifade 
edilmiştir. Meydana gelen kaybın giderilerek, bu rakamın 7 dolar olarak üreticilere aktarılmasının 
doğru olacağını düşünmekteyiz. 

Yumurta işleyen sanayii kurulmasının mutlaka teşvik edilmesi gerekmektedir. Yine, pazarlama 
organizasyonunun kurulması mutlaka sağlanmalıdır. O bakımdan, Tarım ve Köyişleri Bakanının 
başkanlığında oluşturulup, çalışmalarına başlayan Tavukçuluk Danışma Kurulu, tavukçuluk pazar
lama bordu kurma olanaklarını araştırmak üzere bir komisyon kurdu. Bu komisyon, yeni bir or
ganizasyonu sağlayabilecek şekilde hazırlandığını tespit ettiğimiz Tarımsal Ürün Birlikleri Yasa 
Tasarısı üzerinde yaptığı çalışmalarını yoğunlaştırmıştır. Bunun üzerinde mutlaka durulmalı ve 
pazarlama konularında başarılı birlik oluşturulabilmesi imkânının önü açılmalıdır. 

Orta ve uzun vadede çözüm bekleyen sorunlara baktığımızda, öncelikli bir konu, kapasite kul
lanımını önümüze taşımaktadır. Bugün kapasite kullanımı yüzde 40'lar düzeyindedir ve Tür
kiye'deki tavukçuluk işletmelerinin yüzde 71,4*ü 10 000 adetten daha küçük ölçeklidir. Bu durum, 
küçük işletme ağırlıklı bir üretimin yaygınlığını göstermektedir; ancak, küçük işletmelerin çokluğu 
şimdilik sorun olarak da gözükmemektedir. 

Damızlık üretimi önemli bir konudur; çünkü, tavukçulukta kaydedilen bunca gelişmeye rağ
men, damızlık konusunda dışa bağımlılık halen devam etmektedir. Bunun için de, biz, ithalatın 
yapılmaması durumunda tavukçuluk sektöründe kısa sürede darboğaza girilmesi kaçınılmazdır diye 
değerlendiriyoruz. Onun için, sektörün dışa bağımlılıktan kurtulabilmesi için, damızlık üretimini 
püre line'den başlayarak kesintisiz üretim zincirinin tüm aşamalarını elinde tutacak kamu ve özel 
sektör kuruluşları oluşturulmalı ve bu kuruluşlar hibe, düşük faizli kredi, vergi muafiyeti gibi teş
viklerle mutlaka desteklenmelidir. 

Bir başka konu, hijyenik konulardır. Onun için, öncelikle şunu ifade etmek istiyorum: Büyük 
yatırımlarla kurulan, hijyenik yönden birinci derecede korunmaları gereken grand parent stok, 
parent stok ve kuluçka işletmelerinin yakınlarına, hijyenik yönden hassasiyet derecesi çok düşük 
olan broiler kümesleri, kesimhaneler ve yumurta üretim kümesleri kurulabilmektedir. 

Kurulurken, mutlak surette, mevcut mevzuata göre, şehirlerde il imar müdürlükleriyle, köyler
de muhtarlar kuruluş izni vermektedir ki, bunun için, biz şöyle bir düşünce geliştirdik ve diyoruz 
ki, birinci derecede korunmaya muhtaç olan bu tür damızlıkçı ve kuluçkacı işletmeler tespit edilerek 
çevrelerinde belli bir tampon bölge, bir koruma bandı oluşturularak, bu sahaya hijyenik hassasiyet 
derecesi düşük işletmelerin kurulmasına izin verilmemelidir. Bunu kontrol için de, Tarım ve Köyiş
leri Bakanlığı il ve ilçe teşkilatları tarafından inşaat izni verilmesi konusunda bir yetki var; bu yet
kinin kullandırılması gerekir diye düşünüyoruz. 
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Yine, dünya tavuk ürünleri pazarında Avrupa Birliğinin ve Türkiye'nin durumuna baktığımız 
zaman, bu oran yüzde 0,5 ilâ l'dir. Bunun, mutlaka, değiştirilmesi gerektiği konusunu düşünüyoruz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN- Tamamlayın lütfen. 
NAİL ÇELEBİ (Devamla)- Son olarak şunu söylemek istiyorum: 
Borsa işlemleri: Tavuk eti ve yumurta pazarlaması işlemleri borsaya tabidir. Şu an için borsalar, 

tavukçuluk sektörüne hizmet vermemektedir; ancak, tescil harcı olarak her faturadan yüzde 0,3 
oranında para kesmektedir. Borsa, sektörümüzün yararına hizmet verebilecek tesis ve imkânlara 
kavuşuncaya kadar tavuk ürünleri satışının borsa işlemleri dışında tutulmasının sorunu hafifleteceği 
tarafımızdan düşünülmektedir. 

Yüce Heyetinize saygıyla arz ediyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Çok teşekkürler Sayın Çelebi. 
Şimdi, Doğru Yol Partisi Grubu adına, Balıkesir Milletvekili Sayın İlyas Yılmazyıldız. (DYP 

sıralarından alkışlar) 
Buyurun Sayın Yılmazyıldız. 
DYP GRUBU ADINA İLYAS YILMAZYILDIZ (Balıkesir) - Sayın Başkan, değerli millet

vekilleri; Kütahya Milletvekili Sayın Ahmet Derin ve 22 Arkadaşının, Yumurta Üreticilerinin 
Sorunlarının Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan (10/8) 
esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu raporu hakkında Doğru Yol Partisi Grubu adına söz 
almış bulunmaktayım, Yüce Heyetinizi Doğru Yol Partisi ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. 

Raporla ilgili konuşmadan önce, bir hususa kısaca değinmek istiyorum. Sel felaketiyle ilgili 
olarak bugün herkes konuştu, ben de bu konuda konuşacağım için yerimden söz talep etmedim. 

öncelikle, Balıkesir Zeytinli Beldesi Altınkum Mahallesinde 200 evin sular altında kaldığını, 
yine, Akçay Fener Mahallesinde selden etkilenenler olduğunu ve Altınoluk Şahinderesi üzerindeki 
köprünün yıkıldığını öğrendik. Ben, Balıkesir İlimizde ve diğer bütün illerimizde selden etkilenen, 
afetten etkilenen bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum; ölenlere Allah'tan rahmet, 
yaralılara da acil şifalar diliyorum; ancak, bu afetlerden sonra hükümetlerin mutlaka yapması 
gerekenler var. 

Nitekim, 1998 yılında Gömeç'te de sel felaketi olmuştu, kurban bayramının üçüncü günüydü, 
tam sel anında ben oradaydım, 61 civarında ev yıkılmıştı. 6 Ekim 2000 tarihinde, yani ondört ay ön
ce Bayındırlık Bakanlığına bu konuda bir soru sorduk; ancak komisyonumuzun üyesi Sayın Akçan 
ondört ay sonra buna cevap verme lütfunda bulunmuş, tesadüfen bugün elime geçti, o nedenle bah
setmek istiyorum. Kendisine teşekkür ediyorum bu duyarlılığından dolayı; ancak, bu raporda gör
düğüm bir şey var: Üç yıl geçmiş, üç yıldan üç ay eksik. Deniliyor ki: "Subasmanı biten 26 konut 
inşaatına ve 7 konut için de henüz başlanmayan..." Yani, 61 konutun, neredeyse, daha yarısıyla il
gili bir şey yapılamamış... Eğer, hükümet, sel felaketiyle ilgili yaraları kaplumbağa hızıyla bu şekil
de saracaksa, vah vatandaşımızın haline! Ben, biraz daha duyarlı olmasını hassaten rica ediyorum. 

Yine, özellikle, bu yumurta konusu da bir afet. Hakikaten, araştırma önergesini veriyorsunuz, 
bir yıl sonra geliyor, rapor hazırlanıyor. Ondan sonra, bu rapor hazırlandığında, örneğin, 19 Şubat 
krizi yoktu. Yani, bu rapordaki tedbirler, 19 Şubat 2001 krizinden önceki şartlar var sayılarak söy
lenmişti. Halbuki, yumurta üreticileri diyor ki: "19 Şubattan sonra doların 500 000 - 600 000 liradan 
1 500 000 liraya, hatta 2 000 000 liraya ulaştığı dönemde, ilaç, aşı... Bunlar komple dışarıdan 
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geliyor, yem hammaddesinin çoğu dışarıdan geliyor; dolayısıyla, tümden battık." Belki, mevcut 
şartlarda olsa, çok daha farklı şeyler yazılacak; yani, kaplumbağa hızıyla da bu konuları görüşüyoruz. 

Tabiî, aslında, sorunun en temel konusu, hükümetin uyguladığı ekonomik politikaların yanlış
lığı ve çiftçimizi yok eden, çiftçimizi sıkıntıya sokan politikalardır. 

Şimdi, yine felaketlerden söz etmişken... Örneğin, dolu felaketleri yaşandı, kar felaketleri 
yaşandı aşırı şekilde, Kızıksa'da, Salur'da. Orada, bu bayramda gittiğimde, yine sordum; maalesef, 
bu felaketlerini giderecek en ufak bir şey yapılmamış. 

Haberler: "Köylü de yumurtayı dışarıdan alıyor." Bu, 28 Kasım 2001 tarihli haber. Şimdi, ben, 
şu kadarını söyleyeyim: Bu komisyon, 8.6.2000 tarihi ile 4.1.2001 tarihleri arasında çalışmalarını 
tamamlamış. Komisyon Başkanımız Turan Bilge'ye Allah'tan rahmet diliyorum. Bu komisyondaki 
çalışmalarda alınan kararlar, inanın, Parlamentonun yüzünü ak edecek, oybirliğiyle alınmış karar
lardır. Yani, burada ne tedbir alınmış, hepsi, oybirliğiyle alınmış. Burada, tek tek, sektör uzmanlarını 
dinledik; burada, bu konuda kurulmuş dernekleri dinledik; hatta, 2000 yılındaki yaz tatilinde, 
Balıkesir Milletvekili arkadaşım Sayın Özgün'le birlikte, Bandırma'da ve Balıkesir'de, yine, bun
ların desteğiyle toplantı yaptık. Bu toplantıda, sorunları tespit ettik. 

Yine, Eskişehir Milletvekilimiz Sayın Sadri Yıldırım, bölgesindeki sorunları getirdi, bir rapor 
halinde komisyona sunduk; ancak, bu komisyondan oybirliğiyle çıkan kararlar, ne yazık ki, hiç dik
kate alınmadı. Hatta, konu o kadar acildi ki, komisyon çalışmaları tamamlanmadan, hemen, ilgili 
bakanları dolaşmaya başladık. 20 Haziran 2000 tarihinde komisyonun ikinci toplantısında, Maliye 
Bakanı, Tarım ve Köyişleri Bakanı, Sağlık Bakanı, Millî Eğitim Bakanı, Millî Savunma Bakanı, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Dışticaretten Sorumlu Devlet Bakanının ziyaret edilmesi 
kararlaştırıldı. 28 Haziran 2000 tarihinde ise, Başbakan Yardımcısı Sayın Hüsamettin Özkan'ı, 2 
Temmuz 2000 tarihinde de Maliye Bakanı Sayın Sümer Oral'ı ziyaret ettik. Buralarda, bütün heyet 
olarak, çok acil, mutlaka yapın, bakın, bu insanlar yok olacak, gidecek, bunları alabilirsiniz 
dediğimiz önlemleri sunduk; ancak, gelin görün ki, müthiş bir duyarsızlıkla karşılaştık, örneğin, 
dedik ki, yumurtadaki KDV'yi yüzde 8'den yüzde l'e indirirseniz, 2000 yılında, devlet, 180 trilyon 
lira daha fazla vergi toplayacak, binlerce insanımız ekmek yiyecek; ancak, Sayın Maliye Bakanı 
dedi ki: "İyi diyorsunuz; ama, bu emsal olur, emsal olacağı için bunu uygulayanlayız!" Bu ne büyük 
vurdumduymazlık. İlle, otomobil fabrikaları sahibi mi olmak lazım?! Otomobilde, indirdiniz 
KDV'yi. Bu karardan sonra, birbiri ardına, sektörün büyükleri, Mudurnu, Köy-Tür, Özhen, yine, 
Bandırma'da özsoy, maalesef, ya konkordato ilan ettiler ya battılar. Şimdi, bu batanları kurtarmak 
için Hazine garantisini tekrar getirirken, haksız rekabeti de getiriyorsunuz. Tamam, o zaman, batan
ları kurtarıyorsanız, ayakta olanları da batırmamanın tedbirlerini alın. O zaman bir itirazımız yok. 
Yani, burada ekmek yiyenler için doğru şeyler bunlar. 

Bu raporda zaten detaylar var, bunlara tek tek girmeyeceğim. Bu raporda krize sebep olan 
konular: Damızlık sorunu... Yani, yetersiz üretim, buradaki regülasyonun olmaması. 

Yem sorunu... Hammaddesinin çoğunun dışarıdan ithal edilmesi sebebiyle, dövizdeki dalgalan
malar..: Örneğin 500 000 liradan, 1 500 000'e, 2 000 000'a tırmanması veya azalması. 

Pazarlama sorunu... Bu, çok önemli. Yani, pazarlama sorunu, üreticiler organize olamadığı için 
dar bir gruba bağlı. 

Yine, özellikle Kuzey Irak gibi politikalarda, buralara petrol karşılığı gıda ticaretiyle ilgili 
olarak bu maddelerin içine yumurtanın konulmaması. Bunu da koyun, çünkü, lazım orada. 

Ve fınans sorunu... Finans sorunu, zaten bütün sektörlerde var. Yani, borcunu zamanında 
ödeyemezsen temerrüt faizi şu kadar, icra... Yani, ardı ardına geliyor; bu, çözülemedi. 
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Ve sağlık sorunu, hijyen sorunu... Kümeslerdeki hijyenlerin yeterince sağlanamaması, hastalık
lar, maalesef, verimliliği düşürüyor. 

Bunların detayları görülebilir. 
Şimdi, biz, burada, bunların detaylarını anlattık; ancak, önemli olan bunları belirlemek değil, 

önemli olan, bu raporda büyük bir emekle, büyük bir inançla ve bütün partilerden milletvekili ar
kadaşlarımın oybirliğiyle belirlediği kuralların uygulanması. Uygulanmayacaksa, burada, şu olsun, 
bu olsun diye anlatmanın alemi yok. 

İlle, bu raporlardakileri uygulatmak için Sayın Kemal Derviş'le özel konuşup, yahu, sen de 
şunu yan odaya geç IMF'nin kulağına bir söyle, IMF, de telefon etsin Başbakana, Başbakan da on
dan sonra bunları uygulasın mı diyeceğiz?! Böyle şey olabilir mi?! Yani, Türkiye'nin yararına olan 
kararları, ille Washington'dan, ille Okyanus ötesinden mi empoze ettirmek lazım! 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Tarım Bakanını dinliyoruz -burada da kendisi oturuyor dün de iz
ledik- hakikaten, kendi iddiasıyla, tarımı çok iyi bildiğini ifade ediyor, öyle olmasından mem
nuniyet duyarız. 100 kilo pancardan da 18 kilo şekerin çıktığını söylüyor, çok memnun olduk; ama, 
pancarın parası belli değil. Üretici diyor ki; Pankobirlik pancar 60 000 lira olsun diyor, geçen yıl 37 
500 liraydı; bu yıl duyduk ki, 51 000 liradan imzaya açılmış. O zaman, bunu bilmenin bir faydası 
yok, bunu biliyorsanız, 60 000 lira olursa bunu kurtaracağını da bilirsiniz. 

Bakın, Sayın Kemal Derviş buğdayda dedi ki -kaldı ki, Kemal Derviş'e kalsa daha da düşük bir 
fiyat... Kemal Derviş 45 500 lira diyor-145 000 liradan 1 lira fazla olmaz; birkaç kuruş fazla oldu. 
Buğday şimdi kaç para; 200 000 lirayı geçti. 

Bakın, yine, Sayın Bakanın aynen katıldığım güzel bir sözü var: "Bizim çiftçimize verilmeyen 
sübvansiyon yurt dışındaki çiftçilere verilen sübvansiyondur" diyor. "Bu yıl 4,1 milyar dolarlık it
halat yaptık" diyor; yani, tekzibini okumadığım için, basından okudum "hayır, öyle demedim" 
diyebilir, tekzip de edebilir. Yani, 7 katrilyon liraya yaklaşan bir ithalat. Bakıyoruz, bir yazıda -doğ
rudur yanlıştır, çek etmedim, kontrol etmedim- AB'de tarımsal destekleme kişi başına 2 800 dolar, 
Amerika'da 5 500 dolar, Türkiye'de doğrudan destekleme -inşallah bir gün olacak- 40 dolar. Öyley
se, Türkiye'de buğday olmadığı zaman, ekmeği 300 000 liraya yersiniz, Türkiye'de şeker olmadığı 
zaman daha pahalı yersiniz. O zaman, gelin, kendi üreticilerimizi destekleyelim, gelin, bunu gecik
tirmeyelim. Eylülde açıklanması gereken fiyatlar, aralık ayı olmuş, hâlâ açıklanmamış. 

Yine, bakıyoruz... Yani, örnekler çok da... 

Şimdi, tavukçuluk sektöründe -her işte Avrupa'ya ihracatı desteklememiz lazım- kaçak kesim-
haneler var, kurallara uygun yapılmıyor ve bunlardan dolayı, bu ihracat tehlikeye giriyor. O zaman, 
Tarım Bakanlığı, bunlarla ilgili gerekli çabayı niye göstermiyor? Yani, Türkiye'nin, Avrupa Bir
liğine ihracatını temin edecek şekilde, bütün kesimhaneleri doğrudur, sağlıklıdır, bu standartlarda 
üretim yapar diyebilecek... Eğer, bunlarla mücadele etmezseniz, Sağlık Bakanlığı gereken şekilde 
mücadele etmezse, yine, Maliye Bakanlığı olması gereken işleri yapmazsa, o zaman, kanuna say
gılı, sağlıklı, düzgün üretim yapan, ihracatta da Türkiye'nin önünü açacak, binlerce kişiye iş veren, 
ekmek veren firmalar birer birer kapanır. Ondan sonra, bunlara da, siz, Hazine garantisi vereceğiniz 
kredilerle, eğer bir daha batarsa, Hazineyi biraz daha borca sokarsınız; 65 milyona, bunların yanlış 
politikalarının, hatasının bedelini ödetirsiniz. 

Değerli arkadaşlarım, çok değerli milletvekilleri; ben, öncelikle, bu hükümetten, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde yapılan iyi şeylere kulak vermesini istiyorum. Olabilir, diyebilirsiniz ki, 
muhalefettir, muhalefet söylüyor. Hayır, burada bir tek muhalefet şerhi yok... Varsa, beri gelsin. 
Bundan daha iyisi var mı?! Yanlışsa, en azından, arkadaşlarımız yanlış diyebilirdi. 
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O zaman, gelin, bu yemdeki, yumurtadaki, beyaz etteki KDV'leri yüzde 1 'e indirelim. Gelin, 
hiç olmazsa, milletin boğazından bir lokma beyaz et, bir tane yumurta geçsin. Gelin, Millî Eğitim 
Bakanlığı ve Millî Savunma Bakanlığı aracılığıyla, yetersiz beslenmeden dolayı sıkıntıya düşen öğ
rencilerimiz veyahut askerlerimiz dengeli beslenebilsin. Gelin, ihracata destekleme verelim. Gelin, 
yine, yurtdışındaki belli bölgelerdeki ziyaretlerde, bu üreticilerimizin ürünlerinin pazarlanmasında, 
hükümet, yerine göre inisiyatif alsın, tavsiyelerde bulunsun, bu kanalları açmasında işadamlarına 
yardımcı olsun. 

Değerli arkadaşlarım, eğer hükümet, bu rapordaki önlemleri uygulamam diyorsa, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin milletvekillerinin oybirliğiyle beklediği çözümleri uygulamam diyorsa, 
milletin sesine kulak vermiyor demektir, milletin ıstırabını hiç hissetmiyor demektir. Açlıktan 
Manisa'da insanlarımız ölür, yine raporlara geçer; Meclisin çatısına çıkılır, karşısında intiharlar olur, 
çoluk çocuğuyla kendini yakmalar olur; millete vermediğiniz bu parayı, Başbakanlığı güvenlik al
tına almak için elektronik cihazlarla teçhiz etmeye harcarsınız. Yani, kısacası, siz, bu milletten kop
muş, bu milletin hükümeti değilsiniz demektir. O zaman, bu millete vereceğiniz bir şey kalmadıy
sa, gelin, onurlu bir davranış yapın, şu emaneti millete verin, istifa edin. (DYP sıralarından alkışlar) 
Gelin, tekrar, bir erken seçimle millet bir karar versin. Yine sizi istiyorsa, itirazımız yok, hay hay, 
başımızın üzerinde yeriniz var; ama, yok, yanlış yaptınız diyorsa, biraz dinlenin diyorsa, dinlenin 
canım! Yani, ne zararı var; dinlenir, yine gelirsiniz. Onun için, milletimizin daha fazla ıstırap çek
memesi için, gelin, milletin, gelin, Türkiye Büyük Millet Meclisinin sesine kulak verin. 

Yani, buradakileri tek tek açıklamanın ne âlemi var. Biz, buradaki önlemleri, bir defa sözlü, iki 
defa da yazılı olarak, Sayın Tarım Bakanımız da dahil olmak üzere... öyle mi Sayın Bakanım?.. 
Size de mektupla gönderdik bunu; ama, önlem yok. O zaman, yani, kendin çal kendin söyle. Çün
kü, Parlamentodan gelecek bütün taleplere kulaklar kapanmış, tıkanmış, gözler kapanmış, vicdan
lar kapanmış. Bir tek kıble var, o kıble de Washington. Oradan gelecek işarete göre... Eğer onlar der
se ki, şu KDV'yi indirin, hemen iner, yarın iner. 

Bakın, bu milletin lehine olmayan bir sürü kanunda ısrarlarınız var. Örneğin, Tütün Yasası. 
Biraz sonra görüşülecek; orada konuşacağım için o konulara girmedim. 

Yani, bayramda ziyaret ettiğim yerlerde (pazartesi günü Savaştepe, geçen cumartesi günü İv
rindi, perşembe günü Kepsut, Bigadiç merkez) soruyor insanlar: "Ne olacak bizim halimiz?" Yani, 
dağın başında çilek ekin, çiçek ekin derseniz, onlar da size, çilek, çiçek ektirirler! Yani, merak et
meyin, dağ başına gönderirler sizi! 

Onun için, ben... 

ORHAN BIÇAKÇIOĞLU (Trabzon) - Yumurtaya gelsene! 

İLYAS YILMAZYILDIZ (Devamla) - Yumurtayı anlatıyorum... Yani, yumurtayı defalarca an
lattım. 

Bakın, bu konudaki talepler, iki defa, mektupla, ilgili bakanlara yazıldı, ziyaret edildi."Derhal 
uygulayacağız" denildi. Burada bir tek muhalefet şerhi yok. Onun için, raporla ilgili, yani, şurası 
yanlış, burası doğru diyecek bir şeyimiz de yok; tümüyle katılıyoruz. Bu, Parlamentonun oybirliğiy
le, Meclisin oybirliğiyle hazırlanan bir rapor; ama, bunu dinlemediğiniz için, bunu yapmadığınız 
için, benim Edincik'teki, Bandırma'daki, Balıkesir'deki yumurta üreticim, beyaz et üreticim iflas 
ediyor ve insanlar, borçlarını ödeyemedikleri için intihar etmek durumunda kalıyorlar; intihar et
mekten zorla caydırıyoruz. 
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ORHAN BIÇAKÇIOĞLU (Trabzon) - Bunu her zaman söylüyorsun. Yumurtayı söyle, yumur
ta ne olacak? 

İLYAS YILMAZYILDIZ (Devamla) - Yumurtayı söylüyorum. 
Gelin, yumurtadaki KDV'yi yüzde l'e indirin. Gelin, ihracata prim verin. Gelin, yem, ilaç, aşıy

la ilgili ithal ürünlerine, aşırı pahalanmaya karşı, gerekli destekleri verelim. Gelin, kaçak olan 
kuruluşlarla mücadele olsun; kaçak, hijyenik olmayan et kesimiyle ilgili, kesimhanelerle ilgili 
mücadeleler olsun ki, bu konuda, devlete vergisini ödeyen, binlerce insan çalıştıran işletmeler bat
masın. Yoksa, ondan sonra, önce batmasına seyirci kaldığınız bu işletmeleri tekrar kurtarmak için 
onmilyonlarca, yüzmilyonlarca dolar ödemek zorunda kalırsınız. 

Bakın, yine, Ramazan ayı içerisinde ziyaret ettiğimiz Dursunbey'in Poyracık Köyündeki vatan
daş aynen şunu söylüyor, diyor ki: "Yağmur yağmasın diye dua ediyoruz; yağarsa yerlerimizi ek
mek zorunda kalacağız; mazot alamıyoruz, gübre alamıyoruz..." Allah onların dualarını kabul etti, 
yağmuru öyle bir yağdırdı ki, bu sefer yağmurdan, kardan ekemiyorlar. Çünkü, hiç kimse yerini 
ekemedi. 

Soruyor, bu doğrudan gelir desteklemesi ne zaman ödenecek?.. Sayın Bakan "işte, başladık bir 
ucundan, şubata, marta... Allah'ın günleri bitmedi, yıl sonuna kadar öderiz" diyor; ama, şu anda 
lazım, şu anda ödeyin ki, hiç olmazsa, gübresini alsın, hiç olmazsa birazcık mazot alsın, tarlasını 
eksin; varsa, kümesine yem alsın. Yani, tavuğunu kesime göndermesin. 

ORHAN BIÇAKÇIOĞLU (Trabzon) - ödeniyor, ödeniyor. Geçen, Bakan açıkladı, gelmedin... 
Gel Meclise... 

İLYAS YILMAZYILDIZ (Devamla) - Değerli arkadaşlarım -Balıkesir'dekiler alamıyor- ben 
diyorum ki, bir an önce, birkaç gün içinde, bir hafta içinde, 15 gün içinde bunu ödeyin. Ödeyin ki, 
hiç olmazsa, bu vatandaşlarımız tarlalarını ekme imkânına, tavukhanelerindeki tavuklara bakma im
kânına, hayvanlarını besleme, kesime götürmeme imkânına sahip olsunlar. 

Değerli arkadaşlarım, ben, son olarak hükümete tekrarlıyorum; gelin, Meclisin... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

ORHAN BIÇAKÇIOĞLU (Trabzon) - Bu yumurtacılar seni duysa, var ya, ha bunlar, yumur
ta yağmuruna tutarlar seni! (MHP ve DSP sıralarından gülüşmeler) 

BAŞKAN - Sayın Bıçakçıoğlu... 

İLYAS YILMAZYILDIZ (Devamla) - Beni tutmazlar ama, sizleri tutarlar gibime geliyor. 
Bakın, söylemek istemiyordum, madem istediniz, söyleyeyim: 9x9 ekibiniz Bandırma'ya geldiğin
de, Esnaf ve Kefalet Kooperatifini ziyaret ettiğinde, bir esnafın aynen sözü şöyle: "Şu 350 millet
vekilini bir gemiye dolduralım, okyanusun ortasına götürelim!" batıralım, çıkmasınlar; biz başka 
türlü bunlardan kurtulamayacağız." (MHP sıralarından gürültüler) 

Onun için, bizi yumurta yağmuruna tutmazlar; ama, siz giderseniz, size yumurta da atmazlar; 
çünkü, ona da değer bulmazlar. 

Ben, gelin diyorum, şu Meclisin hazırladığı raporu dikkate alalım, yumurta ve tavuk 
üreticilerinin sorunlarına çözüm bulalım. 

Hepinize saygılar sunuyor, teşekkür ediyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Yılmazyıldız. 

Şimdi, söz sırası, Anavatan Partisi Grubu adına Muğla Milletvekili Sayın Hasan özyer'de. 
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Buyurunuz Sayın Özyer. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA HASAN ÖZYER (Muğla) - Sayın Başkan, değerli üyeler; hepinizi, 

Anavatan Partisi ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. 

Kütahya Milletvekili Sayın Ahmet Derin ve 22 arkadaşının, yumurta üreticilerinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla verdikleri önerge, Genel 
Kurulumuzda görüşülmüş ve bu konuda Meclis araştırmalar komisyonu kurulması kararlaştırılmış
tı. Ayrıca, bu vesileyle, başarılı çalışma yapan Komisyon Başkanımız Sayın Turan Bilge'ye Al
lah'tan rahmet diliyor, bu önergeyi veren Sayın Ahmet Derin'e de acil şifalar diliyorum. 

Komisyonumuz, sektör temsilcilerinin de görüşlerine, bilgilerine ve önerilerine başvurarak tes
pit, değerlendirme ve önerilerden oluşan rapor oluşturdu. 

Yumurta üreticilerimizin sorunlarının araştırılmasına yönelik Meclis Araştırma Komisyonunun 
bu raporunda, birazdan değineceğim hususlarda görüleceği gibi, sektörün, gerçekten de önemli 
sıkıntılarının ve sorunlarının olduğu ortaya konulmuştur. 

Değerli üyeler, öncelikle bir hususun altını çizmeliyim: Sorunları olan ve acilen çözüm bek
leyen bu sektörümüz, aslında ülkemizin en güçlü sektörlerinden birisidir. Öyle ki, tavukçuluk ve 
yumurta sektörümüz üretim fazlası vermektedir; kapasitesi ve kalitesiyle dış pazarlara yumurta ih
raç edebilecek seviyededir. Sıkıntı da buradan kaynaklanmaktadır. İç pazarda çeşitli sebeplerden 
kaynaklanan tüketim azlığı, öte yandan pazarlama sorunları, çok üretim-az tüketim çelişkisini de 
beraberinde getirmektedir. Öyleyse bir cümleyle açıklanabilecek tek çözüm şudur: İç pazarda 
tüketimi artıracak, dış pazarda söz sahibi olabilecek tedbirler almak, bu tedbirleri bir an evvel uy
gulamaya sokmak zorundayız. 

Değerli üyeler, diğer bütün sektörlerde olduğu gibi tavukçuluk ve yumurta sektörünü de, üyelik 
sürecinde olduğumuz Avrupa Birliği standartlarına ve zeminine hazırlamak durumundayız. Üye ol
mak için çaba sarf ettiğimiz Avrupa Birliği, dünya yumurta ihracatında yaklaşık yüzde 70 paya 
sahiptir. Sadece, Avrupa Birliği üyesi Hollanda dünya yumurta ihracatının yüzde 50'sini kar
şılayabilecek kapasiteye sahiptir. Halbuki Türkiye, üstelik güçlü bir sektöre sahip olmasına rağmen, 
dünya yumurta ihracatı içindeki payı ancak yüzde 0,5 ile yüzde 1 arasındadır. 

Bu garip ve hazin tablonun değiştirilmesi gerekmektedir. Maalesef, Dünya Ticaret Örgütünün 
sözleşmesi sebebiyle, tavuk ürünlerinin ihracatı için yeterli sübvansiyon uygulanamamakta, sonuç
ta sektörümüz dışarıya açılamamaktadır. 

Üretim maliyetlerinin yüksek ve yumurta tüketiminin düşük olduğu bir sektör, eğer dış pazar
da da yer bulamazsa tamamen çökme tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır, öte yandan, Avrupa Bir
liği ülkelerinden ülkemize sübvansiyonlu yumurta girmesi tehlikesi vardır. Eğer, tavukçulukta 
maliyetler düşürülmezse, bu, tehlike olmaktan çıkıp realite haline dönüşecektir. İşte bunun için, 
değerli üyeler, çok gelişmiş tavukçuluk sektörümüzün pahalı maliyetler sebebiyle gerilememesi ve 
daha kötü durumlara düşmemesi için, bugünden, radikal tedbirlerin alınması zaruridir, kaçınılmazdır. 

Üreticilerin, hızla artan yem fiyatlarının etkisiyle, zaman zaman zararına mal satması önlen
melidir. Maliyetlerin yüzde 70'ini yem bedelleri oluşturmaktadır. Yemde de ithal hammadde oranı 
yüzde 50'leri bulmaktadır. Bunlar, mısır, soya, balık unu gibi maddelerden oluşmaktadır. Bu mad
delerin Türkiye'de üretim imkânlarının artırılması ve iyi bir destekleme prim politikası güdülerek 
dünya fiyatlarından yem hammaddesi kullanımının sağlanması gerekmektedir. 

Üretim girdileri, civciv, karma yem ve ilaçlara uygulanan KDV oranı yüzde l'e indirilmelidir. 
Bu durum, aynı zamanda, faturasız ve KDV'siz satışlardan doğacak haksız rekabeti de önleyecek-
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tir. Yumurtanın, aynı zamanda, işlem görmemiş hayvansal bir ürün olduğu ve bu yüzden de 
KDV'sinin yüzde l'e inmesi gerektiği unutulmamalıdır. Biz, komisyon olarak, bu konuyu ilgili 
bakanımıza zamanında iletmiştik. 

Yaşanan krizler, yumurta üreticilerinin aldıkları banka kredilerini ödeyemez duruma gel
melerine ve hatta birçoğunun iflas etmesine, işletmelerini tasfiye etmelerine neden olmuştur. 
Yumurta tavukçuluğu faaliyeti nedeniyle bankalara borçlu olan işletmelerin vadesi gelen borçları 
faizsiz ertelenmeli, vadesi geçtiği için kanunî takibe intikal etmiş alacakların tahsili durdurularak, 
aynı şekilde, faizsiz olarak yeni vade tanınmalıdır. 

Yumurta ihracatına verilen vergi iadeleri mutlaka artırılmalıdır. Şu anda 1 000 adette 7 dolar
dır; ancak, tebliğdeki miktar barajları ve azamî ödeme oranlan nedeniyle ihracatçılarımız ancak 2,6 
dolar alabilmektedirler. Bir an önce bu sınırlamalar kaldırılarak 1 000 adette 7 dolar uygulaması 
mutlaka sağlanmalıdır. Bu çerçevede, maliyeti düşürecek önlemlere, ihracatın geliştirilmesini sağ
layacak teşviklerin uygulanmasına ihtiyacımız vardır. 

Görülen odur ki, üreticilerimizin başlıca vurguladığı sıkıntı arz fazlalığıdır. Mevcut kapasitenin 
mevcut tüketimden fazla olması yaşanan sıkıntıların başlıca kaynağı görülmektedir. Üreticilerimiz, 
bu sıkıntının çözülmesi için, yatırım teşviklerinin durdurulması ve verilecek kredilerin, atıl işlet
melere işletme kredisi olarak yönlendirilmesi gibi öneriler getirmişlerdir. 

Ülkemizde, yumurta tavukçuluğu tesisleri, tüketimin çok üzerinde bir üretime sahiptir. Yumur
tanın, natürel tüketimi yanında, toplu tüketimin muhafaza ve nakliyesini kolaylaştıracak, pastörize 
edilmiş, dondurulmuş yumurta tozu şekline dönüştürülmüş ürünlerin üretimi sağlanmalıdır. 

Tavukçulukta yaşanan krizi aşmak, arzı kontrol etmekle mümkündür. Meclisimizde yasalaş
mayı bekleyen Üretici Birlikleri Yasa Tasarısının kanunlaşması halinde, üretim ve pazarlama 
konularında başarılı birlikler oluşturulabilecektir. 

Ayrıca, üreticilerimiz, damızlık ithali, alternatif ürün projesi, TMO'nun, fazla üretilen buğday 
ve arpayı, dünya fiyatlarından kendilerine satması, yem hammaddelerinin tabanfiyat ve destek
leneceğine, yem hammaddesi üreten çiftçilerin desteklenmesi gibi öneriler de getirmişlerdir. 
Üreticilerimiz, devletin ilgili makamlarının, belirli miktar ve kalite dışında damızlık ithaline izin 
vermemesi gerektiği düşüncesindedir. 

Tavukçuluk ve yumurta sektörümüz gelişmiştir, güçlüdür; ama, gelin görün ki, fert başına 
yumurta tüketiminde ülke olarak gerilerdeyiz. Yumurta üretiminde 14 üncü ülke konumundayız; 
ama, tüketimde kişi başına 54 üncü sıradayız. Avrupa Birliği ülkelerinde kişi başına ortalama 220 
yumurta tüketilirken, bizde, maalesef, bu rakam 75-80 civarındadır. Halbuki, hepimiz biliyoruz ki, 
yumurta en ucuz protein kaynağıdır. Özellikle, gelişme dönemindeki insanlar için ve sağlık açısın
dan yumurtanın faydaları tıbben ortaya konulmuştur. Ne var ki, yumurtanın, kandaki kolesterolü 
yükselttiği gibi yanlış bilgilendirmenin de etkisiyle, yumurta tüketiminde, özellikle son dört yıldan 
bu yana önemli düşüş gözlenmiştir. 

İşte, bu yanlış kanaatlerin giderilmesi ve yumurtanın sağlık açısından çok önemli olduğunun 
ortaya konulması için, eğitici ve bilgilendirici çalışmaların yapılması gerekmektedir. Özellikle, 
medya kuruluşlarımızın, eğitim kurumlarımızın ve ilgili devlet ünitelerinin yapacakları çalışmalar 
ve düzenleyecekleri kampanyalar, ülkemizde yumurta tüketimini artıracaktır. Bu da hem 
üreticilerimizin arz-talep konusundaki büyük sıkıntılarının giderilmesine hem insanlarımızın 
protein açısından beslenmesine hem de üyelik sürecinde olduğumuz Avrupa Birliği standartlarına 
ulaşmamızda çok etkili ve faydalı olacaktır. 
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Değerli üyeler, görüldüğü gibi, yumurta üreticilerinin, yatırımdan üretime, finansmandan 
maliyete, pazarlamadan tüketime kadar hemen her alanda farklı boyut arz eden çeşitli sıkıntıları var
dır. Benim, Anavatan Partisi üyesi olarak bu konuyla ilgili vurgulayacağım şudur ki. birçok sektör
de olduğu gibi, tavukçuluk ve yumurta sektörümüzün de, gerek kendi iç yapısından ve gerek dış 
faktörlerden kaynaklanan önemli sorunları vardır ve bu konuda ilgili herkesin ve kurumun üzerine 
düşen birtakım görev ve sorumlulukları vardır. Yüce Meclis olarak, yumurta üreticilerimizin dert
lerine deva, sıkıntılarına çare olabilecek her türlü çalışmayı sarf etmemiz ve ayrıca, hükümetimizin 
de, gündemine bu konuları alması gerektiğine inanıyorum. 

Anavatan Partisi olarak sıkça dile getirdiğimiz gibi, bu konuda da, kısa vadeli, günübirlik ve 
günü kurtarmaya yönelik tedbir ve uygulamalar değil, uzun vadeli ve kalıcı çözümler üretmek 
zorundayız. Bilhassa, Avrupa Birliğine üyelik sürecindeyiz ve her sektörü olduğu gibi, tavukçuluk 
ve yumurta sektörümüzü de bu duruma göre şimdiden düzenlemek zorundayız. Aksi halde, belki, 
bugün için sektörü rahatlatıcı geçici tedbirler alacağız; ama, gelecekte çok daha zorlu ve çözümü 
zor sorunlarla karşılaşmamız mümkün olabilecektir. 

Bu düşüncelerle, Yüce Meclisin siz değerli üyelerini saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN - Çok teşekkürler Sayın Özyer. 

Son olarak, Demokratik Sol Parti Grubu adına, Afyon Milletvekili Gaffar Yakın konuşacaklar. 

Buyurun Sayın Yakın. (DSP sıralarından alkışlar) 

DSP GRUBU ADINA GAFFAR YAKIN (Afyon) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; 
hepinizi, Demokratik Sol Parti Grubu ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. 

Konuşmama başlamadan önce, bu Komisyonun Başkanı olan rahmetli Turan Bilge'ye Cenabı 
Allah'tan mağfiretler dilerken, Komisyonun açılmasına sebep olan ve Komisyon Başkan Yardımcısı 
olan Ahmet Derin'e de acil şifalar dilerim. 

Değerli milletvekilleri, aslında, yumurta, küçücük bir yiyecek maddesi ama- yumurtacılık sek
törü, şu anda, Türk ekonomisinin, Türk bürokrasisinin ve Türk yönetiminin içinde taşımış olduğu 
ve bugün, hepimizin karşılaşmış olduğumuz tüm sorunları -iyi yönleriyle ve hastalıklı yönleriyle-
taşıyan bir konu olduğu için, özellikle bu paralellikleri konuşmam sırasında kurmak istiyorum ve 
inşallah, birbuçuk yılı aşkın bir süre sonunda Meclisin konuşabilme aşamasına geldiği bu konuyla; 
yumurta üreticilerine faydamız olmadı şimdiye kadar; ama, bu görüşmelerle zararımız da olmaz 
diyorum. 

Çok önemli bir sektör ve bu sektör, Anadolu insanımızın müteşebbis gücüyle, devletin belirli 
alanlarda, 1980 sonrasındaki verdiği teşviklerle dünya çapında standartları yakalamış durumda olan 
bir sektördür. Üretim fazlalığını gerçekleştirebilmektedir ve eğer, son yirmi yılda bu noktaya gel
memiş olsaydı, bugün, bir yumurtayı, herhalde, çok yüksek fiyatlarla insanlarımız yerdi. 

Çok önemli bir besin, gıda. Bugün, Doğu Blokunun insanları o kadar yumurtaya özen gös
teriyorlar ve yemek istiyorlar ki, yumurta kuyrukları oluyor; Romanya'da hâlâ devam ediyormuş; 
ama, Türkiye'de, nedense, bu kadar ucuza bu protein yenilmemektedir. En ucuz bir protein kay
nağıdır. Hem beslenmenin proteinsel olmasını istiyoruz, ama, ne genç nesillerimize ne çocuk
larımıza ne de yetişkinlerimize ucuz proteini yediremiyoruz. 

Önemli bir de istihdam kaynağı. Onbinlerce insan, bugün, bu alanda ekonomik hayatını sür
dürmektedir ve bu sektörde, Türk ekonomisinde olduğu gibi, yani, krizler nasıl belirli aralıklarla 
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geliyorsa Türk ekonomisinde, yumurtacılık sektöründe de krizler aynı oranda ve aynı ekonomik 
kurallar çerçevesinde gelmektedir. 

Türk ekonomisini yakından takip etmek ve daha iyi uygulamalar ortaya çıkarmak istiyorsak, 
yumurtacılık sektörünü incelemek doğru bir yaklaşım olur. Çok kârlı bir dönemi yaşar; kârlı bir 
dönemde yumurtacılık sektörüne fazla bir yatırım gelmeye başlar. O ilde oturan doktorlar, mühen
disler, dişçiler, bütün insanlar yüzbinlerce yumurtalık, kafeslik yeni yeni çiftlikler açar, devletimiz 
de bu arada çiftlik açılmasını teşvik eder ve üretim patlar. Üretim patladığında tüketiminiz olmadığı 
için -çünkü, dünya standartlarında yumurta yemiyoruz- ve üretim fiyatlarımız dünya fiyatlarıyla 
yarış edemediği için, ürettiğiniz yumurtayı ne içeride tüketebilirsiniz ne dışarıda tüketebilirsiniz ve 
ondan sonra, yaptığınız, o zavallı, kafeslere kapatılmış olan tavukları aç bırakır, tüylerinin dökül
melerini sağlar veya sokaklara bırakırsınız ve fatura, o zavallı tavuklara çıkar. 

Kriz döneminde üretim düşer; birçok çiftlik ve orta seviyedeki insanlar, ağızları yandığı için, 
sektörden çekilirler, üretim düşer. Türkiye ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir üretim seviyesine 
gelir ve tekrar kârlılık dönemi başlar. Bu kârlılık dönemi, takriben, sekiz ay, bir yıl devam ettiği için, 
insanlar, tekrar yatırıma girerler ve her iki üç yılda bir Türkiye, yumurtacılık sektöründe bu krizi 
yaşamaya devam eder. Mesela, krizin olduğu dönemde, Türkiye'de, damızcık civciv olarak 520 000 
civciv vardı, bu yıl 180 000"e düştü ve bu 180 000 civcivin 120 000'i bir kişiye ait. 48 milyon 
tavuğumuz vardı, kriz sonrası 18 milyon tavuğa düştük şu anda. 14 milyar yumurta üretimimiz, 5,5 
milyar yumurta üretimine düştü. Kişi başına 220 yumurta düşerken, bu yıl 77 yumurta düşüyor. Hal
buki, Türkiye'de, yirmi sene önce 110 yumurta düşüyordu kişi başına. Normali, bizde 120 civarın
dayken, Avrupa'da 180, Amerika Birleşik Devletlerinde ise 280. 

Yumurta maliyetleri, bugün takriben 60 000 lira civarındayken, satış 80 000-90 000'lerde sey
retmektedir. Yani, bugün, yumurtacılık sektörü, normal şartlar altında krizde değildir ve inşallah, bu 
görüşmelerimizle krize girmez. 

Civciv fiyatları yükselmektedir. 150 000 liraya satılamayan civcivler, hastalıklı olsa da, olmasa 
da, şimdi 800 000-900 000 liraya satılmaktadır. Sekiz ay böyle bir durum devam edecektir, bu 
dönemde yumurta fiyatları pahalılık durumuna yükselecektir; belki, ithal riski olacağı için fiyatlar 
biraz düşecektir; yani, fasit bir daire iki üç yılda bir, devamlı Türkiye'de işlemektedir; tıpkı, 
ekonomimizde yaşadığımız krizler gibi. Ödemeler dengesindeki açıklar ve kriz... Sıcak para 
girecek, faizler yükselecek, döviz kurları sabit kalacak, tekrar bir kriz... Yani, yumurtacılık sek
töründe de yaşadığımız budur. 

İnşallah, amacımız -mademki böyle bir araştırma yaptık- bundan sonra bu krizlerin yaşan
maması için devlet olarak, hükümet olarak, bürokrasi olarak neler yapılması lazım, sorunlara bu 
açıdan yaklaşmamız gerekiyor. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti 1980 sonrasında bir değişim yaşamış; ama, bu 
değişim, daha çok ekonomik planda, bankacılık sektöründe ve ekonominin değişik alanlarında 
yaşanmış; fakat, bu değişimden, her nedense, tarım ve hayvancılık gereken ilgiyi ve nasibi 
alamamıştır. Başka alanlarda göstermiş olduğumuz başarıyı, hayvancılık sektöründe ve tarımda 
gösteremedik ve bugün, tarımda çok ciddî, büyük sorunlarla karşı karşıyayız. Hem dünya standart
larının çok çok üzerinde, insanlarımız, tarım sektöründedir ve hem de bugün, Türkiye, karnını 
doyuramaz ve dışarıdan tarım ürünleri ithal eden bir ülke noktasına gelmiştir. 

Türkiye'de üretici sahipsizdir, kendi başına bırakılmıştır, ciddî manada yönlendirme, hangi 
ürünün ekilmesi noktasında bilimsel yönlendirmeler yapılmamaktadır... 
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MEHMET TELEK (Afyon) - Yapılıyor. 
GAFFAR YAKIN (Devamla) - İnsanlarımıza diyoruz ki, pancar ekmeyeceksin, doğru; tütün 

ekmeyeceksin veya falanca şeyi ekmeyeceksin... Ondan sonra; başka bir ürün ek; ama, bu başka 
ürünlerin gösterilmesini o insanlardan beklemek yerine, devlet olarak, üniversiteler olarak ve bilim
sel kuruluşlar olarak yapılmış bilimsel araştırmalar neticesinde şu ürünleri ekmek senin men-
faatınadır diye yardımcı olmayı biz yapmak zorundayız. Yani, o köydeki insanı, kardeşim başka bir 
ürüne geç diyerek, kendi sorunuyla yüz yüze bırakamayız. Kimin nerede, ne yaptığı, nasıl yaptığı 
belli değildir; tarımda yeterli bir bilgi envanter altyapımız yoktur. Şimdi, üreticilerin anlattığı, 
memur zihniyetiyle, insanlar, gidip çiftlik sahiplerine kendi bürolarından rakamları sorup, almış ol
dukları o rakamları getirip, bakanlıklara bildirmektedir. Tıpkı, bizim, bir zamanlar hükümet tabibi 
olarak, sağlık ocağı doktoru olarak, hiçbir yere gitmediğimiz halde, şu kadar aşılama yaptık, şu 
kadar köy sağlık ocakları dolaşıldı, şu kadar ziyaret yapıldı diye yapmış olduğumuz envanterler gibi 
envanterlere sahibiz. 

Diğer bir husus, Türkiye, ekonomik bir değişim geçirmektedir; ama, bu değişimi geçirirken, 
maalesef, üreticilerimiz, üreten insanlarımız, sermayenin karşısında sahipsiz durumdadırlar. Pazar, 
paraya sahip olan tüccar ve sermaye, üreticiye fiyatını dikte etmektedir ve istediği fiyatlardan alabil
me durumuna getirmektedir. Türkiye'de, acilen üretici birliklerinin oluşturulması ve pazarlarda fiyat 
oluşmasında üretici birliklerinin mutlaka devreye girmesi gerekmektedir. O köy şartlarında, o 
çamurda ve eski tarım sistemiyle çalışan köylüler, emeklerinin karşılığını alamamakta, spekülatör
lerin eline bırakılmaktadırlar. Türkiye'de, maalesef, en kötü vahşi kapitalizmin çarkları tarımda iş
lemektedir. 

Diğer taraftan, hepimizin yaşadığı, maalesef, Türkiye Cumhuriyetinin en önemli yapısı ve 
özelliği, bürokratik devlet olmasıdır. Her alanda bürokrasi, engel teşkil etmektedir. Bürokrasiye bir 
şeyi kabul ettirmek, deveye hendek atlatmaktan daha zordur. Bugün, Türkiye'de, bütün bu partilerin 
mensupları, KDV'nin yüzde l'e inmesini istemektedir. Ben, en azından, Genel Müdürlük ve Bakan
lığa 5-10 kere gittim; hadi, buyurun, gelin de, yapalım da görelim!.. Buyurun, akılcı her türlü plat
formda, yumurtada KDV'nin yüzde l'e düşmesini herkes savunmaktadır, herkes bunun doğru ol
duğunu kabul etmektedir, siyasetçi olarak hepimiz; hadi, buyurun, yapalım da görelim!.. Niye?.. 
Her alanda ve... 

Bu arada, Sayın Akbulut bir olay anlatmıştı, 19 uncu Dönemde, kuliste. "Biz, Bakanlar Kurulu 
olarak bir kanun hazırlar, Parlamentoya gönderir, komisyonlara gönderir; aman, komisyonlarda da 
sahip çıkın, bu namussuz muhalefete deldirmeyin zihniyetiyle, komisyonlarda olduğu gibi geçirip, 
ondan sonra da, Genel Kurulda, aynı tarzda geçirirdik." Hangi iktidar döneminde olursa olsun -ben, 
1989 yılından beri, Parlamentoyu, içinden veya dışından çok yakinen takip ediyorum- maalesef, 
bunu, bu gerçeği değiştiremiyoruz. 

BAŞKAN - Sayın Yakın, yanlış anlamayı önlemek amacıyla, bir hususu aydınlığa kavuştur
mamız lazım. "Akbulut" adından bahsettiniz, "nakletti" dediniz. "Namussuz muhalefet" şeklinde mi?.. 

GAFFAR YAKIN (Devamla) - Hayır... 
BAŞKAN - Öyle anlaşıldı... 

GAFFAR YAKIN (Devamla) - Yani, şöyle söyleyeyim: Bir, namussuz... 

BAŞKAN - Lütfen, orayı bir açıklar mısınız. 

GAFFAR YAKIN (Devamla) - 1993 yılında, espri olarak söylenmiş bir sözdü ve de gene, es
ki bir milletvekilimiz... 
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AHMET İYİMAYA (Amasya) - Sürçülisan... 

GAFFAR YAKIN (Devamla) - Sizin için değil o; şöyle bir söyledi... 

NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Başkası için de doğru değil... 

AHMET İYİMAYA (Amasya) - Sürçülisan oldu; onun esprisi olmaz. 

GAFFAR YAKIN (Devamla) - 19 uncu Dönemde... Şöyle söyleyeyim: O zaman DYP iktidar
daydı. Yine, bir milletvekili arkadaşım dedi ki: "Yahu, canım kardeşim, bizim iktidar olarak yaptık
larımızın hepsi doğru, muhalefetin yaptıkları, söyledikleri hep mi yanlış; yok, değil." Bu manaday
dı ve 19 uncu Dönemde söylenmiş... 

BAŞKAN - Biz, hangi manada olursa olsun, onu kaldıralım; çünkü, muhalefet, demokrasinin 
temel, vazgeçilmez unsuru, herkes için de geçerli. Onun için, Meclis kürsüsünden o lafı telaffuz et
memiş olalım. 

ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) - Bravo Başkan!.. 

GAFFAR YAKIN (Devamla) - Şimdi, üretim aşamasındaki sorunlarda, yeterli bir altyapımız 
var, yeni altyapıların oluşmasına gerek yoktur. Bu noktadan, yeni altyapıları teşvik etmek yerine, iş
letmeye dönük teşvikler yapılmalıdır. Altyapıyla ilgili envanter çalışmaları, kâğıt üzerinde değil, 
bizzat kümeslere gidilip yapılmalıdır ve modern işletmeciliğin önü açılmak zorundadır. 

Bu aşamada en önemli sorun, damızlık civcive kota getirmek zorundayız. Üretim patlamasına 
sebep bu olmaktadır ve Bakanlık bürokrasisinin çok rahatlıkla yapabileceği bir husustur. 

Üretici birlikleri yasası çıkarılmalı, bu vasıtayla sektör kontrol edilmeli, desteklenmeli ve 
üretici birlikleri kendi fiyatlarını, gerekirse piyasaya girerek, oluşturmalıdır. 

İkinci önemli husus, yem fiyatlarının düşürülmesidir. Maliyetin yüzde 70'ini teşkil eden yem 
girdilerinin çoğunun KDV'si yüzde l'dir, yemin KDV'si yüzde 1 olmalıdır, yumurtanın da KDV'si 
yüzde 1 olmalıdır. 

Gene altını çizerek söylüyorum, bütün partiler bunu istemektedir ve bu yapıldığında, yumur
tacılık sektöründeki tüm problemler çözülmektedir. İnşallah, bu sefer bürokrasiyi aşarız. 

İthal edilen mısır ve soyada fonlar düşürülmelidir. 

Dünya fiyatlarındaki yem hammaddesi temin edilmeli ve Toprak Mahsulleri Ofisi, arta kalan, 
elinde kalan tahıl ve buğdayı, üreticilere, fon koymadan, tıpkı dışarıya ihraç edermiş gibi bir fiyat
tan vermelidir. Yem hammaddesini üreten çiftçiler desteklenmelidir. 

Gene garip trajedi, tarım ülkesiyiz; ama, maalesef, dışarıdan mısır ithal ediyoruz, ayçiçeği it
hal ediyoruz. Bu çarpıklıklar ortadan kaldırılmalıdır. 

Ziraat Bankası, işletmeye yönelik tarımsal kredilerinin limitini yükseltmeli ve faizini makul 
seviyeye indirmelidir. 

Pazarlamada, biraz önce detaylı olarak anlattığım gibi, mutlaka, KDV yüzde l'e indirilmelidir. 

Şöyle bir çark dönüyor sayın milletvekilleri: Şu anda, hiçbir çiftlikten, eğer kooperatif değilse, 
faturayla mal alma şansınız yok. Şimdi, faturasız alan ve pazarlayıcılar, bu yumurtaları, gene 
faturasız olarak, Ankara'ya, Erzurum'a, İstanbul'a satmakta, bunların para trafiği bankalar üzerinden 
yapıldığı için, Maliye müfettişleri, keyifleri gelince ve istedikleri zaman bu banka hesaplarından 
yumurta pazarlaması işini yapan insanlara, her üç yılda bir -Afyon da dahil- gelip, peygamber 
pazarlığıyla, şu kadar vergi vereceksin, şu kadar yapacaksın diye pazarlık etmektedirler. 
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ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye) - "Peygamber pazarlığımı da çıkaralım Sayın Başkan, peygamber 
pazarlığı nasıl oluyor?! 

GAFFAR YAKIN (Devamla) - Yani, şu kadar vereceksin, bu kadar vereceksin diye, karşılıklı 
anlaşıyorlar. 

Mademki bütün ekonomimizi belirli bir zapturapt altına almak istiyoruz, bunun yolu, KDV'nin 
yüzde l'e indirilmesidir. 

Tüketimle ilgili sorunlar da, kolesterolle ilgili aleyhte propaganda yapılıyor. Kolesterol teh
likesi yoktur. Bugün, Amerika'da tüketim çok daha fazladır. Menfi bir propaganda yapılmaktadır ve 
bundan dolayı bütün insanlarımızın tüketimi düşüktür. Bilimsel çalışmalarla olumlu bir propagan
da yapılmalıdır ve birliklerin, fon oluşturup reklam hizmetlerini yapması gerekir. 

İhracat konusuna gelince; şu anda ihracat yapabilme şansına sahip değiliz ve dünya ihracatın
da yüzde l'i bile almıyor. Sebebi, yemimiz pahalıdır, ihracat teşviklerimiz yetersizdir. Irak pazarını 
da kaybetmiş durumdayız. 

Desteklemeler yapılırken -bu da üreticilerin isteğidir- satılan, fatura edilen yumurta üzerinden 
teşvik verilmesi doğrudur; ama, KDV yüzde l'e indirildikten sonra. 

Yumurta tozu, pastörize yumurta, haşlanmış ve boyanmış yumurta fabrikaları gibi, yeni tarım
sal yatırımların teşvik edilmesi doğrudur. Bu konuda üreticiler birliği oluşturulmalı ve güçlendiril
meli ki piyasayı kontrol edebilsinler. 

Tarımda mutlaka sigorta uygulanması gerekir. 
Değerli milletvekilleri, yumurtacıların ve yumurtanın yaşadığı sorunlar, tarımın yaşadığı 

sorunlar, Türkiye'nin içinde yaşadığı siyasal sorunlardan ayırt edilemez. Türkiye'yi idare eden zih
niyet, kıyı kıyı idare etmekle, günü kurtarmakla, popülist politikalarla ve Türkiye'yi idare eden 
bugüne kadarki tüm hükümetlerin uygulamaları neticesinde, 2000 yılında, Türkiye'de deniz bitmiş 
ve krizlerle karşı karşıya kalınmış; Türkiye, tüm vergi gelirlerinin borçlarının faizlerini 
ödeyemediği bir noktayla karşı karşıya gelmiştir ve 57 nci hükümet, tüm alanlarda olduğu gibi bu 
alanda da yeniden yapılanmaları yapmak zorundadır ve yapmaktadır. 

En kısa zamanda, yumurta üreticilerini birinci noktada ilgilendiren KDV'lerin yüzde l'e indiril
mesi, gerçekten, bir yeniden yapılanma esası olacaktır diyorum ve bu hükümetin tüm tarım sek
töründe ciddî bir yapılanma yapacağına inancımla hepinize saygılar sunuyorum. (DSP, MHP ve 
ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Şimdi, şahsı adına Çorum Milletvekili Sayın Melek Denli Karaca; buyurun. (MHP 
sıralarından alkışlar) 

MELEK DENLİ KARACA (Çorum) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yumurta 
üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan 
Meclis araştırması komisyonu raporu hakkında kişisel görüşlerimi bildirmek üzere söz almış 
bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygılarımla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, 2000 yılında, Türkiye Büyük Millet Meclisinde yumurta üreticilerinin 
sorunlarının araştırılarak, alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırma 
komisyonu oluşturulmuştu. Yani, yumurta üreticilerinin sorunları yeni değildir; oldukça eskiye 
dayanan, evveliyatı olan bir konudur. 

Ülkemizde, yumurta üretiminin büyük bir kısmı seçim bölgem olan Çorum'dan karşılanmak
tadır; bu itibarla, yakinen bildiğim, ilimizdeki ve dolayısıyla da ülke sathındaki üreticilerin sıkın-
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tılarını ve sorunlarını, vaktimin müsaade ettiği nispette, Yüce Heyetinize arz ve izah etmeye 
çalışacağım. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yumurta tavukçuluğunun problemleri, arpayı, buğdayı 
üreten köylüden başlamaktadır ve pazardaki zahireciden itibaren de, yem fabrikalarını, üreticileri, 
bu malı tüketen tüketicileri doğrudan ilgilendirmektedir. 

Bütün ülkelerin üretmeye çalıştıkları yumurta, insan beslenmesi açısından, en ucuz protein 
kaynağıdır. Günümüzde, ülkeler, silah varlıkları kadar, ürettikleri stratejik gıda maddeleriyle de 
önplana çıkmaktadırlar; örneğin, yumurta, bunlardan en önemlisidir. 

Ülkemizde, maalesef, son yıllarda yaşanan ekonomik kriz ve sıkıntılar nedeniyle, önemli bir 
nüfus varlığını teşkil eden yumurta üreticilerimiz, işletmelerini tek tek kapatmak mecburiyetinde 
kalmışlardır. Mesela, seçim bölgem olan Çorum İlimizde, toplam 160 yumurta üreticisi mevcuttur; 
ki, bunlardan 80 tanesi, ekonomik nedenlerle işyerlerini kapatmak mecburiyetinde kalmışlardır; 
yani, bölgemdeki yumurta sektörü yüzde 50 kapasiteyle çalışmaktadır. Ancak, şu da bilinmelidir ki, 
sektörün sıkıntıları, 2001 yılında yaşanan ekonomik krizin ötesinde, 1998 yılında başlamış ve netice 
itibariyle de araştırma komisyonu oluşturulmuştur; yani, problem, bugüne değil, geçmişe şamil 
temel sorunlardan kaynaklanmaktadır. Bunları, Yüce Heyetinize, ana hatlarıyla, kısaca arz etmek is
tiyorum. 

Yumurta maliyetleri: 
Yumurta maliyetinin yüzde 70'lik kısmını yem oluşturmaktadır. Bunun sebebi de, yemi oluş

turan hammaddelerin önemli kısmının tabanfıyat politikası çerçevesindeki mallardan oluşması ve 
bir kısmının da dolara bağlı olarak yurt dışından geliyor olmasıdır. Ülkemizde, sübvansiyonlar, 
muhakkak surette, doğrudan ürün desteği şekline çevrilmelidir. Böylelikle, hammaddelerimizi, dün
ya fiyatlarıyla almış olacağız. 

Finansman durumu: 
Üreticilerimizin Ziraat Bankasına olan borçlarının ödenmesinde kolaylık sağlanmalı ve yeni 

finansman kullanmaları temin edilmelidir. Ziraat Bankasının mevcut uygulaması, üreticinin geçmiş 
borçlarını ödemesi için yeterli olmamaktadır. Devletin, vergi ve Bağ - Kur alacaklarına uyguladığı 
sistemin, üretici borçlarına da uygulanması gereklidir. 

İhracat durumu: Yumurta sektörü açısından önemli bir konudur ihracat. Yumurtada fiyatlar 
düştüğü zaman, ihracat fiyatları, yumurtanın taban fiyatı olmaktadır. İhracat kapılarının açık tutul
ması, bu yönüyle önem arz etmektedir. İhracata destek verilmesi halinde, boş olan tesislerimizde de 
faaliyete başlanmış olacaktır. 

Türkiye'de salgın hayvan hastalıkları durumu: 
Avrupa Ekonomik Topluluğuna girmeye çalıştığımız şu günlerde, özellikle şap, veba ve kuduz 

hastalıklarının ülkemizde görülmesi, hayvansal ürünlerin ihracatını engellemektedir. Bu konuda 
ciddî bir devlet politikası oluşturulmalıdır. 

Yumurta ürünleri ve üretim teknolojisine teşvik verilmesi lazımdır. Ülkemizde halen, yumurta, 
kabuklu olarak kullanılmaktadır. İleri teknoloji ürünü olan likit yumurta ve toz yumurta üreten tesis
lerin yapımına teşvikler gündeme getirilmelidir. 

Yumurta tüketiminin artırılması: 
Ülkemizde yumurta tüketiminin her gün azaldığı bir gerçektir. Bu konuda, yumurtanın gıda 

özelliğinin topluma iyi anlatılması gerekmektedir. Bütün dünyada kişi başına en az 200 adet olan 
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yumurta tüketimi, ülkemizde 100 adetten aşağı inmiştir. Sektörün reklam yapacak gücü yoktur. 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından, temel gıda maddeleriyle ilgili, bilimsel niteliği olan rek
lam kampanyaları düzenlenmelidir. 

Yumurtada uygulanan Katma Değer Vergisinin durumu: 
Yumurta, karma yem ve beyaz etin toptan satışlarında uygulanan KDV oranının yüzde 8'den 

yüzde l'e indirilmesi, haksız rekabetin ve belgesiz satışın önünü kesecektir. 
Tarımsal üretici birliklerinin kurulması çok önemlidir. Ülkemizde tarımsal üretimin her kolun

da programsız bir üretim söz konusudur. Tarımsal üretimin bir program dahilinde yapılabilmesi, an
cak taslağı hazır olan üretici birlikleri yasa tasarısının hayata geçirilmesiyle mümkün olabilecektir. 
Böylelikle üretim, üretenlerin kararıyla yeteri kadar yapılacak ve ülkemizin kaynakları boşa harcan
mamış olacaktır. Bir de ürüne isabet eden yem iadesi vardır. Tarımsal üretimin hayvancılık koluyla 
ilgili üretim yapan üreticilere, üretimlerinde kullandıkları yemin, belgeli ürün satışına isabet eden 
kısmına olmak üzere, iade uygulaması şeklinde destek sağlanması gerekmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yukarıda arz ve izah etmeye çalıştığım konular, oluşturulan 
Meclis araştırması komisyonunda etraflıca değerlendirilerek gerekli tedbirlerin alınmasına çalışıl
mıştır; ancak, bu tedbirlerin kâfi olduğu kanaatinde değilim. Bu itibarla, gerek seçim bölgem olan 
ve yumurta üretiminin takribi yüzde 40'ını elinde tutan Çorum yumurta üreticileri ve gerekse ülke 
bazındaki üreticilerimiz adına, Yüce Heyetinizden bu sektöre ve bunun, hayatî önem taşıyan sorun
larına sahip çıkarak tez elden acil tedbirlerin alınmasının gerekliliğine inanıyor, bu duygu ve düşün
celerle heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Ayrıca, önerge sahibi Ahmet Derin Beyefendiye Cenabı Allah'tan acil şifalar dileyerek tez el
den aktif çalışmalarıyla aramıza katılmasını temenni ediyorum. 

Tekrar saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Efendim, çok teşekkür ediyorum. 
Şimdi, hükümet adına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Hüsnü Yusuf Gökalp konuşacaktır. 
Buyurun Sayın Bakanım. (MHP sıralarından alkışlar) 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI HÜSNÜ YUSUF GÖKALP (Sivas) - Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; Sayın Ahmet Derin ve arkadaşları tarafından, yumurtacı işletmelerin, yani, 
yumurtacı kümes sahiplerinin içinde bulunduğu sıkıntılarla ilgili Meclis araştırması komisyonu 
kurulması ve hazırlanan rapor ve burada yapılan konuşmalarla ilgili hususlara açıklık getirmek 
üzere söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Ahmet Derin'e, Cenabı Allah'tan acil şifalar diliyorum. Bu komisyonun kuruluşunda 
Komisyon Başkanlığını uzun süre yapan ve çok değerli çalışmalar yürüten, çok değerli meslek
taşımız ve aynı üniversitede beraberce de olsa öğrencilik yaptığımız Sayın Turan Bilge'yi rahmetle 
anıyorum; ailesine, tekrar başsağlığı diliyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yumurta üreticilerinin sorunlarını, tarımın, yani çift
çilerin, üreticilerin temel sorunlarından ayırt etme imkânı yoktur; çünkü, bunlar, bir bütündür. Tarım 
dediğimiz zaman, tarım, tarla bitkilerini, hayvancılığı, su ürünlerini, bunların tümünü birden 
içerisine alan bir sektördür. Tarımın uzun yıllar çözülemeyen meseleleri, problemleri, tabiî ki tavuk
çuluğa da yansımıştır. 

Şimdi, tavukçuluğun, dolayısıyla bunun içerisinde de yumurta üreticilerinin temel meselelerini 
dört madde altında toplamamız gerekli. Birincisi, üretimle ilgili meseleler, sorunlar; ikincisi, işleme, 
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değerlendirme, muhafazayla ilgili sorunlar; üçüncüsü, pazarlama, satışla ilgili sorunlar; dördüncüsü 
ise, bu üçünün ihtiyacı olan finansman sorunlarıdır. 

Şimdi, üretimle ilgili meseleleri, burada değerli konuşmacıların da belirttiği üzere, şu şıklar al
tında toplamamız gerekli ve buna göre de, hükümetimizin çözüm üretmesi ve geleceği de bu yön
de planlama mecburiyetimiz var. Birincisi, damızlık, yani kaliteli, yüksek verimli damızlık sorunu; 
ki, konuşmacılar, bunun üzerinde özellikle durdular. 

Şimdi, damızlık meselesinde... Bugün, Türkiye'de tavukçuluğa, tarım içerisinde gelişmiş bir 
agro endüstri, bir tarım endüstrisi diye bakıyoruz; ancak, ne yazık ki, halen bu ülke damızlık ana 
materyalini dışardan ithal etme mecburiyetinde; yani, dışarıdaki üreticilere bağımlıyız, birkaç tane 
firmanın kontrolü altındayız. Eğer dünyadaki birkaç tane firma "ben artık Türkiye'ye civciv ver
miyorum" dediği an, Allah vermesin, Türkiye'de tavukçuluk biter. 

2001 yılına gelmişiz, 2000 yılına gelmişiz... Ben, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı görevini 1999 
yılında devraldım. 1999 yılının haziranında geldiğimizde, tavukçuluğun asıl meselesi olan damız
lık meselesi hallolmamıştı. İşte, geçen sene, dünyada bu kolda gelişmiş, kendisini ispatlamış bir şir
ketle, uluslararası bir şirketle, Ankara-Kalecik'te dünyanın en modern bir damızlık civciv üretimi 
tesisini kurduk. Şimdilik civciv ithalatından kurtulduk; ama, hâlâ damızlık yumurta ithal etme mec
buriyetindeyiz. Türkiye, muhakkak surette, biyoteknolojiye, genetik mühendisliğine girerek, kendi 
damızlığını üretmelidir ve ürettiğinin yanında, dışarıya da ihracat yapabilmelidir. 

Şimdi, tavukçuluğun meselelerini konuşurken, ana meselesi olan, 60'larda, 70'lerde, 80'lerde, 
90'larda hâlâ damızlık meselesini halletmemişiz. Biz, bu meseleden başlama mecburiyetindeyiz. 

Üretimde ikinci mesele yem meselesidir. Tavukçulukta masrafların yüzde 80'i yemdir. Bu, 
yumurtacıda yüzde 70'e düşer, etçide yüzde 80-82'yi bulur. 

Çok değerli milletvekilleri, bugün, ekonomik kriz içerisinde bulunan Arjantin'den soya küspesi 
ithal ederek, soya fasulyesi ithal ederek, mısır ithal ederek, burada, yumurta tavukçuluğu yapmak 
akıl kârı değil ki. 100 birimlik -fiyat olarak- yemin, 80 birimini ithal ediyor Türkiye. 1999 
Haziranında devraldığımız rakamı söylüyorum; Türkiye'de mısır üretimi -mısır olmadan tavuk
çuluk olmaz, yumurta üretimi yapılamaz, et üretimi yapılamaz- 1 200 000 tondu. Bu kadar 
ekonomik sıkıntıya rağmen, Tarım Bakanlığının çalışanlarını araziye götürerek, köylümüze 
ulaşarak, iftiharla söylüyorum -Bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum- 2 200 000 tona çıkardık. 
(MHP sıralarından alkışlar) 1 200 000 tondan, 2 200 000 tona çıkardık. Yetmez... Hedefimiz, 6 000 
000 ton mısır üretmektir. Hâlâ, biz, dışarıdan 1 000 000 ton ithal ediyoruz. Amerika'dan mısır ithal 
etmekle, burada, tavukçuluk yapılmaz. Onun için, meselenin esasını konuşmamız lazım. 

Soya fasulyesi... Soya olmadan, soya küspesi olmadan, soya yetiştirmeden bir ülkede, tarımda, 
ancak, köylünün iyi niyetini sömürürsünüz, başka hiçbir şey yapamazsınız. 

Sayın Doğru Yol Partisi temsilcisinin söylediği rakamı, tekrar, düzeltmek istiyorum. Hüsnü 
Yusuf Gökalp olarak, hiçbir zaman pancarın içerisinde 18 kilo şeker var demedim. Pancarın 
içerisinde... 

İLYAS YILMAZYILDIZ (Balıkesir) - 100 kilo pancardan 18 kilo... 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI HÜSNÜ YUSUF GÖKALP (Devamla) - Kamıştan da 
şeker elde edilir demedim; çünkü, siz, yıllarca kamıştan şeker elde edildiğini zannediyordunuz Tür
kiye'de; öyle öğretmişti hocalarınız size. Şimdi, ben doğrusunu sana tekrar söylüyorum. Pancarın 
içerisinde... 
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ÎLYAS YILMAZYILDIZ (Balıkesir) - Televizyonda gösterdiler; sizin sesinizden duyduk dün
kü tarım toplantısında... Yapmayın!.. 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI HÜSNÜ YUSUF GÖKALP (Devamla) -

İyi dinle... Not tut, not... Not tut, okuyacaksın bunları... Yaz bunları oraya, okuyacaksın... 
(MHP sıralarından alkışlar) Çünkü, dersi yanlış yerden aldın; şimdi, dersi benden alacaksın. İyi öğ
ren... (MHP sıralarından alkışlar) 

Pancarın içerisinde yüzde 16 şeker vardır; bölgelerine göre yüzde 13*e düşer. İçerisinde yüzde 16 
şeker olan pancardan fabrikasyon sonucunda 13 kilo şeker elde edersiniz; benim söylediğim budur. 

İLYAS YILMAZYILDIZ (Balıkesir) - Yani, televizyon da bunu söyledi. 13 olmuş, 18 olmuş 
önemli değil Sayın Bakan! 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI HÜSNÜ YUSUF GÖKALP (Devamla) - Televizyondan 
öğrenmeyeceksin, benden öğreneceksin, benim kitaplarımı okuyacaksın... (MHP ve DSP sıraların
dan alkışlar) 

İLYAS YILMAZYILDIZ (Balıkesir) - Pancar parasını söyleyin, pancar! 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI HÜSNÜ YUSUF GÖKALP (Devamla) - Benim kitap

larımı okuyacaksın. Sen yanlış kitap okuyorsun, benim kitabımı okuyacaksın! 
İLYAS YILMAZYILDIZ (Balıkesir) - Hâlâ pancarın fiyatı açıklanmadı; bırakın bu 

demagojiyi!.. 
BAŞKAN - Arkadaşlar, sakin... Dinleyelim... 
İLYAS YILMAZYILDIZ (Balıkesir) - Bu demagojiyi bırakın siz! Pancar fiyatları hâlâ açıklan

madı onu soruyoruz biz. 13 olsa ne olur, 18 olsa ne olur!.. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI HÜSNÜ YUSUF GÖKALP (Devamla) - Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; 1960'ların... 
İLYAS YILMAZYILDIZ (Balıkesir) - Neyse, millet de size öğretecek!.. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI HÜSNÜ YUSUF GÖKALP (Devamla) - Şimdi hepsini 

söyleyeceğim. Çözüm önerilerini ve çözdüklerimizi söyleyeceğim: 1960'ların ihmali, 1970'lerin ih
mali, 1980 ve 1990'lardaki yanlış uygulamaların, ki, ben söylemiyorum, DSP temsilcisi Sayın Gaf
far Yakın'ın 10 dakika önce konuştuğu cümle aynen şu: "1980 sonrasında Türkiye'de bazı konular
da gelişmeler ve dönüşümler yaşanmıştır -özellikle fınans ve bankacılık konusunda- ama, tarıma hiç 
el atılmamıştır, tarımda hiçbir şey yapılmamıştır, tarımda altyapı oluşturulmamıştır." Sayın DSP 
temsilcisinin bu söylediği doğru ve zaten doğru söyledi diye, veteriner profesörümüz de oradan tas
dik ediyor. Yine, Anavatan Partisi Sayın Sözcüsü de konuşmasında "yıllarca popülist politikaların 
sonucudur tavukçuluğun geldiği bu durum" dedi; kendisine de canı gönülden katılıyorum. (MHP ve 
DSP sıralarından alkışlar) Evet, yıllarca uygulanan popülist politikaların, yanlış politikaların, "kim 
(X) ürününe 5 000 lira veriyorsa ben 10 000 lira vereceğim" diyen felsefenin sonucudur bu. (MHP 
sıralarından "Bravo" sesleri alkışlar) 

Şimdi bakınız, çok Değerli Başkanım, çok değerli milletvekilleri; Türkiye gibi bir ülkede soya 
fasulyesi olmadan tarım olmaz, yağlı tohumlu bitkiler olmadan tarım olmaz. Türkiye, dışarıya ver
diği en fazla dövizi, petrolden sonra, yağlı tohumlu bitkilere ve bitkisel yağa veriyor. 

Bu "(X) ürününe 5 000 lira kim veriyorsa, ben 10 000 lira fazla vereceğim" diyenler, Türk köy
lüsüne mısırı verseydi, soyayı verseydi, kanolayı verseydi, ayçiçeğini verseydi, yem bitkisini ver-
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şeydi, şimdi ne tavukçunun hali böyle olurdu ne buğday üreticisinin hali böyle olurdu.(MHP ve 
DSP sıralarından alkışlar) Türk tüketicisi de, benim okula giden çocuğum ve benim pazara giden 
insanım da, alım gücü içerisinde süt alabilirdi, alım gücü içerisinde yumurta alabilirdi; ama, süt-
tozunu Amerika'dan ithal et, kasaplık hayvanı Avrupa'dan ithal et, tereyağını Hollanda'dan ithal et, 
muzu dışarıdan ithal et... İşte, bunları ithal ettikçe, tüketicinin hali böyle oldu. (MHP ve DSP 
sıralarından alkışlar) 

Bakınız, soya fasulyesini söylüyorum ve bunu söylemeye devam edeceğim, Yüce Meclisin 
çatısı altında söylemeye devam edeceğim; çünkü, şu anda tavukçular da bizi izliyor, yumurta 
üreticileri de bizi izliyor, köylüler de bizi izliyor. Soya fasulyesinin içerisinde, 100 kilogramında 18 
kilogram yağ var. Bugün, en pahalı olan gıda ürünlerinin başında yağ geliyor. Yani, pancarın 100 
kilogramını alıyoruz, fabrikasyon işlemlerden geçiriyoruz, 13 kilogram şeker elde ediyoruz. Soya 
fasulyesinin 100 kilogramından 18 kilogram yağ elde ediyoruz, 39 kilogram da protein elde 
ediyoruz. Bu proteinler ne; gidip Arjantin'den, Brezilya'dan, Amerika'dan ithal ettiğimiz, döviz ver
diğimiz, yılda 600 000 000 dolar döviz ödediğimiz küspe, protein. Bu protein olmadan ne süt elde 
edilir ne et elde edilir ne de yumurta elde edilir. 

Şimdi, Türkiye'deki rakamı söylüyorum: Tarım Bakanlığı çalışanlarının, bizden önceki bürok
rat arkadaşlarımızın, çalışanların, sayın bakanların katkısıyla soya fasulyesi üretimini 400 000 tona 
çıkarmıştık, birileri geldi, meşhur bir koalisyon zamanında... 

HASAN GÜLAY (Manisa) - Söyle söyle... 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI HÜSNÜ YUSUF GÖKALP (Devamla) - Meşhur bir koalis

yon zamanında, Sayın Yalım Erez'in Sanayi ve Ticaret Bakanı olduğu zamanda, 400 000 ton olan soya 
fasulyesi üretimi, 35 000 tona indirildi. Soya fasulyesi olmadan, hayvancılık olmaz, tarım olmaz. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, tabiî ki, Türk köylüsü şekerpancarı üretecektir, Türk köylüsü tütün 
üretecektir; ama, soya fasulyesi üretmeden, mısır üretmeden, yem bitkisi üretmeden, hayvancılık 
nasıl olur?! İşte, tavukçuluğun birinci meselesi üretim; bir, damızlık; iki, yem. Yemde ne yaptık; 
yemde -mısırı söyledim- soya fasulyesine prim, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde, ilk defa, bizim 
bakanlığımız döneminde gündeme getirildi. 1994'te, prim verilen ürün, yalnız ve yalnız pamuktu; 
1998'de, prim verilen ürün, yalnız ve yalnız pamuktu. Ben geldikten sonra, 57 nci cumhuriyet 
hükümeti geldikten sonra, dedik ki, soya fasulyesine prim verelim. Soya fasulyesine prim verince 
ne olur; tavukçuluğa hammadde çıkar, yem çıkar, sığırcılığa hammadde çıkar. Ne olur; yağ 
sanayiine yansır. Ne olur; tüketicimize, kendi insanımıza yansır. İlk defa, ayçiçeğine ve kanolaya 
prim verelim dedik ve bu primleri, 1999 yılı ürünü için, 2000 yılı ürünü için verdik. Bu sene de, 
yine, Tarımda Yeniden Yapılandırma ve Destekleme Kurulumuzda karar alarak, 6 Kasım 2001 
tarihinde yayımlanan kararnamede, bu ürünlere prim verilmesini, Tarım Bakanlığının tüm gayret
leriyle sağladık. Ancak, sonradan, bazı tartışmalar oldu. Yine, biz, kendi rakamlarımızı, dünyanın 
gerçeklerini, uluslararası kuruluşlar ile IMF ve Dünya Bankasıyla tartışabildiğimiz için, bu ürün
lere, bu beş ürüne prim devam edecektir. Mesela, kanola için söyleyeyim; kanolanın 1997 yılındaki 
üretimi, yalnız ve yalnız 10 ton. Kaça çıkardık; 600 tona. Şimdi, ben, kalkıp da, kanola üretiminde 
60 kat artış yaptık desem, iyi olmaz. 10 tondan 600 tona çıkarmışız; ama, burada, mantalitemizi or
taya koyuyoruz. 

İkincisi, işleme ve muhafazadaki problemler. Yem için aldığımız tedbirleri söyleyeyim, ondan 
sonra işleme ve muhafazaya geçeyim. Yem için şunu... Bu primler yanında, mısırı artırdık. Bir de, 
mısırdaki... Kendi yerli üreticimizin mısırı satıldıktan sonra, mısırın fonunu düşürdük Toprak Mah
sulleri Ofisi olarak. 
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Şimdi, değerli arkadaşlarım, birkısım arkadaşlarımız, AK Parti sözcüsü "buğday ve mısır fiyat
ları dünya fiyatlarının çok üzerinde" dediler. İyi, bunu bütün köylüler dinlediler. İnşallah, tenakuza 
düşmüyorsunuz. İşinize geldiği zaman ucuz diyorsunuz, işinize geldiği zaman yukarıda diyorsunuz. 
Evet, buğday ve mısır fiyatları dünya fiyatlarının üzerinde; ancak, biz, buğdayı ve mısırı, tavuk
çumuza, yem sanayicimize vadeli olarak veriyoruz, Türk parası üzerinden vadeli olarak veriyoruz. 
Böylelikle, ona, enflasyonu üzerine bindirmeden, dolardaki artışları üzerine bindirmeden, vadeli 
olarak veriyoruz ve vadeli satışlar da, yine, son iki senede başladı. 

Bizim kendi üreticimiz... Niye mısırın fiyatını yüksek tutuyoruz; mısırı, artık, Türk Milleti it
hal etmemelidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, mısır ithal edecek, inek ithal edecek, süttozu, 
tereyağı ithal edecek diye... Yani, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, süttozu ithalatı için döviz mi 
aramalıdır?! İşte, bizim, karşı durduğumuz bu. Kendi üreticimizin mısırı pazarlandıktan sonra, 
mısırın fonunu yüzde 45-50'lerden yüzde 20'lere indiriyoruz. Yine, satın aldığımız yemlik buğdayı 
da, özellikle üreticilerimize, tavukçularımıza, yumurtacılarımıza, etçilerimize daha ucuza 
veriyoruz. 

Sayın İlyas Yılmazyıldız'ın bir önerisine yüzde yüz katılıyorum. Ben, bu raporun her 
kelimesine katılıyorum ve Tarım Bakanlığı olarak, kendi yetkimde olanların hepsini uygulamaya 
aktardım. Özellikle üzerinde durulan yemde KDV: Yemde KDV'nin düşüşünü, ben, bugün, burada 
söylemiyorum. Yemdeki KDV'nin düşmesi gereğini ve temel gıda ürünlerindeki KDV'nin düşmesi 
gereğini, 1999 yılı içerisinde götürdüm. Eğer, yemdeki KDV yüzde 8'den yüzde l'e düşürülürse, 
bugün, Türkiye'de üretilen fabrika yemi 11 milyon ton, ancak kayıt altında olan 5,5 milyon ton. 5,5 
milyon ton yem kaçak üretildiği için -elektriği kaçak, işçisi kaçak, girdisi kaçak- bu KDV'leri hesap 
ettiğim zaman, devletin kasasına giren KDV'yi yüzde 8'den yüzde l'e indirdiğimiz zaman -özellik
le Sayın Gaffar Yakın da üzerinde çok durdu, Sayın ANAP sözcüsü üzerinde çok durdu- devletin 
geliri de artıyor. Şimdi, buradan benim teklifim şu: Sayın Başbakanıma tekrar buradan arz 
ediyorum; DSP Grubu düşmesini istiyor, ANAP Grubu düşmesini istiyor, teklifi ben götürdüm, 
Sayın Başbakanımıza ve hükümetimize buradan arz ediyorum, grup başkanvekillerinin de takdir
lerine arz ediyorum; çünkü, iki sene önce götürdüm. Evet, bu KDV'nin düşmesinde yarar vardır. 

HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Niye düşmedi Sayın Bakan? 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI HÜSNÜ YUSUF GÖKALP (Devamla) - Niye düş

mediğini bilemem. Ben, benim tarafımdan düşmesini istiyorum. 
Sayın DSP sözcüsü -burada, ben, parti adları vermek istemiyorum tabiî ki- "bürokrasiyi 

aşamıyoruz" dedi. Bürokrasi de 60'dan, 70'den, 80'den, 90'danberi gelen bürokrasi. İnşallah, 21 in
ci Dönem Meclisimiz bu bürokrasiyi azaltıyor. 

YASİN HATİBOĞLU (Çorum) - Sayın Bakan, bu arada, Derviş'e de arz ettiniz mi?_ Asıl 
önemli olan o. 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI HÜSNÜ YUSUF GÖKALP (Devamla) - Benim 
muhatabım Bakanlar Kuruludur. 

Değerli arkadaşlarım, işleme ve muhafazayla ilgili sanayicilerimize, kümes sahiplerine karşı 
birkısım yanlış -sataşma demeyeyim de- bilgilendirme oldu. Türkiye'de her kümes Tarım ve Köyiş-
leri Bakanlığının denetimindedir, kontrolündedir. İddia ediyorum, Türkiye'de her kümeste üretilen 
ürünler sağlıklıdır. Hayvanlarımıza biz, et, kemik, balık unu yedirmiyoruz. Bizim kümeslerimiz 
sıfırdan, başlangıçtan en sonuna kadar sağlıklıdır, Avrupahlarınkinden çok sağlıklıdır. Bundan hiç
bir korkunuz, endişeniz olmasın Sayın İlyas Yılmazyıldız. 
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İLYAS YILMAZYILDIZ (Balıkesir) - Benim endişem yok, Avrupa Birliği onay vermiyor 
Sayın Bakan. 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI HÜSNÜ YUSUF GÖKALP (Devamla) - Kesimhanelere 
gelince: Türkiye'deki tüm kesimhaneler, özellikle tavuk kesimhaneleri, hijyenik ve teknolojik alt
yapı açısından Avrupa'dakilerden geri değil, çoğu, Avrupa'dakilerden daha öndedir; ancak, bazı 
kesimhanelerin -ki, bunlar daha ziyade, tavuk kesimhaneleri değil, kırmızı et üreten kesimhaneler-
altyapıları iyi değildi. Yalnız, burada şikâyet etme hakkına siz sahip değilsiniz. 1995 yılında 
çıkarılan ve bu kesimhanelerin teknik ve hijyenik altyapısının geliştirilmesiyle ilgili olan maddeyi, 
geldik, biz uygulamaya koyduk. 800'den fazla kesimhaneyi o gün için kapattık, altyapısını geliştir
dik ve bugün, kesimhaneler de modern bir şekilde çalışıyorlar. 

Bize, Avrupa Birliğinin önerisi şuydu: "Her kesimhaneye, tavuk kesimhanesine -tavuk ihraç 
edebilmemiz için- bir hükümet veterineri koymanız lazım." Her kesimhaneye hükümet veterineri 
yetiştiremiyoruz, koyamıyoruz -24 saat orada olacak- tayin edemiyorsunuz oraya. Kadro istiyoruz, 
kadro alamıyoruz. Bunun üzerine ne getirdik -bu da bir derstir, okursanız belki lazım olur bir gün-
akredite veteriner hekimlik sistemini getirdi; yetkilendirilmiş veteriner hekim... Aynı, Avrupa'daki 
gibi, Amerika'daki gibi. Hani, bizim yeminli malî müşavirlerimiz var ya, onun gibi; yetkilendiril
miş veteriner hekimlik... Veteriner hekimlerimizi, boşta gezen, iş bulamayan veteriner hekim
lerimizi veya bu şartlarda çalışmak isteyen veteriner hekimlerimizi kursa tabi tutuyoruz, onlara bel
ge veriyoruz, tayinlerini yapıyoruz, maaşlarını devletten alıyorlar. Aynı Amerika'da, Avrupa'da veya 
diğer ülkelerde olan sistem gibi; ama, onlardan kopyalamış değiliz. Bu, bizim kendi geliştir
diğimiz... Onlardaki de bize benziyor; paraları firma tarafından ödeniyor... Mesela, Banvit'i söy
leyeyim: Banvit'te 25 veteriner hekim çalışıyor. 25 veteriner hekimi Banvit zaten çalıştırıyor. 
Bırakınız, bunun 15'i normal veteriner hekim olsun, 10'u da yetkilendirilmiş olsun. Maaşını yine 
Banvit verecek -firmayı örnek olarak söyledim, diğer firmalar da- ama, yetkilendirilmiş veteriner 
hekim olacak, devlet adına oraya damga basacak. İşte, Avrupa Birliğiniz bizden istediği bu idi. 

BAŞKAN - Sayın Bakanım, süreniz 3,5 dakika geçti, sözünüzü kesmek istemedim... 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI HÜSNÜ YUSUF GÖKALP (Devamla) - 3 dakika 

içerisinde toparlayayım. 
BAŞKAN - Süreniz 3,5 dakika geçti diyorum; sonuçlandırılanız sevinirim. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI HÜSNÜ YUSUF GÖKALP (Devamla) - Çok teşekkür 

ederim Sayın Başkan. 
Pazarlamayla ilgili, yani, işleme, muhafazayla ilgili olan -özellikle bu kısmı biraz daha hızlı 

geçmek istiyorum-problemler şu: 
Değerli arkadaşlarım, Tarım ve Köyişleri Bakanı olarak göreve başladığımızda Tarım ve 

Köyişleri Bakanlığının pek çok dairesi içerisinde bir pazarlama ve dışticaret koordinasyonu dairesi 
yoktu. Ürettiğimiz ürünleri çeşitli ülkelere eğer pazarlayamamışsak, sokamamışsak, bunda da, yine, 
yılların ihmalini aramak lazım. Bir pazarlama ve dışticaret koordinasyonu dairesi oluşturarak... 

Bizim bu pazarlara girmemizde, özellikle, karşımıza, sağlık sertifikasını, veteriner belgesini 
ileri sürüyorlardı. Bu konuda çok aşama kaydettik. Geçen hafta İstanbul'da, Avrasya veteriner genel 
müdürleri toplantısını yaptık. 18 ülkenin veteriner işlerinden sorumlu olan genel müdürlerinin 
yanında Dünya Bulaşıcı Sağlık Örgütü Direktörünü de getirdik İstanbul'a ve İstanbul'da 2 gün top
lantı yaptık; Türkiye'nin şartlarını ayrıntılı şekilde tartıştık, dünyanın şartlarını tartıştık. 18 ülkenin 
veteriner genel müdürlerinin ve Dünya Bulaşıcı Sağlık Örgütü Direktörünün sonuçta bize söylediği 
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şudur: "Biz, Türkiye'nin bu kadar geliştiğini görmekten, yerinde incelemekten dolayı memnun ol
duk" Bu tip altyapılar, 1980*lerde 1990'larda oluşturulmalıydı. 

Pazarlamada, şu anda, bizim meselemiz, Yumurta ve tavuk eti üreticinin meselesi şu... Hatta 
buradaki problem tavukçunun problemi değil; bizim meselemiz, ürettiğimizi satamamak, üret
tiğimizi ihraç edememek. Yani, buradaki meseleyi, tavukçunun sorunları diye, yumurtacının sorun
ları diye konuşmak biraz yanlış oluyor. Belki de, bu komisyonun adının şöyle olması lazımdı: 
Tavukçunun ürettiğini, yumurtacının ürettiğini satamama komisyonu. Suç bizde değil, suç Tarım 
Bakanlığında, tavukçularda, çiftçilerde değil; pazarlayamama sorunu. 

BAŞKAN - Sayın Bakan, rica edebilir miyim... 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI HÜSNÜ YUSUF GÖKALP (Devamla) - Hemen 

bitiriyorum. 
Bunun için de... 
HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Akredite bakan yetiştirmek lazım herhalde. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI HÜSNÜ YUSUF GÖKALP (Devamla) - Onları okur, bir 

gün öğrenir, şey yaparsın. 
Yine, şimdiye kadar, ihracatta, etin tonuna, son birbuçuk yılda 175 dolar teşvik verdik; yumur

tada 1 000 tanesine 7 dolar... 
Rakamını açıklamayacağım, yakında göreceksiniz. Bu komisyon çalışırken ve komisyonun 

çalışmaya başlamasından daha öncesi dahil, üreticilerle sekiz kez bir araya geldik. Tüm ilgili bakan
larımızı ziyaret ettik. İhracattaki teşviki artırıyoruz. Bunu pek fazla açıklayamıyorum. Niye; Dünya 
Ticaret Örgütüne atılan imzalardan dolayı açıklayamıyorum; Dünya Ticaret Örgütüne imza atmış
sınız, gümrük birliğine imza atmışsınız, bundan dolayı bu rakamları açıklayamıyorum. Bir kısmını 
bu şekilde çıkarmamız lazım. 

BAŞKAN - Son kez rica edebilir miyim Sayın Bakanım. Anlaşılan, Pamukkale Üniversitesini 
özlemişsiniz. 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI HÜSNÜ YUSUF GÖKALP (Devamla) - Son kez şunu 
söylüyorum: Doğrudan gelir desteği, rahatsız olsanız da doğrudan dağıtılmaya başlandı. Köylülere 
bir para verip de, bu parayı köylünün direkt cebine koyunca, siz niye rahatsız oldunuz; yandaş
larınıza gitmedi de, onun için mi?!. 

Sevgi ve saygılar arz ediyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan, size 7,5 dakika fazla konuşma hakkı tanıdım. Şimdi, iki arkadaşım, Sayın İlyas 

Yılmazyıldız ve Sayın Musa Demirci'ye bu 7,5 dakikayı bölüştüreceğim ki, adalet tesis olsun. 
Buyurun Sayın Yılmazyıldız; yerinizden, kısa... 
İLYAS YILMAZYILDIZ (Balıkesir) - Sayın Bakan kürsüden... 
BAŞKAN - Hayır efendim, hayır... Yerinizden... 
İLYAS YILMAZYILDIZ (Balıkesir) - Efendim, yalnız Sayın Bakan kürsüden... 
BAŞKAN - Efendim, yerinizden. Bunun tartışılacak bir şeyi yok. Benim ek konuşma hakkı 

vermem bile, anlayışla karşılamanız gereken bir husus. 
Buyurun. 
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İLYAS YILMAZYILDIZ (Balıkesir) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Sayın Bakan 
konuşmasından anlaşılıyor ki, bizim ifade ettiklerimizi anlamak istemiyor; zaten Türkiye'deki çift
çiyi de anlayamıyor. Benim Sayın Bakanın bilgilerine itirazım yok. 

BAŞKAN - Yeni bir cevap hakkı doğurmasın Sayın Yılmazyıldız, olur mu? 
İLYAS YILMAZYILDIZ (Balıkesir) - Doğursun önemli değil, hiç önemli değil. Biz, ömür 

boyu öğrenmekten de hiç üzülmeyiz; eğer birinin bize bir şey öğreteceği varsa, memnun oluruz. 
Ben, o ifadeleri televizyonda... Ben, o konulara girmek istemedim, Sayın Bakanın çiftçileri nasıl 
ağırladığına uyguladığı politikalardan dolayı; ancak, bir televizyon kanalındaki ifadesine atıfta 
bulundum. 

BAŞKAN - Demek ki, başka anlamda söylemiş. 
İLYAS YILMAZYILDIZ (Balıkesir) - Tamam. 
13 veya 18 kilo olmasının da bir önemi yok, oran da önemli değil; asıl -bir şey söylüyorum- şu 

pancarın parası ne olacak? Çiftçi bunu soruyor; bu konuda bir şey söylemiyor; yani, işin özüne 
dokunmuyor. 

BAŞKAN - Neyse... Konu yumurta üreticileriydi. Onun için, pancar işini... 
İLYAS YILMAZYILDIZ (Balıkesir) - Yine, Sayın Bakan şunu yaptık, bunu yaptık diyor. 

Sadece benim ilimde, yani, Balıkesir'de üç dört tane büyük beyaz et üreticisi var; yumurta üretimi 
önemli miktarda. Bunlar Avrupa'ya ihraç edemiyorlar. Niye; çünkü, Avrupa'dan gelenler gerekli ser
tifikayı alamıyor. Bunu söylüyorum. "Onu yaptım, bunu yaptım..." Ne olacak. Yapmışsın, netice 
yok. 

BAŞKAN - Peki. 
İLYAS YILMAZYILDIZ (Balıkesir) - Yani, önemli olan Sayın Bakanın "ben bunları çok iyi 

biliyorum" demesi değil, önemli olan uygulamalarıyla millete bunu göstermesi. Sağ olsun, Sayın 
Bakan, üç yıla yaklaşan Bakanlığı döneminde tarımı tasfiye etti, çiftçiyi tasfiye etti. Biz, kalkıp da 
bu desteklemelerden rahatsız olmayız; tam aksine... Çiftçi yok canıyla, cebinde olmayan parayla bu 
doğrudan desteklemeye alacağım diye bir sürü para harcadı, hâlâ bu paralar ödenmiyor; ne zaman 
ödenecek? 2001 yılı sonu... Vatandaş telefon ediyor "tarım krediye olan borçlarımızı nasıl 
ödeyeceğiz..." Balya Yaylacık'tan biri aradı şimdi; "onbeş gün içinde ödeyin" diye Bağ-Kur yazı 
yazmış. 

BAŞKAN - Şimdi, Sayın Bakanın kendi sorumluluk alanı dışındakileri de ona yüklemeyelim. 
İLYAS YILMAZYILDIZ (Balıkesir) - Büyükdere'de çiftçi kuyrukta; yani, 400 000 çiftçi hapis 

yatmış, 500 000 çiftçi hapis kuyruğunda. Sayın Bakan bunları çözsün; yoksa, demagojiyle varacağı 
bir yer yok. Millet nasıl olsa Sayın Bakana bunları anlatacaktır. Bu vakit yakındır. 

Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum, sağ olun. 
Sayın Demirci, lütfen siz de kısa... 
MUSA DEMİRCİ (Sivas) - Sayın Başkanım, Sayın Bakanın açıklamalarında bazı noksanlık

lar var; müsaadenizle onları açıklamak istiyorum. 
Tavuk kesimhaneleri, 54 üncü hükümet zamanında değil, ondan önce de başlayarak gelen, 

Tarım Bakanlığının çalışmaları içerisindedir. Belki, Sayın Bakanın zamanında biraz daha iyileştir
meler getirilmiş olabilir. O bakımdan, bu, Tarım Bakanlığının devam eden çalışmalarıdır. 
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Soya fasulyesi üretimi, yine ta 1980'lerden başlamak suretiyle, Türkiye'de üretilen bir mahsul
dür. Karadenizde bunun fabrikası var; Aydın'da bunun ekimi yapıldı, Adana'da ekimi yapıldı. Yal
nız, bazı yıllar pik noktaya ulaştı, bazı yıllar da düştü. Sebep; o günkü hükümetlerin alım 
politikasından kaynaklandı. Bu mahsulün, bir de hasat politikası... Hakikaten, o gün ayarlanamadığı 
için, Türkiye'de bunu hasat edecek yeterli makine bulunamadığı için üretimde düşüş oldu. Şimdi, 
Sayın Bakan, hakikaten, teknolojide bir iyileştirme getirdi, yükseldiyse, kendisine teşekkür ederiz; 
ama, zannetmiyorum. 

Mısır üretimi. Hakkı teslim etmek lazım. Şurada Sayın Bakan Hüsnü Doğan olsaydı... Sayın 
Bakan başlattı ve ondan sonra da bu üretim, mısır üretimi devam ediyor; yani, ANAP zamanında 
başladı. Hakkı teslim etmek lazım. "Ben yaptım, benden önce hiçbir şey yoktu" demek bir şey 
kazandırmaz kimseye. 

O bakımdan, kendisi, hakikaten, 2 700 000 tona çıkarmış olabilir; ama, ben de diyorum ki "1 
600 000 tona çıkardım." Teşekkür ederiz... Yani, üretimi fazlalaştırmayacaklarsa, niye oturmuşlar 
orada niye oturuyorlar? 

Bakın, Türkiye'de bir şey oldu şimdi. Eğer, Şeker Kanunu çıkarken "tatlandırıcıların ham-
madesi piyasadan temin edilir" ibaresi yerine, Tarım Komisyonunda yapıldığı gibi "içpiyasadan" 
denilseydi, mısır üretimi katlanarak artacak ve şekerpancannm da yerine geçecekti. Bunu, hükümet 
olarak desteklemediler. 

Teşekkür ediyorum, sağ olun. (SP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Ben de çok teşekkür ediyorum. 

Efendim, son söz, Çorum Milletvekili Sayın Yasin Hatiboğlu'na ait. 

Buyurunuz Sayın Hatiboğlu. (SP sıralarından alkışlar) 
YASİN HATİBOĞLU (Çorum)- Sayın Başkan, Yüce Parlamentonun değerli üyeleri; bir araş

tırma komisyonu raporunu genel görüşmenin şekil ve şartları içerisinde müzakere ediyoruz. Bu 
müzakerenin sonunda, Yüce Heyetinizin malumu olduğu üzere, heyetiniz herhangi bir karar alacak 
değil. İçtüzüğümüzün 104 üncü maddesi bunu çok açık ifade ediyor. Meseleleri parlamentoya ak
tarmak, parlamentoyu meselelerden haberdar etmektir; ama, bunun tabiî bir neticesi olmalıdır. Ben, 
onu arz etmek isteyeceğim. Ancak, Sayın Başkanım, izninizle, bu Komisyonun rahmeti Rahman'a 
kavuşan Başkanına rahmet diliyorum, ikinci Başkanına başarı diliyorum, sözcüsüne de Cenabı Al
lah'tan acil şifa temenni ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, biz, Sayın Tarım Bakanımızı üç seneye yakındır tanıyoruz. Ken
dilerinin avantajı şudur: Mutlaka, haftada bir gün, iki gün, bir değerli üyeye 5 dakikalık, tarımla il
gili gündemdışı söz temin ve tedarik edilir; sonra, Sayın Bakan teşrif eder kürsüyü 25 dakika 
konuşur; ama, bir şey söylemez. (SP sıralarından alkışlar) 28 dakika konuştu, biz de dinledik. 
Bakanlığına saygımızdan dolayı, Parlamentoya saygımızdan dolayı, yönteme saygımızdan dolayı, 
milletimize saygımızdan dolayı kendisini dinledik. Ha, bir şey anladık mı; anlayamadık. 

MEHMET TELEK (Afyon)- Biz anlıyoruz. 
YASİN HATİBOĞLU (Devamla)- Diyeceksiniz ki, bu bir yetenek meselesidir. Doğrudur; ama, 

ifade kabiliyetinin bulunmadığı ortamda anlama kabiliyetinin tartışılmasına kimsenin hakkı yoktur. 
(SP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

ORHAN BIÇAKÇIOĞLU (Trabzon) - Çorum'da yumurta kaç para Sayın Hatiboğlu?! 
YASİN HATİBOĞLU (Devamla) - Ben oralara girmiyorum. 
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Değerli milletvekilleri, bakınız, Ziya Paşa, bizden seneler önce bunu söylemiş: 
"Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. 
Şahsın görünür rütbeyi aklı eserinde." 
"Soya" dedik, "mısır" dedik, "köylü" dedik, "et tavukçuluğu" dedik, "yumurta tavukçuluğu" 

dedik -tam böyle de kullanılmadı; ama, ben düzgününü kullanıyorum- et tavukçuluğu, yumurta 
tavukçuluğu dedik de, peki, yani, bu insanlar, bu müstahsiller, bu üreticiler niye ağlıyorlar, niye sız
lanıyorlar, niye iflastalar?! 

MÜCAHİT HÎMOĞLU (Erzurum) - Siz arzı beyan eyleyesiniz diye! 
İLYAS YILMAZYILDIZ (Balıkesir) - Paraları harcayacak yer bulamıyorlar. 
YASİN HATİBOĞLU (Devamla) - Değerli milletvekilleri, DSP Grubuna mensup bir değerli 

arkadaşımız, Ahmet Karan Bey geçenlerde bir konuşma yapıyordu, çok güzel bir söz... 
TAHSİN BORAY BAYCIK (Zonguldak) - Erol Karan... 
YASİN HATİBOĞLU (Devamla) - Düzeltiyorum efendim. Olur... Yani, Ahmet ismiyle Erol is

mini mukayese etseniz, ben, Ahmet'i tercih ederim; ama, ismi odur, saygı duyuyorum.(Gülüşmeler) 
HASAN GÜLAY (Manisa) - Zihniyet... 
YASİN HATİBOĞLU (Devamla) - Saygı duyuyorum efendim, ona bir itirazım yok benim. An

nesi, babası öyle münasip görmüş, ben de saygı duyuyorum. 
HASAN GÜLAY (Manisa) - Annesini, babasını karıştırma... 
YASİN HATİBOĞLU (Devamla) - Sayın Karan diyordu ki... 
HÜSEYİN KARAGÖZ (Çankırı) - Karaa... 
YASİN HATİBOĞLU (Devamla) - Karaa değil efendim, Karan. Karaa başka efenim. Karaa, 

benim ezeli ve ebedî Adalet Komisyonu Başkanım,. O başka, onu demiyorum. 
Diyordu ki Sayın Karan "Kaptan, kaptan! Dünya, senin gemiyi okyanusta götürürken hangi 

dalgalarla nasıl cedelleştiğinle ilgilenmez, sahili selamete ulaştırıp ulaştırmadığınla ilgilenir." Şim
di, tırnak içine alıp dönüyorum. Sayın Bakan, bu anlattıklarınızla, yumurta üreticisi, et tavuğu 
üreticisi ve bunların tüketicileri, sizin burada konuşup konuşup da hiçbir şey söylemediğiniz sözler
le ilgilenmiyor. İlgisi şu: Yumurtanın ahvali, yumurtacının ahvali ne olacak, bunu soruyor. 

Değerli milletvekilleri, bakınız, bu önerge verileli -Ahmet Bey kardeşime ve birlikte çalıştığı 
bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum- tam 20 ay, Genel Kurula gelinceye kadar 20 ay geçti. Yani, 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102, 103,104,105 inci maddelerinin muradı, maksadı bu mudur? 20 
ay... Hadi, neyse... Oradan geldi Genel Kurula. Bir Danışma Kurulu gördü, Genel Kurula geldi, 
hemen görüşülsün kararı alındı. Kaç gün geçti biliyor musunuz; 40 gün, 40 gün. Yapmayın!.. Bey
ler, şu denetimden kaçmayalım lütfen. 

Milletvekillerinin, Anayasa tarafından yüklenen ve her birimizin yeminiyle teeyyüt eden bir 
görevi var: Yasa yapma, denetleme. Eh, yasayı yapıyoruz, Allah kabul etsin, eğer biz yapıyorsak, 
yani, Genel Kurul yapıyorsa. Biz oyluyoruz; doğrudur, biz oyluyoruz. Eğer biz yapıyorsak, ferden 
ferda hangimizin kaç teklifi geldi, görüşüldü, kanunlaştı, bana söyler misiniz; kaç teklifi? İşte bir 
tane, elhamdülillah, Sayın Seçkiner'in bir teklifi var; bu askerî personelin, sivil personelin maaş
larının iyileştirilmesiyle ilgili. Buna destek veriyoruz, bundan memnuniyet duyuyoruz. İşte, bir tek
lif görüyoruz; onun dışındakiler tasarı. Komisyonlarda düzeltebiliyor musunuz; hayır. 

MEHMET EMREHAN HALICI (Konya) - Sayın Başkan, konuya gel, konuya! 
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YASİN HATİBOGLU (Devamla) - Sayın Halıcı, yani, bakınız, ben konunun dışında değilim; 
bir denetimden söz ediyorum, denetimin önemini anlatıyorum. 

Şimdi, bazı doktorlar vardır -uyanık doktorlar- İngiliz yağı içireceği hastaya, önüne bir dilim 
portakal, arkasına da bir dilim portakal verir, tavsiye eder, onu arada içirir. 

ORHAN BIÇAKÇIOĞLU (Trabzon) - Allahaşkına yumurtayı anlat. 
YASİN HATİBOGLU (Devamla) - Siz, şimdi, Kuzey Kıbrıs'taki askerlerimizi öne getirdiniz, 

depremzedeleri de arkaya getirdiniz, araya tütünü koydunuz, tütünü... Şimdi, Tarım Bakanı tütün 
konusunda ne diyecek sırası gelince, bakalım. 

Değerli milletvekilleri, bakınız, Türkiye'de 3 200 işletme, yumurta tavukçuluğuyla meşgul. 
1996-1997 yıllarındaki yumurta üretimi 10 milyar adet civarında, şimdi 5,8 milyar. Şu işe bak!.. 
Benim gibi eskiler hatırlayacaktır, tevafuk ile tesadüf birbirinden çok farklı şeylerdir. Tesadüf mü, 
tevafuk mu, soruyorum: Niye 1997 yılında 10 milyar da, 2000 yılında 5,8 milyar? Sebep?.. Neden?.. 

ORHAN BIÇAKÇIOĞLU (Trabzon) - Tavuklar öldü de ondan. 
MEHMET ZEKİ ÇELİK (Ankara) - Tevafuk. 
YASİN HATİBOGLU (Devamla) - Tevafuk tabiî; çünkü, hikmeti Huda, her haliniz, her 

gününüz delillerle dolu; ne zaman gelmişseniz, her şey yarıya, Üçte l'e, dörtte l'e, beşte l'e düşmüş. 
Bu da onlardan bir tanesi. 

Bakınız, değerli milletvekilleri, sektördeki, Türkiye çapında istihdam kapasitesi 4,500 000-5 000 000 
insandır; bu, 10 000 ayrı işletmeye hizmet vermekte, o işletmeden hizmet almaktadır. Bunun anlamı 
şudur: Bu sadece bir yumurta tavukçuluğu, et tavukçuluğu değil, bu başka sektörlere de destektir. 
İstihdama katkısı vardır, üretime katkısı vardır, beslenmeye katkısı vardır, var oğlu vardır; ancak, 
hep şimdi gördüm, Sayın Bakan, Sayın Başbakana selam gönderdi, ben de saygımı sunuyorum ve 
merak ediyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sonuçlandırılanız sevinirim. 
YASİN HATİBOGLU (Devamla) - Bütün gruplar, yumurtada, onun girdilerinde ve üretiminde 

KDV düşürülsün diyorlar. 
RIZA AKÇALI (Manisa) - Herkes diyor. 
YASİN HATİBOGLU (Devamla) - Herkes diyor. Tamam, muhalefet diyor, anladık; ama, sizin 

demenizin hiçbir anlamı yok. Lime takulûne mâ lâ tef alûn; yani, yapmadığınız şeyi niye söylüyor
sunuz?! (DSP sıralarından gürültüler) 

YEKTA AÇIKGÖZ (Samsun) - Anladıysam Arap olayım! 
YASİN HATİBOGLU (Devamla) - Beyler, kalkın deyin ki, evet, ama, ne yapalım, yapamıyoruz. 
Ben, şimdi, biraz latife, ama, biraz da canım yandığı için Sayın Bakana dedim ki: Sayın Bakan, 

Sayın Başbakana iki senedir arz etmişsiniz olmamış. Acaba, meseleyi, şu müstahsillerin hatırına, o 
gariplerin hatırına, bizim hatırımıza, bir de Sayın Derviş'e arz edemez misiniz? Bir de onunla 
görüşün bakalım. Yani, burada ciddî bir iğneleme vardır, üzüntümü ifade ediyorum beyler. 

Değerli milletvekilleri, bakın, yumurtada KDV çok önemlidir. Sayın Bakan bu işin farkında; 
ama, çözmesi lazım. 

Bir başka şey, beslenmede yumurta çok önemlidir. Bir zaman bir Unılever çıktı, tereyağımız 
gitti, Sana yağına kaldık ve nesiller Sana yağı nesli haline geldi. Şu beslenmede bir reklamını 
yapamaz mıyız, duyuramaz mıyız? 
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BAŞKAN - Sayın Hatiboğlu, sonuçlandırılanız sevinirim. 
YASİN HATİBOĞLU (Devamla) - Hemen bir cümlemi arz edeyim efendim. 
Bir kolesterol şeyi uyduruldu, kolesterol korkusu salındı topluma; kolesterol, kolesterol... Yap

mayın!.. 
Bakın, ben, hukuktan gelen bir insanım, hep delilli konuşmayı çok severim. Şu, bir rapor. 
HASAN GÜLAY (Manisa) - Doktor raporu mu? 
YASİN HATİBOĞLU (Devamla) - Evet, bu bir rapordur. 

Bir haftadır -özür dileyerek ifade ediyorum- özellikle yumurta yiyorum, sabah yumurta 
İçiyorum -ama, tabiî, bu, Çorum yumurtasıdır- ve kolesterol kontrolü yaptırdım. Buyurun... Bu işin 
kolesterolle filan hiçbir ilgisi yok. Bu bahaneyi bir tarafa bırakın. 

NESRİN ÜNAL (Antalya) - Yumurta kolesterol yapmaz. 
MEHMET TELEK (Afyon) - Yumurta kolesterol yapmaz; Sayın Hatiboğlu yapma, boşuna 

söylüyorsun. 
BAŞKAN - Efendim, sonuçlandırabilir miyiz... Lütfen... 

YASİN HATİBOĞLU (Devamla) - Evet, kolesterol yok. Özellikle, Çorum yumurtasının hali 
budur. 

Sayın Bakan, efendim, teşekkür ediyorum, umuyorum... 
BAŞKAN - Sayın Hatiboğlu, size çok teşekkür ediyorum. 3 dakikayı... 

YASİN HATİBOĞLU (Devamla) - Hemen bitiriyorum efendim. 

İnsanlar önce yaparlar, sonra söylerler; ama, hadi, Sayın Bakana izin verelim, önce söylemiş 
olsun, sonra yapsın bekleyelim. 

Saygı sunuyorum efendim. 

Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum. (SP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkürler, sağ olun. 
MÜCAHİT HİMOĞLU (Erzurum) - Çorum'da yumurta mı var, Erzurum'a gel de kaz yumur

tasını gör sayın başkan. 

(10/8) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AHMET 
DERİN (Kütahya) - Sayın Başkan... 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI HÜSNÜ YUSUF GÖKALP (Sivas) - Sayın Başkan... 

ASLAN POLAT (Erzurum) - Sayın Bakan konuşmak istiyor Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Efendim, böylece, gruplar ve şahıslar adına konuşmalar bitti. 

Sayın Bakan, sadece yerinden bir açıklama yapma ihtiyacı içerisinde olduğunu söyledi. Daha 
sonra da -elbette onu unutmuş değilim- değerli dostumuz, Komisyon Başkanımız, Kütahya Millet
vekilimiz Sayın Ahmet Derin Genel Kurula bir teşekkür konuşması yapacaklar. Bu vesileyle, ben 
de, Komisyon eski Başkanı Ahmet Turan Bilge dostumuzu bir kez daha rahmetle anıyorum. Komis
yonda görev yapan tüm sayın milletvekillerine de teşekkürlerimizi, takdirlerimizi sunuyoruz. 

Sayın Bakan, buyurunuz. 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI HÜSNÜ YUSUF GÖKALP (Sivas) - Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; son konuşan ve Saadet Partisi Grup Başkanvekilinin, konuşması sırasında 
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şahsıma ve Bakanlığıma karşı tavrının yakışıksız olduğunu, Meclis çatısı altına yakışmadığını ifade 
etmek istiyorum; çünkü, kendisi, benim konuştuklarımı anlayamadığını, anlayamamasının nedenini 
de, Bakanın ifade kabiliyetinin bulunmadığını söyleyerek -ki, bunu tutanaklardan görebilirsiniz- bu 
şekilde ifade etmeye çalıştı. 

Benim anlattıklarım, Yüce Meclisin üyeleri tarafından net ve açık bir şekilde anlaşılmıştır. 
Eğer, kendisi anlayamadıysa, bu, kendisinin anlayamama yeteneğinin olmamasından dolayıdır. 

Arz ediyorum. 
YASİN HATİBOĞLU (Çorum) - İki menfiden bir müspetin çıkacağını bilemeyen Bakana 

cevap verme ihtiyacı duymuyorum. 

NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Hayır... Anlayamama yeteneğinin olmamasından ne anlam 
çıkar; anlama yeteneği var demektir. 

YASİN HATİBOĞLU (Çorum) -. Efendim, o nereden bilsin?! 

Sayın Bakan, siz profesörsünüz, değil mi? Sağ olun, teşekkür ederim Sayın Bakanım! 

BAŞKAN - Evet, böylece bitirmiş olduk. 

Şimdi, Sayın Ahmet Derin yerinden bir teşekkür konuşması yapacaklar. 

Buyurun Sayın Derin. 
(10/8) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AHMET 

DERİN (Kütahya) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; 14 Mayıs 1999'da, yani, yumurta 
tavukçuluğunda krizin en üst noktaya geldiği bir dönemde vermiş bulunduğum Meclis araştırması 
önergesine, muhalefet partisi milletvekili olmama rağmen, iktidar milletvekillerinin kabulüyle 
komisyon kurulmasına katkıda bulunan tüm milletvekili arkadaşlarıma, rahmetli olmuş ilk Komis
yon Başkanımız Abdullah Turan Bilge Beye, şu anda gruplarını temsilen burada konuşma yapan ve 
üreticileri destekleyen tarzdaki ifadelerine, hem şahsım hem üreticiler adına sonsuz teşekkürlerimi 
sunuyorum; çünkü, nasıl, Çorum bölgesi, Afyon bölgesi bir yumurta üreticileri bölgesiyse, kendi 
bölgem de, yumurta üreticilerinin yoğun olduğu bir bölge. Sadece kendi köyümde 100 çiftlik vardı 
-küçük, 2 000,3 000,4 000'lik- şu anda, sadece 8 adet çiftlik kalmış, hepsi batmıştır. Ne zaman hap
se gireceklerinin tarihini bekliyorlar. 

ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) - Sayın Bakanın konuşmasını dinledilerse, feraha ermişlerdir. 
(10/8) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AHMET 

DERİN (Kütahya)- EVet, inşallah. 
Bugün de çok faydalı katkılarda bulundular konuşan grup temsilcisi arkadaşlarım. Tüm 

konuşanlara, komisyon üyelerine, Bakana, gündeme alınmasında oy kullanan arkadaşlarıma, şah
sım ve üreticiler adına şükranlarımı ifade ediyorum. 

Hepinize teşekkür ediyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN- Evet, biz de değerli dostumuz Ahmet Derin arkadaşımıza daha bir sağlıklı günler 

dileğimizi iletiyoruz. Gerçekten, hem Yüce Meclise olan saygısı; ama, daha önemlisi, hem de Yüce 
Milletimize olan saygısının bir ifadesi olarak kendisi bugün bu değerli katkıyı yaptılar. Biz de ken
disine yürekten başarılar, daha daha sağlıklı nice günler diliyoruz. 

Böylece, değerli arkadaşlarım, yumurta üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması 
gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca kurulmuş bulunan (10/8) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun raporu üzerin
deki genel görüşme tamamlanmıştır. 
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Alınan karar gereğince, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer 
İşler" kısmına geçiyoruz. 

Önce, yarım kalan işlerden başlayacağız. 

VI.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

/. - İzmir Milletvekili Rifat Serdar oğlu'nun; istanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın; 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 izmir 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- Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük 
Tekliflerinin görüşülmeyen maddeleriyle ilgili komisyon raporu Başkanlığa verilmediğinden, tek
lifin görüşmelerini erteliyoruz. 

Bazı Kanunlarda-Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili Yücel 
Seçkiner'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporlarının 
görüşmelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

2. - Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili Yücel 
Seçkiner'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/898, 
2/174) (S. Sayısı: 747) (1) 

BAŞKAN- Komisyon?.. Burada. 

Hükümet?.. Burada. 
Tasarının 1 inci maddesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştı. 
Şimdi, 1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 2. - 27.7.1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun ek 
17 nci maddesinin (C) fıkrasının birinci bendindeki "merkez karargâhlarında" ibaresi "kadroların
da" şeklinde değiştirilmiştir. 

BAŞKAN - 2 nci madde üzerinde söz isteyen?.. 

VEYSEL CANDAN (Konya) - Sayın Aslan Polat konuşacak. 

BAŞKAN - Saadet Partisi Grubu adına, Erzurum Milletvekili Sayın Aslan Polat; buyurun. 

Süreniz 5 dakikadır. 
SP GRUBU ADINA ASLAN POLAT (Erzurum) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

hepinizi saygıyla selamlarım. 

(1) 747 S. Sayılı Basmayazı 25.12.2001 tarihli 41 inci Birleşim Tutanağına eklidir. 
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Şimdi, bu tasarı, sizin için rahat tasarı; biraz sonra tütün tasarısı gelecek, orada, sizinle çok çok 
iyi konuşacağız. Şimdi, onun için, rahat rahat dinleyin beni; hiç heyecanlanmayın, biraz sonra, 
tütünde, sizi bayağı heyecanlandıracağız. 

BAŞKAN - Sayın Polat, siz, lütfen, Genel Kurula hitap edin; daha sonra yapacağınız konuş
mayı o zaman yaparsınız. 

ASLAN POLAT (Devamla) - Tamam. 

Şimdi, buradaki konu, tasarının bu maddesi, Millî Savunma Bakanlığının merkez teşkilatında 
çalışan şahısların almış olduğu, merkez karargâhında çalışanların almış olduğu ödemelerden taş-
radakilerin de almasını düzenlemek için getirilmiş bir madde. 

Şimdi, bu doğru; belki, buna, biz itiraz etmiyoruz; ama, bir konuyu söylemek istiyorum. Bu 
tasarı içerisinde İller Bankasın için de aynı konu gelmişti. Kamu bankalarında, bankacılık sektörün
de çalışan kamu personelinin almış olduğu ek ücretlerden bir bankacıltk sektörü, İller Bankasında 
çalışanlar da alsın denildiği zaman, bu, Plan ve Bütçe Komisyonunda da uygun görülmedi, buraya 
da gelmedi. Fakat, aynı tasarıda, Kıbrıs'ta çalışan askerlere, Silahlı Kuvvetler mensuplarına zam 
getirildi. 

Yine, aynı tasarıda, askerî tesislerde sivil çalışanlara da zam getirildi; ama, İller Bankasındaki 
mühendislerin bundan zam alması istenildiği zaman, bu istenilmedi. İşte, burada ikileme var; ben, 
bu konuların üzerinde durmak istiyorum. Yoksa, bir sektörün sivil personelinin merkezde aldığı 
zammı, taşradaki niye almıyor, bu da alsın demek doğaldır; ama, bir başka doğallık daha vardır, ay
nı konu, bir başka bankacılık sektöründe söylenildiği zaman niye karşı çıkılmıştır?!. 

Bakın, şimdi, beraber Plan Bütçe Komisyonundayız; yani, aynen oldu, ben olayı söylüyorum, 
evet veya hayır oyu verdin diye söylemiyorum. 

Şimdi, burada bir başka konu daha var: Sayın milletvekilleri, mesela, bugün şu anda Plan Büt
çe Komisyonunda görüşülen bir tasarıyla Bağ-Kurluların yüzde 15 olan prim oranları 5 puan artırıl
dı 20'ye çıkarıldı. Hatta, gelen tasarıda her evlat için de 1 puan, hanım için 1 puan, ana-babası için 
1 puan artırılarak, Bağ-Kur sigorta primleri yüzde 15'ten yüzde 30*a çıkarılmak isteniyordu da, ney
se, Plan Bütçe Komisyonunda yoğun itiraz üzerine bu yüzde 5 olarak ilave edildi, yüzde 20 olarak 
kaldı sadece. 

Yani, şunu demek istiyorum: Türkiyemizde binlerce işyeri kapanırken, Bağ-Kurluların, hâlâ, 
sigorta primlerine şu gün biraz önce, 1 saat önce Plan-Bütçe Komisyonunda getirilen tasarıyla yüz
de 15 civarında zam yapılmak istenirken, sadece yüzde 5 zam yapılırken, yine, bugün Plan Bütçe'de 
şu anda konuşulan tasarıyla, büyükşehirlerde Emlak Vergilerinin binde 2'den 4'e çıkarılması yolun
da tasarı getirilirken, yine, bugün getirilen tasarıyla bütün kamu sektörünün ürettiği mallardan kim
senin indirim almaması üzerinde tasarı getirilirken ve sadece, bugün getirilen, Plan Bütçede kabul 
edilen tasarıyla, 870-900 trilyon liralık bir vergi -biraz sonra, belki yarın öbür gün Genel Kurula 
gelecektir- geri getirilirken, her yerden vergi getirilirken, ama, sadece bir yerde çalışanlarına -sivil 
olsun asker olsun- biz bunlara zam getirelim dersek, burada hakkaniyete uyulmaz arkadaşım, bunu 
böyle kabul edelim. Eğer tasarruf yapıyorsak, burada sivil-asker ayırımı yapmadan, sivil idarede, 
askerî idarede çalışan ayırımı yapmadan herkese bu indirimi yapmamız gerekir. Bunu burada söy
lemediğimiz zaman vazifemizi yapmış olmayız. Şimdi, bunu burada söylemiş olalım. 

Sayın milletvekilleri, yine, bir önemli konuda şunu söylemek istiyorum, lafı gelmişken: Sadece 
İller Bankasında çalışan personelin değil, eğer hakkaniyete bakarsak, bütün teknik personelin 
maaşı, bugün, gerçekten içler acısı durumdadır. Eğer, buna bakıyor, bu tasanda o İller Bankasını 
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çıkarmayıp... Bana sorarsanız, ben o zaman da demiştim, bütün mühendisleri, bütün teknik per
soneli, sırf bankada çalışanları değil, sadece bankacılıkta çalışanları değil, Bayındırlıkta da, 
Karayollarında da çalışan bütün teknik personelin maaşını normal hale getirmek zorundaydık. Yok
sa, sadece mühendisleri bir tarafa bırak, serbest çalışanlara bugün Bağ-Kurda... Bak, siz getirdiniz, 
Bağ-Kur tasarısı da Plan ve Bütçe Komisyonundan çıktı, prim oranı yüzde 15'ti, 5 artırıldı, 20 ol
du, hatta hükümetin getirdiği, belki burada ilave edilecek olan da ne biliyor musunuz; her evlat için 
bir puan artırılması, eş için bir puan artırılması, ana-baba için de birer puan artırılması... Şu anda, 
ödeyemedikleri sigorta primlerinden dolayı haciz gören bütün Bağ-Kurluların prim borcunun yüz
de 15'ten 30'a çıkarılmasını hükümetiniz teklif ediyor. 

Bugün yine internette vardı; 750 civarında kamu bankası şubesi kapanırken ve "kamu bankaları 
8,6 katrilyon zarar etti" diye beyanat verilirken, sadece bir sektörün durumunun iyileştirilmesi için 
getirilen bu tasarıyı, doğru dahi olsa, zamansız bulduğumu belirterek saygılar sunuyorum (SP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Polat. 

Grupları adına başka söz talebi olmadığına göre, 2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... 

VEYSEL CANDAN (Konya) - Karar yetersayısının aranılmasını istiyorum. 

BAŞKAN - Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 

MADDE 3.- Bu Kanun 15.1.2002'den geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

VEYSEL CANDAN (Konya) - Sayın Başkan, karar yetersayısı... 

BAŞKAN - 3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir, karar yetersayısı vardır. (DSP, MHP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

4 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 4. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN - 4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatı Hakkında 189 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnameyle ilgili tasarının görüşmelerine başlayacağız. 

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

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 

Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilatının Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Karar
namelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 618 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle ilgili 
tasarının görüşmelerine başlayacağız. 

4. - Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilâtının Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 618 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname; Sosyal 
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Güvenlik Kurumu Teşkilâtının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı; Kayseri Milletvekili 
Hasan Basri Üstünbaş ve Üç Arkadaşının Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilâtının Kurulması ile Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Sağ
lık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (J/755, 1/689, 2/699) 
(S. Sayısı: 666) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

Türkiye İş Kurumunun Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılması Hakkında 617 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle ilgili tasarının görüş
melerine başlayacağız. 

5. - Türkiye İş Kurumunun Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılması Hakkında 617 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname; Türkiye İş Kurumu 
Kanunu Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları 
(1/754, 1/692) (S. Sayısı; 675) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 

Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, Tarım
da Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hük
münde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 619 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamey
le ilgili tasarının görüşmelerine başlayacağız. 

6. - Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, 
Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 619 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
name ile Aynı Mahiyetteki Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Büt
çe Komisyonları Raporları (1/756, 1/691) (S. Sayısı: 676) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığının Kurulması ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 616 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle ilgili 
tasarının görüşmelerine başlayacağız. 

7. - Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığının Kurulması ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 616 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sos
yal Sigortalar Kurumu Kanunu Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe 
Komisyonları Raporları (1/753, 1/690) (S Sayısı: 685) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 
Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Yeniden Yapılandırıl

ması İle Tütün ve Tütün Mamullerinin Üretimine, İç ve Dış Alım ve Satımına, 4046 Sayılı Kanunda 
ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 20.6.2001 Tarihli ve 4685 
Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek 
Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 
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8. - Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Yeniden Yapılan
dırılması ile Tütün ve Tütün Mamullerinin Üretimine, İç ve Dış Alım ve Satımına, 4046 Sayılı 
Kanunda ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 20.6.2001 
Tarihli ve 4685 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir 
Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/888) 
(S. Sayısı: 777) (1) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde. 
Hükümet?.. Yerinde. 
Komisyon raporu 777 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Tasarının tümü üzeride söz isteyenleri okuyacaktım; ama, söz taleplerinin hepsi gelmemiş; 

onun için hepsini okuyamayacağım. 
Değerli arkadaşlarım, daha önce alınan karar gereği 19.00-20.00 arası ara verme var. İsterseniz, 

ilk... 
YASİN HATİBOĞLU (Çorum) - Ara verelim efendim. 
BAŞKAN - Peki; saat 20.00'de başlayalım fikri uygunsa ara verelim.. 
Saat 20.00'de toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 18.50 

(1) 777 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

© 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati: 20.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Yüksel YALOVA 
KÂTİP ÜYELER: Kemal ALBAYRAK (Kırıkkale), Şadan ŞİMŞEK (Edirne) 

® 
BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 42 nci Birleşiminin Dördüncü Oturumunu 

açıyorum. 
Çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

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

8. - Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Yeniden Yapılan
dırılması ile Tütün ve Tütün Mamullerinin Üretimine, İç ve Dış Alım ve Satımına, 4046 Sayılı 
Kanunda ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 20.6.2001 
Tarihli ve 4685 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir 
Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/888) (S. 
Sayısı: 777) (Devam) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde. 
Hükümet?.. Yerinde. 
Gruplar adına konuşmalar bölümüne gelmiştik. 
İlk olarak, Doğru Yol Partisi Grubu adına Samsun Milletvekili Sayın Kemal Kabataş. 
Buyurun Sayın Kabataş.(DYP sıralarından alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA KEMAL KABATAŞ (Samsun)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

ülkemiz kamuoyunda tütün yasası olarak bilinen ve tekel ve tütün üretici sistemini yakından ilgilen
diren tasarı üzerinde Doğru Yol Partisi Grubunun görüşlerini sunmak üzere söz almış bulunuyorum. 
Sözlerime başlamadan önce, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, Yüce Heyetiniz gündeminde bulunan tasarı, daha önce, hatırlayacak
sınız, 4685 sayıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilmiş ve onaylanmak üzere, 
Anayasa gereği, Cumhurbaşkanlığı makamına sunulmuştur. 

Sayın Cumhurbaşkanının, Tütün Kanunu olarak bilinen kanuna, 4685 sayılı Kanuna ciddî 
itirazları vardır ve bu itirazlar gerekçe gösterilerek, yeniden görüşülmek ve değerlendirilmek üzere 
Türkiye Büyük Millet Meclisine iade edilmiştir. 

Gerçekten, kanunda, geniş bir üretici kitleyi ilgilendiren, tütün gibi, Türkiye'nin, klasik, 
bilinen, neredeyse kimliği haline gelmiş bir ürünün ticaretiyle ve ona dayalı sanayisiyle, iç alım ve 
satımıyla, ihracatıyla ve ithalatıyla ilgili önemli sorunlar içeren... 

BAŞKAN - Sayın Kabataş, izninizle... 
Değerli arkadaşlarım, hatibin konuşmasını daha sağlıklı dinleyebilmemiz için, lütfen, biraz 

sessiz olalım. 
Buyurunuz efendim. 
KEMAL KABATAŞ (Devamla) - Bu gerekçelerle Sayın Cumhurbaşkanı tarafından iade edil

miştir. 

- 5 5 2 -



T.B.M.M. B:42 26.12.2001 0 : 4 

Kanun, Türkiye Büyük Millet Meclisinde yeniden Plan ve Bütçe Komisyonuna getirilmiş, Plan 
ve Bütçe Komisyonunda da, tam bir kararlılık ve mutabakatla, iade edilen kanun, Sayın Cumhur
başkanının itirazlarına ve ikazlarına rağmen, aynen, tek bir virgülüne bile dokunulmadan, sadece 
müzakere edilmiş olmak için müzakere edilmiş ve yeniden Genel Kurulun gündemine getirilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, biz, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri olarak, milletvekilleri olarak, 
toplumumuzda 600 000 üretici aileyi ilgilendiren bir konuda, çok temel değişiklikleri üreticiler 
lehinde değil, aleyhinde hususlar içeren bir kanunu şimdi müzakere etmeye başlıyoruz; ama, bu 
kanunla ilgili karar kesindir ve verilmiştir; ama, sadece değişmeden, virgülüne dokunulmadan Yüce 
Heyetin kabulünden geçecektir. Bu, önceden tespit edilmiştir, önceden tayin edilmiştir, önceden -
böyle ifade etmek istemiyorum ama- talimata dönüştürülmüştür; çünkü, bu tasarı, IMF'nin gün
deminde bir numaralı tasarıdır. IMF'nin hem geçmiş programının, bizi bu hale getiren programının 
hem de yenileme hazırlığı içinde olduğu üç yıllık stand-by çalışmasının olmazsa olmaz bir numaralı 
gündem maddesidir. 

O nedenle, bu tasarının hiçbir şekilde virgülüne dokunulmayacak, aynen Genel Kuruldan 
geçecek, Sayın Cumhurbaşkanının gerekçeleri dikkate alınmadan anayasal süreç tamamlanacak ve 
Anayasa Mahkemesi dışında bu tasarıya ilişkin hiçbir karar alma şansı olmayacaktır. 

Dolayısıyla, bu akşamki gündemimizde, üzülerek söylüyorum, bu tasarının özünde aynen, vir
gülüne dokunulmadan geçirilmesi yönünde IMF programının bir alt programı olarak müzakereler 
yürütülecektir. Bu hususu teyit ve tespitte yarar var. 

Değerli arkadaşlarım, tütün üretimi, satışı ve bununla ilgili geniş bir sigara sanayii söz konusu 
ülkemizde. İfade ettim, bu sektör, yani tütüncülük sektörü 600 000 üreticisiyle, dev yapıdaki Tekel 
İdaresiyle ve Türkiye'de son yıllarda önemli atılımlar gerçekleştirmiş olan dünyanın dev sigara sek
törü ve sanayicileri temsilcileriyle yaklaşık 7,5 milyar dolarlık bir pazar oluşturmaktadır. Türk 
ekonomisi içinde fevkalade önemli bir aktivitedir; toplam pazar büyüklüğü 7,5 milyar dolardır. 

Değerli arkadaşlarım, bu pazarın tarafları vardır, 600 000 Türkiye'nin en güzel, en eğitimli, en 
temiz, en masum, en fakir üreticisi bu pazarın tarafıdır. Hepimiz bu pazara, bu düzenlemeye bu 
perspektiften bakmak zorundayız temsil ettiğimiz kitleler adına, 600 000 üreticinin varlığı, 
üretimini devam ettirebilirliği, bu tasarıdan gördüğü zarar, hasar, hepimizin bu müzakerelerde birin
ci derece dikkate almamız gereken husus olarak ortada durmaktadır. (DYP sıralarından alkışlar) Bu 
tasarının içinde, sanayici vardır; sanayiin ana taşıyıcısı, bugünkü yapısı içinde, Tekel'dir. Tekel, bir 
sanayi kuruluşumuz; özelleştirilmesi gündemdedir. Evet, bu tasarı, bununla ilgili esasları, ayrıntıda 
değil ama bir şekilde gündeme getiriyor. 

Bu tasarının ana başka bir tarafı, bu 7,5 milyar dolarlık pazarın çok az sayıda yabancı sigara 
Üreticisi konumunda olan dünyanın tanınmış tekelleridir. İşte, bu menfaat dengesini, bu 7,5 milyar 
dolarlık pazarda, bu tasarıyla şekillendiriyoruz; herkes, bu tasarıyı değerlendirirken, taraf olduğu 
ilişkileri açık ve net şekilde ortaya koymak zorunda. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de, 42 ilde, 183 ilçe ve beldede tütün üretiliyor; dolayısıyla, Par
lamentoda, tütün üreticilerini temsil açısından fevkalade yoğun bir milletvekili sayısı, dağılımı var. 
Dolayısıyla, ben, değerli arkadaşlarımın, tütün üreticisi illerden gejen değerli arkadaşlarımın, Par
lamentoda tütün üreticilerini temsil ediyor olmalarının gereği açısından, konuya özenle eğilmeleri 
gerektiği hususuna işaret etmek istiyorum. Bu konu, Türkiye'de, münhasıran tütün üreticileri açısın
dan fevkalade önemli ve 42 üretici ilin temsilcileri, şu anda, Parlamentoda bu konuyu dikkatle 
değerlendirmek zorunda. 
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Değerli arkadaşlarım, getirilen tasarı, şüphesiz, Tekel'deki sorunlara işaret ediyor; Tekel'in stok 
sorunları var, Tekel'in fiyat sorunu var, Tekel'in üretimde kalite sorunu var; ama, unutmayın ki, bu 
ülkede üretilen tütünün yüzde 80'ini üreten kesimin, üretici olarak, hiçbir sorunu yok. Dünyanın en 
iyi tütününü üretiyor, dünyanın en edepli, en güzel tarım işletmeleri, tütünde, tütün sektöründe 
çalışıyor Türkiye'de. 

Tütün bir kültür. Tütün, aynı zamanda, bir dünya ürünü; dünyadaki bütün sigara üretiminde, 
yüzde 18 oranında, Türk tütünü, şark tütünü bir isim ve mutlaka kullanılmak ve mutlaka üretilmek 
zorunda. Bize, doğanın ve bu üretici kitlenin verdiği çok büyük bir nimet, çok büyük bir değer, 
ekonomik açıdan; ama, biz, şimdi, bu değerden kurtulmak için, bu kanunla, elimizden gelen her şeyi 
yapıyoruz değerli arkadaşlarım. 

Ne yapıyoruz; bakınız, 1999 yılında, devlet desteklemesi olmasına rağmen, 1999 yılı enflas
yonu yüzde 70, biz, tütün üreticisine, IMF programının bir parçası olarak, sadece yüzde 25 fiyat ar
tışı verdik, 70 ile 25 arasındaki farkı üreticiden aldık. 2001 yılına geldik, dedik ki, enflasyon yüzde 
10-12. O halde, hedef enflasyona göre, tütün üreticisine, destekleme alımlarında yüzde 10-12 fiyat 
artışı verelim dedik ve verdik. Değerli arkadaşlarım, 2001 yılının enflasyonu yüzde 80-85; aradaki 
farkı, Türkiye'nin bu en güzel üretici kesiminden, en fakir, en aile işletmesi özelliği taşıyan kesimin
den aldık ve onları fukaralaştırmaya devam ettik. Son defa, tarihinde son defa devlet desteklemesi 
2002 yılında yapılacak, kanuna yazdık bunu; ama, maalesef, aynı tuzakla karşı karşıya üretici. 2001 
yılı enflasyonu yüzde 85, 2002 yılı hedefi yüzde 35; işte, şubat ayında göreceğiz, tütün üreticisine, 
destekleme alımı olarak yapılacak alımda verilecek azamî fiyat artışı yüzde 35. Yine, tütün 
üreticisini fakirleştirmeye devam ediyoruz. 

Bu rakamlara itirazı olan varsa, çıksın -bu kürsü milletin kürsüsü- burada aksini söylesin değer
li arkadaşlarım. 

Şimdi, devam ediyoruz, bu kanunla ne getiriyoruz; diyoruz ki, 2002 yılından itibaren, devlet, 
tütünde destekleme alımı yapamaz. Kanunla bunu yasaklıyoruz değerli arkadaşlar. 

Peki, ne yapabilir devlet, bu kanun ne getiriyor; diyor ki: Bir tarafta 600 000 tütün üreticisi, bir 
tarafta 5-6 sanayici ve ihracatçı bir arada. 600 000 insanla baş başa ve serbest piyasa sistemi 
içerisinde bu 5-6 alıcı firma, oturup sözleşme imzalayacaklar 2002 yılından itibaren. Bunlar, bir yıl 
sonraki fiyatı belirleyecekler, bu fiyatla üretim yapacaklar. 

Bu sistemin içine girmeyecek değerli tütün üreticileri de açık artırma pazarına davet edilecek. 
Ürettiği 300-500 kilo tütünü traktörüne yükleyip getirecek, mezat salonunda -bu salonu kimin oluş
turacağı da belli değil- 5 alıcı ve Türkiye'nin her yerinde, 42 ilinde 600 000 üretici de açık artırmay
la ürettiği tütünü satacak! 

Değerli arkadaşlarım, dünyada böyle bir pazar var mı?! 5 alıcı, 600 000 satıcı ve bu pazar sis
temi içinde Türkiye'deki o güzelim tütünü üreten, o zahmetli ziraatı yapan, o işkenceyi, o cefayı 
çeken insanlarımız da hak ettikleri fiyatı alacaklar; buna inanan var mı?! Dünyadaki bu tekelci 
piyasa sistemi içinde, devletin her türlü desteğinden yoksun 600 000 üretici, kaderini iki noktaya 
göre tayin edecek. Birisi, üretimden vazgeçecek; zaten, biraz yapılmak istenen bu. Yani, bu kanun, 
bir anlamda tütün üretiminin tasfiyesi anlamına geliyor; çünkü, tütün üretiminde kalitede sorun yok, 
olanları ayıklamak mümkün; ama, tütünde tayin edici unsur fiyattır, fiyatı, kim ve nasıl belir
leyecek? Referans ne olacak? Tekel yok, devlet yok, toplum yok, 600 000 satıcı, 5 de alıcı olacak! 
Eğer, buradan, bu piyasa sisteminden üreticiyi ayakta tutacak fiyat çıkar diyorsanız, buyurun gelin, 
nasıl çıkacağını burada konuşalım, tartışalım; burası yeridir. 
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Değerli arkadaşlarım, tabiî ki, çiftçinin bu mağduriyetinin bu sistem içinde artacağından hiç 
kuşku yok. Peki, bu mağduriyeti giderecek düzeltici mekanizmalar var mı bu kanunda? Bunları 
konuşmamız lazım... Ama, olması lazım. Gerçekten var mı? Ne diyoruz: "Efendim, tütünde tarım
sal destekleme politikaları içerisinde tütün üreticisinin kayıplarını telafi edecek düzenlemeler yap
maya Bakanlar Kurulu yetkilidir." Nedir bunlar; niçin bunları yazmıyoruz; niçin, bunları, burada 
konuşmuyoruz?! 

Evet, olabilen bellidir değerli arkadaşlarım. Hükümetin iki yıldır altyapısını oluşturmaya çalış
tığı, dekar başına 10 000 000 liralık doğrudan gelir desteği verilecek; o da, Dünya Bankasından sağ
lanabilirse! 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de tütün üretim alanlarının azamîsi 20 dekardır. 20 dekar tütün 
eken, 2-3 ton tütün üreten üreticiye dekar başına 10 000 000 lira verebilirsek -ki, daha veremedik-
200... 

HİDAYET. KILINÇ (İçel) - İçel'de verilmeye başlandı. 

KEMAL KABATAŞ (Devamla) - Çok teşekkür ediyorum, nihayet başlayabildiyse... 

200 000 000 lirayla onların bir yıllık geçimini sağlarız(!) Bunun adı destek değil, sadakadır. 
200 000 000!.. (DYP sıralarından alkışlar) 20 dekar tütün eken Alaçam'ın bir köyündeki en güzel 
tütün üreticisine vereceğiniz dekar başına 10 000 000 lira, yılda 200 000 000 lira eder. Bir yıl için 
verilecek 200 000 000 lira da olsa olsa sadaka tanımına girer. Daha fazlasını hak ediyor, daha faz
lasını verin, bir engel yok. Burada tartışalım. 

MUSTAFA GÜVEN KARAHAN (Balıkesir) - Niye vermediniz o zaman?! 

HİDAYET KILINÇ (İçel) - Verelim... Verelim. 
KEMAL KABATAŞ (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, evet, yeri burasıdır. 

Tütün özeldir. Tütünün, Türkiye'de, 5 alıcısından başka alıcısı yoktur. Tütün, domates değildir, 
ıspanak değildir, buğday değildir. Tütün, çok özel bir üründür. 

MUSTAFA GÜVEN KARAHAN (Balıkesir) - Kanserojendir!.. 

KEMAL KABATAŞ (Devamla) - Evet, çok özel bir üründür. 

TURHAN GÜVEN (İçel) - Kemal Bey, anlamayanlara anlatma! 
KEMAL KABATAŞ (Devamla) - Efendim, tabiî ki, bu tasarı, bunları getirirken, üreticiyle il

gili, pazarda 600 000 insanla ilgili bu kısıtlamaları getirirken, başka düzenlemeler de getiriyor. Tür
kiye'nin, artık, herkesin gündeminde olan, yeniden dev bir Tütün Kurulu oluşturuyoruz. Bu kurulun 
her şeyi düzenlenmiş değerli arkadaşlarım. Atanacak kişilerin, emeklilikleri, statüleri, müsteşar 
statüleri, her türlü imtiyazları var; ama, burada, tütün üreticisiyle ilgili sadece birkaç cümle var 
"destekleme alımı yasaklanmıştır, fiyat da -biraz önce işaret ettiğim- sistem içerisinde teşekkül 
edecektir" deniliyor; ama, Tekel'in ne olacağı, Tekel'e taraf olan kurumların ne olacağı, Türkiye'deki 
sigara üretiminde yabancı kurumların payının ne olacağı, Türkiye'nin kendi özel ürünüyle ürettiği 
sigara sanayiinde hangi noktada olacağı konusunda, gerçekten, tarafları, sanayiciyi, ticareti teşvik 
eden ve devletteki bürokratik yapıyı teşvik eden, kişilere, taraflara, kurumlara çok özel düzen
lemeler getirilmiştir, bunlar özenle dizayn edilmiştir; ama, bu kanunda üretici yoktur. Varsa, teker 
teker bu maddeleri konuşurken gündeme getirelim değerli arkadaşlarım. 

NAİL ÇELEBİ (Trabzon) - Siyasetçi arındırılmıştır üretici lehine. 

BAŞKAN - Sayın Çelebi, lütfen... 
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KEMAL KABATAŞ (Devamla) - Fevkalade güzel(!) 
Siyaset, bu anlamda, içerisinde bulunmaktan gurur duyacağımız bir konum değerli arkadaş

larım. Bizi seçen insanlar, 42 ilde, büyük ölçüde tütün üreticileri. Onların haklarını, onların varlık
larını, onların geleceklerini, onlarla ilgili düzenlemeleri çok titizlikle burada irdelemek, savunmak, 
tartışmak, hepimiz için, siyasî açıdan da çok özel bir görev, çok... (DYP sıralarından alkışlar) Bun
dan çekinmeyin. 

Bugünlerde birileri diyor ki, bu popülizmi bırakın. Popülizm başka bir şey; ama, burada, göz 
göre göre bir üretici kesimle ilgili getirilen ve bu sistemi tasfiye edecek kararlara karşı çıkmak baş
ka bir şey. Bu manada bir popülizm yapılacaksa, bunu yapmaya hepimiz bâr olmalıyız; çünkü, 
siyasetin tanımında bu var. (DYP sıralarından alkışlar) Size oy veren insanlar, hepimize oy veren 
insanlar, sizden, bugün için, bu sistemde savunma bekliyor. Bu savunmayı yapmak, siyaset için bir 
misyon, bu kurumda, bu yüce çatı altında hizmet verirken, bu kesime hizmet açısından bir misyon. 
Gelin, artısını eksisini tartışalım. Ben diyorum ki, bu sistem içerisinde, bu çiftçinin, bu üreticinin 
geldiği nokta budur. 

Değerli arkadaşlarım, 42 ilden temsilci arkadaşlarımız var. Diğerleri de, diğer arkadaşlarımız da 
desinler ki: "Bu kanun 600 000 üretici için çok özel, çok düzenli, çok özenli, lehte hükümler içeriyor." 
Varsa, biz bilmiyorsak, biz anlamıyorsak, biz değerlendiremiyorsak, buyurun, sizler açıklayın. 

Bunu tartışacağız, bunların tartışılması lazım. Sadece dinlemek değil, gerçekten karşı görüşler 
varsa, bizim söylediklerimize itirazlar varsa, siz de, kendi bölgenizdeki çiftçiler için, tütün 
üreticileri için, küçük, yoksul, dürüst, bu ülkede, alnının teriyle, Türkiye'nin en zor tarımını yapan 
insanlar için, insanlarınız için, seçmenleriniz için, karşı görüşleri, onların lehine olduğunu düşün
düğünüz düzenlemeleri getirin, kalkın, burada tartışalım. Yeri burasıdır; ama, hiç birimizin, buna bir 
virgül koyma hakkı yok. Bunu, siz de biliyorsunuz, ben de biliyorum; çünkü, bu karar önceden 
verildi. Bu karara göre de, bu kanun, maalesef buradan geçiyor. Bize, sadece duygularımızı, sadece 
getirilen düzenlemeyle ilgili gerçekleri ifade etmek düşüyor. 

Ben, değerli arkadaşlarımı, tekrar, duyarlı olmaya çağırıyor ve onlara, bu kanunun, 
savunulacak, üreticiyle ilgili savunulacak yönleri varsa kalkıp, oy aldıkları seçmenler adına gelip 
burada savunmaları konusunda davette bulunuyorum. Gelin, tartışalım; gelin, bu ülkenin üretimin
de gerçekten altın değerinde katkısı olan, üretimde hiçbir sorun yaratmayan, dünyanın en kaliteli 
üretimini yapan üreticiyi koruyacak düzenlemeleri, onlara destek olacak sistemleri hep birlikte or
taya koyalım, savunalım. Temennim bu... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

KEMAL KABATAŞ (Devamla) - Bağlıyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN - Buyurun. 
KEMAL KABATAŞ (Devamla) - Ama, bu olay, siyasette, temsil eden ile geniş kitleler lehine 

ya da aleyhine karar alma sistemi ile üretici kesimler, geniş kesimler arasındaki ilişkinin yeniden 
değerlendirilmesi açısından fevkalade özel ve önemli bir konu, tütün konusu. 

Değerli arkadaşlarımı, temsil ettikleri geniş ve toplumun en üretken, en verimli, en canlı, en 
güzel kesimi için, varsa, bu tasarı içinde savunabilecekleri noktaları tekrar gündeme getirmeleri 
için, tekrar, buraya davet ediyorum. 

Ben, tütün üreten, tütünle iştigal eden bir ailenin çocuğuyum; tütünün ne kadar zor, ne kadar 
meşakkatli ve ne kadar önemli olduğunu yaşıyorum. Milletvekili olarak da bunları burada söy-
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lemek, benim için, bu ülkenin bir insanı olarak, tütün üreten ailenin bir mensubu olarak, o camiaya 
mensup bir insan olarak burada ifade etmek şereftir, görevdir, namus borcudur. 

Herkesi bu borcu ödemeye davet ediyor, teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (DYP sıraların
dan "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Kabataş. 

İkinci olarak, Anavatan Partisi... 

YASİN HATİBOĞLU (Çorum) - Sayın Başkanım, bir hususu arz edeceğim. 
Ben, Grup Başkanvekili arkadaşlarımla görüştüm; izin verirseniz, bizim sözcümüzü davet 

ederseniz... Ben görüştüm, muvafakat ettiler, teşekkür ediyorum; AK Parti de muvafakat etti efen
dim. İzin verirseniz... 

BAŞKAN - Saadet Partisi Grubu adına, Samsun Milletvekili Sayın Ahmet Demircan... 

Buyurun Sayın Demircan. (SP sıralarından alkışlar) 
SP GRUBU ADINA AHMET DEMİRCAN (Samsun) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

777 sıra sayılı Tütün Yasası -kamuoyu tarafından Tütün Yasası olarak bilinen yasa- hakkında Saadet 
Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; hepinizi şahsım ve Grubum adına saygıyla selam
lıyorum. 

Değerli milletvekilleri, 2001 yılı bitiyor. 2002 yılına giriyoruz. 57 nci hükümet 2,5 yılını dol
durmuş ve bu şartlarda Türkiye'nin manzarasına şöyle hep beraber bir göz atalım diyorum, bu 
yasayla ilgili görüşlerimi zikretmeden önce. 

Manzaraya baktığımızda ne görüyoruz; işsizlik, yoksulluk, yolsuzluk, açlık sınırının altına 
düşürülmüş milyonlar, kapanan işyerleri, bir yılda işini kaybeden 1,5 milyon insan, iki kriz ve yüz
de 150 devalüasyon, yüzde 90 enflasyon, düşük maaş ve ücretler, zam, vergi, düşük taban fiyatları, 
yüzde 10'a varan küçülme... Başbakanlık tel örgülerle korunmada. Açlıktan, soğuktan donarak ölen 
insanlar, kendini yakan insanlar; 55, 56, 57 nci hükümetlerin devri iktidarlarında maddî ve manevî 
topyekûn bir çöküş, IMF'ye teslimiyet... Teslimiyet ki ne teslimiyet! Programın biri gidiyor, öbürü 
geliyor, önce döviz çıpası... "Olmadı, bu yanlışmış; dalgalı kur..." IMF dayatıyor. "Telekom Yasası 
çıkacak, hem de şu tarihe kadar..." Sayın Bakan "bu yanlış" diyor; ama, Bakan gidiyor. "Enerji 
Yasası çıkacak; yoksa, kredi yok..." Şimdi, Tütün Yasası... Sayın Meclis Başkanı o tarihte Bakan; 
önemli bir şeyler söylüyor, derhal görevi bırakmak zorunda kalıyor. Ne garip tecellidir, bu yasanın 
ikinci görüşmesinde Meclisi yönetmek kendilerine düşüyor. (SP sıralarından alkışlar) Milletin bu 
konuda kendilerinden konuyla ilgili aydınlatıcı malumat alacağı var kanaatindeyim. 

Yasa, haziran ayında apar topar getirildi ve çıkarıldı. Kamuoyu karşı çıktı. Cumhurbaşkanı iade 
etti; ama, IMF de iade etti. "Derhal çıkmalı; yoksa, krediyi unutun..." IMF böyle diyor. 

Değerli milletvekilleri, 57 nci hükümet döneminde Meclis büyük oranda yasama fonksiyonunu 
kaybetmiştir; âdeta, hükümetin noteri gibi çalışmaktadır. Bu hükümet zamanında, ülke "liderler zir
vesi" diye bir terim kazanmıştır. IMF, Dünya Bankası "böyle olacak" diyor, hemen liderler top
lanıyor; Meclisin gündemi ve çalışma saatleri değiştiriliyor: "Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir..." Hazırlanan tasarılar, tabiî seyrinde görüşülmesi gereken komisyonlar dışlanarak ik
tidarın ezici çoğunlukta olduğu Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilip kelimesi dahi değiştiril
meden Genel Kurula getiriliyor. Kamuoyunda yeterince tartışılmadan, ilgili taraflar dinlenmeden, 
milletin muhalefetine rağmen, yasalaşıp çıkıyor. Cumhurbaşkanınca pek çok haklı gerekçeyle geri 
gönderilen bu yasa, hiçbir düzeltme yapılmadan tekrar Genel Kurulda. 
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Değerli milletvekilleri, ne yapılmak isteniyor allahaşkına?! Bu yasa çok, pek çok yönlü mah
zurları içeriyor; hazırlanışı, millî idareye aykırı; hedefler, millî ekonomiye aykırı. Ne deniyor; Tür
kiye ihtiyacından fazla tütün üretiyor. Soruyorum; Amerika Birleşik Devletlerinde tütün ülke ih
tiyacı kadar mı üretiliyor?! Bu nasıl bir mantıktır? İçtüketimden fazla üretim olmazsa, ihracat nasıl 
olacak? Bakınız, diğer ülkeler kendi üreticilerinin ürettiği ihtiyaç fazlası ürünleri satarak zengin ol
dular. Size ne yaptırıyorlar: "İhtiyaçtan fazla üretmeyin..." Şekerde böyle, fındıkta böyle, tütünde 
böyle... Pazar arayacağınız yerde, ihraç etmek için gayret sarf edeceğiniz yerde, üretimi kısmanın 
yollarını arıyorsunuz. Bu nasıl mantıktır allahaşkına?! 

Bu yasa, sosyal devlet anlayışından yoksun bir yasadır. 550 000 ailenin büyük bir kısmı daha 
ilk başta işsiz kalacaktır; bu, giderek yaygınlaşacak ve Türkiye, tütün üretiminden vazgeçirilecek-
tir. Kendi ülkelerinde tüketim azalmaktadır. Kendi müstahsiline, sigara sanayii tekellerine, kontrol
süz bir şekilde büyüyen Türkiye pazarını kazandırmaya çalışmaktadırlar. 

Değerli milletvekilleri, çok ilginçtir, Osmanlı'nın borçlarını ödeyemez hale geldiği dönemde, 
Düyunu Umumiye sürecine girildiğinde el atılan kaynaklarının başında, tütün ve tuz gelmektedir. 
Durum değişmemiştir. Türkiye'yi, postmodern Düyunu Umumiye sürecine sokan 57 nci hükümet
ten de aynı şeyler talep edilmekte, alınmaktadır. Tuz yerine, şeker, tütün yeniden gündeme gelmiştir. 

Bu yasa hazırlanırken sosyal boyut hiç düşünülmemiştir, sosyal maliyet hiç düşünülmemiştir. 
Sosyal maliyet diye bir mefhumdan haberiniz var mı?! Bakınız, 5 000 000 nüfus, tütünden geçimini 
sağlıyor. Malatya'da kendini yakan tütün müstahsili insanımızın hesabını nasıl vereceksiniz allahaş
kına?! (SP sıralarından alkışlar) Açlıktan ölen, soğuktan donan insanların hesabını veremezsiniz. 

ABD ve Avrupa Birliği ülkelerinde, tütün üreticisine ve tarımda çalışan nüfusa doğrudan des
tek yapılmaktadır. Türkiye'de, doğrudan destek uygulaması yapılmamakta; bunun altyapısı bulun
mamaktadır. Bu altyapıyı oluşturmadan, şimdiye kadar yanlış bir uygulamayla -ki, bize göre, fiyat 
üzerinden değil, doğrudan insana destek verilmelidir- bu desteği de ortadan kaldırıyorsunuz ve 5 
000 000 insan, yabancı tekellerin insafına terk edilmektedir. 

57 nci hükümet, IMF'ye uyarak uyguladığı ve yanlışlığı, sonradan, IMF'ce de itiraf edilen 
ekonomi politikalarıyla, döviz çıpası uygulamasıyla ülkeyi krize sürükleyerek, sanayi ve hizmet 
sektöründe 1,5 milyon çalışanı işsiz bıraktı. Şimdi, yanlış tarım politikaları ve IMF dayatmalarıyla, 
tarımda da milyonlarca insanı açlığa, yoksulluğa terk etmektesiniz. 

Değerli milletvekilleri, İzmir'de, Samsun'da, Adıyaman'da, Tokat'ta, Diyarbakır'da, Bitlis'te, 
Muş'ta, ülkenin pek çok yerinde tütün üreticileri, biz, ne olacağız diye soruyor. Fabrikalarda çalışan 
200 000 emekçi akıbetlerini merak ediyor. Bakınız, iki ay sonra, müstahsil, tütün fideleri için tar
laya inecek. Vatandaş önünü göremiyor; eksin mi ekmesin mi... "Alternatif ürün eksin" deniyor. 
Vatandaş soruyor, bu alternatif ürün ne olacak?! Gittiniz, Bafra'daki, Samsun'daki, Adıyaman'daki 
müstahsile, bak Mehmet amca, bu tütünü bırak, onun yerine bunu ek -çilek eksin diyor bazıları- bu 
ürün şöyle de ekilir, böyle bakılır, şu şekilde hasat edilir, kazancın şu olur dediniz mi? İkibuçuk yıl
dır hükümet burada; Tarım Bakanlığı bu konuda hangi çalışmayı yaptı? Hangi alternatif ürünü 
vatandaşın önüne getirdiniz? Yok, ne gezer, IMF'nin dediği olsun gerisi önemli değil... Müstahsil 
soruyor; ya IMF, yeni ekeceğimiz ürün de ihtiyaçtan fazla oldu, onu da yasaklayın derse!.. Hayır 
beyler, hayır, iş öyle değil; siz kendi mukadderatınızı IMF'ye bağlayabilirsiniz; ama, bu milletin 
mukadderatını IMF'ye teslim etmeye hakkınız yok. (SP sıralarından alkışlar) Cumhurbaşkanı 
uyarıyor, millet ikaz ediyor, dinlemiyorsunuz. Ülke, sosyal patlamaya doğru hızla ilerliyor. 
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Değerli milletvekilleri, bu yasa neler getiriyor, daha doğru bir ifadeyle, neler götürüyor; bir 
yeni kurul oluşturuluyor, yani, yeni bir özerk bürokratik kurul oluşturuyorsunuz. Demokratik cum
huriyetlerde egemenlik millete aittir. Millet, bu egemenliği ya doğrudan ya da seçtiği kimseler eliy
le, yani, temsilî yöntemle kullanır. Milletin hizmetlerini görmek, haklarını korumak, gelişmesinin 
önündeki engelleri kaldırmak, bu seçilmiş kimseler eliyle olur. Bunun da yürütmedeki karşılığı 
seçilmiş hükümettir. Yürütmede karar yetkisi hükümete aittir. Hükümet, kendisine millet tarafından 
emanet edilen bu yetkiyi, başkalarına, bürokrasiye devredemez; devredemezsiniz. Bürokrasinin 
siyasî sorumluluğu yoktur. Sorumluluğu olmayanlara karar yetkilerini devrediyorsunuz. Bu durum
dan Başbakan bile şikâyet ediyor; ama, aynı yoldan gitmeye devam ediyor. 

Değerli milletvekilleri, bu süreç Türkiye'de yeni değil, 1960 darbesinden itibaren başlayan bir 
süreçtir. Siyaset, devletin, millî iradeye uygun bir şekilde milletten alınan yetkiyle yönetilmesidir. 
Maalesef, ülkemizde siyasetin devlet yönetimi üzerindeki etkinliği, zaman zaman ara- rejimler 
döneminde yapılan düzenlemelerle, şimdi ise bu koalisyon hükümeti döneminde siz siyasîlerin eliy
le, bu hükümetin eliyle, atanmışların eline terk edilmektedir. Devleti, demokratik bir devlet olmak
tan çıkarıp kurullar devleti haline getiriyorsunuz, bürokratik oligarşik yapıyı geliştiriyorsunuz, 
hükümetin yetkilerini, karar yetkilerini bürokrasiye devrediyorsunuz, ekonominin patronluğunu bir 
Dünya Bankası bürokratına teslim ettiğiniz gibi... 

Değerli milletvekilleri, millet, hesabı sizden sormak durumunda; o bürokratlardan hesap 
soracak durumda değil. 

Bu yasayla, tütün sektörünü serbest rekabete açıyorsunuz; ama, tütünde, dünyada serbest 
rekabet var mı? Bütün dünyada, tütünde, sigarada bir iki tane tekel var. Siz, Türkiye'de serbest 
rekabetten bahsediyorsunuz; bunu yapmıyorsunuz. İki tane tröst mevcut; biri İngiltere, diğeri ABD 
menşeli. Bu iki tröstün egemenliğindeki pazarda, hangi serbest rekabetten bahsedebilirsiniz? Müs
tahsili ve sigara tüketicisini, bu iki tröstün insafına terk etmekten başka bir şey yapmıyorsunuz. İt
halat serbest bırakılıyor. Bu demektir ki, bir süre sonra tütün üretimi kalkacak. 5 000 000 insana, siz 
başınızın çaresine bakın diyorsunuz. 

Tütün üreticisi, Türkiye'de, diğer tarım üreticilerinde olduğu gibi, örgütsüzdür; zaten, 0,5 hek
tar ortalama alanda bu tarımı yapmaya çalışıyor; ülke ortalamasının çok altında bir gelire sahip. İş
lenen arazi, büyük oranda kıraç ve sulamaya müsait olmayan bir alan. Şimdi, siz, müstahsile diyor
sunuz ki, sen üret, oniki ay değil ondört ay uğraş, götür, iki tane tekel ne verirse... Onların insafına 
terk ediyorsunuz. Zaten, bugüne kadar, Dünya fiyatlarının çok altında bir para eline geçiyordu. 
Yunanistan'da aynı tütün üretiliyor, şark tütünü üreten müstahsilin eline, kilo başına 6 ilâ 9 dolar 
para geçmekteyken, bizde, desteklemeye rağmen, 57 nci hükümet döneminde, sizin hükümetiniz 
döneminde 2 doların altına düşmüş bulunmaktadır. Biz, Refahyol zamanında, 54 üncü hükümet 
döneminde, 1 kilograma 4 dolar 16 sent vermiştik; şu anda, 1 dolar 88 sent düzeyinde tütüncünün 
eline geçen para. 

Bu yasayla desteklemeyi kaldırıyorsunuz. Bu demektir ki, müstahsil daha da perişan olacak. 
Tarımsal destekten bahsediliyor; ancak, bu konuda yasada net bir şey yok, hiçbir çalışma yok bu 
konuda; ama, öbür taraftan cezai hükümler bir bir sayılmış; âdeta, düyunu umumiye sonrası uy
gulanmakta olan reji dönemini andırıyor. Reji dönemini bu millet unutmadı; binlerce insan takibata 
uğradı ve o kolluk görevlileri tarafından, 1 kilo tütünü üzerinde gezdirdi, bir paket kaçak tütünü 
üzerinde bulundurdu diye takip edildi, öldürüldü. 
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Yabancı tröstler için milleti tehdit ediyorsunuz bu maddelerle, neredeyse DGM kapsamına 
dahil edeceksiniz. Tabiî, bu arada, yolsuzlukları, hortumcuları DGM kapsamından çıkarıyorsunuz; 
ama, bu yasada reji maddelerini tekrar hortlatıyorsunuz. (SP sıralarından alkışlar) Yerli tütün ih
racına ait hiçbir düzenleme, hiçbir şart getirmiyorsunuz. Hiçbir şart yok ihraçla ilgili; asıl yapılması 
gereken bu olmalı değil miydi?! İhracatı önşart haline getirmeniz gerekmez miydi? Bir pazarı 
açıyorsunuz, yüz yıldır tekel olan bir pazarı yabancı tekellere açıyorsunuz, 600 000'e yakın müstah
silin ürününü onların insafına terk ediyorsunuz, dünyanın en değerli tütününü üreten bu müstahsil
leri onların insafına terk ediyorsunuz ve ekonomik değeri olan bu ürün için ihraç şartına dair en ufak 
bir madde yok, cümle yok. Madem içpazarı yabancı tekellere tamamen teslim ediyorsunuz, en az 
şu kadar ihracat yapılması zorunludur diye bir şart niye koymuyorsunuz?! Tabiî, bu hükümetin 
değil, IMF'ye şart koşacak hali, hayır diyecek hali mecali kalmamış!.. (SP sıralarından alkışlar) 
Düşünebiliyor musunuz "deliller ABD için yeterli ise bizim için de yeterlidir" diyen zihniyetin, 
IMF'ye millet yararına direnebilmesi mümkün mü, mümkün mü?!. 

Değerli milletvekilleri, gelin, milletle inatlaşmayın, milletin sesine kulak verin, Malatya'da 
kendini yakan müstahsili görün, o ıstırabı birazcık olsun hissedin, bu yasayı geri çekin. Kimse, 
tarımda sorun yok demiyor; elbette sorun var, tütünde de sorun var; ama, bu sorunlara millî bir 
çözüm üretelim. Millî bir çözüm üretemez miydiniz; Türkiye'yi, niye IMF'ye teslim ettiniz? 
IMF'nin şartlarından bir harf, bir virgül dahi değiştirmeden geri getiriyorsunuz. 

IMF, borç için görüşmelere başlamıyor diye, iade edilen bu yasayı, uluslararası kapitalist sis
temin istediği şekilde çıkarmaktan vazgeçin. Bu, tamamen, uluslararası kapitalist sistemin, perifer 
ekonomileri, çevre ekonomileri kendi kontrolü altına alma operasyonunun bir hususudur, bir nok
tasıdır, bir şıkkıdır. 

Bakın, bu Meclis, istese her türlü çalışmayı yapabilir. Bu Mecliste, doğru yapılan her türlü 
çalışmaya muhalefet destek olmuştur. Elbirliğiyle, millî bir ekonomi politikası belirleyebiliriz. Size, 
bu konuda, muhalefet olarak da destek veririz; ülkenin kendi gücünü harekete geçirecek program
ları yapabilirsiniz, bu konuda da destek alabilirsiniz. 

Millî bir tarım politikası benimsemelisiniz, IMF'ci değil. Bu konudaki çalışmaları Meclis 
Genel Kurulunun gündemine getirin. Tarımda destekleme politikanızı belirleyin, onu getirin; ama, 
siz, onu yapamıyorsunuz. Siz onu yapamıyorsunuz, IMF'nin, milyonlarca insanı mağdur edecek, 
dayatmacı bu yasalarını yine getirdiniz, yine milletin önüne çıkarmak için uğraşıyorsunuz; ama, bu 
aziz millet, tütünle ilişkisi olan 5 000 000 nüfus, 600 000'e yakın üretici, 200 000 işçi sizi ibretle iz
liyor. 

Şimdi, Tekel, alıcı bulunmazsa kapanacak, alıcı bulunursa satılacak. Tütün, yabancı tekellerin 
insafında, pazarda açık artırmayla, o da onlar ne verirse, her türlü destekten mahrum bir şekilde 
satılacak. Bu işleri, IMF'den borç alma telaşı içerisinde getirdiniz, alelacele çıkarmaya çalışıyor
sunuz. Çalışmalarımızı, milletimizin refahı, ülkenin kalkınması için yapalım, IMF istediği için 
değil. 

Ben, bu duygu ve düşüncelerle, hepinizi saygıyla selamlıyor, bu yasanın çıkmaması için 
elimizden geleni yapacağımızı burada beyan ediyorum. (SP, DYP ve AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Demircan, çok teşekkür ediyorum. 
Şimdi, söz sırası, Anavatan Partisi Grubu adına, Manisa Milletvekili Sayın Ekrem Pakdemirli'de. 
Buyurun Sayın Pakdemirli. (ANAP sıralarından alkışlar) 
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ANAP GRUBU ADINA EKREM PAKDEMÎRLt (Manisa) - Sayın Başkan, değerli arkadaş
lar; sözlerime başlarken, yurdumuzun muhtelif yerlerindeki sel felaketinden zarardide olan vatan
daşlarımıza geçmiş olsun diyor, ahrete intikal etmiş olanlara rahmet, geride kalanlara da başsağlığı 
diliyorum. 

Değerli arkadaşlar, Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 
Yeniden Yapılandırılması ile Tütün ve Tütün Mamullerinin Üretimine, İç ve Dış Alım ve Satımına, 
4046 Sayılı Kanunda ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun, 19.6.2001 tarihinde Yüce Meclisten geçmiş; ancak, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından, bir 
defa daha görüşülmek üzere, Meclisimize iade edilmiştir. Hükümet, bu konuda hiçbir değişiklik 
yapmadan, kanunu, tekrar, Plan ve Bütçe Komisyonundan geçirmiş ve Genel Kurula indirmiş 
bulunuyor. Bu konuda, Grubum adına söz aldım; açıklamalarıma başlamadan önce, hepinize say
gılar sunuyorum. 

HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Duygularımıza tercüman olun Hocam... 
EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) - Tabiatıyla, tütün konusunda, Uluslararası Para Fonuna 

taahhütte bulunulduğu unutulmamalıdır. Böyle büyük bir monopolün kaldırılacağı, yazılı olarak 
beyan da edilmişti. Şimdi, hükümetin iki seçeneği var; ya bu beyanından vazgeçmek veya bu beyanı 
üzerine, taahhüdünü yerine getirmek. Doğru olan, taahhüdünü yerine getirmesidir. 

Burada, şunu ifade etmek isterim ki, bir monopolü, bir tröstü, tekeli kaldırmak fevkalade zor
dur. Monopolün ekonomideki göreceli yerinin değiştirilmesi büyük bir kararlılık ister. Bu tespiti 
yapmamızın ana sebebi, muhalefet partilerinin ve Sayın Cumhurbaşkanının kanunla ilgili tep
kilerine hak verdiğimizdendir. 

Ülkemizde, ekonomiyle ilgili temel bir tercih yapılmıştır. Bu tercih, serbest piyasa ekonomisi 
anlayışıdır. Böyle tercih yapmış bütün ülkeler, monopollerini lağvetmişlerdir, bir başka deyişle, bu 
tür kurumlarını özelleştirmişlerdir. Şimdi, bizden önce konuşan muhalefet milletvekili arkadaş
larımızın sözlerine bakarsanız, IMF istediği için bu yapılıyor... Beyler, IMF istedi, doğru; ama, eğer 
serbest piyasa ekonomisinde samimiyseniz, bunu yapmak mecburiyetindesiniz. Yani, hem serbest 
piyasa ekonomisini yürüteceğim hem de bu monopolleri devam ettireceğim diyorsanız, oyunu 
kaidelerine göre oynamıyorsunuz demektir, kendinize göre, bambaşka bir şey çıkar; yani, ne serbest 
piyasa ekonomisidir ne karma ekonomidir, böyle, kendine mahsus bir sistem çıkar. Bu sistemle bir 
yere gidilmez, daha önce de denedik, gidemedik. 

Şimdi, bu Mecliste kahir ekseriyet, Avrupa Birliğine girmemiz yönünde irade beyan etmiştir. 
Böyle bir iradenin gereği de, çok süratli olarak özelleştirmeyi tamamlamaktır. On yıldan fazla, özel
leştirme bekleyen bir kuruluşu düşünün. Bu kurumda, işçi ne yapar, memur ne düşünür, yarınının 
ne olacağını bilmeyen bir çalışan kesimi nasıl verimli olur? Özelleştirmeye tabi tutulan kurumun ne 
yenileme yatırımı ne de verimi artıran bir yatırımı yapılabilir. Örnek, Sümer Holding. Bu devasa 
tekstil kuruluşu on yıldır özelleştirmede; şimdi, sadece işçisine ve memuruna üretim yapmadan 
maaş veren bir kurum olmuştur. Bu kurumun, geçmişte bir okul gibi çalıştığı ve ülke ekonomisine 
büyük katkı sağladığı doğrudur; ama, bu asırda, devletin memuru ve işçisiyle, rekabet ortamında, 
iplik, konfeksiyon, halı üretmek mümkün değildir. Ülkemizin sıkıntısının temelinde özelleştirmeyi 
süratle yapmamamız yatmaktadır. 

Bazı çevrelerde şu sav ileri sürülmektedir: KİT'ler geçmişte kârlı işletmelerdi; doğrudur. 
Kapalı ekonomide kârlıydı, verimsiz çalışmaları halkın ödediği fiyatla kapatılıyordu. Bugün, o şart
lara; yani, kapalı ekonomiye geçsek KİT'lerin hepsi kârlı işletmeler haline gelir, hepsi kâr eder; ama, 

- 5 6 1 -



T.B.M.M. B:42 26.12.2001 0 : 4 

kapalı ekonomiye dönmemiz lazım. Peki, böyle bir durumda, KİT ürünleri AB içinde rekabet 
edebilir mi; hayır. Dolayısıyla, zorunlu olarak, IMF'nin talebi değil, sistemin gereği olarak bunu 
yapmak mecburiyetindeyiz. Bunu yaparken dikkatli olacağız. Tabiî ki, 600 000'e yaklaşan tütün 
üreticisini destekleyerek yumuşak bir geçiş yapacağız. 

Kamu elindeki bankaların özelleştirilmesi, tekellerin kaldırılmasını yapamadığımız müddetçe 
belirli aralıklarla ekonomik krizleri yaşamamız kaçınılmazdır; çünkü, serbest piyasa ekonomisini 
karma ekonomi anlayışıyla tatbik etmek istiyoruz. Bu, her kesimde var, Mecliste de var, bürokraside 
de var, en tepede de var. Halbuki, her oyunun kendi kurallarıyla ve kaideleriyle oynanması gerek
tiği gerçeğini unutuyoruz. 

Değerli arkadaşlar, tütün tekeli, Osmanlı dönemindeki Düyunu Umumiye idaresinin dolaylı 
vergi alınabilecek en iyi alan olarak tütünü görmesi sonucu ortaya çıkmış ve yıllar geçtikçe tekel 
idaresinin daha katılaşmasına yol açmıştır. Tütün ve alkollü içkilerin gelirleri ülkelerin bütçelerine 
önemli bir katkı yapmaktadır. Bu katkının, ürünlerin özel sektör tarafından üretilmesi halinde daha 
büyük olduğu bilinen bir gerçektir. Sağlığa zararlı tütün ve alkolün devlet eliyle üretilip vatandaşa 
sunulması temelden yanlış bir anlayıştır. Doğru olan, tütün mamulleri ve alkollü içkilerin, devletin 
tarafsız bir denetiminde özel sektörde üretilmesi, devletin de vergisini, harcını almasıdır. Devletin 
düzenleyici ve denetleyici görevini tabiî ki kabul ediyoruz. 

Değerli arkadaşlar, bu Kanunla bağımsız bir kurul kurularak, kısaca müskirat diyeceğimiz 
tütün mamulleri ile alkollü içkilerin üretim ve pazarlamasını düzenlemesi öngörülmektedir. Bu 
kurul 7 kişiden oluşmakta ve Odalar Birliğinin göstereceği 2 adaydan Tinin kurula üye olacağını 
düşünürsek, kurul, kamu ağırlıklı bir kuruluş olarak ortaya çıkmaktadır. Bu kurul vasıtasıyla, ül
kenin müskirat tüketimi ile ihraç edilebilecek tütün ve alkollü içkilerin hammadelerinin tarımıyla il
gili üretim programları ve göz önünde bulundurulacak ilkeler köylümüze intikal ettirilecek, köy
lünün bu konulara intibakı sağlanacaktır. 

Kanunun, Sayın Cumhurbaşkanının geriye gönderme gerekçelerini haklı bulmamak mümkün 
değildir o düşünce tarzında; çünkü, Anayasamız, hâlâ karma ekonomi anlayışında olup, bana göre, 
liberal ekonomiye kapalı bir görüntü vermektedir. Ancak, anayasalar da, bazen değişikliklerle bazen 
de yorumlarla çağın gereklerine uymak zorundadırlar. Halkın çok büyük bir kesimi Avrupa Bir
liğine girme yönünde irade beyan ettiğine göre, Anayasayı, bu doğrultuda hem değiştirmek ve hem 
de yorumlamak durumundayız. 

Sayın Cumhurbaşkanı, iade gerekçesinde, şu anda, tütün üreticisinin bu Kanunla korunmadığı, 
halbuki, Anayasamıza göre, devletin, bu kesimin refahını ve sosyal gelişmesini gözetmesi gereği 
üzerinde durmaktadır; elhak, doğrudur. Üreticinin, tüccarla sözleşmeli üretim yapmadığında, kendi 
tütününü açık artırmanın yapıldığı yere götürmesi ve satılamaması halinde büyük bir mağduriyet 
doğuracağı gerekçesi, Kanunun iadesi için önemli bir rol oynamıştır. Ayrıca, tütün üretiminin 
bugünkü seviyesinde kalmasını zımnen kabul ederek, Kanundaki, Anayasaya aykırılıklar ifade edil
mektedir. 

Bir sektörün rekabete açılması, arz ve talebe göre üretimin yapılması artık çok önem kazanmış
tır. Kapalı ekonomi anlayışından kendimizi sıyırmamız gerekiyor. 

Değerli arkadaşlar, Sayın Cumhurbaşkanımız iadesinde "Anayasanın 2 nci maddesinde, Tür
kiye Cumhuriyetinin nitelikleri belirlenirken, toplumun huzuru, ulusal dayanışma ve adalet anlayışı 
içinde insan haklarına saygılı olunacağına yer verilerek toplumun çıkarlarına öncelik tanınmış; 5 in
ci maddesinde de, bireylerle toplumun gönenç, huzur ve mutluluğunu sağlamak devletin temel 
amaç ve görevleri arasında sayılmıştır. 
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öte yandan, Anayasanın yine 2 nci maddesinde, Türkiye Cumhuriyetinin sosyal bir hukuk dev
leti olduğu belirtilmiştir. Sosyal hukuk devleti* Anayasa Mahkemesinin birçok kararında da vur
gulandığı gibi, insan hak ve özgürlüklerine saygı gösteren, bireyin gönenç ve huzurunu gerçekleş
tirip güvenceye alan, birey ve toplum arasında denge kuran, emek ve sermaye ilişkilerini dengeli 
olarak düzenleyen, özel girişimcinin güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasını sağlayan, çalışanların 
insanca yaşamasını ve çalışma yaşamının kararlılık içinde gelişmesi için sosyal, ekonomik ve malî 
önlemleri alarak çalışanları koruyan, işsizliği Önleyici ve ulusal gelirin adaletli biçimde dağılmasını 
sağlayıcı önlemleri alan, adaletli bir hukuk düzeni kuran ve bunu sürdürmekle kendini yükümlü 
sayan bir devlettir. 

Sosyal devlet ilkesi, sosyal sorunlar ve huzursuzlukların yaşanmaması için yerli tütün 
üreticilerinin, geçimini tütün tarımıyla sağlayan ailelerin gelir kayıplarının hangi yöntemle 
giderileceğinin ve tütün üretiminin nasıl sürdürüleceğinin yasada düzenlenmesini zorunlu kılmak
tadır" diyor. 

Şimdi, tabiî, Türkiye'de yalnız tütün yok, birçok ürün var; pamuk var, üzüm var, zeytin var; 
yani, bir monopolü ortadan kaldırırken Anayasanın 2 nci ve 5 inci maddeleri.önem taşıyorsa, 
pamukçuya destek vermek veya üzüm, narenciye, sayabileceğimiz kadar bütün ürünler için de ay
nı duyarlılığı gösterip Anayasanın 2 ve 5 inci maddelerini oraya da uygulamamız gerekir. 

Değerli arkadaşlar, Anayasamızdaki sosyal hukuk devleti kavramını yeni bir anlayışla yorum
lamak mecburiyetindeyiz. 1982 Anayasasında, biliyorsunuz, bu kavramlar -o günkü sayın 
anayasacı arkadaşlarımız burada; ama, benim bildiğim kadar, hazırlayanların bana aktardığı kadar-
daha çok, Yugoslav Anayasasından esinlenmiş ve yazılmış maddelerdir, bir agregadır. Artık, Yugos
lavya tarihe gömülmüş ve o sistemin de bir işe yaramadığı görülmüş. Bizim, şimdi, bunu, değişik
likler, artı, yeni yorumlarla, serbest piyasa ekonomisine apaçık bir halde bulundurmamız lazım diye 
düşünüyorum. 

Şimdi, elbette ki, mevcut durumda oldukça fakir bir kesimi teşkil eden tütün köylüsünün mağ
dur edilmesini hiç kimse kabul edemez; ne Sayın Cumhurbaşkanı ister ne hükümet ister; hiçbirimiz 
buna evet diyemeyiz; ancak, bu kesimin üretim ve satış konusunda örgütlenmesine yardımcı olmak 
şarttır ve mecburiyetindeyiz. Tariş gibi, Çukobirlik gibi, örneği olan örgütlenmeler yapılıp, tütün 
köylüsünün mağduriyetinin önüne mutlaka geçilmesi gerekir. Zaten, şu anda yarı faal olan tütün 
kooperatiflerini çoğaltmakla, etkin hale getirmekle, yenilerini ilave etmekle, bir üstkuruluş olarak 
bunları bir birlik altında toplayıp, katılımcı demokrasinin de bir gereği olarak, demokraside olduğu 
gibi, siyasette de söz sahibi yapma durumundayız. Ayrıca, bütçeye konulacak ödeneklerle, tütün 
köylüsüne prim veya başka adlar altında ödeme yapılacaktır; Kanun, bu konuda Bakanlar Kuruluna 
yetki vermektedir. 

Ana geçim kaynağı tütün olan 3 000 000 tütün üreticisi köylüyü hiçbir siyasî irade yok farz 
edemez. Onun için, hükümetler, ellerinde bulunan yetkiyi kullanarak, tütün üreticisi köylüye mut
laka sahip çıkacaklardır. 

MEHMET ZEKİ ÇELİK (Ankara) - Nasıl sahip çıkacaklar? 

EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) - Tavsiyemiz, köylünün son üç yılda ürettiği tütünün or
talamasından eksik ekilen kısmına bir prim ödeme programının geliştirilmesidir; yani, köylünün 
ekemediği, hasat edemediği eksik miktarı için beş altı yıl tütün köylüsünün sübvanse edilmesidir. 
Bu dönem içinde de alternatif ürün programlarını ortaya koyup köylüyü eğitmemiz gerekmektedir 
diye düşünüyoruz. 
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Tekel olmaktan dolayı ülkemizdeki sigara üretimi, kalite yönünden insanımızı tatmin 
edememiş ve 1980 öncesi yabancı sigara kaçakçılığı büyük bir sektör haline gelmiştir. 1980 sonrası 
ithalattaki liberalleşme gereği yabancı sigara, konut fonuna katkı almak kaydıyla ithal edilir hale 
gelmiş, bunun üzerine Tekel kaliteye önem vermeye başlamış ve yeni markalar ortaya çıkmıştır. 
Serbest rekabet halinde yerli sigara üretiminin uluslararası beğeni kazanacağından şüphem yoktur, 
yeter ki, biz, adil bir serbest piyasa oluşturalım bu konuda. 

Değerli arkadaşlar, monopoller, genelde verimsiz kuruluşlardır ve uyarılmış yatırımlar 
yapamazlar; bir başka deyişle, değişen tüketim kalıplarına uyum gösterme ihtiyacını duymazlar; 
üretiyorum, vatandaş da bunu kullansın derler. Duymuş olsaydı, virginia tipi tütün ekimini de şark 
tipi tütün yanında geliştirir, bugün bu tütünü ithal etme durumunda kalmazdı. Tekel idaresi monopol 
olmasaydı, yabancı sigara üretimine geçer, vatandaşın temel tercihlerine yabancı kalmaz ve bir 
kaçakçılık sektörünün doğmasına sebebiyet vermezdi. 

Bu Kanunla tütün köylüsü eski günlerini arayacaktır diye bir söyleme düşebiliriz; ancak, şurası 
unutulmamalıdır ki, uzun vadede toplumlar sigara alışkanlıklarını azaltacak ve belki de tamamıyla 
yasaklayacaklardır. Bizim de, tütün ekim sahalarında başka ürünlere geçme çalışmalarını yapmamız 
lazım. Bunu yapacak kurum Tarım ve Köyişleri Bakanlığıdır. Üzülerek söylemek gerekirse, Tarım 
ve Köyişleri Bakanlığında istihdam edilen ziraat mühendisleri, masa başında istatistik dolduran 
memurlar olmuşlardır. Buradaki teknik arkadaşlar sahaya çıkarılmalı ve köylüye alternatif ürünlerin 
ekim, dikim ve bakımında yardımcı olmaları gerekir. Halen tütün ekilen sahaların envanteri çıkarıl
malı, buralarda alternatif ürün programları mutlaka ortaya konulmalıdır. 

Toprağın verimsiz ve kıraç olması diye bir gerekçemizin olmaması lazım; çünkü, Batı ül
kelerinde yaş meyve ve sebzenin yüzde 20'ye yakın kısmı, topraksız tarımdan elde edilmektedir. 
Toprak, artık, bitkinin gövdesini tutan bir ortam olarak düşünülmektedir. Suyun bulunması halinde, 
birçok dağ ve orman köylerinde, topraksız tarım teknikleri kullanılarak, yaş meyve ve sebzede Or
tadoğu'nun ekmek teknesi olabiliriz. Bu konuda, Tarım Bakanlığımızın öncülük ederek, bu gibi yer
lerde; yani, verimsiz, çorak ve kepir topraklarda -ki, öyle diyoruz da tütüne müsaade ediyoruz- top
raksız tarım dahil, modern tarım metotlarını köylüye aktararak, onların ekonomiye olan katkılarını 
artırmak, hayat seviyelerini ve gelir düzeylerini büyütmek mümkün olacaktır diye düşünüyorum. 

Burada, sadece bir prosedürün tamamlanması gereğinden dolayı, müzakerelerin olduğunun far
kındayız, arkadaşlarımız belki öyle kabul etmek istemediler; "bu kanunu şöyle değiştirelim, böyle 
değiştirelim..." Şimdi, kanun, evvelemirde, çıkmış ve bir taahhütün de gereği. Burada, Sayın Cum
hurbaşkanının yetkisinde, bir kanun iade edilmiştir. Bunu değiştirdiğimiz takdirde, tekrar, sürecin, 
başa dönerek, oldukça bir zaman kaybı doğurması da mümkündür. Teklifimiz, kanun böyle geçsin, 
varsa aksaklıkları, önümüzdeki yıl uygulamayla göreceğiz; bunu da değiştiririz. Bu Meclis, bu 
değişikliklere alışkındır; benim hatırladığım kadarıyla, Mera Kanununu 3 defa değiştirmiştir, başka 
kanunları 5'er defa değiştirdiği de olmuştur. Bunu uygulayalım, zamanında çıkaralım. Sayın Baş
bakan yurtdışına gidiyor, orada birçok kurumlarla görüşecektir. "Taahhütlerimizi yerine getirdik" 
diye gidersek başka olur, bir de "getireceğiz, siz merak etmeyin canım, biz döndüğümüzde hal
ledeceğiz" demek de başka olur. Bunu, burada muhalefet-iktidar meselesi olarak düşünmeyelim, 
bunu böyle çıkaralım, varsa aksaklıkları, gene buraya getirelim, burada değiştirelim diyor, hepinize 
saygılar sunuyorum efendim. (ANAP, DSP ve MHP sıralarından alkışlar) 

MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) - Amerika'ya şirin görünmeye gerek var mı hocam?! 
AHMET SÜNNETÇİOĞLU (Bursa) - Geçende de öyle demiştiniz!.. 
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BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Pakdemirli. 

Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına Adıyaman Milletvekili Sayın Mahmut Göksu. (AK 
Parti sıralarından alkışlar) 

Buyurun Sayın Göksu. 

AK PARTİ GRUBU ADINA MAHMUT GÖKSU (Adıyaman) - Sayın Başkanım, kıymetli ar
kadaşlar; Tütün ve Tütün Mamulleri Kanunu üzerinde AK Parti Grubu adına söz almış bulunmak
tayım, sözlerime başlarken sizleri ve televizyonları başında bizleri dinleyen tüm üreticileri, hal
kımızı saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN - Sayın Göksu bir saniye. 

Değerli arkadaşlarım, tahmin edemeyeceğiniz kadar bir uğultu oluşuyor. Daha önce de söy
ledim, bu salonun, maalesef, akustiği son derece kötü, takip etmekte güçlük çekiyoruz, ne olur 
birazcık sakin olalım. 

ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) - Her şeyi kötü! 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Göksu. 

MAHMUT GÖKSU (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bu hükümet tarafından hazırlanan ve 20 
Haziran 2001 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilip, Sayın Cum
hurbaşkanı tarafından veto edilen bu yasayı tekrar görüşüyoruz. Bir bakanı koltuğundan eden, mil
yonlarca çiftçimizi ekmeğinden eden ve daha da önemlisi Türk Milletinin bağımsızlığına gölge 
düşüren bu yasa, Sayın Derviş'in "onbeş günde 15 yasa" sloganıyla alelacele hazırlanıp, önümüze 
konmuştu. O günden bugüne, çiftçilerimizin, ilgililerin ve Cumhurbaşkanının feryadını duymayan 
bu hükümet, yine bildiğini okuyor, yine millete rağmen bu yasayı çıkarmaya çalışıyor. Millete rağ
men diyorum; çünkü, geçen dönemde iktidar partisi adına konuşan milletvekillerimizi ve biraz ön
ce Anavatan Partisi Grubu adına konuşan çok kıymetli hocamızı da dinlediğim zaman, aslında, ik
tidar partisine mensup olan milletvekillerinin de içine sinmediğini gayet iyi biliyorum. Dolayısıyla, 
değerli arkadaşlar, bu yasanın arkasında milletvekilleri yok, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sayın 
Başkanı yok -çünkü bakanken, o bakanlık koltuğunu bıraktı; onurlu bir davranışta bulunmuştu-
Cumhurbaşkanı yok, halkımız yok, üreticilerimiz yok, bu yasanın arkasında toplumun hiçbir kesimi 
yoktur; ama, sadece IMF ve ithal bakan Sayın Derviş vardır. 

Değerli arkadaşlar, biraz önce konuşan Anavatan Partisi sözcüsü arkadaşımızı dinleyince, 
âdeta, bir muhalefet milletvekili gibi konuştuğunu görünce hayret ettim. "IMF'ye söz verildiği için 
mecburen yapacağız" diyor. 

Değerli arkadaşlar, biz, milletvekili olurken, halkımızın karşısına çıktığımızda, biz, millete mi 
söz vermiştik, yoksa, IMF'ye mi söz vermiştik? (AK Parti sıralarından alkışlar) 

MUSA UZUNKAYA (Samsun) - Bunlar IMF'ye söz verdi. 
MAHMUT GÖKSU (Devamla) - Bir parmak da üreticilerin ağzına bal sürülüyor; "devlet, mut

laka, tütün üreticilerine pirim verecektir" deniliyor. Ben, buradan sormak istiyorum: Gerçekten, siz, 
600 000 tütün üreticisine bir pirim verecek misiniz, onları sübvanse edecek misiniz, yoksa, onları, 
açlığa, yokluğa ve ölüme terk mi edeceksiniz? Mağduriyetlerine "evet" diyemeyeceğini Saym 
Hocam yine ifade etti; inşallah, bunu, oyuna da yansıtır ve "evet" demez temennisinde 
bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlar, bu yasada, tütün ve tütün mamullerinin üretimi, iç ve dışalımı ve satımı, 
sektörü düzenleyen ve denetleyen bağımsız bir kuruma verilmekte, tütün üretiminde coğrafi sınır-
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lama sona erdirilmekte, tütün alımı, satımı ve dışsatımı ile tütün ürünlerinin üretimi, fiyatlandırıl-
ması gibi konularda, sektör, tümüyle serbest rekabete açılmaktadır. 

Bu yasada, tütün ve tütün ürünlerinin dışalımının sabitleştirilmesi sonrasında, yerli üreticilerin 
ve geçimini tütün tarımıyla sağlayan çiftçilerimizin sorunlarını çözümleyecek herhangi bir düzen
leme, maalesef, yoktur. 

Yasada, üreticinin, açık artırma yöntemiyle satışa çıkardığı tütünlerini, alıcı bulunamaması 
durumunda nasıl değerlendireceğine ilişkin bir düzenlemeye yer verilmemiştir. 

BEYHAN ASLAN (Denizli) - Tüccar, tütünü aldı, bitirdi; tütün kalmadı piyasada. 
MAHMUT GÖKSU (Devamla) - Bundan sonraki yıllar için diyorum. 

Yasada, üretimin sürdürülmesi ve üreticilerin gelir kayıplarını giderme yöntem ve ilkeleri gös
terilmemiştir. Bu yasanın büyük sosyal sorunlara yol açacağı çok aşikârdır. 

Açık artırma yöntemi, tütün satışının sınırlı sayıdaki kişi ve kuruluşların tek yanlı saptadığı 
koşullara mahkûm edilmesi sonucunu doğuracaktır. 

Sosyal huzursuzlukları önlemek için, yasada herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir. 

Anayasada, toplumun çıkarlarına öncelik tanınması amirken; ancak, bu yasada, toplum gözar-
dı edilmiştir. 

Yine, Anayasanın 2 nci maddesinde, Türkiye Cumhuriyetinin, sosyal bir hukuk devleti olduğu 
zikredilir. Tabiî, sosyal hukuk devleti olmanın bazı şartları vardır. Kısaca, nedir bunlar? İnsan hak 
ve özgürlüklerine saygı gösteren, birey ve toplum arasında denge kuran, özel girişimciliğin güven
lik ve kararlılık içinde çalışmasını sağlayan, işsizliği önleyici ve ulusal gelirin adaletli biçimde 
dağılmasını sağlayan önlemleri alan devlet, sosyal hukuk ilkesini hayata geçirmiş devlet demektir; 
ama, maalesef, bu yasada bunları göremiyoruz. 

Değerli arkadaşlar, yine, sosyal devlet ilkesi, sosyal sorunlar ve huzursuzlukların yaşanmaması 
için, yerli tütün üreticilerinin, geçimini tütün tarımıyla sağlayan ailelerin gelir kayıplarının hangi 
yöntemle giderileceğinin ve tütün üretiminin nasıl sürdürüleceğinin yasada düzenlenmesini zorun
lu kılmaktadır. 

Anayasanın 45 inci maddesinde, devletin, bitkisel ve hayvansal ürünlerin değerlendirilmesi ve 
gerçek değerinin üreticinin eline geçmesi için gereken önlemleri alacağı belirtilmiştir. Yine, 
Anayasanın 166 ncı maddesinde, sanayinin ve tarımın yurt düzeyinde dengeli ve uyumlu biçimde 
hızla gelişmesini planlamak, devletin görevleri arasında sayılmıştır. Bu şekliyle, saydığım bu 
Anayasa maddelerine de, bu yasa, aykırıdır; yani, hükümet, anayasal bir suç işlemektedir değerli ar
kadaşlar. 

Bu yasanın 6 ncı maddesinin yedinci fıkrasında, her türlü tütün ürünlerinin dışalım hakkı, 
üretim kuruluşu olmayan ve dolayısıyla sigara ve tütün ürünlerini yurt içinde üretmeyenlere tanın
maktadır. İçpazar, böylece, tümüyle yabancı sigara tekeline açılmış olmaktadır. 

Sonuç olarak, yalnız ekonomik gerekçeler ve malî politikalar kapsamında bu yasa değerlen-
dirilmemeli, sosyal devlet ilkesi, mutlaka, göz önünde bulundurulmalıdır. 

Bakınız, değerli arkadaşlar, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planıyla ilgili olarak kurulan tütün 
ve tütün mamulleri sanayii özel ihtisas komisyon raporunda, Avrupa Birliği ülkelerinde, 1998-1999 
yıllarında 345 000 ton kadar tütün üretildiği belirtilmektedir. Yunanistan'da oryantal tütünler, 
piyasada, ortalama, 1,09 ilâ 2,9 euro/kg birim fiyatla, üreticiler tarafından, işleyici firmalara satıl
maktadır. Aynı tütünlere, Avrupa Birliği, ayrıca, 2,5 ilâ 4,1 euro/kg destekleme primi ödemektedir. 
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Yani, Yunanistan'daki tütün üreticisinin eline, tütün çeşitlerine göre, ortalama, 3,6 ilâ 6,9 euro/kg 
arası bir para geçmektedir. Halkımızın anlayacağı dille konuşursak, Yunanistan'daki bir tütün 
üreticisi 1 kg tütününü 8-8,5 milyon liraya satarken, Türkiye'deki bir üretici, onun dörtte l'i, hatta, 
beşte l'i fiyatına satmak durumunda kalıyor. Yani, Avrupa Birliği ülkeleri, kendi çiftçilerini destek
lemekte, tarımla uğraşan insanların, topraklarında kalabilmesi için imkânlarını seferber etmekte. Ne 
var ki, biz de, kendi insanımızı, toprağından koparıp, göçe zorlamaktayız; onları, Adana'nın, An
kara'nın, İstanbul'un, İzmir'in varoşlarına mahkûm etmekteyiz. 

Tütün üretimini yok edici ve sigara pazarını tümüyle dışalıma dayandırıcı sonuçlar doğurması 
nedeniyle, Tekelin elindeki fabrika ve işletmelerin, gerçek değerinin çok altında satılma olasılığı ise 
ayrı bir sorun olarak gözükmektedir. 

Değerli arkadaşlar, daha önceki yıllarda, pamuk beyaz altın, tütünse altın yaprak olarak adlan
dırılırdı; ama, günümüzde, tütüncü, artık, tütüne, acı tütün diyor; bu Yasadan sonra ise, herhalde, 
zehir tütün diyecek. Değerli arkadaşlar, tütüncülere hayatlarını zehir etmeye kimsenin hakkı yoktur. 

YEKTA AÇIKGÖZ (Samsun) - Zaten zehir... 

MAHMUT GÖKSU (Devamla) - Siz, tütünün sadece zehir olduğunu söylüyorsunuz; ama, 
tütüncüye de hayatını zehir ediyorsunuz. 

Değerli arkadaşlar, biz, kendi tütünümüzü niçin geliştirmiyoruz? Virginia tütünü, yeni metot
lar geliştirilerek ülkemizde yetiştirilebilir. Bu işler bir Ar-Ge meselesidir ve bu şekilde çalışmak 
gerekir; fakat, bu çalışmalar yapılmıyor, maalesef, böyle gelmiş böyle gidiyor. 

Bu Yasa, uluslararası sigara tekellerinin, tüketimi artırmaları hedeflenerek hazırlanmıştır, Tür
kiye'nin çıkarları değil, yabancı sigara firmalarının çıkarları gözetilmiştir. Bu tasarının bu firmaların 
istekleri doğrultusunda hazırlandığı kanaati toplumda ağır basmaktadır. 

ABD ve Avrupa'daki gelişmiş ülkelerin, sigaraya karşı başlattıkları yoğun kampanyaları 
biliyoruz. Pazarı daralan uluslararası sigara üreticilerinin gözü, gelişmekte olan ülkelerde; bunun 
için her yolu deniyorlar. Hedef kitle ise gençlerdir. Bizler, geç kalmadan, kendi insanımızın sağ
lığını ve ekonomisini düşünerek, bu yasayı tekrar gözden geçirmek durumundayız. 

Tekel satıldıktan sonra, tütün ve sigara sanayiimiz, hatta pazarlarımız, tamamen yabancı şirket
lerin eline geçecek ve yeni sorunlarla karşı karşıya kalacağız. Sorunların en önemlisi de sağlık 
sorunu olacaktır. 

Son yıllarda, sigara aleyhine yürütülen kampanyalar yüzünden, Amerika, İngiltere ve Fransa'da 
sigara satışları düştü. Bu nedenle, çokuluslu sigara şirketleri, kendi ülkelerinde meydana gelen açığı 
kapatabilmek için, başka ülkelere yöneldiler. Birtakım Amerikan sigara şirketlerinin yöneticilerinin 
yapmış olduğu açıklamalar da bu doğrultudadır değerli arkadaşlar. Bakınız, Philip Motrisin genel 
müdürünün ülkemize geldiği günlerde yapmış olduğu bir açıklama vardı, şöyle diyor genel müdür: 
"Türkiye, Philip Morris için, büyük bir potansiyele sahip, çok önemli bir ülkedir." Tütün için bunu 
söylerken, Tekel için de şöyle diyor: "Tekel, özelleştirilmelidir. Özelleştirme, tek veya topyekûn da 
olsa, Philip Morris, özelleştirmede her şartta rol oynayacaktır." Türkiye'yi, müstemleke gibi görüyor 
âdeta; o şekilde görüp, hükümete talimat verircesine konuşuyor. Bu, ültimatomdan farksızdır değer
li arkadaşlar. 

Adamlar şunu demek istiyor: Tütün ve sigara işinden elinizi çekiniz, bu iş bizim işimizdir, biz, 
Türkiye'yi pazar yapacağız. İşte, uluslararası sigara tekellerinin hedefi budur. Maalesef, hükümet de 
bunlara çanak tutmaktadır. 
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Değerli arkadaşlar... 
A. ZİYA AKTAŞ (İstanbul) - Nereden anlıyorsun? 
MAHMUT GÖKSU (Devamla) - "Nereden anlıyorsun" diyor arkadaşım. Bakın, nereden an

ladığımı söyleyeyim ben size; dikkat ederseniz, siz de anlayacaksınız: Devlet Planlama Teşkilatının 
yayınlamış olduğu bir kitap var; Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı. Tütün ve Tütün Mamulleri 
Sanayii Özel İhtisas Komisyonu Raporu. Şu kitaba, şu rapora baktığınız zaman, tütünü kimlerin 
yönlendirdiğini çok iyi göreceksiniz. Bakınız, burada, DPT Müsteşarı Sayın İzmirlioğlu bir parag
rafında diyor ki: "Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı çalışmalarına, toplumun tüm kesimlerinin 
katkısı, her sektörde toplam 98 özel ihtisas komisyonu kurularak sağlanmaya çalışılmıştır." Güya, 
toplumun her kesimi bir araya getirilmiş ve ona göre bir rapor hazırlanmış; ama, ihtisas komisyon
ları listesine baktığımız zaman, toplumun her kesimi değil, sadece, uluslararası sigara kartelleri ile 
birtakım bürokratlar var, diğer taraf, mağdur taraf, üreticiler, tütüncüler, maalesef, yoktur. 

Değerli arkadaşlar, işte, Tütün ve Tütün Mamulleri Sanayii Özel İhtisas Komisyonu... DSP'li 
arkadaş "neden anladın" diyor, bakın, anlatıyorum; böylece, siz de anlayacaksınız. Bakın, burada 
bir üst komisyon var, 4 kişi. "Temsil edilen kuruluşlar" deniliyor. Tekel, Devlet Planlama Teşkilatı 
-Devlet Planlamadan 2 kişi var- ve bir de Philip Morris'in temsilcisi Levent Yücel var. Bu ar
kadaşımız, aynı zamanda, Özelleştirme İdaresi raportörüymüş. Yani, hem özel sektörün temsilcisi 
hem de özelleştirme İdaresinin raportörü. Böylece, herhalde, anlamış oluyorsunuz. 

Bakın Tütün Alt Komisyonuna değerli arkadaşlar. Alt Komisyonda, yine, Philip Morris'in tem
silcisi var, Reynolds'un temsilcisi var. Geçiyorum öbür tarafa, Tütün Mamulleri Alt Komisyonu. 
Değerli arkadaşlar, burada, 2 tane Philip Morris'in temsilcisi var, 4 tane Reynolds'un temsilcisi var. 
Bir farkla; diğerlerinde raportör olan Philip Morris'in temsilcisi, burada, Tütün Mamulleri Alt 
Komisyonunda başkan olmuş, başkan!.. 

Değerli arkadaşlar, biz, kuzuyu kurda teslim ediyoruz, ondan sonra da "ne yapalım canım, 
elimizden bu geliyor" diyoruz. İşte, perşembenin geleceği çarşambadan bellidir... Siz, birtakım özel 
sigara kartellerine bu ülkenin kaderini terk ederseniz, bu pazarı onlara açarsanız, ondan sonra 
"tütünümüzü satamıyoruz" diye ağlamaya hakkınız yoktur. 

Değerli arkadaşlar, dolayısıyla, uluslararası sigara kartellerine nasıl açıldığını, perde arkasında 
kimlerin olduğunu görmek istiyorsanız, işte Devlet Planlama Teşkilatının hazırlamış olduğu rapor, 
buna bakarsınız. Ben, buradan anladım; anlamayan o arkadaşımız da, herhalde, görünce anlayacaktır. 

Değerli arkadaşlar, bakınız, bu yasada, uluslararası sigara tekellerinin hakları korunmuş. 
Atanacak bürokratların her şeyleri bir bir tadat edilmiş; ama, üreticiden; ama, tütüncüden, elemeği 
ve alınteriyle geçinen insandan bahsedilmemiş; hatta, tam tersine, onlara verilecek cezalar da bir bir 
sayılmış. Geçici 1 inci maddede bir ibare var; diyor ki "Tütün Üretim alanlarının dışında ekilen tütün 
fideleri veya dikilen tütünler, sökülüp yok edilir. Failleri hakkında üç aydan bir seneye kadar hapis 
cezası..." diye devam ediyor. Ben, bunu, adeta tütüncüye bir intikam ve husumet ibaresi gibi 
görüyorum. Eğer, siz, bunu kökten halletmek istiyorsanız, böyle uzun uzadıya yazacağınıza, şöyle 
deseydiniz, bana göre, bu işi kökten hallederdiniz: Tütün ekenlerin kafası kopartılacak, gövdesi de 
tarlasına gömülecektir!.. Böyle deseniz bu iş biterdi, bu kadar uzatmaya gerek yoktu. Bunu siz 
yapıyorsunuz. 

Değerli arkadaşlar, bakınız, benim bölgem ki, Türkiye'deki birçok yörelerde tütün üretilmek
tedir. Manisa'da, Muğla'da, Aydın'da, Samsun'da, Muş'ta, Batman'da, Adıyaman'da tütün üretilmek
tedir. Türkiye'de üretilen tütünün yüzde 10'u Adıyaman'dadır. Ben oraya gittiğim zaman, millet-
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vekili gelmiş deyince hücum ediyorlar; ama, benim AK Parti milletvekili olduğumu gördükten son
ra "Size diyecek bir şeyimiz yoktur; çünkü, siz daha önceki dönemlerde, Refah-Yol Hükümeti 
içerisinde olduğunuz dönemlerde, tütüncünün yüzünü güldürdünüz" diye bize teşekkür ediyorlar, 
bizi tebrik ediyorlar; ama, siz, tütüncünün kafasını kopartıyorsunuz, ondan sonra vücudunu da tar
lasına gömmeye çalışıyorsunuz... 

Değerli arkadaşlar, bakın, ben, bu yasaya, pazar ve mezar yasası diyorum. Bu yasa, birilerinin 
pazarı, birilerinin de mezarı için hazırlanmıştır. Kimlerin pazarı olacaktır; uluslararası sigara tekel
lerinin, kendi sigaralarını, gelişmekte olan ülkelere satmak isteyen uluslararası büyük şirketlerin 
pazarı olacak; ama, gariban, yoksul, elemeği ile geçinen, alınteri ile geçinen, sabahlara kadar tütün 
tarlalarında karnını doyurmak için çalışan üreticimin de mezarı olacaktır. İşte bu yasanın özeti 
budur. Değerli arkadaşlar, dolayısıyla, ben bu yasaya, pazar ve mezar yasası diyorum. 

Kıymetli arkadaşlar, hükümet, IMF ile kol kola vermiş, adeta insanımızı yok ediyor. Niçin 
memleketi bu hale getirdiniz, yoksullaştırdınız, fakirleştirdiniz" dediğimiz zaman, faturayı eski 
hükümetlere kesiyorlar. Peki, sormak lazım; beş yıldan beri ülkeyi idare eden bu hükümetler kim
lerdi? Sizler değil miydiniz?! Niçin beş yıldan beri düzeltemediniz de, kişi başına millî geliri, 3 500 
dolarken, 2 300 dolarlara düşürdünüz?! 

Bakınız, bugünlerde Arjantin ile Türkiye mukayese ediliyor maalesef. Biliyorsunuz, Sayın 
Derviş, bundan beş altı ay önce de, Afganistan'dan iyi olduğumuzu söylüyordu. Yani, mukayese 
edildiğimiz ülkeler, Afganistan ve Arjantin oldu. Bakın, aslında, Arjantin'in durumu bizden daha 
iyi. Kişi başına düşen millî gelir Arjantin'de 7 000 dolar; ama, Türkiye'de 2 300-2 400 dolardır. 
Tabiî, bu, coğrafî bölge olarak da, Muş'ta 600 dolardır, Adıyaman'da 1 000 dolardır; ama, İzmit'te 
7 000 dolardır. Ortalaması 2 300 dolar. Yani, bölgeler arasında da müthiş bir uçurum vardır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
MUSTAFA GÜVEN KARAHAN (Balıkesir)- Allah razı olmadı! 
MAHMUT GÖKSU (Devamla)- Onun için, ben diyorum ki, değerli arkadaşlar, çiftçi tarlasını 

süremiyor, çiftçi tarlasını ekemiyor, fabrikalar çalışmıyor, insanlarımız aç bîilaç, insanlarımız umut
suz, bu ülke iyi idare edilmiyor. Bu hükümetin, bu ülkeye yapacağı en güzel iş -gayet güzel biliyor
sunuz- istifa etmek, çekip gitmektir. 

Bu yasanın geçmemesi için, 500 000 üreticinin, 5 000 000 insanın alın terinin, ekmeğinin elin
den alınmaması için elimizden geleni yapacağız; ama, görünen o ki, iktidar partisine mensup mil
letvekilleri, içlerine sinmeye sinmeye yine "evet" diyecekler. Bilmiyorum, seçmeninizin karşısına 
nasıl çıkacaksınız? Onu kendileri düşünsün. 

Hepinize saygılar sunuyorum, teşekkür ediyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN- Teşekkürler Sayın Göksu. 
Sayın milletvekilleri, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına, Aydın Milletvekili Sayın Ali 

Uzunırmak, konuşacaklar. 
Buyurun Sayın Uzunırmak. 
MHP GRUBU ADINA ALİ UZUNIRMAK (Aydın) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekil

leri; üzerinde çok tartışılan ve inanıyorum ki, devlet hayatımızda çok önemli yeri olan bir kanun 
üzerinde görüşüyoruz; hepinizi en derin saygılarımla selamlıyorum. 

Kıymetli arkadaşlar, Türkiye'nin bugün geldiği durum, iktidarıyla, muhalefetiyle siyaset
çisinin, sorumlu siyasetçi anlayışıyla hareket etmesini mecbur kılan bir durumdur. Bugünkü gel-
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diğimiz durumda, iktidarın ve muhalefetin birbirini karşılıklı suçlayarak değil, toplumsal ve ülke 
gerçeklerimizden hareketle, konuşmalarının toplumu bilgilendirmesini ve hizmet etmesini gerek
tiren bir konumdur. Burada muhalefet adına konuşan birçok arkadaşımızın konuşmalarını din
liyoruz. Tabiî ki, birçoğunun, bu sorumlu siyasetçi anlayışından uzak olduğunu çeşitli vasıtalarla 
görüyoruz. Çünkü, her şeyden önce, kendilerinin hükümet ettikleri dönemlere baktığımızda, bunu 
bir suçlama unsuru olarak kullanmıyorum; ama, vatandaşımızın doğru bilgilendirilmesi, hele hele, 
böyle toplumsal mutabakatı gerektiren kanunlarda, vatandaşın gerçekçi bilgilendirilmesi ve 
yapılanın ne kadar önemli olduğunu anlaması açısından da bunu bilhassa önemsiyorum. 

Kıymetli arkadaşlar, bir vatandaş garaja indiğinde, bir lokantanın camındaki ilanı görmüş, "sen 
ye, torunun ödesin" yazıyormuş; vatandaş girmiş lokantaya, karnını doyurmuş, lokantadan çıkarken 
garson yapışmış, demiş ki, "paran?.." Demiş ki, "camda ilan var, diyor ki, 'sen ye torunun ödesin' 
benim torunum ödeyecek." Garson demiş ki, "hele sen şu dedenin yediğini bir öde de, torunun on
dan sonra seninkini ödesin." (MHP, DSP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, acaba sosyal, hukuk devletindeki tarifimiz, hangi sosyal kesimin cebin
den alıp, hangi hak etmeyen sosyal kesimin cebine aktardığının hesabını bilmeyen ve bugün, ban
kalarından, finans sektöründen her türlü haline gelinceye kadar, kamu finansmanının, devletin bu 
duruma düşmesinde en etkin fonksiyon olduğunu idrak edecek bürokraside, çeşitli seviyelerde bir
çok görevde bulunmuş arkadaşımız olmasına rağmen, halen daha, Şeker Kanununda olsun, Tütün 
Kanununda olsun, ektir, biçtir, üret, ondan sonra da yak ve bunun adına da destekleme alımı de! 
Böyle kamu finansmanının yaralarıyla bu ülke devam etmeli mi, yoksa biz gerçekten kaliteli tütün 
üreten, gerçekten kaliteli şekerpancarı üreten, gerçekten rekoltesini ve randımanını dünya şartlarına 
göre ayarlamış ve o kaliteli ürününü dünya borsalarında ve Türkiye borsalarında satabilen 
üreticilerin alınterini, hakkını vermek yerine, onların da alınterini, üretmeyen, kalitesiz üreten, sır
tını başka başka başka şekillerde haksız üretime yöneltmiş insanlarla eşit tutup, o insanların, halen 
daha, sosyal devlet anlayışını çarpık bir anlayışla telakki ettirerek, o insanların halen tembelliğini, 
üretimsizliğini, kalitesiz üretimini diğer kesimlerin cebinden alarak üretmek gibi, onları destek
lemek gibi bir yükümlülükle mi sosyal devleti tarif etmeliyiz? (MHP sıralarından "brovo" sesleri, 
alkışlar; DSP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

İşte, burada siyasetçinin, iktidar-muhalefet anlayışı demeden, ülke gerçeğini ve toplumsal ger
çeği kavraması gerektiğine inanıyorum ve bu anlayışla hareket etmesi gerektiğine inanıyorum. 

Kıymetli arkadaşlar, burada, muhalefetteki liderlerimiz, muhalefetteki parti sözcüsü arkadaş
larımız tablolar gösteriyorlar. Eğer tablo göstermemiz gerekirse, gazetelerde, gözlerinden yaş dam
layan "çılgınlar gibi borçlanıyoruz, başka hiçbir şey yapmıyoruz" diyen liderlerin, burada Tür
kiye'yi ne duruma getirdiklerini tartışmanın mutlaka ve mutlaka ders alınacağı kanaatindeyim. 
Onun için, burada, Tütün Kanunuyla ilgili konuşurken, biz, tütün üreticisinin, gerçekten kaliteli 
üreten, standart üreten, dünya standartlarında üreten ve aynı zamanda rekoltesini, randımanını geliş
tirmiş üreticinin desteklenmesinden vazgeçmiş bir durumda değiliz, aksine, onun daha da güçlen
dirilmesinden yanayız. Bu kanun, bir noktada, kaliteli üretenle kalitesiz üreteni ayırt eden bir 
kanundur. Buradaki fark nedir?.. Devlet, adı da Tekel olan kurumumuz garanti alıcı olmaktan çık
maktadır. 

Şimdi, ben, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planını hazırlayan arkadaşlarıma buradan ses
leniyorum ve bundan sonra da, hükümet eden, muhalefette de olan birçok arkadaşımıza ses
leniyorum. İşte, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı burada. Burada, bunu kim hazırladı, tabiî ki kim 
uyguladı ve uygulamaya başladı?.. Burada bütün siyasî partilerimiz hemen hemen bunun içerisinde 
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olan partilerimiz. AK Partiden konuşmacı olan arkadaşımız kendisinin döneminde tütün ekicisinin 
çok desteklendiğini söylüyor. AK Partinin siyasî yaşamdaki, acaba, hayata geliş tarihini ben merak 
ediyorum. Ne zaman AK Parti bu tütün ekicisini destekledi?.. (MHP sıralarından alkışlar, AK Par
ti sıralarından gülüşmeler) Ama, ferdî milletvekilimiz olarak başka bir siyasî partideyken... Ar
kadaşımız bunu ima etmek istiyorsa, onu da kabul ediyoruz tabiî ki. 

İSMAİL ÖZGÜN (Balıkesir) - Çarpıtma. 
MUSA UZUNKAYA (Samsun) - Niye çarpıtıyorsun konuyu?.. 
ALİ UZUNIRMAK (Devamla) - Çarpıtmıyoruz arkadaş, burada bir gerçeği söylüyoruz. 

MUSA UZUNKAYA (Samsun) - Ne alakası var? Bal gibi çarpıttın. 

ALİ UZUNIRMAK (Devamla) - Burada, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planında aynen ifade 
şu: "1177 sayılı Tütün Tekel Kanunu, 1196 sayılı Tütün Tarım Satış Kooperatifleri ve Bölge Birlik
leriyle Türkiye Tütün ve Satış Kooperatifleri Genel Birliği Kanunu ve 196 sayılı Ekici Tütün Satış 
Piyasalarının Desteklenmesine Dair kanunlar günün şartlarına uygun hale getirilecektir. 

Tekel Genel Müdürlüğünün yaprak tütün işletmeleri ve sigara sanayii faaliyetlerinin ayrı birim
ler halinde örgütlenmesini sağlamak üzere gerekli kurumsal düzenlemeler yapılacaktır." 

Kıymetli arkadaşlar, en önemlisine geliyorum: Hepimiz, burada konuşurken, tütünün bir tarım
sal ürün olduğunu kabul ediyoruz, sonradan sanayi ürününe dönüşüyor ve "tarım ürünlerinin, ser
best pazar koşullarında daha fazla işlem görmesini sağlamak ve mevcut borsaların yeniden düzen
lemesini vaat ediyoruz" deniliyor Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planında; yani, arkadaşlarımız vaat 
ediyorlar. 

ASLAN POLAT (Erzurum) - Biraz sonra okuyacağım; hepsini dinlersin. 

ALİ UZUNIRMAK (Devamla) - Buraya geldiğinde anlat. 
Karşı çıkılan Şeker Kanununun ihtiyaca cevap vermeyen maddeleri, özel kesimin, şeker 

sanayiinde etkin faaliyet göstermesini sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmesi vaat ediliyor. 

ASLAN POLAT (Erzurum) - Hepsini okuyacağım; dinlersin. 

ALİ UZUNIRMAK (Devamla) - Kıymetli arkadaşlar, sizlere soruyorum: Bir işadamı olsanız, 
tütün konusunda veya şeker konusunda serbest piyasa şartlarında üretim yapmak istediğinizde, kar
şınızda bir devlet tekeli varsa, acaba, nasıl bu serbest piyasa koşulları tekâmül edecek veya gerçek
leşecek? Bunu merak ediyorum. 

Buradan konuşan arkadaşlarımıza, bilhassa DYP Grubuna seslenmek istiyorum. Acaba, serbest 
piyasa ekonomisinden yana mıyız, yoksa halen devletçi tekelden yana mıyız? önce bunu deklare 
etmemiz gerekiyor. 

MAHMUT NEDİM BİLGİÇ (Adıyaman) - Ne alakası var! 

ALİ UZUNIRMAK (Devamla) - Eğer, maksadımız sosyal devlet; eğer, maksadımız üreticinin 
korunması ise, bunun daha başka yollarını ve metotlarını bulmalıyız. Bu yollar ve metotlar, bugün, 
Batı'da olduğu gibi, üretici birliklerinin, ürün başına tek olmak şartıyla örgütlenerek, aynı zamanda 
tarımsal yapılanmada destekleme ve yönlendirme kurullarının oluşturularak piyasayı regüle etmesi 
açısından, tohumun toprağa konulduğu andan başlayıp, ta ki, borsalara, bordlara varıncaya kadarki 
zincir içerisinde üretici birliklerinin etkin kılınmasıyla, piyasanın regüle edilmesiyle temin 
edilebilir, devlet tekeliyle değil. (MHP ve DSP sıralarından alkışlar) 
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İşte, kıymetli arkadaşlar; burada, ben, tarımın içinden gelen birisi olarak sizlerle şunları pay
laşmak istiyorum: Gelin, bu altyapıları, hep birlikte, sorumlu bir anlayış içerisinde, elbirliğiyle tek
lifler getirerek geçirelim; devletimizin tepesindeki bakanlarımızın birbirleriyle koordinesinde, işbir
liğinde, kurumlarımızın işbirliğinde yeni yeni, Batı standartlarında kurullar ve oluşumlar meydana 
getirelim. Tarımsal üründe rekabet -konuşmamın bir bölümünde söylediğim gibi- maalesef, ta ki, 
borsada, pazarda satışta değil, tarımda rekabet, üründe rekabet, tohumun veya fidenin toprağa 
konulduğu anda başlar; çünkü, randıman ve rekolte, tohumun toprağa konulduğu anda başlar. Biz, 
yıllarca "Türk köylüsünü destekliyoruz, tarımı destekliyoruz" diyerek, desteklemenin metotlarına, 
desteklemenin şekline maalesef, basit, pahalı ve metotsuzca devam etmişiz. 

Kıymetli arkadaşlar, tarımda üretimin metotlarında, tarımda ürünün niteliklerinde, biz, eğer, 
bunları, Batı standartlarında gerçekleştirmez ve üreticinin ufkunu açmazsak, pazardaki son mer
haledeki destekleme hiçbir zaman işimize yaramaz; ancak, bir sosyal kesimin cebinden alıp diğer 
sosyal kesime veririz ve böylece de, işte, kamu borçlanmaları, kamu finansmanları, kamu ban
kalarının zararları had safhaya ulaşır; işte "IMF bunu diretiyor, IMF bunu zorluyor" diye de hiçbir 
arkadaşımız dert yanmasın. 

Neden dert yanmasın; eğer, siz "ben, çiftçiyi destekliyorum" diyerek 1993 ürününe 1994 yılında, 
pamukta 4,6 trilyon liralık bir primi çiftçiye verir, ondan sonra da, bunu, Ziraat Bankasını ikinci bir 
bütçe gibi kullanarak, Ziraat Bankasına da zamanında ödemez. 2000'li yıllarda, bilançolarda, görev 
zararlarında, 12 katrilyon lira olarak ortaya çıkarsa, tabiî ki IMF diyecek ki, seni, o borçlanmada... 

NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Bir hesap yap allahaşkma, 4 trilyon lira nasıl 12 katrilyona çık
mış; bir hesap yap?! 

ALİ UZUNIRMAK (Devamla) - Hesap, 12 olmasın, 10 olsun. Dinleyin de biraz ders alın; din
leyin siz! 

NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Allah'tan kork! 
ALİ UZUNIRMAK (Devamla) -12 katrilyon lira olarak girerse, tabiî ki IMF -çiftçinin cebine 

girmemiş parayı, çiftçinin cebine girmediğini anlamaz- çiftçi burada çok sübvanse ediliyor diyecek, 
bu kadar sübvanse kaldırılmalı diyecek. 

NEVZAT ERCAN (Sakarya) - 4 trilyon para vermiş, 12 katrilyon olmuş! Bu nasıl hesap?! 
ALİ UZUNIRMAK (Devamla) - Arkadaşım, o zaman, 1994 yılında verdiğin primi, iktidardın, 

1995 yılında ödeseydin, niye ödemedin?! (DYP sıralarından gürültüler, MHP sıralarından alkışlar) 
1995 yılında niye ödemedin, 12 katrilyon oldu?! 

NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Bir hesap yap kardeşim! Bir hesap yap!.. 
ALİ UZUNIRMAK (Devamla) - 1994 yılında verdiğin primi, 95 yılında ödeseydin, çiftçinin 

hanesinde bu olmazdı. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Bu kanunda çözüm buluyor musunuz buna? 
ALİ UZUNIRMAK (Devamla) - Çiftçi de yanlış bilgilendirilmez, IMF yanlış bilgilendirilmez 

ve Türkiye de bu sıkıntıya girmezdi arkadaşlar. Vatandaşı doğru bilgilendirelim. (MHP sıralarından 
alkışlar) 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Şu anlattığın hikâyelerde milletin derdine derman var mı?! 
ALİ UZUNIRMAK (Devamla) - Ve gerçeklerden kaçmayalım arkadaşlar. Bu gerçeklerden 

kaçmadığımız zaman, ülke insanımıza hizmet etme imkânı buluruz. Yoksa, biz, yanlış beyanlarla; 
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biz, yanlış hesaplarla ülkeyi, bugünkünden daha kötü duruma götürmek durumunda kalırız. Onun 
için, bu sorumluluğu halen idrak edemediyse arkadaşlarımız, bugünden ders almıyorlarsa, herhal
de, tekrar iktidara geldiklerinde -ki, nasip olur mu bilemiyorum, ama- Türkiye'yi daha kötü şartlar 
bekliyor demektir. 

Şimdi, diyorlar ki, işte, dünya tekellerinin veya IMF'in dedikleri yapılıyor. Arkadaşlar, Yedin
ci Beş Yıllık Kalkınma Planını hazırlayan, bunları vaat eden arkadaşlara da mı o zaman IMF dediy-
di bunu?! (MHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Peki, geçen görüşmelerimizde gene dile 
getirmiştik, kıymetli Dengir Mir Fırat Bey belgesini de göstermişti, Phillip Morris'in genel müdürü, 
1994 yılında diyor ki, "bizim Sabancı'ya olan ihtiyacımız, müteveffa Özal'a olan yakınlığından 
dolayıydı. Şimdi, Özal rahmetli oldu, yeni bir iktidar var. Bu yeni iktidarla tütün konusunda daha 
sıkı ilişkiler içerisindeyiz. Artık, müteveffa özal'dan sonra Sabancı'ya ihtiyacımız kalmadı; bugün
kü iktidarla daha sıkı ilişkiler içerisindeyiz, onun için Sabancı'ya ihtiyacımız yok" diyor. O günkü 
iktidar kimdi ben merak ediyorum tabiî ki, bunu da araştırırlarsa arkadaşlar bulurlar. 

NAİL ÇELEBİ (Trabzon) - Birileri duyuyor!.. Birileri duyuyor!.. 
ALİ UZUNIRMAK (Devamla) - Şimdi, 600 000 üreticinin ürününün desteklenmesinden bah

sediyoruz. 
Kıymetli arkadaşlar, tabiî ki benim kıymetli bakanlarımızdan ve hükümet yetkililerimizden 

bazı isteklerim olacak. Bu kanun, eğer, altyapısı sağlam birtakım yönetmeliklerle, genelgelerle des
teklenmezse, elbette ki sıkıntılı haller ortaya çıkacaktır. İşte, bu desteklenmesi gereken altyapılar 
nelerdir, bunlar üzerinde de, biz, her şeyden önce üretici birliklerinin, başta tütünden olmak üzere 
ve acilen ürün başına, tek olmak şartıyla üretici birliklerinin bir an önce kurulması ve aynı zaman
da piyasaların regüle edilebilmesi için, Batıda olduğu gibi, tarımda, destekleme ve yönlendirme 
kurulunun bir an önce teşekkül ettirilerek, bu kurulun bir an önce kurularak, hareketinin yetki ve 
sorumlulukları da belirlenerek, tarımsal desteklemelerin ve yönlenmelerin, tarımsal ürünlerin 
buralarda mütalaa edilmesi gerektiğine inanıyorum. 

AHMET DEMİRCAN (Samsun) - önce onları yapmanız gerekmez miydi? 
MEHMET ŞANDIR (Hatay).- Yapılacak... Yapılacak... 
ALİ UZUNIRMAK (Devamla) - Yapılacak, sizlerin yapamadıklarını yapıyoruz işte, yavaş 

yavaş yapıyoruz. (MHP sıralarından alkışlar) 
MAHMUT GÖKSU (Adıyaman) - Siz, memleketi bitiriyorsunuz. 
ALİ UZUNIRMAK (Devamla) - Üreticinin üretiminin niteliklerini, üretim araçlarını, üretim 

metotlarını gözden geçirmeliyiz. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Memleketi çökerttiniz; bu, size mahsus. 
ALİ UZUNIRMAK (Devamla) - Kıymetli arkadaşlar, yıllardır iktidar olan arkadaşlarımız 

acaba dünya piyasalarında yüzde 75 soslu, yüzde 25 şark tütününün piyasa hâkimiyetinin olduğunu 
bilip de, Türkiye'de, sos kabul edilen tütünü veya başka ürünleri niye teşvik etmediler de, şimdi, 
bizden ikibuçuk yılda Türkiye'nin bütün yükünün hesabını sormaya kalkıyorlar; onu da tabiî merak 
ediyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman) - Bunu Adıyaman'da da anlat! 
ALİ UZUNIRMAK (Devamla) - Kıymetli arkadaşlar, kanunun geneli hakkında konuştuk; 

maddeleri üzerinde de mutlaka söyleyeceğim ve mutlaka hükümetimize de tavsiye edeceğim bazı 
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konular olacaktır. Bunları saklı tutmak kaydıyla, sizlerin de bütün sorularına ben cevap verebilirim. 
Ben, tarımdan geliyorum, her şeyini tartışabilirim tarımın. Onun için... 

ASLAN POLAT (Erzurum) - Sen Aydın'a gitmeyeceksin herhalde! 
ALİ UZUNIRMAK (Devamla) - Aydın'da her şey var; tarım da var, sanayi de var, turizm de 

var. 
ASLAN POLAT (Erzurum) - Aydın'a gideceğin yok! 
ALİ UZUNIRMAK (Devamla) - Aslan, hasisliğinden dolayı Allah seni çok güzel bir mekân

da yaratmamış; ama, bizi, Allah çok şükür ki, öyle bir yerde, öyle bir toprakta dünyaya getirmiş ki, 
dünyanın her türlü nimetinden faydalanıyoruz Allah'a çok şükür. 

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman) - Erzurumlulara hakaret ediyorsun! 
ALİ UZUNIRMAK (Devamla) - Ben, bu duygular içerisinde, hepinize en derin saygılarımı 

sunuyorum; hürmetlerimle. (MHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Çok teşekkür ediyorum Sayın Uzunırmak; ama, bu son cümleden, Cezmi Polat ar

kadaşım başta olmak üzere, alınırlar gibi geliyor. 
MAHMUT GÖKSU (Adıyaman) - Sayın Başkan, Erzurumlulara hakaret etti. 
ASLAN POLAT (Erzurum) - Erzurumluları kastediyor... 
ÖZKAN ÖKSÜZ (Konya) - Erzurum'a hakaret etti, geri alsın! 
ALİ UZUNIRMAK (Aydın) - Kişiye mahsus... 
BAŞKAN - Kişi olmaz, sonuçta... 
MAHMUT GÖKSU (Adıyaman) - Erzurumluları kastediyor. 
BAŞKAN - Değerli arkadaşlarım, MHP Grubu adına konuşan Ali Uzunırmak arkadaşıma 

teşekkür ediyorum. Yalnız, küçük bir düzeltme yapmama izin verir mi acaba Sayın Uzunırmak. 
Sayın Ali Uzunırmak, Özal'la ilgili bir kelime kullandınız "müteveffa" dediniz. 
ALİ UZUNIRMAK (Aydın) - Rahmetli Özal... 
BAŞKAN - Bildiğim kadarıyla "müteveffa" gayrimüslimler için kullanılır; Özal, hakiki bir 

Müslümandı; onu bir düzeltelim. 
ALİ UZUNIRMAK (Aydın) - Rahmetli anlamında kullandım efendim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
MAHMUT GÖKSU (Adıyaman) - Sayın Başkan, müsaadenizle... 
ASLAN POLAT (Erzurum) - Sayın Başkanım, arkadaş Erzurum'la ilgili bir şey söyledi;ama, 

ne söylediğini anlayamadım; tutanaklar geldiği zaman cevap vermek istiyorum. 
MAHMUT GÖKSU (Adıyaman) - Sayın Başkan, söz istiyorum; sataşma var. 
BAŞKAN - Buyurun. 
MAHMUT GÖKSU (Adıyaman) - Sayın Başkanım... 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Cezmi Bey versin... 
BAŞKAN - Sayın Göksu, siz buyurun, sonra ben söylerim. 
MAHMUT GÖKSU (Adıyaman) - Sayın Başkanım, teşekkür ederim. 
Arkadaşımız yanlış anlamış olmalı ki, orada da benim sözümü tekrar etti, "AK Parti ne zaman

dan beri var ki, Refahyol hükümetinden bahsediyor" dedi. Evet, AK Parti yepyeni bir partidir; an-

- 5 7 4 -



T.B.M.M. B:42 26.12.2001 0 : 4 

cak, bugün AK Partide olup da, o günkü Refahyol hükümetinde çok önemli bakanlıkları deruhte et
miş arkadaşlarım var. Onların yaptığı hizmetle gurur duyduğumu ifade etmek için söyledim; bu 
açıklamayı ondan dolayı yapıyorum. 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Şimdi, Sayın Göksu'nun açıklamasına ben bir açıklama getireyim; doğru söyledi -

Ali Bey herhalde yanlış anladı- "daha önce, ben Refah Partisi milletvekiliyken" dedi. Hepimiz de 
biliriz ki, bugün AK Partide, bugün Saadet Partisinde bulunan arkadaşlarımızın daha önceki par
tilerinin adı Faziletti, daha öncesinde de Refah, böyle söylemediniz mi? 

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman) - Sayın Başkanım, ben, hiç Refah Partisi milletvekili ol
madım, Fazilet Partisinden milletvekilliğini kazandım geldim. 

BAŞKAN - Anladım Sayın Göksu. O Fazilet Partisinin daha önceki adı Refah Partisiydi. Siz 
de, Refahyol iktidarından bahsettiniz. Tabiî, onu söylüyorum. 

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman) - Teşekkür ediyorum. 
ASLAN POLAT (Erzurum) - Sayın Başkan, bir dakika... 
BAŞKAN - Sayın Polat, izin verir misiniz... 
Şimdi, Sayın Uzunırmak, "ben, Erzurum'la ilgili demedim" sözünü biraz önce sarf etti, öyle mi 

Sayın Uzunırmak? 
ALİ UZUNIRMAK (Aydın) - Evet efendim... 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Geri alsın... 
BAŞKAN - Bu durum karşısında, konu açıklığa kavuşmuş oldu. 
ASLAN POLAT (Erzurum) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Efendim, süremiz kalmadı, son bir konuşmacımız daha var... 
ASLAN POLAT (Erzurum) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Sayın Uzunırmak'ın sözünü tekrarladım size... 
ASLAN POLAT (Erzurum) - Hayır, ben... 
BAŞKAN - İstirham ediyorum... 
Şimdi, son olarak, gruplar adına, Demokratik Sol Parti Grubu adına, Eskişehir Milletvekili 

Sayın Mahmut Erdir; buyurun. (DSP sıralarından alkışlar) 
DSP GRUBU ADINA MAHMUT ERDİR (Eskişehir) - Sayın Başkan... 
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Sayın Başkan, ben de söz talebinde bulundum, sisteme de girdim... 
BAŞKAN - Sayın Ercan, "sisteme girdim" diyorsunuz. Bildiğiniz gibi, soru cevap bölümü için 

arkadaşlarımız işaret buyurmuşlar. Burada, bakınız, sizin isminiz falan yok. 
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Sayın Başkanım... 
BAŞKAN - Ben, soru sormak isteyen arkadaşlarımın ismiyle ekran dolu olduğu için 

göremedim. Yoksa, hassasiyetimi bilirsiniz. 
MEHMET EMREHAN HALICI (Konya) - Kürsüde hatip var Sayın Başkan!.. 
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Sayın Başkan, gayet tabiî... Ben, Grup Başkanvekili olarak... 
BAŞKAN - Hay hay, daha sonra söz veririm; ben görmedim, ekranda yoktu. Yoksa, bu nok

tadaki titizliğimi bilirsiniz. 

- 5 7 5 -



T.B.M.M. B:42 26.12.2001 0 : 4 

Sayın Erdir, buyurunuz. 
MAHMUT ERDİR (Devamla) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Demokratik Sol Parti 

Grubunun, Tütün Kanunu hakkındaki görüşlerini açıklamak üzere söz almış bulunuyorum; Yüce 
Meclisi saygıyla selamlarım. 

Dünya tütün üretimi, her yıl ortalama... 

BAŞKAN - Sayın Erdir, çok özür diliyorum. 

Konuşma süreniz 20 dakika, ola ki, konuşma sürenizi sonuna kadar kullanabilirsiniz -ki, bu 
yasal hakkınız- düşüncesiyle, eğer öyle tercihte bulunursanız -ki, 10 küsur dakikamız var- benim 
Genel Kurulun onayını almam gerekiyor. 

Çalışma süresinin, konuşmanın bitimine kadar -çünkü, çalışma süresi saat 22.00'ye kadar diye 
karar alındı- uzatılması hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir; teşekkür ederim. 

Buyurun Sayın Erdir, bu kısmı da sürenize ilave edeceğim. 
MAHMUT ERDİR (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Dünya tütün üretimi, her yıl ortalama 6 000 000 ilâ 8 000 000 ton arasında değişmektedir. Dün

yada başlıca tütün üreticisi ülkeler, Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Brezilya, Zimbab-
we'dir. Bu ülkeler, büyük oranda Virginia ve Burley tütünleri üretmektedir. Bu tütünlerle Türk 
tütünü arasında dağlar kadar kalite farkı vardır; bunu, peşinen belirtmek isterim. 

Ülkemizin ekolojik koşullarına ve sosyal yapısına oldukça uygun bir ürün olan tütün, yüzyıl
lardır çeşitli bölgelerimizde yaygın şekilde, aile tarımı olarak üretilmekte, başta ihracat olmak 
üzere, istihdam, devlet gelirleri ve ulusal gelir açısından Türk ekonomisinde oldukça önemli bir 
yere sahip bulunmaktadır. 

Tütün üretiminde, hayvan gücüyle çekilen ilkel toprak işleme alet ekipmanları ve yoğun el 
emeği üretimin asıl karakteridir. Üretim alanları çok küçük olup, üretici başına düşen alan ortalama 
5 dekar civarındadır. 

Tütün üretimi, halen, 40 ilimizde yasal olarak, coğrafi anlamda ise Ege, Marmara, Karadeniz, 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerini kapsamaktadır. 

Ülkemizde sigaraya aroma özelliği veren oryantal, yani bizim şark tipi tütünümüz üretilmek
tedir. 1990-1999 yılları arasında 276 000 hektar araziye tütün üretimi yapılmış ve bu on yılın or
talama üretimi, 264 800 ton/yıl olmuştur. Bu üretimin 64 700 tonu sigara sanayiinde kullanılmakta, 
127 000 tonu ihraç edilmekte ve 73 100 tonu da stokta birikmektedir. Stoklarda biriken tütün, 
Güneydoğu ve Doğu Anadolu ürünü olup, taban arazide yetiştirilmektedir. Bu tütünler, kullanımı az 
olan şark tipi tütünlerimizin içerisinde kalitesiz tütünlerdir. Halen, toplam tütün stokumuz 500 000 
tonu geçmiş olup, bunun toplam parasal tutarı ise 700 trilyon lira civarındadır. 

Türkiye sigara üretiminin yaklaşık 80 000 bin tonu Tekel, 40 000 tonu da özel sektör tarafın
dan üretilmektedir. Tekel tarafından üretilen sigaraların yaklaşık 45 000 tonu oryantal harman, 34 
000 tonu karışık, blend sigara, 1,8 tonu filtresiz sigaralardır. Son yıllarda, oryantal sigara harman
larına belli oranda ithal tütün veya pestil tütün konulduğu da düşünülürse, şu an için, Türkiye'de 
üretilen sigaraların -Tekel ve özel sektör olarak- üretiminde kullanılan hammaddenin yüzde 50'sinin 
şark tipi tütün, yüzde 50'sinin de ithal tütün olduğu anlaşılmaktadır. 

Ülkemizde üretilen tütünün üçte 2'si Tekel ve üçte l'i de özel sektör tarafından satın alınmak
tadır. Doğu ve Güneydoğu tütününün tamamı Tekel tarafından alınmaktadır. Tekel, aldığı bu 
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tütünün ortalama yüzde 40'a yakın bir kısmını sigara fabrikalarına, bir bölümünü tüccara satmakta 
ve kalan kısmını da stoğa eklemektedir. Özel sektörün de stokta tütünü mevcuttur. Bu stokları özel
likle belirtiyorum; biraz sonra, alınan tedbirleri izah edeceğim, o zaman, bir noktadan neden bu 
tasarıya geldiğimizi de açık açık anlatmış olacağım. 

Tütün üretim fiyatının oldukça duyarlı olması ve uygulanan yüksek fiyat politikaları sebebiy
le, ürün, zamanla, normal ekolojisini aşarak, taban araziye yerleşmiş ve bunun sonucu, hem üretim 
fazlası oluşmuş hem de üretilen tütün kalitesi düşmüştür. Üreticiyi tatmin etmek için ilan edilen 
yüksek alım fiyatları, ihtiyaç duyulmayan ürünlerin de yüksek fiyattan satın alınmasına neden ol
muştur. Bu uygulama, belli bölgelerde, özellikle Güney ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde 
üretimi cazip hale getirmiş ve üretimde plansız artışlara yol açmıştır. Zamanında önlemlerin alın
maması durumunda bölgede tütün üretimi devam edecek ve her yıl yaklaşık 200 milyon dolar dev
letin zararı olacaktır. Tütünde var olan sorunların çözümlenebilmesi amacıyla, devletçe desteklenen 
ürünün, gerek üretiminin planlanabilmesi ve gerekse iç piyasa fiyatlarının dünya fiyatları seviyesin
de tutulabilmesi amacıyla, 26.11.1993 tarihinde -tarihe dikkatinizi çekiyorum; bugünkü darboğaz
lar o günden başlamış ve bugünkü kanunun getirmek istediği şeyler o günden tedbir olarak alınmış-
yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla bazı tedbirler alınmış, kota getirilmiş bulunmaktadır. Bu ted
birler, üretimden vazgeçirilen üreticinin... Üretimden vazgeçirilmiş üretici, dikkatinizi çekiyorum, 
26.11.1993 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla... 

HASAN GÜLAY (Manisa) - Kim bakandı, kim o zaman? 
MAHMUT ERDİR (Devamla) - Sizler bilirsiniz; daha çok bağıranlar, nasırına basılanlar. 
...tedbirle üretimden vazgeçirilen üreticinin mağdur olmaması için, ekmeme tazminatını da 

kapsamaktadır. Bırakın çiftçiyi korumak, ektirmiyor bile, tazminatın da ne olduğu belli değil! (DSP 
sıralarından alkışlar) 

Ürünün, dünya fiyatlarıyla üreticiye makul ölçüde bir gelir temin edebilecek seviyedeki fiyatı 
arasındaki farkın ise, yine üreticiye prim olarak ödenmesi, aynı tarihli Resmî Gazetede yayımlan
mıştır, Bakanlar Kurulu kararıyla. 

1994 yılından itibaren yayımlanan bakanlıklararası tütün kurulu kararları gereğince, tütün 
tarımı taban araziden kaldırılmıştır. Hani, çiftçi mağdur edilmemişti? Taban araziden kaldırdınız, 
yine eski yerine getirdik. 

Yine aynı Bakanlar Kurulu kararına dayanılarak yayımlanan bakanlıklararası tütün kurulu 
kararlarıyla, her yıl, ayrı ayrı ülke tütün üretim kotası belirlenmiştir. Buna göre, Tütün Kurulu, 1996 
yılı ülke tütün üretim kotasını 235 000 ton olarak belirlemiştir. 1997 yılı ürününe ise kota uygulan
mamış olması sebebiyle, üretim, yeniden 300 000 ton seviyelerine yükselmiştir. 

MUSTAFA GÜVEN KARAHAN (Balıkesir) - Duyurulur!.. 
MAHMUT ERDİR (Devamla) - Bakıyorum zaten, kimin yaptığını... 
Bu sebeple, 1998 yılı ürünü için yeniden belirlenen kota miktarı 235 000 ton -artı, eksi 10-

olarak gelişmiştir. Üretim ise, yabancı tütün üretimi dahil, 251 789 tona ulaşmıştır. 1999 yılında ise, 
kota miktarı 210 000 ton olarak saptanmış; ancak, buna karşılık, üretim, 251 038 ton olarak gerçek
leşmiştir. 

Üretimdeki fazlalık nedeniyle, tütünde kota uygulamasına başlanıldığı 1994 yılından itibaren, 
üreticinin mağdur olmaması için, üreticiye, kota tazminatı ödenmeye başlanmıştır. İlk ödeme, 1995 
yılında yapılmıştır. Kota uygulamasından dolayı hazine, 1995 yılında, faizli maliyetiyle birlikte, 
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2 trilyon 581 milyar lira; 1996 yılında, faizli maliyetiyle birlikte 10 trilyon 236 milyar lira; 1997 
yılında, faizli maliyetiyle birlikte 22 trilyon lira üreticiye ödeme yapmıştır. 1998 yılında 19,6 tril
yon lira kota için faiz tahakkuk ettirilmiştir. 

Diğer taraftan, 1993 yılı ürünü tütünde prim uygulanmış, A grat Ege tütünü için 54 000 liraya 
ilave olarak 17 000 lira prim ödemesi yapılmıştır. Bunların hepsi birer popülist politikaydı, çözüm 
politikaları değildi. 1993 yılı ürünü için üreticiye ödenen 4 trilyon liranın faiziyle birlikte hazineye 
maliyeti 6,7 trilyon lira prim bedelidir. 1994 yılı ürünü tütün için, 132 000 TL / kilo A grat tütün 
için 10 000 lira prim verilmiş, toplam prim tutarı 1,5 trilyon lira olmuştur; bunun hazineye maliyeti, 
yaklaşık 8 trilyon liradır. 1995 yılı ürünü tütünde prim uygulanmamıştır; ancak, önceki yıldan kal
ma faiz tutarı olarak 9,4 trilyon lira ödeme yapılmıştır. 1996 yılı ürünü tütün için 25 000 TL prim 
verilmiş olup, üreticiye, bu primden dolayı 5,4 trilyon lira ödenmiştir; faiziyle birlikte bu ödemenin 
hazineye maliyeti 21,2 trilyon olmuştur. Rasyonel tütün üretimimiz, stok ihtiyacı da göz önüne 
alınarak, 200 000 ilâ 225 000 ton civarında olmalıdır. 2000 yılında uygulanan kota miktarı 189 000 
tondur; üretim ise, yaklaşık 212 696 tondur. Tekele ait yüksek düzeydeki stokların önemli bir mik
tarı, uzun yıllar itibariyle biriken, öncelikli güneydoğu ürünü stoklarına aittir. Bu tütün sigara 
imalatında kullanılmakla beraber, önemli bir kısmı da sosyal amaçla desteklenmekte ve zamanla bu 
ürünlerin imhası yoluna gidilmektedir. 

Yukarıda söz ettiğim hususlar, yıllardır uygulanmakta olan popülist politikaların meydana 
getirdiği olumsuzluklardır. Çıkarılacak olan bu yasamızla bu olumsuzlukların ortadan kalkacağı 
kanaatindeyim ve biraz evvel, benden evvel konuşan Ali Uzunırmak arkadaşımın da uzun uzun an
lattığı şekilde, kanun, bütün bu darboğazları çözücü, çok da faydalı ve de esas, özelleştirmeden yap
mıyorsunuz diye şikâyet edenlerin buna sahip çıkmaları gerekir ve de gerçek liberal ekonomide ol
ması gereken, dünya piyasalarında, dünyadaki rekabetin ve tütün ticaretinin nasıl uygulandığına 
dair esasları getiren bir kanundur. 

Bakınız, söz konusu kanunumuzla neler geliyor: 
1- Tütün sorununa dair ilk defa yasal düzenleme yapılması olumlu bir gelişme olarak görül

mektedir. 

2- Tütünün ülkemizde gerçek ihtiyaçlara uygun bir şekilde ve kaliteyi esas alarak üretilmesi 
hususunun getirilmesi, ekonomik açıdan daha çok önemli bir gelişme sağlayacaktır. 

Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğü yeniden yapılandırılmak-
ta, konuyla ilgili kamu hizmetleri bütünleştirilmektedir. 

Tütün ve tütün mamulleri konusunda devlet tekeline belli koşullarda -dikkatinizi çekiyorum, 
belli koşullarda- geniş ölçüde son verilmektedir. Tekel, yine, kısmen faaliyetine devam edecek 
demektir. 

Sisteme üretici birliklerinin sokulmasıyla, tütün üreticilerinin örgütlenmesi sağlanacaktır. Bu 
sayede, tütün üreticileri, tütün üretimi, üreticinin rekabet gücü ve Tekelin elindeki fabrika ve işlet
melerin geleceği de güvence altına alınmış olacaktır. 

4046 sayılı Kanun doğrultusunda, mülkiyetin devri dahil her türlü yöntem kullanılarak, özel
leştirme yoluyla, görev alanına giren konularda verimliliğin artırılması, serbest rekabetin tesisi ve 
sermayenin tabana yaygınlaştırılması, amaca uygun bir gelişmedir. 

Alıcıların, tütünü, üretim yerlerinden alma koşulu uygundur. Buralarda, tütün satışları, satış 
merkezlerinde ve açık artırma yöntemiyle yapılacaktır. Buradaki satışlarda serbest piyasa koşullan 
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geçerli olup, üreticilere, ürünlerini gerçek değerleri üzerinden satma olanağa tanınmaktadır. Yazılı 
Sözleşmeyle üretim esası getirilmekte ve bu şekilde, kaliteli tütün üretimi teşvik edilmektedir. İşlen
miş tütünün satılmasını sağlamak amacıyla tütün ve tütün mamullerinin yurtiçi ve yurtdışı ticaretine 
ilişkin usul ve esaslar düzenlenmekte, tütün ve tütün mamullerini üretmek ve piyasaya arz etmek is
teyenlere, uymaları gerekli koşullar açık olarak belirtilmektedir. 

Ülkemizde tütün mamulleri sanayi yatırımında bulunacaklarda belli bir kapasite ve teknoloji 
kullanımı koşullarının aranması da ülke ekonomisi için ayrıca bir uygunluk sağlamaktadır. 

Sigara ithalatında yerli sanayicilere öncelik verilmektedir. Bu durum, ulusal sanayimizin 
korunması açısından uygun bir gelişmedir. Yine, kanunumuzla, kamu görevi olarak toplumun sağ
lığının korunması ve kamu yararı açısından izin, ruhsat ve zarar önleyici düzenlemelerin yapılması, 
doğru bir anlayışı getirmektedir. Sigara ithalatı sırasında meydana gelebilecek tekeli kaldırabilmek 
açısından, Bakanlar Kuruluna, gerektiğinde ithal serbestisi tanınmasını çok olumlu bir gelişme 
olarak görmekteyim. 

Kaçak tütün üreten ve satanlar için uygulanacak cezaî müeyyideler düzenlenmektedir. Değerli 
adaşım biraz evvel anlatırken "tütüncülere ceza geliyor" dedi. Tütün ekene ceza gelmiyor. Sözleş
meler yapacak. Kaçak ekene ceza geliyor. 

Tarım reformu çerçevesinde, mevcut destekleme sistemi değiştirilerek, yerine, doğrudan gelir 
desteği sistemine geçilecektir. Ayrıca, tütün üreticilerine, alternatif ürün projesi kapsamında muh
telif ödemelerin yapılmasını teminen, her türlü ödemeye ilişkin usul ve esasları belirlemeye Bakan
lar Kurulunun yetkili kılınması da, en önemli ve olumlu diğer bir husustur. 

Yine, bu kanunla, Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 
yeniden yapılandırılmasıyla, tütün, tütün mamulleri ve alkollü içkiler piyasası düzenleme kurumu 
kurulması öngörülmüştür. Kurum, Başbakanın görevlendireceği bir devlet bakanıyla ilişkilendiril-
mektedir. Kurul başkan ve üyelerinin Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Türkiye Ziraat Odaları Birliği ve Genel Müdürlüğün temsil
cilerinden oluşması, Tütün Yasasının uygulanmasından önce ve uygulanması sırasında 
oluşabileceklerin, oluşabilecek darboğazların giderilebilmesi ve tütün Üreticileri açısından bir 
güvence oluşturacaktır. Bu sayede, her türlü popülist politikalardan uzak, gerçekçi bir yol izlenecek
tir. Kanun, gerektiği şekilde her türlü imkânları sağlamaktadır. 

Konuşmama son verirken, arz ettiğim hususları içeren bu kanunun ülkemize ve memleketimize 
hayırlı olacağına inanarak Yüce Meclisimize en derin saygılarımı sunuyorum. (DSP, MHP ve 
ANAP sıralarından alkışlar) 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Erdir. 

Değerli arkadaşlarım, yarına ilişkin, kafalarımızda soru işareti kalmasın diye bilgi sunayım. 

Gruplar adına konuşmaları bitirdik; şahıslar adına, eğer gelirlerse, yarın, birinci sırada, Muş 
Milletvekilimiz Erkan Kemaloğlu, ikinci sırada, Erzurum Milletvekilimiz Aslan Polat, üçüncü 
sırada da, İzmir Milletvekilimiz Mehmet özcan var. İlk ikisi, gelen hangisiyse, onlara, yarın söz 
vereceğiz. Daha sonra, 16.00'da, Samsun Milletvekilimiz Erdoğan Sezgin, Adana Milletvekilimiz 
Yakup Budak... Müracaat listesi... 

Sayın Ali Şevki Erek sormuşlar; "soru-cevap işleminde sisteme giren milletvekillerinin sırası 
korunacak mı" diyor. İçtüzüğümüzde "görüşmeler bittikten sonra" deniyor; ama, ben, bugün, birkaç 
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saat önce arkadaşlarımız sisteme girdiği için, onu -deyim yerindeyse- bir nevi müktesep hakmış gibi 
kabul etmenin daha adil olacağını düşünerek -eğer sizler de paylaşırsanız- sıralamayı size söy
leyeceğim. 

Birinci ve ikinci sıra, Komisyon ve Hükümet mikrofonlarına ait. Sonra, Sayın Erek, Sayın İsen, 
Sayın Fırat, Sayın Ünal, Sayın Aktaş, Sayın Güler, Sayın Uzunkaya, Sayın Özkan Öksüz, Sayın 
Annç, Sayın özgün, Sayın Arvas şeklinde bir sıralama var. Bu arkadaşlarımızdan gelmeyen olursa 
-zaten soru-cevapta 10 dakikalık bir süre var- başkaları... 

ERKAN KEMALOĞLU (Muş) - Sayın Başkanım, bizim gelmeyeceğimiz konusunda şüpheniz 
mi var? 

BAŞKAN - Sayın İdare Amirimiz, ben, yarın, Erkan Kemaloğlu ve Aslan Polat dediğim tak
dirde, herhangi birinizden gelmeyen olduğunda, diğer arkadaşlarımın söz hakkı yokmuş gibi bir an
lam çıkar; onun için sırayı böyle söyledik. Olur, başka bir şekilde de gelemeyebilirsiniz; ama, ben, 
sizin, yarın, burada, hele birinci konuşma sırasını almışken, hazır bulunacağınıza inanıyorum. 

ERKAN KEMALOĞLU (Muş) - Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Yarın bakacağız artık... 

Değerli arkadaşlarım, bugünkü çalışma süremizi bitirdik. 

Alınan karar gereğince, kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 27 Aralık 2001 Per
şembe günü saat 14.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 22.08 

, © 
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V||.- SORULAR VE CEVAPLAR 
A)Yazılı Sorular ve Cevaplan 
1.- Ankara Milletvekili M.Zeki Çelik'in. Kirlerdeki başmüşavir ve müşavirlere ilişkin 

Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Recep Ünal'ın cevabı (7/5144) 

Aşağıdaki sorularımın aracılığınızla Başbakan Mustafa 
Bülent Ecevit tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
saygılarımla arz ederim. 

M. Zeki ÇELİK 
Ankara Milletvekili 

1. KİT kadrolarında görevli ne kadar Baiş Müşavir ve 
Müşavir vardır? 

2. Bunların isimleri nedir? 
3. Bu kadrolarda görevlilerin müktesebatları nedir? 
4.55-56-57. Hükümetler döneminde kaç tane yeni Baş 

Müşavir ve Müşavir göreviendriinıiştiri bunların isimleri ve 
görev alanları nedir? 

5. Bunlardan aktif görev yapanlar kaç kişidir? 
6. Fiilen görev yapmayan Baş Müşavir ve Müşavir 

kadroîarındaki görevliler ne şekilde değerlendirilmektedir? 
7. KİT'lerde Baş Müşavir ve Müşavir kadroîarındaki 

görevliler ne kadar maaş, ikramiye ve yolluk almaktadır? 
8. Bunların kamuya toplam maliyeti nedir? 
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T. C. 
D E V L E T B A K A N L I Ğ I 

SAYI :B.02.0.004/(.îO/8tfö 2LST/./2./2001 

KONU : 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) 04.12.2001 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5144-
12331/29415 sayılı yazınız. 

b) 25.12.2001 tarihli ve B.02.1.DPB.0.15/33479 sayılı yazı. 

Ankara Milletvekili M.Zeki ÇELlK'in Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ve 
Sayın Başbakanımızca kendileri adına koordinatörlüğümde cevaplandırılması 
tensip olunan 7/5144-12331 sayılı yazılı soru önergesi hakkındaki ilgi (a) 
yazınız üzerine Bakanlığım bağlı kuruluşu Devlet Personel Başkaniığı'ndan 
alınan ilgi (b) yazı ve ekinin suretleri ilişikte gönderilmiştir. 

Bilgilerine arz ederim. 

Recep ÖNAL 
Devlet Bakanı 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Devlet Personel Başkanlığı 

SAYI :B.02.1.DPB.0.15/ $3 9? 9 
KONU: Soru önergesi 

ANKARA 
2S7/Z/2001 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sn.Recep ÖNAL) 

İLGİ : a)7.12.2001 tarih ve 1746 sayılı yazınız. 
b)Başbakanlığın 7.12.2001 tarih ve 5664 sayılı yazısı. 

İlgi (a) yazı ile Başkanlığımıza intikal eden Ankara Milletvekili Sayın M.Zeki 
ÇELlK'in Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verdiği yazılı soru önergesine cevap 
teşkil edecek bilgiler ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

JapriLAYGÜL 
Devlet Pefsqn^ Başkan 
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KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNDE BULUNAN MÜŞAVİR VE 
BAŞMÜŞAVİRLER HAKKINDA BİLGİLER 

İlgili oldukları Bakanlıklar kanalıyla kamu iktisadi teşebbüslerinden Devlet Personel 
Başkanlığına bilgisi . intikal eden (23) adet kuruluşta bulunan müşavir ve başmüşavirler 
hakkında tesbit edilen cevaplar soru sırası itibariyle aşağıda sunulmuştur. 

1-KİT kadrolarında Aralık 2001 tarihi itibariyle (13) Başmüşavir ve (415) müşavir 
istihdam edilmektedir. 

2,3-KİT kadrolarında istihdam edilen müşavir ve başmüşavir ünvanlanndaki 
personelin isimleri ve müktesebatlan ekli belgelerde sunulmaktadır. 

4-55,56, ve 57'inci Hükümetler döneminde (16) kişi başmüşavir ve (156) kişi müşavir 
kadrolarında istihdam edilmişlerdir. 

5-KİT kadrolarında istihdam edilen müşavir ve başmüşavirlerden (191) inin aktif 
olarak görev yaptığı kuruluşlarından gelen bilgilerinden anlaşılmıştır. 

6-Sözkonusu unvanlarda bulunan personelin görevlendirilmeleri kuruluş 
yönetimlerince tespit edilmektedir. 

7-KİT kadrolarında istihdam edilen müşavir ve başmüşavir ünvanlanndaki 
personele kuruluşlar itibariyle farklılıklar olmakla birlikte; 

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi KİT'lerde memur statüsünde olanlara 
aylık ortalama net (950.000.000.) TL., 

İş Kanununa tabi KİT'lerde işçi statüsünde olanlara maaş, ikramiye ve yolluk aylık 
ortalama net (1.400.000.000) TL. 

ödenmektedir. 

8-Bunlann yıllık toplam maliyeti (5.170.800.000.000.) TL.'dir. 

Bunlarla birlikte, özelleştirme programında bulunan 29 adet kuruluş ile 4 kamu 
bankası ve diğer 3 kamu iktisadi teşebbüsü olmak üzere toplam (36) adet kamu iktisadi 
teşebbüsünden Devlet Personel Başkanlığına henüz bilgi intikal etmemiştir. Süre kısıtlaması 
bakımından bunlardan cevap beklenmeksizin soru önergesine cevap oluşturulmuştur. Bu 
kuruluşlardan da cevap alındığında bilgiler arz edilecektir. 
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1) BOTAŞ GENEL MÖDÖRLÖĞÖNDE MEVCUT BULUNAN MÜŞAVİR-BAŞMUŞAVİRLERE İLİŞKİN BİLGİ TABLOSU 

ADI SOYADI 

METİN KORÇAK 
İLHAN EKİNCİ 

HÜSNÜ AYDİN 
H.NECİL KURTKAYA 

M.NACİ HARMANCI 
MEHMET KARAKAN 

M.FATİH ŞEN 
KERİM ÜNAL 

UFUKALKAN 

TARIK BOYNUEĞRİ 

Z.TOMRİSALTAY 

VAHAP ALACA 
RAMAZAN BULUT • 

M.TAHIR SEVÜKTEKİN 

NECDETSARBAY 

AMURAT KUTAN 

ASEMA GİRGİN 

I.SUNGUTAY ŞERAFETTİNOĞ 
FİLİZ SAYLAN 

N.SEMAABDULMECİT 

UNVANI 

GENEL MÜDÜRLÜK BAŞ MÜŞAVİRİ 

GENEL MÜDÜRLÜK BAŞ MÜŞAVİRİ 

GENEL MÜDÜRLÜK BAŞ MÜŞAVİRİ 

GENEL MÜDÜRLÜK BAŞ MÜŞAVİRİ 

GENEL MÜDÜRLÜK BAŞ MÜŞAVİRİ 

GENEL MÜDÜRLÜK BAŞ MÜŞAVİRİ 

GENEL MÜDÜRLÜK BAŞ MÜŞAVİRİ 

GENEL MÜDÜRLÜK BAŞ MÜŞAVİRİ 
GENEL MÜDÜRLÜK BAŞ MÜŞAVİRİ 

GENEL MÜDÜRLÜK BAŞ MÜŞAVİRİ 

GENEL MÜDÜRLÜK BAŞ MÜŞAVİRİ 

GENEL MÜDÜRLÜK BAŞ MÜŞAVİRİ 
GENEL MÜDÜRLÜK BAŞ MÜŞAVİRİ 

GENEL MÜDÜRLÜK MÜŞAVİRİ 

GENEL MÜDÜRLÜK MÜŞAVİRİ 

GENEL MÜDÜRLÜK MÜŞAVİRİ 

GENEL MÜDÜRLÜK MÜŞAVİRİ 

GENEL MÜDÜRLÜK MÜŞAVİRİ 
GENEL MÜDÜRLÜK MÜŞAVİRİ 

GENEL MÜDÜRLÜK MÜŞAVİRİ 

MÜKTESEBAT1 
Bitirdiği Okul, yaptığı kamu görevleri, 
toplanı ksmu hizmeti süresi 

ODTÛ-MAKİNA YÜKSEK MÜHENDİSİ TOPLAM 28 YIL HİZM 
ADMMA-MAKİNA MÜHENDİSİ TOPLAM 30 YIL HİZME 

ANKARA İK.Tİ.Bİ.AKADEMİSİ TOPLAM 30 YIL HİZME 

İTÜ-ELEKTRİK YÜKSEK MÜHENDİSİ TOPLAM 31 YİL HİZME 
A.Ü.SİY.BİLFAK.İKTİSAT VE MALİYE TOPLAM 23 YİL HİZME 

KTÜ-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ TOPLAM 19 YIL HİZME 

ADANA MÜH.Y.O.MAKİNA MÜH. TOPLAM 25 YIL HİZME 

ADMMA-MAKİNA MÜHENDİSİ TOPLAM 19 YIL HİZME 

A.0.HUKUK FAKÜLTESİ TOPLAM 27 YIL HİZME 
A.Ü.SİY.BİLFAK.İKTİSAT VE MALİYE T O P l » „ 2 , Y I L . . .nar 
G.Ü.İŞLETME YÖNETİMİ(MASTER) T 0 P L A M 2 5 Y , L H E M E 

ODTÜ-ELEKTRİK MÜHENDİSİ TOPLAM 20 YİL HİZME 
ERCİYES ÜN-MAKİNA YÜK. MÜH. TOPLAM 18 YIL HİZME 
AİTİA-BANKACİLİK SİGORTACILIK TOPLAM 29 YIL HİZME 
İ.Ü.JEOFİZİK MÜHENDİSİ 
TEKSAS ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK TOPLAM 23 YIL HİZME 
LİSANS 

J.Ü JEOFİZİK MÜHENDİSİ TOPLAM 2S YIL Hİ2ME A.Ü.FBE YÜKSEK LİSANS TOPLAM 25 YIL HİZME 

İ.Ü.İŞLETME FAKÜLTESİ TOPLAM 15 YIL HİZME 

A.Ü.SİY.BİLFAK.BASIN YAYIN Y.O. TOPLAM 23 YIL HİZME 

ITÜ-KİMYA MÜHENDİSİ TOPUM 33 YIL HİZME 
ODTÜ-İNŞAAT MÜHENDİSİ TOPLAM 20 YIL HİZME 

ODTÜ-İNŞAAT MÜHENDİSİ TOPLAM 17 YIL HİZME 



tfl 
(İl 

1
 / â ^ 0 T A Ş GENEL M O D O R L Ö Ğ O N D E MEVCUT BULUNAN MÜŞAVİR-BAŞMÜŞAVİRLEREIUŞKIN b luü ı r * o L ö £ U 

SOYADI 

MUSTAFA SAĞIR 

ILHAN YURTÇU 
MET ÖZÜNER 

OFHAN GAZİ TAMER 

/ER ÖRÜN 

İMRAN KARA 

SAN SOLMAZ 

JLENT SÖNMEZ 

ĞUR TUNCAY BARTU 

;.SAMİ UZUN 

YD1N AYDIN 

ALÇIN BİLGİ 

JÜNGÖR KARAPINAR 

^ERDA DİKİCİ 

/EHMET YILMAZ 

!RDAL ERGÜN 

NURAY SAĞAR 

İSMAİL SEKİ 

AYDIN ERYILMAZ 

M.TACETTİN POLAT 

İSÜHAGÜNEL 

İM-AÜ MISIRLIGİL 

UNVANI 

GENEL MÜDÜRLÜK MÜŞAVİRİ 

GENEL.MÜDÜRLÜK MÜŞAVİRİ 

GENEL MÜDÜRLÜK MÛŞAVÎRl 

GENEL MÜDÜRLÜK MÜŞAVİRİ 

GENEL MÜDÜRLÜK MÜŞAVİRİ 

GENEL MÜDÜRLÜK MÜŞAVİRİ 

GENEL MÜDÜRLÜK MÜŞAVİRİ 

GENEL MÜDÜRLÜK MÜŞAVİRİ 

GENEL MÜDÜRLÜK MÜŞAVİRİ 

GENEL MÜDÜRLÜK MÜŞAVİRİ 

GENEL MÜDÜRLÜK MÜŞAVİRİ 

GENEL MÜDÜRLÜK MÜŞAVİRİ 

GENEL MÜDÜRLÜK MÜŞAVİRİ 

GENEL MÜDÜRLÜK MÜŞAVİRİ 

GENEL MÜDÜRLÜK MÜŞAVİRİ 

GENEL MÜDÜRLÜK MÜŞAVİRİ 

GENEL MÜDÜRLÜK MÜŞAVİRİ 

GENEL MÜDÜRLÜK MÜŞAVİRİ 

GENEL MÜDÜRLÜK MÜŞAVİRİ 

GENEL MÜDÜRLÜK MÜŞAVİRİ 

MÜKTESEBATI 
Bitirdiği Okul. yaptığı kamu görevleri, 
toplam kamu hizmeti süresi 

I.0.PETROLMÛH. UNIVERSITYOF 
SOUTHERN CAUFORNIA (MASTER) TOPLAM 17 YIL HİZME 

A.Ü.BASIN YAYIN Y.O. TOPLAM 16 YİL HİZME 

ADANA İTİA-MAKİNA MÜHENDİSİ TOPLAM 22 YIL HİZME 

KTÜ-MAKİNA MÜHENDİSİ TOPLAM 21 YIL HİZME 

İTİA-MAKİNA MÜHENDİSİ TOPLAM 20 YIL HİZME 

A.Ü.İLETİŞİM FAKÜLTESİ TOPLAM 27 YIL HİZME 

A.Ü.SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ TOPLAM 18 YIL HİZME 

İTÜ-ELEKTRİK/ELEKTRONİK MÜH. TOPLAM 23 YIL HİZME 

GAZI EĞ.ENS.MATEMATİK TOPLAM 17 YIL HlZME 

BAŞKENT İŞLETME MUHASEBE TOPLAM 26 YIL HlZME 

A.Ü.SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ TOPLAM 21 YIL HlZME 

DMMA-MAKİNA MÜHENDİSİ TOPLAM 17 YIL HlZME 

İTİA-ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ TOPLAM 20 YIL HlZME 

ODTÜ-İNŞAAT MÜHENDİSİ TOPLAM 17 YİL HlZME 

GALATASARAY ÜN.KİMYA MÜHENDİSİ TOPLAM 26 YIL HİZME 

ODTÜ-İNŞAAT MÜHENDİSİ TOPLAM 15 YIL HlZME 

H.Û.EV EK0N0MISİ(YÜKSEK LİSANS) TOPLAM 22 YIL HlZME 

A.Ü.EĞİTİM ENS.SIRNIF ÖĞRETMENÜ TOPLAM 20 YIL HlZME 

MARMARA ÜN.BEDEN EĞİTİMİ TOPLAM 25 YIL HlZME 

A.Ü.TARİH VE COĞRAFYA TOPLAM 18 YIL HlZME 

GENEL MÜDÜRLÜK MÜŞAVİRİ GAZİ ÜN.IİBF-İŞLETME TOPLAM 10 YIL HİZME 

GENEL MÜDÜRLÜK MÜŞAVİRİ ODTÜ-İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FA TOPLAM 10 YIL HlZME 



en 

1) BOTAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE MEVCUT BULUNAN MÜŞAVİR-BAŞMÜŞAVİRLERE İLİŞKİN BİLGİ TABLOSU 

ÂDI SOYADI 

ERTEKİN SUBAŞI 

AHMET AYDIN 

YAŞAR YAVUZ 

FATİH GÖKHAN 

ADNAN ARIKAN 

Ö.DOĞAN SAKARYA 

İ.KORAYAKIN 

UNVANI 

GENEL MÜDÜRLÜK MÜŞAVİRİ 

GENEL MÜDÜRLÜK MÜŞAVİRİ 

GENEL MÜDÜRLÜK MÜŞAVİRİ 

GENEL MÜDÜRLÜK MÜŞAVİRİ 

GENEL MÜDÜRLÜK MÜŞAVİRİ 

GENEL MÜDÜRLÜK MÜŞAVİRİ 

GENEL MÜDÜRLÜK MÜŞAVİRİ 

MÜKTESEBATI 
Bitirdiği Okul, yaptığı kamu görevleri, 
toplam kamu hizmeti süresi 

ODTÜ-JEOLOJİ MÜHENDİSİ TOPLAM 14 YIL HİZMET 

ODTÜ-MAKİNA MÜHENDİSİ TOPLAM 15 YIL HİZMET 

İTÜ-MAKİNA MÜHENDİSİ TOPLAM 25 YIL HİZMET 

ODTÜ-MAKlNA MÜHENDİSİ TOPLAM 11 YIL HİZMET 

DMMA-KİMYA MÜHENDİSİ TOPLAM 15 YIL HİZMET 

KTÜ-MAKİNA YÜKSEK MÜHENDİSİ TOPLAM 26 YIL HİZMET 

KTÛ-MAKİNA MÜHENDİSİ TOPLAM 26 YIL HİZMET 



ENERJÎ VE T A B İ İ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

2-A) 55.NCİ HÜKÜMET DÖNEMİNDE GÖREVLENDİRİLEN MÜŞAVİR VE BAŞMÜŞAVİRLER İLE GÖREV ALANLARI 

ADI SOYADI 

H.İRFAN AKSOY 

N.SEMAABDÜLMECİT 

HANEFİ MAHÇİÇEK 

METİN KORÇAK 

İLHAN EKİNCİ 

GÜRHAN ÜNAL 

YUSUF SARI 

BAŞAR SAYMAN 

ÖZCAN İLHAN YURTÇU 

UNVANI 

GENEL MÜDÜRLÜK BAŞ MÜŞAVİRİ 

GENEL MÜDÜRLÜK MÜŞAVİRİ 

GENEL MÜDÜRLÜK BAŞ MÜŞAVİRİ 

GENEL MÜDÜRLÜK BAŞ MÜŞAVİRİ 

GENEL MÜDÜRLÜK BAŞ MÜŞAVİRİ 

GENEL MÜDÜRLÜK MÜŞAVİRİ 

GENEL MÜDÜRLÜK MÜŞAVİRİ 

GENEL MÜDÜRLÜK BAŞ MÜŞAVİRİ 

GENEL MÜDÜRLÜK MÜŞAVİRİ 

GÖREV ALANI 

GENEL MÜDÜR YARD.-MAKİNA MÜHENDİSİ 

DOĞAL GAZ DAİ.BAŞKANI-İNŞAAT MÜHENDİSİ 

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI-İDARİ 

GENEL MÜDÜR YARDIMCIS1-MAKİNA MÜH. 

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI-MAKİNA MÜH. 

ANKARA BÖLGE MÜDÜRÜ-İNŞAAT MÜH. 

KİMYA MÜHENDİSİ 

CEYHAN BÖLGE MÜDÜR YARD.-KİMYA MÜH. 

İDARİ 

AKTİF OLA 
YAPIP YAP 

T.C.ENER 

T.C.ENER 
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ENERJİ VB TABl î KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

2-B) 56.NCİ HÜKÜMET DÖNEMİNDE GÖREVLENDİRİLEN MÜŞAVİR VE BAŞMÜŞAVİRLER İLE GÖREV ALANLARI 

ADI SOYADİ 

KADİR KANAT 

MEHMET KARAKAN 

AYDİN AYDIN 

GÜNGÖR KARAPINAR 

YALÇIN BİLGİ ' 

•fUSljF SARI 

UNVANI 

GENEL MÜDÜRLÜK BAŞ MÜŞAVİRİ 

GENEL MÜDÜRLÜK BAŞ MÜŞAVİRİ 

GENEL MÜDÜRLÜK MÜŞAVİRİ 

GENEL MÜDÜRLÜK MÜŞAVİRİ 

GENEL MÜDÜRLÜK MÜŞAVİRİ 

GENEL MÜDÜRLÜK MÜŞAVİRİ 

GÖREV ALANI 

GENEL MÜDÜR YARD.-JEOFİZİK MÜH. 

BÖLGE MÜDÜR YARD.-ELEKTRONİK MÜH. 

FIN.VE MUH.DAİ.BŞK.YARD.-İDARİ 

STOK KONTROL MÜDÜRÜ-ENDÜSTRİ MÜH. 

ŞUBE MÜDÜRÜ-MAKİNA MÜH. 

KİMYA MÜHENDİSİ 

AKTİF OLA 
YAPIP YAP 



BNBRJJ VE TABÎI KAYMAKLAR BAKANLIĞI 

2-C) 57.NCİ HÜKÜMET DÖNEMİNDE GÖREVLENDİRİLEN MÜŞAVİR VE BAŞMÜŞAVİRLER İLE GÖREV ALANLARI 

ADI SOYADI 

KERİM ÜNAL 

M.PATİH ŞEN 

UFUKALKAN 

TARIK BOYNUEĞRİ 

M.KEMAI.ALPAYIM 

HURŞİT DOĞAN 

JALETUKSAL 

M.KEMAL TUNALİ 

İ.SUNGUTAY ŞERAFETTİNOĞLU 

MUSTAFA ŞANLITÜRK 

BEYAZIT ANBAR 

A-SEMA GİRGİN 

ÜMER Ö^ÜN 

ALİ BALTA 

PİLİZ SALYAN 

NURAY SAĞAR 

İHSAN SOLMA? 

ORHANGAZİ TAMER 

AKMETÖZÜNSR 

A1ÖIN EfîYİLMAZ 

İSMAİL SEKİ 

»û^NÜ AYDIN 
— — •"•-—r-^-j 

UNVANI 

GENEL MÜDÜRLÜK BAŞ MÜŞAVİRİ 

GENEL MÜDÜRLÜK BAŞ MÜŞAVİRİ 

GENEL MÜDÜRLÜK BAŞ MÜŞAVİRİ 

GENEL MÜDÜRLÜK BAŞ MÜŞAVİRİ 

GENEL MÜDÜRLÜK MÜŞAVİRİ 

GENEL MÜDÜRLÜK MÜŞAVİRİ 

GENEL MÜDÜRLÜK MÜŞAVİRİ 

GENEL MÜDÜRLÜK MÜŞAVİRİ 

GENEL MÜDÜRLÜK MÜŞAVİRİ 

GENEL MÜDÜRLÜK MÜŞAVİRİ 

GENEL MÜDÜRLÜK MÜŞAVİRİ 

GENEL MÜDÜRLÜK MÜŞAVİRİ 

GENEL MÜDÜRLÜK MÜŞAVİRİ 

GENEL MÜDÜRLÜK MÜŞAVİRİ 

GENEL MÜDÜRLÜK MÜŞAVİRİ 

GENEL MÜDÜRLÜK MÜŞAVİRİ 

GENEL MÜDÜRLÜK MÜŞAVİRİ 

GENEL MÜDÜRLÜK MÜŞAVİRİ 

GENEL MÜDÜRLÜK MÜŞAVİRİ 

GENEL MÜDÜRLÜK MÜŞAVİRİ 

GENEL MÜDÜRLÜK MÜŞAVİRİ 

GENEL MÜDÜRLÜK BAŞ MÜŞAVİRİ 

GÖREV ALANI 

MAK.İKM.DAİRE BAŞKANI-MAKİNA MÜHENDİSİ 

CEYHAN BÖLGE MÜDÜRÜ-MAKİNA MÜHENDİSİ 

I.HUKUK MÜŞAVİRİ-HUKUK FAKÜLTESİ 

FİN.VE MUH.DAlRE BAŞKANI-İDARİ 

KOORDİNATÖR-KİMYA MÜHENDİSİ 

ŞUBE MÜDÜRÜ-İDARİ 

ŞUBE MÜDÜRÜ-İDARİ 

BAŞMÜFETTlŞ-MAKlNA MÜHENDİSİ 

UZMAN-KİMYA MÜHENDİSİ 

UZMAN-İNŞAAT MÜHENDİSİ 

DAlRE BAŞKAN YARDIMCISI-İDARİ 

ŞUBE MÜDÜRÜ-İDARİ 

İŞLETME MÜDÜRÜ-MAKİNA MÜHENDİSİ 

ŞUBE MÜDÜRÜ-ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ 

ENSTİTÜ BAŞKANI-İNŞAAT MÜHENDİSİ 

UZMAN-İDARİ 

DAİRE BAŞKAN YARDIMCISI-İDARİ 

DAİRE BAŞKANI-MAKİNA MÜHENDİSİ 

DAİRE BAŞKANI-MAKlNA MÜHENDİSİ 

UZMAN-İDARİ 

UZMAN-İDARİ 

TEFTİŞ KURULU BAŞKANI-İDARİ 

AKTİF O 
YAPIP Y 

GENEL 

GENEL 

GENEL 

GENEL 

BTC PR 

BURSA 

YÖNET 

ISO/TS 

GENEL 

GENEL 



ENERJİ VE T A B Î İ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

2-C) 57.NCİ HÜKÜMET DÖNEMİNDE GÖREVLENDİRİLEN MÜŞAVİR VE BAŞMÜŞAVİRLER İLE GÖREV ALANLARI 

ADI SOYADİ 

M.TACETTİN POLAT 

BİLAL BAŞKABAK 

SÜHAGÜNEL 

ERTEKİN SUBAŞI 

M-ALİ MISIRLIGİL 

AHMET AYDIN 

FATİH GÖKHAN 

YAŞAR YAVUZ 

M.KAMİLTAŞAN1RMAK 

M.NACİ HARMANCI 

RAMAZAN BULUT 

Z.TOMRİSALTAY 

VAHAP ALACA 

FERDA DİKİCİ 

ERDAL ERGÜN 

MEHMET YILMAZ 

M.ADNAN ARIKAN 

Ö.DOĞAN SAKARYA 

\KORAYAKIN 

UNVANI 

GENEL MÜDÜRLÜK MÜŞAVİRİ 

GENEL MÜDÜRLÜK MÜŞAVİRİ 

GENEL MÜDÜRLÜK MÜŞAVİRİ 

GENEL MÜDÜRLÜK MÜŞAVİRİ 

GENEL MÜDÜRLÜK MÜŞAVİRİ 

GENEL MÜDÜRLÜK MÜŞAVİRİ 

GENEL MÜDÜRLÜK MÜŞAVİRİ 

GENEL MÜDÜRLÜK MÜŞAVİRİ 

GENEL MÜDÜRLÜK MÜŞAVİRİ 

GENEL MÜDÜRLÜK BAŞ MÜŞAVİRİ 

GENEL MÜDÜRLÜK BAŞ MÜŞAVİRİ 

GENEL MÜDÜRLÜK BAŞ MÜŞAVİRİ 

GENEL MÜDÜRLÜK BAŞ MÜŞAVİRİ 

GENEL MÜDÜRLÜK MÜŞAVİRİ 

GENEL MÜDÜRLÜK MÜŞAVİRİ 

GENEL MÜDÜRLÜK MÜŞAVİRİ 

GENEL MÜDÜRLÜK MÜŞAVİRİ 

GENEL MÜDÜRLÜK MÜŞAVİRİ 

GENEL MÜDÜRLÜK MÜŞAVİRİ 

GÖREV ALANI 

ŞUBE MÜDÜRÜ-İDARİ 

DAİRE BAŞKANI-İDARİ 

UZMAN-IDARİ 

BAŞMÜHENDlS-JEOLOJl MÜHENDİSİ 

UZMAN-İDARİ 

MÜHENDIS-MAKİNA MÜHENDİSİ 

MÜHENDİS-MAKİNA MÜHENDİSİ 

MÜHENDIS-MAKİNA MÜHENDİSİ 

MÜHENDİS-ELEKTRİK MÜHENDİSİ 

KURUL BAŞKANI-İDARİ 

TEFTİŞ KURULU BAŞKANI-İDARİ 

DAİRE BAŞKANI-ELEKTRİK MÜHENDİSİ 

DAİRE BAŞKANI-MAKİNA MÜHENDİSİ 

DAİRE BAŞKAN YARDIMCISI-İNŞAAT MÜHENDİSİ 

DAİRE BAŞKAN YARDIMCISI-İNŞAAT MÜHENDİSİ 

BÖLGE MÜDÜR MÜDÜR YARD.KİMYA MÜH. 

İŞLETME MÜDÜR YARD.-KİMYA MÜH. 

MÜHENDIS-MAKİNA MÜHENDİSİ 

MÜHENDIS-MAKİNA MÜHENDİSİ 

AKTİF OLAR 
YAPIP YAPM 

T.C.ENERJ 

GENEL MÜ 

TBMM'DE G 

ENERJİ PİY 

ENERJE Pİ 

GENEL MÜ 

GENEL MÜ 

ENERJİ PİY 

GENEL MÜ 

GENEL MÜ 

3-A) BOTAŞ*DA BAŞMÖŞAVİR VEYA MÜŞAVİR KADROLARINDA BULUNAN BİR PERSONELİN AYLIK ORTALAMA MAAŞ.İKR 

B) BOTAŞ'DA GÖREVLİ TÜM BAŞMÜŞAVİR VEYA MÜŞAVİR KADROLARINDA BULUNAN PERSONELİN YILLIK TOPLAM MA 

file:///KORAYAKIN


KİT ADI: TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

1) KİT'LERDE MEVCUT BULUNAN MÜŞAVİR-BAŞMÜŞAVİRLERE İLİŞKİN BlLGl TABLOSU 

ADI SOYADI 

Aydil DİLEK 
A.Nihat DURSUN 
H.Hüseyin AKDAĞ 
ibrahim KASAL 
Ataman YURDAKAN 
Bekir Sıtkı AKSOY 
Zafer ERKAN 
Ceîa! UĞURLU 
Ahmet TÜRKMEN 
Ö.Faruk GÜLTEKİN 
M.Baha TEKDAL 
Selrhattin ELBAŞI 
AtıfATASEVER 
T.R:za TAŞKAN 
Yalçın AKÇAKIR 
Mustafa KOYUNCU 
Veysel GÜNDOĞMUŞ 
Necdet ÖZDEN 
Yılmaz SERTTAŞ 
İhsan NAYMANLAR 
Halide YETERE 
M.Celal KAYA 
İmdat YILDIRIM 
Nayman TANER 
Şevket DİNÇ 
Mehmet ÖNAL 
Mehmet SİMAVLI 
Ender GÜL 
Türkan EVRENOS 
Sabri ŞİMŞEK 
Mehmet YALBURDAK 
Ahmet Kemal ÜNER 

UNVANI 

Müşavir 
Müşavir 
Müşavir 
Müşavir 
Müşavir 
Müşavir 
Müşavir 
Müşavir 
Müşavir 
Müşavir 
Müşavir 
Müşavir 
Müşavir 
Müşavir 
Müşavir 
Müşavir 
Müşavir 
Müşavir 
Müşavir 
Müşavir 
Müşavir 
Müşavir 
Müşavir 
Müşavir 
Müşavir 
Müşavir 
Müşavir 
Müşavir 
Müşavir 
Müşavir 
Müşavir 
Müşavir 

MÜKTESEBATI 
OKULU 
BÖLÜMÜ 

r tu . Elektrik 
İTÜ. Elektrik 
ITİA. Maliye 
lTlA.Ekonomi 
ITİA. Dış Tic.turizm 
ITİA. Maliye 
Dicle Ünv.Sos.Bil. 
ADMMA.EIektrik 
IDMMA. Elektrik 
HacetÜnv.Eİektrik 
AÖF İktisat 
ADMMA Mimarlık 
ADMMA Elektrik 
Eğ.Ens.Matematik 
IDMMA .Makine 
Ankara Ünv.Hukuk 
ITİA Ekonomi 
ITİA. Dış Ticaret 
lTlA.Bankacıİık 
ITİA. İşletme 
EğtFk.PsikoIoji 
EğtEns.Matemaük 
Gazi Ünv.Tek.Eğt.Fak. 
İTİ A. Ticve Sanayi 
Ankara Ünv.Hukuk 
HaceLÜnv.lşl.-Yön. 
İTÜ.EIektrik 
İTÜ. Elektrik 
AOF. Tarih 
ODTÜ.Kamu Yön. 
Ank.Ünv. Sfy.Bil.Fak. 
ADMMA-lnşaat 

YAPTIĞI KAMU 
GÖREVLERİ 

Ankara. Bartın Müdür. KSrfez A.Ş. Gn.Md.Yrd. 
Ankara. Konya MQes.Md.Yrd.. Ankara EDM M0es.Md. 
Ankara MOdür, Pers.Dai.Bşk. 

Ankara Mudur. Pers.Dal.Bsk.Sube MOdOrO 
Ankara EDM Sosy.Hizm.Md.. MaS ls!.ve Fn.Yfin.Dai.Bsk.Bsk.lik Uzmanı 

Bursa. Manisa EDM Şb.Md,Pers.Dal.Bsk.Şb.Md.DalBsk. 
Çorum MOes.Md.Yrd.. Bilgi l«I.D.Bşk. 

İçel. Ankara EDM Möes.Md. 
Kütahya, Sivas EDM Mües.Md„ 0aS.Şeb.lsl.Bk.Dal.B3Skant 
Amasya EDM Şb.MOd.. tğdır MOes.Md, M3Iz.Y6n.Dai.Bsk. 
Memur, Genel MSdör Yrd. 

Teknik Şef. İnşaat Daî.Baskanı 

Pazr.ve Mu5tHizm.D3i.Bsk. Şube MOdûrû 

Mali lsl.ve Fln.YSaDai.Bsic. SbAW.Dal.Bsk. 

YenikSy SantGrop MD.. Afşin SanÜslMûd. 

Pers.Dai.Bsk.Yrd, Pers.Grup Md. Fen Tetkik Kr.Oy. 
Pers.Dai.Bsk.sb.Md., Fen Tetkik Kr.Oy, Pers.Dai.Bşk. 

Pers.Dal.8sk. Şb.Md, Fen Tetkik Kr.Oy. 
Ma!z.Y.O.Bsk.Yrd, Ma5 lsl.ve Fn.Yn.Di.B.Yrd.Fen Tetk.Kr.Oy. 
Fen Tetkik Kurulu Üyesi 

Savunma Sekr.Şube MOd, Fen Tetkik Kurulu Ûyesl 
Ticaret Dai.8şk..Şube MOd. Dai.Bsk. 
Özel Kalem Md.. EJitim Dai.Bsk. 

GStbası lst.Bak.Md.. Fen Tetkik Kur.Oyesi 
I.Hukuk Müşaviri 

Ulaştırma BatBasın MOs..Şube Md.Oal.Bsk.TEDAŞ. Gn.Md.Yrd. 

Özelleştirme DalBşk. Şb.Md, 
APK.Oai.Bşk,Baskent EDAŞ. Gn.M4Yrd,Gene! Müdür 

Mudur, Basın ve Halkla fls.MOsaviri 

Ticaret Dai.Bsk, Bilgi lst.Dai.B5k. 

Deniz Nakl.Tas.Gn.Md.Yrd.{S'ıgortaIı Hizmet) 
OHMl.Gn.Md.lnsaat ve Emlak Dai.Bsk. 

http://Sfy.Bil.Fak
http://MQes.Md.Yrd
http://Pers.Dal.Bsk.Sube
http://Sosy.Hizm.Md
http://Fn.Yfin.Dai.Bsk.Bsk.lik
http://M3Iz.Y6n.Dai.Bsk
http://Mu5tHizm.D3i.Bsk
http://Fln.YSaDai.Bsic
http://SbAW.Dal.Bsk
http://Pers.Dai.Bsk.Yrd
http://Pers.Dai.Bsk.sb.Md
http://Pers.Dal.8sk
http://Tetk.Kr.Oy
http://lst.Bak.Md
http://Gn.Md.Yrd
http://lst.Dai.B5k


v i VK T A B U KAYNAKLAR BAKANL/Sl 

ADI SOYADİ 

MirÖĞÛZ "' ~ 
Süleyman AKSÛY . 
filiz 6RKAL 
Hamît ÖZKAN 
O.Nuri DOĞAN 
iftihar BÂYftAKÎAROÇLU 

ÖNVANI 

Müşavir 

OKULU 
BÖLÜMÜ 

İDMMAEİektronik 
Müşavir İDMMA Elektrik 
Müşavir 
Müşavir 
Müşavir 
Müşavir 

AÖF.Iktisat 
ADMMA.Elektrik 
ADMMA Elektrik 
And.Ünv.Sndüstrü Mh. 

MUKTESEBATl 
YAPTIĞI KAMU 
GÖREVLERİ 

Bojaziçi EOAŞ. GnMVfti. 

Sojsziçi EOAŞ. Gn M İ . Enr.T8b.Kayn.Bak.Mü$3vir 

Yn.Kur.BûroMl 

TElCZongufsteK & M ± . TEDAŞ. GnJAJ.Yrd. 

Pazılve Möşt,Hizm.Dal.B?k, GnJAJ.Yrd. 

APK.Dai.Bşk.Müdür. Basın ve HaîMa !is.Mü$.Şb.Möd. 

TO 

I 
en 

I 



T.B.M.M. B : 42 26 . 12 . 2001 O : 4 

^NERJÎ VE TABÎJ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

2) 55..56.VE 57 NCİ HÜKÜMETLER DÖNEMLERİNDE GÖREVLENDİRİLEN MÜŞAVİR VE 
BAŞMÜŞAVİRLER İLE GÖREV ALANLARI 

ADI SOYADI 
Sefahattin ELBAŞI 
M.Baha TEKDAL 
O.Faruk GÜLTEKİN 
Ahmet TÜRKMEN 
İmdat YILDIRIM 
Mehmet YALBURDAK 
Süleyman AKSOY 
R.KadirOĞUZ 
Ahmet Kemal ÜNER 
Sabri ŞİMŞEK 
Mehmet SİMAVU 
İhsan NAYMANLAR 
AtıfATASEVER 
Filiz ERKAL 
Mehmet ÖNAL 
Nayman TANER 
Halide YETERE 
Yılmaz SERTTAŞ 
Necdet ÖZDEN 
Mustafa KOYUNCU 
Yalçın AKÇAKIR 
T.Rıza TAŞKAN 
Şevket DİNÇ 
M.Celal KAYA 
B.Sıtkı AKSOY 
Hamit ÖZKAN 
O.Nuri DOĞAN • 
Aydil DİLEK 
Ender GÜL 
İftihar BAYRAKTAROĞLU 

UNVANI 
Müşavir (55. Hükümet) 
Müşavir (55.Hükümet) 
Müşavir (55.Hükümet) 
Müşavir (55.Hükümet) 
Müşavir (55.Hükümet) 
Müşavir (55.Hükümet) 
Müşavir (55.Hükümet) 
Müşavir (55.Hükümet) 
Müşavir (55.Hükümet) 
Müşavir (55.Hükümet) 
Müşavir (55.Hükümet) 
Müşavir (55.Hükümet) 
Müşavir (55.Hükümet) 
Müşavir (56.Hükümet) 
Müşavir (57.Hükümet) 
Müşavir (57.Hükümet) 
Müşavir (57.Hükümet) 
Müşavir (57.Hükümet) 
Müşavir (57.Hükümet) 
Müşavir (57.Hükümet) 
Müşavir (57.Hükümet) 
Müşavir (57.Hükümet) 
Müşavir (57.Hükümet) 
Müşavir (57.Hükümet) 
Müşavir (57.Hükümet) 
Müşavir (57.Hükümet) 
Müşavir (57,Hükümet) 
Müşavir (57.Hükümet) 
Müşavir (57.Hükümet) 
Müşavir (57.Hükümet) 

GÖREV ALANI 
İnşaat 
Gn.Md.Yrd.(AÖF. İktisat) 
Malzeme Yönetimi 
Dağıtım Şebekeleri 
Eğitim 
Gn.Md.Yrd.(Siy.BİI.Fak.) 
Genel Müd.(Elektrik.Müh.) 
Gn.Md.Yrd.(Elektronik Möh.) 
İnşaat 
Ticaret 
Özelleştirme 
Fen Tetkik Kurulu Üyesi 
Müşteri Hizmetleri 
Büro Müdürlüğü 
Gn.Md.Yrd.(lşletme) 
İdari İşler 
Savunma 
Ticaret 
Personel 
Personel 
Termik Santraller 
Muhasebe 
Hukuk 
Ticaret 
Personel 
Gn.Md.Yrd.JElektrikMOh.) 
Gn.Md.Yrd.(ElektrikMüh.) 
Gn.Md.Yrd.(Elektrik Müh.) 
Genel Mud.(Elektrik Müh. 
Dasın 

AKTİF OLARAK GÖREV 
YAPIP YAPMADIĞI 

Devir Kur.Gorevli 

EDM'lerde Geçici Görevli 

Kayseri ve Civ.Elk.TicAŞ.Dent.Gör. 

EDM'lerde Geçici Görevli 

EDM'lerde Geçici Görevli 

Devir Kur.Gorevli 

3) a) KURULUŞTA, BAŞMUŞAVİR VEYA MÜŞAVİR KADROLARINDA BULUNAN BİR 
PERSONELİN AYLIK ORTALAMA MAAŞ, İKRAMİYE VE YOLLUK 
TOPLAMI = 686.450.000TL. - (2001 YILI ORTALAMASI ALINMIŞTIR.) NFT 

b) KURULUŞTA GÖREVLİ TÜM BAŞMUŞAVİR VEYA MÜŞAVİR KADROLARINDA 
BULUNAN PERSONELİN YILLIK TOPLAM MALİYETİ = 402.896.000.000 TL.M^[ 
(15.01.2001 - 14.01.2002 DÖNEMİ DİKKATE ALINMIŞTIR) 

- 5 9 3 -



T.B.M.M. B:42 26.12.2001 0 : 4 

ENERJÎ VE TABÎÎ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

KİT ADI: TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

1) KİT'LERDE MEVCUT BULUNAN MÜŞAVİR-BAŞMÜŞAVİRLERE İLİŞKİN BİLGİ 
TABLOSU 

ADI SOYADI 

Oktay ERYUCE 

Coşkun BAĞIR 

Ünal PEKER 

Salim MISIRLI 

Dursun GÜRLER 

M.Gülhan ÇIRAĞ 

Nur YILDIRIM 

İlhamı ÖZŞAHİN 

Duran BELGE 
•" 

Fahrettin ŞAFAK 

Coşkun OZOĞUL 

Tayfun TEPİLTEPE 

UNVANI 

Müşavir 

Müşavir 

Müşavir 

Müşavir 

Müşavir 

Müşavir 

Müşavir 

Müşavir 

Müşavir 

Müşavir 

Müşavir 

Müşavir 

MÜKTESEBATI 

Bitirdiği Okul.yaptığı kamu görevleri, 
toplam kamu hizmet süresi gibi 

A.I.T.lATİc.San. 35 vıl 4 av 
Mem.Rap.Md.Yrd.-Müd.Bşk.Gn.Sek 
G.Ü.Inşaat Müh. 19 yıl 11 ay 
Mem .Şef-Öğrt.Başuzman 
ADMMA İnşaat Müh. 38 yıl 3 ay 
Res.Müh.Sef.Md.Başk.Gn.Md.Yrd. 
A.I.T.I.AKam.Yönt.36yıl7ay 
İşçi.Mem.Md.Kont.Uzman (Gn.Md.) 
A.I.T.I.A Ekonomi Mal. 36 yıl 2 ay 
Tekn.Şef.Md.APK Uz.Dai.Bşk. 
A.I.T.I.A IşI.Muh. 31 yıl 7 ay 
Mem.Muh.Bşk.Yrd.Gn.Md.Uz.B$k. 
ODTU.Elek.Y.Müh. 29 yıl 11 ay 
Müh.Md.Yrd.Müdür.Dai.Bşk. 
I.D.M.MAElek.Müh. 24 yıl 6 ay 
Müh.Başmüh.Md.Yrd.Md.Dai.Bşk. 
Ank.Üniv.Huk.Fak. 27 yıl 8 ay 
Anktr.Araşt.Avu.M.Av.Hukuk Müş. 
A.I.T.I.A. 34 yıl 5 ay 
Mem.Şef.Muh.Md.Yrd.Md.Dai.Bşk. 
Ank.Üniv.Fen Fak.Yük.Fizik 31/10 
Fiz.Müh.Md.Md.Uz.Dai.Bşk. 
Ank.Üniv.D.T.C.F. 31 yıMO ay 
Mem.Rap.Şef.Müdür 

AKTİF 
OLARAK 
GÖREV 
YAPIP 
YAPMADIĞI 

Yapmıyor 

Yapmıyor 

Yapmıyor 

Yapmıyor 

Yapmıyor 

Yapmıyor 

Yapmıyor 

Yapmıyor 

Yapmıyor 

Yapmıyor 

Yapmıyor 

Yapmıyor 

2) 55.,56.,57NCİ HUKUMETTELER DÖNEMLERİNDE GÖREVLENDİRİLEN MÜŞAVİR VE 
BAŞMÜŞAVİRLER İLE GÖREV ALANLARI 

ADI SOYADI 

Ünal PEKER 
Nur YILDIRIM 
llhami ÖZŞAHİN 
Duran BELGE 
Coşkun ÛZOGUL 

UNVANI 

Müşavir 
Müşavir 
Müşavir 
Müşavir 
Müşavir 

GÖREV ALANI 

Genel Müdür Yardımcısı 
APK Dairesi Başkanı 
Yük Dağıtım Dairesi Başkanı 
I.Hukuk Müşaviri 
Malzeme Yönetimi Dairesi Başkanı 

AKTİF OLARAK GÖREV 
YAPIP YAPMADIĞI 

2/3 ile açıkta 
Yapmıyor. 
Yapmıyor. 
Yapmıyor. 
Yapmıyor. 

3) a) KURULUŞTA, BAŞMUŞAVİR VEYA MÜŞAVİR KADROLARINDA BULUNAN BİR 
PERSONELİN AYLIK ORTALAMA MAAŞ, İKRAMİYE VE YOLLUK 
TOPLAMI = 1.119.351.600 Tl.( Brüt) 

b) KURULUŞTA GÖREVLİ TÜM BAŞMUŞAVİR VE MÜŞAVİR KADROLARINDA 
BULUNAN PERSONELİN YILLIK TOPLAM MALİYETİ * 161.186.630.400 Tl. (Brüt) 

- 5 9 4 -



T.B.M.M. B : 4 2 26 . 1 2 . 2001 0 : 4 

ENERJİ VE TABJÎ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

ELEKTRİK ÜRErîM A.Ş. GENEL MJDUHLUSU 

1) KİT LERDE MEVCUT BULUNAN MÜŞAVİR - BAŞMÜŞAVİRLERE İLİŞKİN BİLGİ 
TABLOSU 

ADI SOYADI 

Fuat KUTSAL 

Cemal YUCER 

ûnerGÜLYEŞİL 

Ayla OZKARA 

Alev Deniz KILIÇ 

sŞüngör BOZKURT 

r 
Erol MISIRLIOĞLU 

Nazike BİLGE 

Yüksel ÇAKIR 

Atilla KOCA 

UNVANI 

Müşavir 

Müşavir 

Müşavir 

Müşavir 

Müşavir 

Müşavir 

Müşavir 

Müşavir 

Müşavir 

Müşavir 

MÜKTESEBATI 

Bitirdiği Okul, yaptığı kamu görevleri, 
toplam kamu hizmet elresi QD! 
Elazıfl DMMA Elektrik Müh. 24 yıl 6 ay 
IşI.Md.Yrd.-Müdür-Dai.Bşk. 
ADMMA İnşaat Müh. 27 yıl 1 ay 
Müh.-Başmüh.-Md.Yrd.-Müdür-Dal.Bşk. 
İDMMA Elektrik Müh. 29 yıl 1 ay 
Müh.-Başmüh.-Md.Yrd-Gr.Md.-Gn.Md.Yrd. 
A.Ü.Fen Fak.Fizik Yük.Müh. 26 yıl 8 ay 
Müh.-Başmüh.-Müdür-Dai.Bşk. 
AİTİA IşI.Yönetimi 31yıM0ay 
Memur-Uzman-Müşavir-Dai.Bşk. 
Gazi Ünv.End.Müh. 29 yıl 4 ay 
Matematikçi-Başmüh.-Müdür-Uzman-Tek.Şef. 
ADMMA Elektrik Müh. 22 yıl 3 ay 
Müh.-Başmüh.-Md.Yrd.-Müdür-DaLBşk. 
AİTİA Radyo TV. 22 yıl 6 ay 
Memur-Sef-Uzman-Müdür 
İDMMA İnşaat Müh. 24 yıl 8 ay 
Müh.-Müdür-Betediye Başkanı 
AİTİA Ticve Sanayi 29 yıl 

AKTİF OLARAK GÖREV 
YAPIP YAPMADIĞI 

Yapmıyor 

Yapmıyor 

Yapmıyor 

Yapmıyor 

Yapmıyor 

Yapmıyor 

Yapmıyor 

Yapmıyor 

Yapmıyor 

Yapmıyor 

2) 55.,56., VE 57 NCİ HÜKÜMETLER DÖNEMİNDE GÖREVLENDİRİLEN MÜŞAVİR VE 
BAŞMÜŞAVİRLER İLE GÖREV ALANLARI 

3>0I SOYADI 
Fuat KUTSAL 
Cemal YÜCER 
ÛnerGÜLYEŞİL 
Ayla OZKARA 
Alev Deniz KILIÇ 
Güngör BOZKURT 
Erol MISIRLIOĞLU 
Nazike BİLGE 
Yüksel ÇAKIR 

UNVANI 
Müşavir 
Müşavir 
Müşavir 
Müşavir 
Müşavir 
Müşavir 
Müşavir 
Müşavir 
Müşavir 

GÖREV ALANI 
Elektrik Mühendisi (Hid.Sant.lşl.ve Bak.DaLBşk.) 
İnşaat Mühendisi (İnşaat Dairesi Başkanı) 
Elektrik Mühendisi (TEAŞ Gn.Md.Yardımcısı) 
Fizik Mühendisi (Bilgi İşlem Dairesi Başkanı) 
İşletmeci (Eğitim Dairesi Başkanı) 
Fizikçi (Nükleer Proje Müdürü) 
Elektrik Müh.Hukukçu (İnşaat Dairesi Başkanı) 
Gazetecilik (Özel Kalem Müdürü) 
İnşaat Müh. (Kaman Belediye Başkanı) 

AKTİF OLARAK GÖREV 
YAPIP YAPMADIĞI 
Yapmıyor 
Yapmıyor 
Yapmıyor 
Yapmıyor 
Yapmıyor 
Yapmıyor 
Yapmıyor 
Yapmıyor 
Yapmıyor 

3) a) KURULUŞTA, BAŞMUŞAVİR VEYA MÜŞAVİR KADROLARINDA BULUNAN BİR 
PERSONELİN AYLIK ORTALAMA MAAŞ, İKRAMİYE VE YOLLUK 
TOPLAMI = 1.119.351.600.-TL (Brüt) 

b) KURULUŞTA GÖREVLİ TÜM BAŞMUŞAVİR VEYA MÜŞAVİR KADROLARINDA 
BULUNAN PERSONELİN YILLIK TOPLAM MALİYETİ = 134.322.192.000.-TL (Brüt) 

- 5 9 5 -



T.B.M.M. B : 42 26.12 . 2001 O : 4 

ENERJİ VE TABÎÎ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

KİT ADI: TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

1) KİT LERDE MEVCUT BULUNAN MÜŞAVİR - BAŞMÜŞAVİRLERE İLİŞKİN BİLGİ 
TABLOSU 

ADI SOYADI 

AHMET ŞENOL 

ZEYNETTİN KASIMOĞLU 

İBRAHİM BAŞ . 

H.SUAT İTEZ 

UNVANI 

MÜŞAVİR 

MÜŞAVİR 

MÜŞAVİR 

MÜŞAVİR 

MÜKTESEBATI 

Bitirdiği Okul, yaptığı kamu görevleri, 
toplam kamu hizmet cüresi gibi 
AITİA Işletme.Muhasebe 32 Yıl 
Raportör,Şef,Müdür.8şk.Yrd.Uzman,Başkan 
AITİA Ekonomi. Mal.lsl.lrtt. 25 Yıl 2 Ay 
öğretmen, Memur, Şof.Mödür, Daire Başkanı 
İTÜ Maden 35 Yıl 
Mûhendis,Tek.Şef,Müd,Yrd..MÜd.Gnm.Yrd.Gen:Md. 
A.U.Hukuk Fakültesi 23 Yıl 
Avukat,Müş,Avukat,Huk.Mûşavir,I.Der.Müşavir 

AKTİF OLARAK GĞ 
YAPIP YAPMADIĞI 

Yapmıyor 

Başbakanlıkta Göre 

Yapmıyor 

Yapmıyor 

2) 55,56.. VE 57 NCİ HÜKÜMETLER DÖNEMİNDE GÖREVLENDİRİLEN MÜŞAVİR VE 
BAŞMÜŞAVİRLER İLE GÖREV ALANLARI 

ADI SOYADI 

AHMET ŞENOL 
ZEYNETTİN KASIMOĞLU 
H.SUAT İTEZ 

UNVANI 

MÜŞAVİR 
MÜŞAVİR 
MÜŞAVİR 

GÖREV ALANI 

Müşteri Hizmetleri Dairesi Başkanı (İşletmeci) 
idari ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı (Ekonomist) 
I.Hukuk Müşaviri (Hukukçu) 

AKTİF OLARAK GC 
YAPIP YAPMADIĞI 
Yapmıyor 
Başbakanlıkta Görev 
Yapmıyor 

3) a) KURULUŞTA. BAŞMÜŞAVİR VEYA MÜŞAVİR KADROLARINDA BULUNAN BİR 
PERSONELİN AYLIK ORTALAMA MAAŞ. İKRAMİYE VE YOLLUK 
TOPLAMI = 1.119.351.800 .-TL. (BRÜT) 

b) KURULUŞTA GÖREVLİ TÜM BAŞMÜŞAVİR VEYA MÜŞAVİR KADROLARINDA 
BULUNAN PERSONELİN YILLIK TOPLAM MALİYETİ =53.728.876.800.-TL (BRÜT) 

- 5 9 6 -
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T.B.M.M. B:42 26.12.2001 0 : 4 

KİT ADI; DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ OENEL MÜDÜRLÜÖO 

S) K f r U S M f t MtVOÎY Y>\><AW*ıN ttitö,WlR - BMŞM^KVVMJEKB tt AŞKİN Bfa£\ TMSWVS\1 

ı - ' -

ADİ SOYADI 

Mustâfa ATİK 

Niflar ÇELlK 

Hikmet CANATALAY 

İsmail BERKE 

Atımcı ÖZDEMtR 

ÜlküTOPCUOGLÜ 

PamirŞENSÛZ 

M.TunıutBİLGtN 

Osman SAKARYA 

Güney İNAN 

OrcrSARCAN 

Sebahat SAYIT 

Esma KİRAZOĞLU 

İlhan İSMAN-

Hüsamettin ÖZDEMİR 

Hami KENGİL 

Metin GÖNEN 

Metin TUNA 

Mustafa YANDAKÇI 

Tahsin SEKEROÖLU 

Edip DOĞAN 

lAhmet ALICI 

— t 1 
i 

ÜNJVANl 

i 
Mpjavir 

1 

Müşavir 

MJüjavir 

Mjüjavir 

Müşavir 
1 

Müjavir 

Müşavir 

Mücavir 

Müşavir 

Müşavir 
1 T 

Müşavir 
Mjüjavir 

M0$avir 

Müşavir 

Müşavir 
Müşavir 

Mü$avir 

Müşavir 

Müşavir 

Müjavir 

ftlü^avir 

Mücavir 

MÜRTRSATJATî 

Toplanı Kamu hizmet sûresi gibi. 

Mimarlık Muh.Yük.Okulu. 

ODTÜ Mezunu 

Hncntcpe Eftitim Fakültesi 

Dokuz Eylül Üniversitesi Mez. 

istanbul Üniversitesi 

İktisadi Ticari tlimîcr Akademisi Mcz. 

iktisadi Ticari İlimler Akademisi Mcz. 

Mimarlık Muh.Yük.Okulu. 

Ankara Üniverslcsi Hukuk Fak. 

Harp Okulu Memnu 

İktisat Fakültesi Mezunu 

Anadolu Üniversitesi Mez. 

Müh.Münarlık Fakültesi Mez. 

Dokuz Eylül Üniversitesi Mcz. 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mcz. 

Gazi Üniversitesi Mez. 

Gazi Üniversitesi Mcz. 

İktisadi Ticari İlimler Akadvmisi 

iktisadi Ticatı İlimler Akademisi 

İktisadi Ticari İlimler Akademisi 

Ticaret Turizm Yük.Ö£retmen Okulu 

Gazi Üniversitesi Mcz. 

" 1 

HİZMET 
YILI 

33 Yıl 

21 Yıl 

21 Yıl 

21 Yıl 

26 Yıl 

33 Yıl 

20 Yıl 

24Ytl 

25 Yıl 

35 Yıl 

27 Yıl 

26 Yıl 

16 Yıl 

13 Yıl 

24 Yıl 

18 Yıl 

26 Yıl 

32 Yıl 

24 Yıl 

31 Yıl 

24 Yıl 

26 Yıl 

AKTfr 
OLARAK 
GÖREV 

YAPMADIÖI 

Yapmaktadır. 

Yapmaktadır. 

Yapmaktadır. 

Yapmaktadır. 

Yapmaktadır. 

Yapmaktadır. 

Yapmaktadır. 

Yapmaktadır. 

Yapmaktadır. 

Yapmaktadır. 

Yapmaktadır. 

Yapmaktadır. 

Yapmaktadır. 

Yapmaktadır. 

Yapmakladır. 

Yapmaktadır. 

Yapmaktadır. 

Yapmaktadır. 

Yapmaktadır. 

Yapmaktadır. 

Yapmaktadır. 

Yapmaktadır. 

3) a) KURULUŞTA. BAŞMÜŞkVİR VEYA MÜŞAVİR KADROLARINDA BULUNAN BİR PERSONbLÎN 
AYLIK ORTALAMA MAJAŞ, İKRAMtYE VE YOLLUK TOPLAMI = 1.224.J55.JJ7.- TL. 

b) KURULUŞTA GÖREVLİ TÜM BAÇMÜŞAVİR VEYA MÜŞAVİR KADROLARINDA BULUNAN PERSONELİN 
YILLIK TOPLAM MALİ\JETİ = 325-22V.8I58.968..TI.. 
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T.B.M.M. B : 4 2 26 . 12 . 2001 0 :4 

KIYI EMNİYETİ VE-GEMİ KURTARMA İŞLETMELERİ 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Personel Dairesi Başkanlığı 

Sayı :B.02.2.KEG.0.41.03.00/59C),"L . ^63 Z 
Konu : 

İSTANBUL 
/L./12/2001 

T.C 
BAŞBAKANLIK 

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI'NA, 

İLGİ: 14 Aralık 2001 tarih ve B.02J.DPB.0.15/33479 sayılı yazınız; 

Kuruluşumuzda Müşavir-Baş Müşavir olarak görevli personel bulunmadığı hususunu 
bilgilerinize arz ederiz. 

^erBATÛimĞLU Hücum TULGAR 
Personel Dairesi Başkam Genel Müdür 

- 5 9 8 -
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KİT ADI: DEVLET MALZEME OFİSİ OEHZL MÜDÜRLÜSÜ 

t) KİT'LERDE MEVCUT BULUNAN MÜŞAVİR - BAŞMÜŞ AVİRLERE İLİŞKİN BİLGİ 
TABLOSU 

ADI SOYADI ÜNVANT 

lüI.T.Y.O^meatınn»^ yıi'hie.-İ'MÛ» 

MÜKTESEBATI 

Bitirdiği Okul,yapnftı kamu görevleri, 
toplam kamu hizmet süresi gibi. 

AKTİF 
LÖLARAK 

ÖÖREV 
YAPIP ' 
YAPMADIĞI 

Yûproonıüc-fcad ır< Ilhami YAVUZER Mücavir 
Jn.M'a.ac toenmr,U2nıan Yrd.şoj^Şb.lcT 
yrdtSb<WüdürütDai.Bglc,gBrovlerine 6 

oulunnmotur. 
Br^ldor TASPIHJR Mücavir A,.İ.T.İ.A.roaz.yt y*3- hig.Maliye Yapmamaktadır, 

Süm.B.da Uzm.Yrd.Qgm.GrnT> BekT 
?btMdf PMtJ.qn.Md.de Dai .Başkanı 

0.Huri KONCA Müşavir iCdiLTok.ün.0r».Fak«mos.24 y ı l htg* YapmanaJctgdir 
Pov.Orm.Ker.Fb.da. Qrm.MühtHd.yr&ji 
aüdür.Fab.Md.Müofl.Md, Pae.Hüdürü 
gSravlorinde bulunaugtur. 

2) S5..56., VE S7 NCİ HÜKÜMETLER DÖNEMLERİNDE GÖREVLENDİRİLEN MÜŞAVİR VE 
BAŞMÜŞAVİRLER İLE GÖR£V ALANLARI 

ADI SOYADI 

O.Nuri KONCA 

, 

ONVANT 

HÜBavir 

GÖREV ALANI 

4046 caya l ı Yaca goı 
rc^iacö 12 .11 .2001 
tarihinde DMO.Gn.Md. 
Mücavir kad.atan&a$t 

, ı V r ~ " • •,' 

AKTİF OLARAK GÖREV 
YAPIP YAPMADIĞI 

Yapmamaktadır. 
• 

İ L T . 

' 

. 

3) a) KURULUŞTA, B A Ş M Ü Ş A V İ R VEYA MÜŞAVİR KADROLARINDA BULUNAN BİR 
PERSONELİN AYLIK ORTALAMA MAAŞ, İKRAMİYE VE YOLLUK 
TOPLAMI = 756.230.767— (2Q01 y ı l ı ortalama ayl ık ve ikramiye) 

b) KURULUŞTA GÖREVLİ TÜM BAŞMÜŞAVİR VEYA MÜŞAVİR KADROLARINDA 
BULUNAN PERSONELİN YILLIK TOPLAM MALİYETİ « 20,100.954.549—TL. 
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<) KİT' LERDE MEVCUT BULUNAN MÜŞAVİR-BAŞMÜŞAVİRLERE İLİŞKİN BİLGİ TABLOSU 

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ • ZONGULDAK 

ADİ SOYADI UNVANİ MÜKTESEBATI 

Vahit ÇELİKEL' Müşavir İTÜ Maden Böl.(Yüksek) 
Mehmet TUTAL Müşavjr TÜ Maden Böl. 

İTÜ Maden Böl.(Yüksek) Şener ERGUVEN 
Yunus DEGİRMENCT 
Mahmut KESKİN 

Müşavir 
Mücavir Ga2lÜnl.lkti.ldr.BiJim.(lktisat-lşletrne) 
Müşavir lst.Ünl,lkt.Fak,(lktisat İşletme 

İTÜ Maden Böl. A.AIİ ULUDAĞ Müşavir 
Ali YALAVAi Müşavir GaziÜni.lkti.ldr.Bilim.(Banka-Sıg.) 

İTÜ Maden Böl. Süleyman 20HRE Müşavir 
Cafer AYDIN Müşavir GaziÜni.lkli.ldr.Bilim.(lktlsat-Muh.) 
Yılmaz OKTAY Müşavir Zonguldak Mad.Tek.Ok.(Maden Müh.) 
Mustafa ŞİMŞEK* Müşavir İTÜ Maden Böl. 
Saim ULGUDUR Müşavir Newcastle Unl.MadanBöl.(Yük.) 
Erol YAMAK Müşavir İTÜ Maden Fak. Jeoloji Müh. 
Mustafa İŞBİTİREfT Müşavir ItTTMaden Böl. 

Gazi Üni.lkti.ldrİBiİ'im.(kamu Yönetimi)" Fikret AYDIN Müşavir 
Mustafa COŞKUN Müşavir İTÜ Maden Böl.(Yüksek) 

GaziÜni.lkti.ldr.Bllim.(lktlsa~T Ataman MISIRLIOĞLU Müşavir 
Hüseyin ÖZERK" 
İbrahim GÜL 
İbrahim DAGLIOGLU 

Müşavir Yıldız Uni.Müh.Fak.Mak.Böl.(Yüksek) 
İTÜ Maden Böl.(Yüksek) 
'stÛni.lkt.Fak.(lktisat İşletme) 

Müşavir 
Müşavir 

İTÜ Maden Böl. Avdın PINARCIK 
Gündüz KARAl f 
İhsan ÜNLÜ 

Müşavir. 
st.Üni.Hukuk Fakültesi 
İTÜ Maden Böl. 

Müşavir 
Müşavir 

Ali Rıza AKIN Müşavir Gazi Üni.lkt. ve İdari Bil.Fak. (İktisat) 
İTÜ Maden Böl. Sami İNAN Müşavir 

Ceyhan AKKAYA Müşavir Ankara Unl. Tıp Fakültesi 
Ege Ünl. Ikt.vo Id.Bil.Fak.Jeoloji Müh. Tuncel MARMARA Müşavir 

Kaya ARSLAN Müşavir Hacettepe Uni.Zong.Müh,Madon 
Necdet BİÇER 
Tuncer ÖZKAN 

Müşavir İTÜ Maden Böl.(Yüksek) 
İTÜ Makine Mühendisliği 

Nedim ÖZTURÂFT 
BOŞ 
BOŞ 
BOŞ 
BOŞ 
BOŞ 
BOŞ 
BOŞ " 
BOŞ 

Müşavir 
Müşavir İTÜ Maden Böl. 
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4) 55,56 ve 57 NCI HÜKÜMETLER DÖNEMLERİNDE GÖREVLENDİRİLEN MÜŞAVİR VE 
BAŞMÜŞAVİRLER İLE GÖREV ALANLARI 

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ -ZONGULDAK 

ADI SOYADI UNVANI GÖREV ALANI 
AKTİF OLARAK 
GÖREV YAPIP 

YAPMADIĞI 

Ali Rıza AKINI 
Sami İNAN 
M.Tuğrul MÜFTÜOĞLU 
çetin ONUR 
Mustafa ŞİMŞEK 
Senai ARAŞ 
İhsan ÜNLÜ 
Yıunus DEĞİRMENCİ 
Aydın PINARCIK 
İbrahim DAGLIOĞLU 
Süleyman 2ÖHRE 
Yılma2 OKTAY 
Fikret AYDIN 
Niyazi DÖNGEL 
Yusuf ÇELİK 
Ceyhan AKKAYA 
Tuncel MARMARA 
NecdetBİÇER 
Fazıl ERSOY 
Zafer ERDÖNMEZ 
Tuncer ÖZKAN 
Nedim ÖZTURAN 
Mustafa İŞBİTİREN 
Mahmut KESKİN 
Cafer AYDIN 
Gündüz KARAİL 

Müşavir 
Müşavir 
Müşavir 
Müşavir 
Müşavir 
Müşavir 
Müşavir 
Müşavir 
Müşavir 
Müşavir 
Müşavir 
Müşavir 
Müşavir 
Müşavir 
Müşavir 
Müşavir 
Müşavir 
Müşavir 
Müşavir 
Müşavir 
Müşavir 
Müşavir 
Müşavir 
Müşavir 
Müşavir 
Müşavir 

TTK.Genel Müdürlüğü 
TTK.Genel Müdürlüğü 

TTK.Genel Müdürlüğü 
TTK.Genel Müdürlüğü 

TTK.Genel Müdürlüğü 
TTK.Gonel Müdürlüğü 
TTK.Genel Müdürlüğü 
TTK.Genel Müdürlüğü 
TTK.Genel Müdürlüğü 
TTK.Genel Müdürlüğü 
TTK.Genel Müdürlüğü 

TTK.Gonel Müdürlüğü 
TTK.Genel Müdürlüğü 
TTK.Genel Müdürlüğü 

TTK.Genel Müdürlüğü 
TTK.Genel Müdürlüğü 
TTK.Genel Müdürlüğü 
TTK.Genel Müdürlüğü 
TTK.Genel Müdürlüğü 
TTK.Genel Müdürlüğü 
TTK.Genel Müdürlüğü 

Yapıyor 
•Yapıyor 

İller Bank.Gn.Md.Yrd 
Yapıyor 
Yapıyor 
Emekli 
Yapıyor 
Yapıyor 
Yapıyor 

. Yapıyor 
Yapıyor 
Yapıyor 
Yapıyor 
Emekli 

ETKB.Pet.lş.Gn.Md.' 
Yapıyor 
Yapıyor 
Yapıyor 
Emekli 
Yapıyor 
Yapıyor 
Yapıyor 
Yapıyor 
Yapıyor 
Yapıyor 
Yapıyor 

3) a) KURULUŞTA, BAŞMÜŞAVİR VEYA MÜŞAVİR KADROLARINDA BULUNAN BİR PERSONELİN 
AYLIK ORTALAMA MAAŞ, İKRAMİYE VE YOLLUK TOPLAMI: 960.000.000..TL 

b) KURULUŞTA GÖREVLİ TÜM BAŞMÜŞAVİR VEYA MÜŞAVİR KADROLARINDA BULUNAN 
PERSONELİN YILLIK TOPLAM MALİYETİ: 1.100.000.000 X 31 X 12 : 4QO.200.00O.O0O.-TL. 
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ENERJİ VE TABÎÎ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

KİT ADI : TÜIUCtYEKÖ^lŞLEB^^ 

l ) K Î T I B a } E ^ t o B y L t J ^ M ^ 
• •• _ „ TABLOSU 

ADISOYADI 

KENAN KALA V A 

İSMET BAŞKAN 

RIPATDAĞDELEN 

NASUH GEDİK 

MBHMBTONBAŞI 

M.KEMAL PENPE 

R:M!UZAFFER BİLGİN 

COŞKUN ONATER 

tLHAMÎALTINOK 

RAMAZAN TOKGÖZ 

MARÎPÇOEBACIOGUJ 

MUSTAFA ONC5UN 

MEHMET TORUN 

KAHMKBLEŞ ' 

OSMAN ALTOJEL 

M.ZİYAGÛNAL 

KAMİL KARACAN 

FUAT DEMİR 

MAHMUT YILMAZ 

UNVANI 

MÜŞAVİR 

MÜŞAVİR 

MÜŞAVİR 

MÜŞAVİR 

MÜŞAVİR 

MÜŞAVİR 

MÜŞAVİR 
i 

MÜŞAVİR 

MÜŞAVİR 

MÜŞAVİR 

MÜŞAVİR 

MÜŞAVİR 

MÜŞAVİR 

MÜŞAVİR 

MÜŞAVİR 

MÜŞAVİR 

MÜŞAVİR 

MÜŞAVİR. 

MÜKTJESEBATV 

Bitirdiği oiııl, ycpügı kcmu görevleri, 
toplam kamu hizraci ıdrca gibi 

İTÜ hteJöaiöHJBr?EatuMöa.Mûd.Yrd., 
Mâsascse MödM; 35 yıl 
İTjÜM^ta^JılÜjJEkgsd^^ 
Mû«s,Mthfötfl3Öyjl '"•. 
lTÜM£d^flh41^^L»Möe3.Mûd.yrd;, 
Mûca,Mfldİirt,Eal?-3Mfldertl30yıl 
İTÜ Mfiî{wı,Mflh,P^aıOh,>D&İ£C-Mûd.yri., 
Gnıp Mfld; Şbİle^Bdlgs MfitİOrO 32yıl 
tTÜM£Jİn^ükJJrîffiÖİL,Şube.Mfld.yri,, 
T.Uzmaa. Çb.MBdJîâlR5 Mûdfîrt 27yıl 
I^SMİiî^J^^oi«.Mfld.y«JnŞb.Mûd. 

AlrtA.TKWt̂ Rq>ortÖr>Şci;Şb.Md.Yıd.,ŞbJrfOd. 
Daire BîtcYıtLüsîrc Bs|kmu,33 yıl : 

ÎT0M«MM^!^aÛ]t3ö^!;Mftd.yrf, . 
ŞbJHOAjBİteeMÖdörfJ32yü :• 
Erciyt8Ü.M«!Ha^Meıtar^löSKndi^T.U2j(nan 
Mfidür,M^3vn23yıİ 
KT^Jfeo.Ml4^MitoîJöJ^mfihrŞbAld.ynl. 
T.Ura^BqımE=34llîö>J4Mûf!art24yıl 
FR7^cdea^ûh«idBJ3^nûluŞb.Mlk|M, : 
IWb,îX4foJ.YrdJîâlr,iMödEr020yıl 
DMMAMed^MhîiîCdfl^-^ı^^bİjIÛdM. 
DöİRcUödYrtJ^hîMCdarilieyıI 
2I)MMAMd^M^ndbJ3as]iA!L,Şb^[fid0ıO, 
lîldri!isMftdârt23yı! ' 
İTÜ Med«^Otada^lfl<«A!öd.Yrd Jgktme 
MtkJftr Ynj. Jt-btiî MCdûrfl 25 yıl 
AİTİA, Mtm^4}çKHMjiîhsflbcçi Yrd„Muhfi3c-
jcciŞb J46dMİE£5ttîmaa 26 yıl 
AÛSDFMemır,Şef^b^lUiûriia*îunnan. 
14yd 
AT!İ\.TkOTtf*dK>«^^ 
ŞbÜûd.fMB«ıilüdttr Yıtf.38 yıl 
İTÜ MnfeırMûk>IîiîCîûh.t!v4acT.MÛd.Yrdn 

MûcsstM MltâOra, 36 yıl 
İEÜMtdaı>I0kJBssmflh.,gb.MflAbû3«lCC 

MÜŞAVİR |l»ttdArnL^teaM&tert24yıl 

AKTİF 
OLARAK 
GÖREV 
YAHP 
YAPMADIĞI 
Genel Mfldftrl3£2a verdiği 

Genci HfttoÜgûiı Yerdiği.' 
pöreviyepıyor. 
Genel MödtofcgSa vordigi 
^öjtviyepıyar ': 
Genel MüdMâğfta vendifli ( 

ffitcviytştyot 
Çcncl MûdMfl JŞa vcnlifij' 
görevi yeniyor' ' 
Genel MOdariöJfln verdiği i. 
RÖırviycp^yor ' 
GendMfl*Wo$ftn vcnJ®: 
j^rcviyepıyor ' 
Genel MfldSıfe^ vşptâ$. 
^tatvi yeniyor ; 

Genel Mûdûrfajjûa verdiji 
B&tviysiHyar •' '• ' 
Genel Mfl<î8riS§fia venŞâi 

Genci Mfldttriüpa verdiği 
pörevi ytjHyor "•• 
GendMödûriö^&iTaditJ 
B(Jıtviy^«y<w 
Genel Mfld&U^wdijji 
^firevîyepyor 
GendMOdOrlOğfa venüfti 
görevi ycpwor :i 
Genel MûdfirföJün yefdîgi 
BÖreviyepıycT 
Genel MOdftrillğfia yerdiği 
f*Örcvi yepjyor • 
GeoçlMOdÖri-IJÇaivödiSi 
Bfl«viy6pıyor ' 
Genel MfidJb&i$a verdiği 
görevi yeptyor 
Genel Mfldart3J*a verdiği 
Börevi yeniyor ' 
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ENERJİ-VB TABÎ! KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

KtTADI : TJOIÜZIYE KÖMÜR l !^TMEU2Kl .K^ 

2) 5546 ve 57NCI HÜKÜMETLER DÖNEMLERİNDE GÖREVLENDİRİLEN MÜŞAVİR VE 

ADI SOYADI 

RIFATDAÖDELBN 

MEHMET ONBAŞI 

M.KEMALPENPE 

COŞKUN ONATER 

RAMAZAN TOKGÖZ 

M.ARİtf ÇORBACIOGLU 

MUSTAFA ONGUN 

MEHMET TORUN 

KAZIMKELE$ 

OSMAN ALTDNEL 

M - Z I Y A G Ü N A L 

MAHMUT YILMAZ 

UNVANI 

MÜŞAVİR 

MÜŞAVİR 

MÜŞAVİR 

MÜŞAVİR 

MÜŞAVİR 

MÜŞAVİR 

MÜŞAVIR 

MÜŞAVİR 

MÜŞAVİR 

MÜŞAVİR 

, MÜŞAVIR 

MÜŞAVİR 

GÖREV ALANI 

BÖLGE MÜDÜRÜ 

BÖLGE MÜDÜRÜ 

BÖLGE MÜDÜRÜ 

BÖLGE MÜDÜRÜ 

İŞLETME MÜDÜRÜ 

BÖLGE MÜDÜRÜ 

BÖLGE MÜDÜRÜ 

İŞLETME MÜDÜRÜ1 

İŞLETME MÜDÜRÜ 

KST.ŞUBE MÜDÜRÜ 

PERSONEL MÜDÜRÜ 

' BÖLGE MÜDÜRÜ 

AKTİF OLARAK GÖREV. 
YAPIP YAPMADIĞI 

Genel Mûdflrînftfttı vetdijtf görevi yepıyor 

GenetMfldürioflüri verdifti n<Jrevi yapıyor 

Genel Mûdûrtflftön verdifti görevi yeniyor 

Genel MfldûriflftOn verdifti flörcvi yapıyor 

Genel MOdOrtOfitta verdifti görevi Yipryar 

Genci Mfldûrtflftön verdifti görevi yepıyor 

Genel Mudûrtûftfin verdifti Röfevt yüpjybr. 

Genci Mödariflftûn verdifti nOrevi yepıyor 

Genel Müdûrlflftnn verdifti Rfircvt yepıyor 

Genel Mfldürlflftta verdifti görevi yapıyor ' 

Genel MOdtttİStyOn verdimi Börevi yapıyor ". 

Genel Mûdûriflftan verdifti görevi yepıyor | 

3) «) KURULUŞTABAŞMÜŞAVİR VEYA MÜŞAVİR KADROLARINDA BULUNAN BÎR 

PERSONELİN AYLIK ORTALAMAMAAŞ^KRAMlYE VE YOLLUK 

TOPLAMI» S47.154.447 TL.BRÜT 

b) KURULUŞTA GÖREVLİ BAŞMÜŞAVÎR VEYA MÜŞAVİR KADROLARINDA BULUNAN 

PERSONELİN YBXIK TOPLAM MAİİYETÎ- 217.524.793.954 TL. 
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KİT ADI: 

ENERJİ VE! TA&U; KAYNAKIİ4R•.BAKANLIĞI 

1) ORTAKLIĞIMIZDA MEVCUT BULUNAH&ÇfŞtğL 
, IÜSKIHM 

tiÖ&ânttlŞMNLVEYA BAŞDANIŞMANLARINA. 

Merime! Akif GÜNERİ 

endi» 
MTAföf#?T^|W0hehdİ6İr 
p#:;/Mtİ'tt*nt)İa(.Si|hû;,.Ürathtı $ofl. 
BaîrtUÎh'ıttuli»; Marmara. Örelim Müdür 
V<fM'.:'<-Ürotlıtr.: MOdörü., Kuyu 
tyMittl^lrn*;- ':• Hizm*il»ri •'• Müdürü 
İTaflyfrU'TfÂfeyfrBölge Müdür Muavini, 
ta\y&tiw-$t>\ğ$ {MüdürOv Danıçrnan, 
DrelHİrff-'Çrtıp'̂ Biaçkonıi' Çettor MDdür 
yıio^m^sı';.(3onBFMödûr1!)onıçrnönı. 
Toplamv^dılriM.HlimoU; 20.yıl,.20 gün. 
•)4;13^rflîra>}hi:itibarlyla) '•' 
f&Nt for 5«H(fiiBk MühoncJlaM 067 

TP^^Lt f t t İ^ I^ ' l f € m r f ^ ' V « Efiltiro 
5otvf«,'.,;Ö«fi;:. 'tlajmûhortrji^ Sondaj 
Mö<j.0ıâ;-;fjjOcHPrdjo. MOduiıjJ,-:fncetemo 
^^iîflsrrj^;!|<üViı(u' Cryeii; ;Şaktirrt ve 
(̂ ;&İWT.:Müöürü', Sondp) Q?up Başkanı, 
D'wİoI'WMur.::Vârd!rocısı,:;iacaleme ve 
Ç3 '̂(ı|wflj;fi.KjÂfU((i',: BBîijaKl. • Genel 
Mü̂ Oıf5" !üftV«jftf|iiieifii|, Gşnftl ' • Müdür 
P # l f a $ k > . : •/..••••, . V . ' 
tpjp(,i'f»,ii^'u:ifirnûtlİ.34iVıf/3. oy, 14 

AKTİF OLARAK 
GÖREV YAPIP 
TAPMADIĞI 

Genel Müdürlükçe 
verileri 
görevleri 
yapmakladırlar. 

Genel Müdür Öanışmuflı . <| ;' Gonol Müdürlükçe 
yerilen 
görevleri 
yapmaktadırlar. 

İ^K-'EliİöOÇ^I-MalJyö. B1.-187.1 Ali Kaya ÖZEL Genel Müdür Danışmam '•<:' r ! 
lrli|l|»t''»i. ilJJ#tan|töı:.. ':'• ^«rrolör. vcrllon 

Genel Müdürlükçe 

ejjjftö! ...„., 
Ö.(!rt^Ç;',Gtüp Gûşka'nı. Genpl Müdür 
Va^jiJjieîSjii'r.VfinetiM • Kürulu:'•' ÜyeaJ. 

ÎP^ûr .;^rJoİ' :MİWür' Vardimaeı.' ve 
Yİ?^n(ıii'^4rulıi'..Öyesl, • ÜJerçir MOdûr 

jtQiİİ'.*.",vÖftrj.BFrtlJ»rıi,:!' Genel ' Müdür 

görevleri 
yapmaktadırlar. 

3 55., 56. VE 57 NCİHOKOMETLER^NmL^m^miİ§^İ^DİRfLWİ GENEL MÜDÜR DANIŞMANI VEYA 

Dİ, SOYADI 

•Mü^rrern'TÜRHİÂRSLANIncolom© ve Geii 
Oyetl 

Osman D E M I R A Ğ 

UNVANI İ*IİÜRBWAI;AWI-

l*W|v'i."iMÜdcir VVardırncısı 
(U8ûrcfJ)c;yc^sttk!MQhondi«^ 

Â^TF I 'ÖLARAK' I I , , I IM ' 
QÖREV YAPIP 

GonlrtMüdürîukço*"" 
verilen 
gOrevleri. 
yopmaktadiriar. 

Genel MCWür v«..Yûrwltlrr| 
Kurulu Baıkanı'' " " " 

qncıi»ii—«<qşı | » u » «ıtri. jtaıgaiMİwBMwwiM 

Yapmıyor. 
(Enerji ve Tobli 
Kaynaklar Bakanlığı 
MüfavIrngrnB naklen 
atanma) 

NottOMMigımısa* MQ»*vlr, D«f mOşııvtr k«&ol»n bulıWjuniiı^<.li>rtAl^ii(nW* 4<̂ W'V«P«rı D«nif mınlırı »İt brto»« VUK»n<S» b«nrtllffll«Ur. 

3) a) ORTAKLIĞIMIZ, GENEL MÜDÜR OANl9UAWr*@YA \M$DAm$MAM İCAOROLARtNOA BULUNAN B/R 
PERSONELİN AYUK ORTALAMAMAAŞt:lKMUİyEİy$YO&Wrm BRÜT ZOCO. »77.000..TL. 

b) ORTAKLIĞIMIZDA GÖREVLİ TÜM GENELVÖÖÜp> DÂflfâMANI VEYA BAŞDANIŞMANI KADROLARINDA 
BULUNAN PERSONELİN YILLIK TOPLAMmÜY£?t»>$.(İÖt ta$KÇ3<U«5..7t. 
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KİT ADI TCDD Genel Müdürlüğü 

KİTLERDg MEVCUT BULUNAN MÜŞAVİR-BAŞMÜŞAVİRLERE iLİŞKtN BİLGİ TABLOSU 

AD! SOYADI 
Necdet EREN 
AAsIan ALADAĞ 
Nizamettin GÛLSENER 
Cumhur YENER 
Gmran OZSOZDUM AN 
Sülevmân G O N D O Ğ D Ü 
H â i & A R S Ü * r " " " ' " 
çKftatsfasw?"*r- ;"-•• - • 
IJisfila CfîOL '"."-• 
âass&sîGAâi-'-'- '•-'- -•'•• 'J 

erçâaCİCÎ... - • -
Misiöfti DOĞAN 
ÛftkurGÖRSES 
Nıftet ÖZBEK 
TufoayDOLUOENİZ 
Ayhan GOKALP 
Ali İftsan IRAK 
Cehri SÖYLER 
AlunYÜCEER 
Merih DİPÇİN -
Mehmet YERÜKAYA 
A1İTÜRKER 
Pamtr TUĞLU 
İbrahim DUYMAZ 
Mehmet DEMİRALP 

BİTİRDİĞİ OKUL 
Yridız Teknik Okulu 
I.D.M.MA.V£tan Uuh.YQk.Ok. 
I.D.M.M.A. 
İTÜ 
Ank.Ortiv.Fen Fak. 
I .T.U. 
A.O.M.MA. r . . . . . . -
Â^öSfiSfVfiî^e»- ••'." • • 
fc'fcTJJfc• •". " : '• 
küTit t : : ' ' . -- ' .•' "."" - •" 
A4.T.U. - •"•• •• - • • " 
Âtrk.Ü;«v._HukukFaR. 
AnJt-Ûrtv. SJB.fi. - • 
A.D.M.M.A. 
Ank.ÜnIv.D.T.C.F. 
Ank.Ürov. SJ3.F. 
Ank.ÛBhr.D.T.C.F. 
A.I.T.U. 
Ist.Kimya Müh. 
A.I.T.I.A. 
A.1.T.İA. 
A.D.M.MA. 
ODTÜ 
G.Ü.Ticaret Turuzm Y.O. 
G.Û. Mes.EöiLFsk. 

BULUNDUĞU GÖREV 
TÜDEMSAS GenJıM.Yrd. 
Merkez Bffiga Başmüdürü 
Daire Beşkanı---
Gene! Mûtfür Yoröımâsı 
Dsire.BsşfeanL 
BStosi.'teJğjfü,.. . . . . . . . 
Ö5«&Bc|*&ar,..:- ... 
$5f^-cHC8$üiu __.._.•_-. . _•'. -
DâîS Bl^öSstı . . . '.• '. 
DŞîe..iâ^te«t - : - ••• 
OsfteB&gğ&th .' " * "* . • 

UNVANI 
Müşavir 
MÜşavtr 
Müssvtr 
Müşavk 
RSûşavif 
&JSÇOVÎÇ. . . : - . . 

fc8^*-:--:-.v •=•-•• 
fiâ^Mf ".• ' . " 
P*S®ryîr - ' .1 
fcK^jasvîr 
Müşavir" 

Daire Bsşlğâm Müşavir 
OaieScçÜ^nı : . -« • 
ümen MMörü 
Gene} fâödŞr Yardımcı» 
TULOMSA3 Ğen.fJW.Yfd. 
Merkez BöŞe Başmüdürü 
Genel MOdflr Yardımctsı 
Müşavir "" 
Müşavir 
MOsavir 
MCsavir 
Daire Başkanı 
Müşavir 
Mücavir 

tfiS$&Jİf ' 
Müşavir 
fisaşâvîr-
tftüsavir 
Mücavir 
Müşavir 
Müşavir 
Müşavir 
Müsavir 
Mûşavir 
Müşavir 
Müşavir 
Müşavir 

Snukw'ıSn crlLt^-> sncıa*' t 3(fZ.3l<f .3 00 Tt-/AY *£.&*, .29* . 

http://Uuh.YQk.Ok
http://Ank.Ortiv.Fen
http://SJB.fi
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TCD3D- MN.N0TUDUK 

N O T : MUşnvirler Aktif olarak görev yapmamaktadırlar.İhtisasları ile 

ilgili olamk'tfcttciMldiİrlükçc verilen kaza-vukuat olaylarının 

Incclonracdı; tren. tehirlerinin nedenlerinin araştırılması vs. gibi 

konularda Jnbdbtne yaparak Genel Müdürlük Makamına rapor 

sunmaktadiHân 

Ulaştırma Bakanlığına gönderilen 14.12.2001 tgrjlı ve; BIUODY.0..71.00.05/91529 sayılı 
yazımız ektidir. 
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57. HÜKÜMET Döarart 

Kİl ADI: TÜRKİYE VAGOff SAMAYİÎ A.Çi GEHEI. HUDÜRI.ÜĞU 

I) KİT'LERDE MEVCUT BULUNAN M('/$AV4n - PAŞMÜVAVtRLKRE tLt$KjN ntl.<>! 
İAUJLOSU 

A M SOYADI 

Harri PULAT 

Yıİ'mar. 8z~ 

UNVANİ 

ffiisavir 

aavlr 
Sefahattin ÇEL; KKOL KUnovlf'" "İR 

tİUsayir 

Mücavir 

MOKTERCUATl 

Bitirdiği Ot&Lyepiıgt kwnu ftfirrvlcri. 
toplum k*»at» birarml «Üresi glM 

S.H.F7^^endIir.?elcîf\ik~Scf 
"Bât» ^ûhenaÎB Hizmeti:16 Yıl* 
K . T . I . A.-Mepaujp;tŞef .Şub^lSUdUrU 
Bai.Bşk..Başuzman Hl'giaetiJg3_Y• 
Ep.c U.H.El.A.-Mlih..Pai İBngkam 
"Iftşuzman \ t i z a e t l : 2 5 Yıl 
DfölA.-îföraur.Hüh. (Da«tfiih..?Bb.ltt 
t5-n7:Büar.-Trar nfîİone"tTT " 31İYÎÎ 
TimK. tiuh.,D"ıi> BühVlDni".B8k., " Aİ 
TSb.Hüd. Hizmetiİ'S* YİT -*" ' " 

AKTlP 
OLARAK 
GÖREV 
YAPİP " 
YAPMADIĞI 

Mm Z 
"ÂKHT 

Aktif 

AKITT" 

Aktif 

2İ 55.5* VR 57 NdHÜKOVlETLERr>ONRMLtwJNDEG^RP.Vt.PNn)RII.[LN MÜŞAVİR Vfi 
' ' DA5MÜSAVJR.LBKJLKGORHVA1.ANLARJ 

ge'lâhattln GÜK1 n MUfiiâyir, 

OSIFTlVCÎÖföU Nüçavir 

ADI SOYADI 

till übİLHHH" 

UNVANI 

ttuşâvir"" 

OÖREV ALANİ 
TÂTnTFOLARAK GoAHV 

YAPI»' VAPMADlât 

l.T.U.Mlih. .BÜBBnogp 
taid.Ccn.tJUd.Vrd. Hiznefci 40 YÎT 
ATF.T.I.A. Teftio K 
Bankanı „. ,., L.'! 
Öâk.Ü.Soö.DİT.gnc. ırsn^idTrraT 

"Emekli 

Teftiş; Kurulu Başkan:. 

Genel HUdUr Yrd. 

3) •) KURULUŞTA. BASMÛtfAVtR VEYA MU$AVİR KADROLARINDA Di H.l rNAN DlR 
PERSONELİN AYLİK ORTALAMA MAAŞ. İKRAMİYIi v e YOLLUK 
TOPLAMİ» 1 .069 .987 .000 . - *L. 

ı 
b) KURULUŞTA GORtVLİ TÜM 8AŞM0ŞAVİR VEYA MÜŞAVİR KADROLARINDA 

BULUNAN PKRSONM.İN YİLLİK TOPLAM MALİ YP1 i» 70.916.316.000.-TL. 
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KİT ADİ: ©KJEfc® UŞBfeVir «S «HTOfî B l î â î î t A.Ş. Q2BEu JKÜB*ElLtia? 

I) KİT'LERDEMEVCUT BULUNAN MÜŞAVİR - BAŞMOSAVİRÎ.FRE JLlSKİN Bir Oİ 
TABLOSU 

ADI SOYADI 

/ L& fDBDB&ll 

UNVANİ 
MÜKTB8EBATI ı 

Bitirdiği OVSilytpb^i kenşu Bflrevlrri, 
topUm fcesn» fcasnat IDN*! gibi. ; 

7AK7R> 
OLARAK 
OÖREV 
YAPIP 
YAPMA DIÖI 

MymrTfgupa b&laallıriCf&nttfoı, ; H, 
hMW»lywt Ikru ff J ^ 

2) S5..S6.. VB 57 NCl HÜKÜMETLER DONEMLHÎiÎNDE flORRVf .RNOİRİLEN MÜŞAVİR VE 
BAŞMÜŞAVİRLEJULEOÖ&fiV ALANLARI 

3) e») KUHULÜŞTA. flAŞMÜSAVÎR VEYA MÜŞAVİR KADROLARINDA BULUNAN BİR 
PERSONELİN AYLIK ORTALAMA M&A& İKRAMİYE VE YOLLUK 
TOPLAMİ - e8F«*SCÖ*©00tf-

İ.) KUR.ULVŞTAGÖRTıVti TÜM BASMÛŞAVm VEYA MÜŞAVİR KAİ)fmLARJNDA 
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KİT ADİ: TÜRKİYE DEMİRYOLU HARİKALARI SANAIÎl A.Ş.08RBL MÜDÜRLÜĞÜ 

I) KtT'LERDİEMEVCUT BULUNAN MÜŞAVİR - BAÇMÜSAVİRI.FRE U.jŞKJN DH.Oİ 
TABLOSU 

ADI SOYADI 

B«U»jg9SA.ll_.}jaHâttc 

ö&eriSISttlL 

L... 

UNVANİ 

tDimA.BlG'fe'Uri¥"llÜfeöâdAoiiL-l-
>7 Y t l 

MÜKTESBUATt 

Bitirdiği Okftlyeptıgı kamu {türevleri, 
loptan taam Hamot nure«i gibi. 

AKTİF 
OLAJtAK 
OORF.V 
YAPİP 
YAPMA UlGl 

.. , ^ k Â j ^ İ o t O î L J « a i İ B H r t e " S A İ _ "'{İTnpU-

3 
2} 55*36 VH 57 NCİ HÜKÜMETLER PONEMJ,8AÎNOE GÖRP.viPNDİRİLI-N MÜŞAVİR VF. 

' " BAŞMÜŞAVİRLER İLK GÖREV Al ANLAHJ 

ADİ SOYADI [UNVAN! 
I , 

GÖREV AIANl 
TÂkrrF OLARAK <mpy 
{YAPIP .YAPMADIĞI 

.Uattoac topta,. 

- H 
1> ri KURULUŞTA, İ8AŞMUŞAVİR VEYA MÜ$MİR KADROLARINDA DUI.UNAN DİR. 

PERSONELİN AYLIK ORTAJUAMA MAAfijKAAMtYE VE YOLLUK 
TOPLAMİ* J..'*5D.000 TL, 

b) KURULUŞTA GÖREVLİ TÜM BASMÜ^^TEtfAJtfogAVlR KADROLARINDA 
BULUNAN PERSONELİN YİLUK TÖJ'UVl.MAiJyETÎ^ 25#6Ö0.O0Ö 2 İ . 

Psırscnoî Dsjrösl Başkam 
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TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 

fJKİTtEROE MEVCUT 8ULUNAN MÜŞAVİR.BAŞMÜŞAVİRLERE İLİŞKİN BİLGİ TABLOSU 

ADI SOYADI 

VlfeŞM ALSAN 

R.ZEKİ ALSAN 

SÜRETfATEHVNCAN 

İR.NEDRET SÜZMEN 

NİLÜFER GÜRLER 

MUSTAFA TEPEYÜKSEL 

YUSUF HAMİTOĞLU 

YUSUF TURAN 

İSMAİL BERKOGLU 

ALİ ZOR 

SÜHEYLA ŞANLI 

SEDAT DURSUN ' 

AYBARS BEYİN 

FERİT LEKESİZ 

HÜSEYİN AKTEPE 

M.KAMİLHOŞVER 
î 

SAYHAN TURHAL 

ERTUĞRUL GÖK 

NACİ ÖĞÜT 

MUHARREM BEŞİR 

M.CENGİZAYZİT 

UNVANI 

MÜŞAVİR 

MÜŞAVİR 

NIÜŞAVKR 

MÜŞAVİR 

MÜŞAVİR 

MÜŞAVİR 

MÜŞAVİR 

MÜŞAVİR 

MÜŞAVİR 

MÜŞAVİR 

MÜŞAVİR 

MÜŞAVİR 

MÜŞAVİR 

MÜŞAVİR 

MÜŞAVİR 

MÜŞAVİR 

MÜŞAVİR 

MÜŞAVİR 

MÜŞAVİR 

MÜŞAVİR 

MÜŞAVİR 

MUKTESEBATI 

Bitirdiği okul,yaptı()ı kamu 
gOravlert.toplam kadro hizmet 
süresi gibi 
AVrtA 

ESKİŞEHİR İTİA 

EĞİTİM ENS.(3 YILLIK) 

ODTÜ 

ODTÜ 

ADMMA 

KTU 

ERKEK TEK ÖĞ.OKULU 

DMMA 

DMMA 

AÖF (4 YILLIK) 

KAYSERİ DMMA 

AÜ EGT.FAK. 

DTCF 

MÜH.FK. 

ADMMA 

EDMMA 

ADMMA 

İTÜ 

GÜ MES.EĞT.FAK. 

DMMA 

AKTİF OLARAK GÖREV 
YAPIP YAPMADIĞI 

• 

. 

..T^. 

T — - - • " - • 

* Aktif bir görevleri bulunmamakla birlikte Telekom hizmetleri İle İlgili Taşra Teşkilatında karşılaşılan sorunlara 
karşı gerekli tedbirlerin alınmasına ilişkin olorak incelemelerde bulunarak Genel Müdürlüğe rapor hazırlayarak 
çalışmalara iştirak etmektedirler. 

Taner KAYA 
Müdür 
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TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.S. 

2) 55,56 VE 57 NCİ HÜKÜMETLER DÖNEMLERİNDE GÖREVLENDİRİLEN MÜŞAVİR VE 
BAŞMÜŞAVİRLER İLE GÖREV ALANLARI 

ŞİRKETİMİZDE MÜŞAVİR VEYA BAŞMÜŞAVİR OLARAK GÖREVLENDİRİLEN PERSONELİMİZ 
BULUNMAMAKTADIR. 

3) a-KURULUŞTA MÜŞAVİR VEYA BAŞMÜŞAVİR KADROLARINDA BULUNAN BlR PERSONELİN 
AYLIK ORTALAMA MAAŞ .İKRAMİYE VE YİLUK TOPLAMI * BÛÎ.301.918.-TL {NET) 

b-KURULUŞTA GÖREVLİ TÜM MÜŞAVlR VEYA BAŞMÜŞAVİR KADROLARINDA BULUNAN 
PERSONELİN YİLLİK TOPLAM" mtİYEtf * m.1€3.€3€m.*TL (ffRtfr/ 

Taner KAYA 
Müdür 

F 
L 

l 

JO/fLUlM$ »O / '•• ^ r T 6s*>Gi. miı'JiüeLvio 
2001 YIU (MEVCUT BULUNAN) MÜŞAVİR LİSTELERİ | 

1"9'—ı-

1 

2 

3 

4 
S 

0 

7 

e 

9 

10 

V. ..... 
12 

O 

14 

15 

16 

17 

18 

10 

70 

21 

22 

" ,•!„., 

* N 

25 

26 

İt 

*\dı Soyad ı 

Fssl Azık en 

Mahmut Cıasian 

Aydemir Akkavaodiu 

Murat Atak 
F ıknGundül 

Cotin Kavaaio 

Mehmet Güler 

Demel Kabasakal 

Emme Ateş 

Alı Oumlu 

Kapl ın Kemılonlu 

Tansın Ilgar 

Salalıtttln Alptekin' 

K a r t o n GOksu 

Aydın Tomakın 

Muştala Günaydın 

Scbahattm Kars 

Yakup Kaçar 

H Ak Yaıtcıofliu 

Buncamın Dıcan 

Kıyas Yekeler 

{ a k ı A r d m 

M«ela Akan 

Fıkft Akbay 

Dtlnyamalı Karadağ 

Gokeen Aydemir 

Sevil Güler 

Unvan . 

C e n Mud Mutave ı 

Gen MOd.Mojavıt l 

Cen .MiM.MUıavM 

Gen.Mud.Müf evirt 
Gen Mud.Muiavtrı 

Ocn Mud MOsavtrl 

Ger» Mud Mûtavı / ı 

Gen Mud Müsavin 

Gen Mud M D j a v m 

Gen Mud MutauM 

Gen.Mdd.Musavırı 

Gen Müa Miısavırı 

Gen.Müd.Miısavırı 

Gen Mud Müsavin 

Cen.Mı'ıd.Mutavcn 

Gen Mud Mutavtrı 

Gen Mud Müsavin 

Gen.Müd.Müt,»v<ıi 

Gen MOd.MujavM 

Gen Mud MüMvr/1 

Gen Muti Mdtavtri 

Gen Mud Müsavin 

Gen Mud M ü f avın 

Gen Mud MUjavıri 

Gen Mud M u t a vır i 

Gen MOd MOtavıri 

Gen Mud M u j a v k l 

Tah .H I 

Yüksekokul 

Vukaekokui 

Yüksekokul 

Yüksekokul 
Yüktokokuı 

Yüksekokul 

Yüksekokul 

Yüksekokul 

Yüksekokul 

Yüksekokul 

Yüksekokul 

Yüksekokul 

Yüksekokul 

Yüksekokul 

Yükeekokui 

Yüksekokul 

Yük ut kokul 

Yüksekokul 

Yüksekokul 

Yüksekokul 

YUksekokul 

Yüksekokul 

T uktekokul 

Yüksekokul 

Yüksekokul 

Yüksekokul 

Yüksekokul 

K a m u Görevler i 

OevUt Memmvyet 

Devlet Memurırek 

Devlet Memuriyeti 

Devlet MumuriveH 
0«VMJI Memunyelı 

Oovleı Memuriyeti 

Oevlet Memuriyeti 

Devlet Memuriyeti 

Oevlcl Memuıtyett 

Oevlet Mamurıretı 

Oevlet Memur/raf 

Oevlet Memuriyeti 

Savlet Memunratı 

Oevtet Memurtret 

Oevlat Meınurtg«tı_ ̂ _ 

Oavlel Memuriyeti 

Oevlet Memurırek 

Devlet Memuriyeti 

Oevlet Memurtyek 

Oevlet Memuriyeti 

Oevlet Memuriyeti 

Oevlet Memurıretı 

Oevlel Memurıretı 

Oevtet Memunyetı 

Devlet Memuriyet 

Oevlel Memuriyet 

Oevlel Memuriyeti 

H » n » t Süree i 
(Derece /Kademe) 

7a ».i 1/4 

20 m art 

2C yıl 114 

90 yıl t/4 
40 yıl 1/a 

2 * yıl İ M 

32 rıl 114 

11 >ıl 3/1 

11 y i V I 

J» yıl t/4 

40 yıl t/4 

M ..1 1/4 

JS yıl 1/4 

« yıl I " 

..' ??»!!.._2.'i... . 

J3 yıl t/4 

10 rıl t/4 

11 rıl 2/2 

22 rıl 1/4 

»0 rıl " 4 

SJvıl 1/4 

12 rıl 41] 

30 yıl 1/4 

2 ) rıl 1/4 

ISvıl J / l 

27 , . | 1/4 

17 rıl ı / l 

Ğeıvtı r 7u^™ıV l î i c i i oâkiııılık'vJ 
Musavnkgr; atandığından .«kut rjoııvr 
verilememişte 
G*ne l Mud Yıo İkan Baktııılıl>(d 
Müsavırlıoe atandığından «kiri <ıorc« 
venlemfiımstir. 
Genel Mud Yıe) İken BekeııiıVçiı 
Mkıtavtrnoa atandıQınaan J K M uoruu 
verilememiştir. 
Genel Mud Yrd. İken Bakanlıkça 
Muşavırkğe aıandırjınden rfttıf nomv 
veritefTtumtşItf 
leknık Mı.f'aiiıf olarak no/ov vc/ıîmı»iıi 
Puflu ve G.Do^u Anedokı'na t f * n * 
korıutaıda mesrteme w »ra»lııtrı4 yuıtmul. 
uf ere qorevtendınldı 
Kuruluş u m u l norm çahemaur ınd j fjorr»v 
vcn tcuk tk 
O j e t Kalem Mudurlûaundc-
gorerlertdıntrnıjlif 
Uiastnrrut Bakanlığınca Rakaniıq.ı 0.11)11 
s a ğ ı * bınmıertnae (İzmir'de) 
Oö/avlenaırılmıttı/ 
Ooûu vo G OO0U An&dOiu'Ja idari 
konularda inceleme ve jra;.t ırma y.vgı*t.vK 
ürere görevlendirildi 
Kurulutuli lul «loım valıt*lı*'ıt.tniKlJ Uv'ıı:v 
verilecektir 
Doğu ve G Doğu Anadolu'da iden 
koruılatda ınctıleme ve arpçtumı yArw*ı.ık 
ıırerı* rjorevlendırıldı 
Kuruluşumuz norm çalıf malarında görev 
verHeceklır 
Kurulurumu! norm çelişmelerinde qnıev 
ver4ec«k1ı/ 
Kuruluşumu/ norm çaiı*m''iuiMid<ı «JIHMV 
vcnlecwktıı ^ ^^ 
Kurulusumuc norm çalışm.#luııtifid ıjbıcv 
vurıtucokllı 
KuHiiuv ı ımıır norm oahçmaı.trınd.ı qnrr*v 
veıJecektu 
Ku/ukJ>uınu2 norm vaiısm.ılonı>.1<ı rfor^v 
ve/4eceklır 
Kuruluşumuz norm çatıvm*'ıltııındu rj<uı;v 
venlecekMr 
KuruKışumuc norm çe'ısmlıluııııo^ /JOMrv 
vot ilecektir 
Ku/ulu>unıu£ norm ^oiısnı.'ıl.ıııod'i ııor^v 
vomeceklit 
Kıırııltısumıır norm çı i ısmııUniKis ıjuıvv 
verilecekte 
Kuruluauırnı< noırn çaHsııldluııııO^ gO/Cv 
vvrıieookıh 
Kurutucumuz norm çalif malarında oorev 
venleceklır 
Posta Çekleri Uasmudıtr Yrıroımrifi oı.i'aıt 
Bdrev)tnd*ilmı«tır 
Kuruluşumu! norm çalı>ırtaljııntla Q0n.'v 
vpftıecoRiır 
Kı ı rmufumujun yemden y^pıi;.nm» 
çalışmalarında bulunmak u ıen t Küyvvmlv 
gorcvlondır!lmi)tî« 

- 6 1 1 -
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1097-1990-1000.2000 YILI MÜŞAVİRLERİN (SİM LİSTELERİ 

S.NO 
1 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 

9 

10 
M 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

18 
19 
20 
11 
22 
23 

24 
25 
26 
27 

26 

29 
30 
31 

32 
33 
34 
35 

36 
37 

38 
30 
40 

41 
42 

Adi &6v*dl 
Aykut Katili 
Erdoğan Doğan 
Kamtıran Gaçaip 
Mfltın Topooz 
Oerkay Ercan 
Yılma t fluyukkeye 
Atılla Renkmen 
Yalçın Fışkın 

Esat Ankan 

Murat Atak 
Sebshsttın Kara 
Kelamı Ekici 
Mool &entoy 
SelahatUn Alpıt-km 
Selim Alıcı 
narf Kanda} 
Moıiıı Hacıosmsnoglu 

Celin Kayaalp 
2rt ı Aydın 
Anrnat Buyukdtreiı 
Necla Akan 
Remil Larnan 
Mutlu Utlu 

M Alı Albayrak 
Aydın Tamakm 
Mehmet Kırış 
Luthı Karayeli 

AIıDumto 

Tahsin Ilgar 
Alı YaaıCıOOju 
Mehmet Gökçen 

İkram Yatar 
K Ceylan Kirmıtıgui 
Mehrmt Güler 
Kaplan Kemeloqlu 

Mahmut Eıaslan 
Nuri Urqen 

F*rı Cunduz 
Kaynan Gektu 
Ahmet Kaçmaz 

Emin» Ateş 
Fahri üeok 

Unvanı 
Müşavir 
Müşavir 
Müşavir 
Müşavir 
Musevır 
Müşavir 
Musavır 
Müşavir 

Müşavir 

Mııtavır 
Mujavır 
Mujavır 
Mujavır 
Muvavır 
Müşavir 
Müşavir 
Müşavir 

Mujavır 
Müşavir 
Muçavır 
Musavır 
Mutavk 
Müşavir 

Müşavir 
Müşavir 
Mujavır 
Mujavır 

Mujavır 

Müjavir 
Müşavir 
Musave* 

Müşavir 
Müşavir 
Mujavır 
Müşavir 

Mu?avir 
Mujavır 

Müşavir 
Müşavir 
Müşavir 

Musev» 
Müşavir 

Tahlili 
Yüksekokul 
Yüksekokul 
Yükte kokul 
YOkıekokuı 
Yüksekokul 
Yüksekokul 
YUktakokul 
Yüksekokul 

Yüksekokul 

Yüksekokul 
Yüksekokul 
YOkukoM 
Yuktakokul 
Yüksekokul 
Yüksekokul 
Yüksekokul 
Yüktakokuı 

Yüksekokul 
Yükıekokul 
Yüksekokul 
Yüksekokul 
Yüksekokul 
Yüksekokul 

YOksokokul 
Yüksekokul 
Yüksekokul 
Yüksekokul 

Yüksekokul 

Yüksekokul 
Yüksekokul 
Yüksakokul 

Yüksekokul 
Yüksekokul 
Yüksekokul 
Yükaekokut 

Yüksekokul 
Yüksekokul 

Yüksekokul 
YriktekOkul 
Yüksekokul 

Yüksekokul 
Yüksekokul 

Kamu Görevteri 
Devlet Memurtye iı 
Devlet Memuriyeti 
Devlet Memuriyotı 
Otvtet Memuriyeti 
Devlet Memur|Ye|i 
Davtet Memuriyeti 
Devtat Memuriyeti 
Oavtet Memuriyeti 

Oevlet Memuriyeti 

Davtet Memuriyeti 
Devlet Momunyeü 
Oevlet Memuriyeti 
Devlet Memuriyeti 
Davtal Memuriyeti 
Oevlet Memurtyeiı 
Devlel Memuriyeti 
Devlet Memuriyeti 

Devlet Memuriyeti 
Oevlet Memuriyeti 
Devlet Memuriyeti 
Devlet Memuriyeti 
Devlet Memuriyeti 
Devlet Memuriyeti 

Devlet Memuriyeti 
DtvVst Mamuriyatı 
Devlet Memuriyeti 
Devlet Memuriyeti 

Devlel Memuriyeti 

Davtal Memuriyeti 
Devlat Memuriyeti 
Devtat Memuriyeti 

Devlet Memuriyeti 
•evlat Memuriyeti 
Davtet Memuriyeti 
Devlet Memuriyeti 

Devlet Memuriyeti 
Devlet Memuriyeti 

Oevlet Memuriyeti 
Devlat Memuriyeti 
Devlet Memuriyeti 

Devlet Memuriyeti 
Devlet Memuriyeti 

Hncmet Süresi 
(Derece/Kademe) 

m 
1/4 
1/4 
1/4 
1/4 
1/4 
1/4 
1/4 

1/4 

1/4 
1/4 
1/4 
1/4 
1/4 
1/4 
1/4 
1/4 

1/4 
4/3 
1/4 
1/4 
1/4 
1/4 

1/4 
2/3 
1/4 
1/4 

1/4 

1/4 
1/4 
1/4 

1/4 
1/4 
1/4 
1/4 

2/1 
1/4 

1/4 
1/4 
1/4 

3/1 
1/4 

emekli Oldu 
Emek* Oldu 
EmekkUldu 
Emeklt Oldu 
fcrneklı Oldu 
Emekli Oldu 
Helen üastrtudur olmak tpev yapar. 
Emekli otdu ' 
OomrlMüdYrd İkenDekîinttkçn 
Müşavirliğe atandığından aktif tıfırru 
veıitemermştır 
Oenol Mud Yrd İken Bakanlıkça 
Müşavirime ulandığından jkiıi umcv 
v«niemerınştıı 
Akili olaıak ûurev y«omıst« 
Halen Oatmudur olaıak gomv yapaı 
Başmüdür olarak emekli üMu 
Aklir olaıak gûıev yapmışın 
Emekli Oldu 
Halen Başmüdür olarak göıev yıip^r 
Akli) olaıak qfjrev yapmıştır 
Doju ve Ci Do§u Anadolu'ca teknik 
konularda inceleme ve arattırma yapn 
üiere gorevtennırlHi 
Aktif olarak görev yapmıştiı 
Aktrf olamk görev yepmışlıı 
AkKI olarak q0rev yapmışın 
naıan Başmüdür olaıak rjnıev yıpj ı 
Halen Başmüdür olarak uoıuv yapaı 
Bakanlıkta geçici olarak gontvk iken II 
kutuma naklen atandı 
Aktıt olarak görev yapmıştı* 
Halen Başmüdür olarak qorev y.ıpaı 
Başmüdür olarak emekti oldu 
Doğu ve G Dogtı Anadolu'ıl:ı *Jaıı 
konularda inceleme ve aM^tuma yapı-
üzore gdrovlondırildı __ 
üoflu ve G Doğu Anadolu'da »imi 
konularda inceleme ve araytııma yapı 
ürere q6r»vl»m)rtiWı 
Akili olaıak ooıov yapmıştıı 
Basm Mıışavıtı oloınk goıev verilmişti 
Halan Daire Başkanı olarak gnrı»» 
yapmakladır. 
Haktn Başmüdür olarak J ( I I M yap.v 
Aktif olaı ak görev yapmışın 
AkIK olarak gdrev yapımsın 
Genel Mud Yrd İken Bakanlık*-/) 
Müsavimde aıandioıtidan aktıt uori'v 
verile memısar 
Halen Başkan olaıak görev yapaı 

Teknik Mücavir olarak gorev yapmak 
Aktıt olarak gorev yapmif in 
Başmüdür olarak emekli oldu 
Ulaftnma Bakanlığınca BuMnlıfı* ba 
safltık Dirimlerinde tujnurrjcı 
görevlendirilmeli' 
Emekli Oldu 

Ayrıca: 
1 Müşavirin Kuruluşumuza 1 aylık maliyoti 
27 Müşavirin Kuruluşumuza lyıllık maliyeti 

1.198.784.750 TL. 
388.406.259.000 TL. dir 

Kuruluşumuzun Yeniden Yapılanma çalışmalenna esas olmak üzere branş ve deneyimlerine göre gı 
halinde gerekli görüldükçe inceleme ve araştırma yapmak üzere Yönetim Kurulumuzca zaman zam; 
görev verilmiştir. 
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1) KİT'LERDE MEVC1T BULUNAN MCŞAVİR-BAŞMÜŞAVİRLERli İLİŞKİN BİLGİ TAULUaı 

ADI SOYADI 

Ahmet ALOGLU 
Basri KAPTAN 
Cengiz KOÇ 
Dr.Ero! DEMIRTEL 
Dr.Fcnıdun ERZURUM 
Falıri ALP 
Gürkan OĞAN 
H.Melunei KÖSEDAĞ 
Husan AKÇA 
M.Nedim YILMAZ 
Murat ERTURAN 
Muzaffer OGHAN 
Rami/. MUTLU 
Rcın/i ÇİL 
Tavlan KÜSKÜ 
Zckcriva HERDEM 
Zuhal SÜMER-

ÜNVANI 

Müşavir 
Müşavir 
Müşavir 
Müşavir 
Müşavir 
Müşavir 
Müşavir 
Müşavir 
Müşavir 
Müşavir 
Müşavir 
Müşavir 
Müşavir 
Müşavir 
Müşavir 
Müşavir 
Müşavir 

MÜKTESEBATİ 
Bitirdiği okul, 
yaptığı kamu görevleri, 
toplam kamu hizmeti .süresi gibi. 
Atatürk Zir.Fak. 25 yıl 3 ay 
Atatürk Zir.Fak. 31 vıl 2 ay 
Ankara Zir.Fak. 31 yıl 3 ay 
Ankara Vet. Fak. 38 yıl 11 ay 
Fırat Üniv.Vcl.Fak. 14 yıl 8 ay 
Atatürk Zir.Fak. 37 yıl 2 ay 
Atatürk Zir.Fak. 35 yıl 3 ay 
Atatürk Zir.Fak. 37 yıl 7 ay 
Ankara Zir.Fak. 39 yıl 
Atatürk Zir.Fak. 37 yıl 3 ay 
Ankara Vct. Fak. 34 yıl 7 ay 
Ankara Vct. Fak. 40 yıl 7 ay 
Atatürk Zir.Fak. 36 yıl 4 ay 
Atatürk Zir.Fak. 32 yıl 8 ay 
Ankara Zir.Fak. 37 yıl 11 ay 
Atatürk Zir.Fak. 23 yıl 2 ay 
Ankara Zir.Fak. 30 yıl 9 ay 

AKTİF OLARAK GÖREV 
YAPIP YAPMADIĞI 

Hi/melüı gereği görev yapmaktadır. 
Hizmetin gereği görev yapmaktadır. 
Hizmetin gereği görev yapmaktadır. 
Hizmetin gereği görev yapmaktadır. 
Hizmetin'gereği görev yapmaktadır. 
Hizmetin gereği görev yapmaktadır. 
Hizmetin gereği görev yapmaktadır. 
Hizmetin gereği görev yapmaktadır. 
Hizmetin gereği görev yapmaktadır. 
Hizmetin gereği görev yapmaktadır. 
Hizmetin gereği görev yapmaktadır. 
Hizmetin gereği görev yapmaktadır. 
Hizmetin gereği görev yapmaktadır. 
Hizmetin gereği görev yapmaktadır. 
Hizmetin gereği görev yapmaktadır. 
Hizmetin gereği görev tapmaktadır. 
Hizmetin gereği görev yapmaktadır. 

2) 55.56 ve 5" NCİ HÜKÜMETLER DÖNEMİNDE GÖREVLENDİRİLEN MÜŞAVİR VE 
UAŞMÜŞAVİRLER İLE GÖREV ALANLARİ 

ADI SOYADI UNVANİ GÖREV ALANİ 
AKTİF OLARAK 
GÖREV YAPIP 
YAPMADIĞI 

NOT: 55,56 VE 57 NCİ l i f KÜME İLER DÖNEMİNDE GÖREVLENDİRİLEN MÜŞAVİR VE BAŞMÜŞAVİR İM Ll NMAM.' 

3) a) KURULUŞTA BAŞMÜŞAVİR VEYA MÜŞAVİR KADROLARINDA BULUNAN PERSONELİN. 
ORTALAMA MAAŞ, İKRAMİYE VE YOLLUK TOPLAMI = 1.240.629.000TL (Brüt) 

1)) KURULUŞTA GÖREVLİ TÜM BAŞMÜŞAVİR VEYA MÜŞAVİR KADROLARINDA BULUNAN 
YILLIK TOPLAM MALİYETİ ° 253.088.316.000 TL. (Brüt) 
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f J KİT'LERDE MEVCUT BULUNAN MÜŞAVİR-BAŞMÜŞAVJRLERE İLİŞKİN BİLGİ TABLOSU 

AD! SOYADİ 

Dursun HAMAMCİOĞLU 
Erci KILİNÇ 
Sedat GEZEN 
M.Yavuz YÜCEL 
Mehmet ÇELİK 
H.Semra KAYA 
M.Şadi GÜRCÜOĞLU 
H.Nuri ÖZBİLEN 
Haşim GÜVENÇ 
A.Tanet YAZGAN 
İsmet SÖKMENSÜER 
Rafet KARA 
Aşkın TUNA 
t.Hakkı ERDlNÇ • 
Emin K.ERDENER 
A^drıl İŞMAN 
Erkan GÜLEÇ 
Ismal! YİLDİZ 
RCsmal KAOIOĞLU 
Gazanfer ÖZTOK 
Erdem BACAK -
Metin ÖZEL 
Ahmet DUMAN 
Özcan DEMİR -
Orhan 8ÜYÜKBAY 
Sırrı YETKİN 
Ahmet SENTÜRK-
M.Saüri ŞlMŞEK -
Erol KORUKLUOĞUJ 
Ersan KARGIN 

UNVANI 

MKEK Gn.Md. 
MKEK Gn.Md 
MKEK Gn.Md. 
MKEK Gn.Md 
MKEKGn Md. 
MKEK Gn.Md. 
MKEK Gn.Md. 
MKEK Gn.Md. 
MKEK Gn.Md. 
MKEK Gn.Md. 
MKEK Gn.Mt*. 
MKEK Gn.Md. 
MKEK Gn.Md. 
MKEK Gn.Md, 
MKEK HURDASAN A.Ş. 
MKEKHUROASAN A.Ş. 
MKEK HURDASAN A Ş . 
MKEK PİRÎNÇSAN A.Ş. 
MKEK BARUTSAN A.Ş. 
MKEK ASÇELSAN A.Ş. 
MKEK ELROKSAN A.Ş. 
MKEK KAPSULSAN A.Ş. 
MKEK KAPSULSAN A.Ş. 
MKEK KAPSULSAN A.Ş. 
MAKSAM A Ş . 
MAKSAM A Ş . 
MKEK FlŞEKSAN A.Ş. 
MKEK PİŞEKSAN A.Ş. 
MKEKFİŞEKSANA.Ş. 
MKEK FlŞEKSAN A.Ş. 

Müşavir 
Müşavir 
Müşavir 
Müşavir 
Müşavir 
Müşavir 
Müşavir 
Müşavir 
Müşavir 
Müşavir 
Müşavir 
Müşavir 
Müşavir 
Müşavir 
Müşavir 
Müşavir 
Müşavir 
Müşavir 
Müşavir 
Müşavir 
Miişav/r 
Müşavir 
Müşavir 
Müşavir 
Müşavir 
Müşavir 
Müşavir 
Müşavir 
Müşavir 
Müşavir 

MUKTESEBATİ 
Bit irdiği O&uJ, yaptığı kamu görevleri, toplam k 
hizmet süresi flibi 
Gaz.Y.Ok. 
Mak Müh 
SBF 
Mak.Y.MUh., 
Kimya Müh. 
Kimya Müh. 
Kimya Muh. 
Metalürji Müh. 
Mak.Müh. 
Mak.Y.MUh. 
Kim.Y.Müh. 
Y.Tek.öğ.Oh. 
JTİA 

MKEK Başuzman 
MKEK ÇANŞAŞ A.Ş. Gn Md.ve 
MKEK HURDASAN A.Ş. " 
MKEK ELROKSAN A.Ş. -
MKEK Gn.Md Yrd.ve Yon Krf.Üy 
MKEK CANSAŞ A.Ş. Gn.Md.ve 
ANPıL A.Ş Gn.Md.ve Yön.Kıî.B 
MKEK KAPSULSAN A.Ş.Gn.Md 
ELSA A.Ş. Gn.Md.Yrd. 
MKEK Gn.Md.Yrd.ve Yferı Krl.Üy 
MKEK Paz.ve Jhr.O.Bşk. 
MKEK HURDASAN A.Ş.Gn.Md. 
MKEK ASÇELSAN A.Ş.Gn.Md.Y 

Tic.Ttir.Y-08.Ok. ANPJL A.Ş. Gn.Md.ve Yon.Krt.B 
KJm.Müh. 
Elektrik Mülı. 
İTİA 
Elektrik IVKih. 
Kim.Müh. 
Mak-MÜh. 
İTlA 
I.Ü.Psikoîoji Bl. 
M.Y.O. 
İTfA 
Mak.Y.Müh. 
İTfA 
Mak.Müh. 
Ffzik Müh 
tTÎA 
Mak.Müh. 

MKEK HURDASAN A.Ş. Gn.Md 
MKEK HURDASAN A.Ş. Ks Md. 
Hurda İşletmesi Müdür Yrd. 
MKEK PİRİNÇSAN A.Ş.Birim M 
MKEK ELROKSAN A.Ş.Gn.Md.Y 
MKEK ASÇELSAN A.Ş.Birim M 
MKEK ELROKSAN A.Ş. Birim M 
Kapsül ve Av Fişek Fb.Ks.Md. 
T.K.1. Başuzman 
MKEK NİTROSAN A-Ş.Gn.Md.Y 
Makina San.Mües.Md.Yrd. 
MKEK Gn.Md.Sas.ve İd.Hiz.O.B 
ETAĞ A Ş . Gn.Md. Yrd. 
ASİLÇELİK A Ş . Gn.Md.Yrd 
MKEK SİLAHSAN A.Ş.Gn.Md.Y 
Ağaç San.Gr.Fb.Fb.Md.Yrd. 

http://Tic.Ttir.Y-08.Ok
http://Fb.Ks.Md
http://Gn.Md.Sas.ve
http://San.Gr.Fb.Fb.Md.Yrd
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KİT ADI: MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞU ORTAKUKLARI 

2) 65,56 vo 57 NCİ HÜKÜMETLER DÖNEMLERİNDE GÖREVLENDİRİLEN MÜŞAVİR VE 

BAŞMÜŞAVİRLER İLE GÖREV ALANLARI 

ADI SOYADI 

Erol KILINÇ 
Sedat GEZEN 
M.Yavuz YÜCEL 
H.Semra KAYA 
Haşim GÜVENÇ 
(.Hakkı ERDİNÇ 
Z.ZaferüLKENLİ 
Efnün GÜNDOĞDU 
Suzan MORAL 
Atalay KELECİOĞLU 
ErolAKKAYA 
K.Meüh TÖRELİ 
K.Erol SERTKAYA 
Selahattin HUN 
Doflan MAHMUTOĞLU 
Emin K.ERDENER 
İsmail YILDIZ 
R.Cemal KADİOĞLU 
Efdem BACAK 
Sim YETKİN-
Ahmet ŞENTÜRK 
M.Sabri SİMSEK 
Erol KORUKLUOĞLU 
Özcan DEMİR-

UNVANI 

MKEK Gn.Md. 
MKEKGn.Md. 
MKEK Gn.Md. 
MKEK Gn.Md. 
MKEKGn.Md. 
MKEKGn.Md. 
MKEK Gn.Md. 
MKEK Gn.Md. 
MKEKGn.Md. 
MKEKGn.Md. 
MKEK Gn.Md. 
MKEK Gn.Md. 
MKEK Gn.Md. 
MKEK Gn.Md. 
MKEK Gn.Md. 
MKEK HURDASAN A.Ş. 
MKEK PİRİNÇSAN A.Ş. 
MKEK BARUTSAN A.$. 
MKEKELROKSANA.S. 
MAKSAMA.Ş. 
MKEKFİ$EKSANA.$. 
MKEKFİ$EKSANA.Ş. 
MKEKFİŞEKSANA.Ş. 
MKEKKAPSÜLSANA.Ş 

Müşavir 
Müşavir 
Müşavir 
Müşavir 
Müşavir 
Müşavir 
Müşavir 
Müşavir 
Müşavir 
Müşavir 
Müşavir 
Müşavir 
Müşavir 
Müşavir 
Müşavir 
Müşavir 
Müşavir 
Müşavir 
Müşavir 
Müşavir 
Müşavir 
Müşavir 
Müşavir 
Müşavir 

GÖREV ALANI 

Teknik 
idari 
Teknik 
Teknik 
Teknik 
idari 
Teknik 
Teknik 
Teknik 
Teknik 
Teknik 
Teknik 
Teknik 
Teknik 
Teknik 
Teknik 
Teknik 
Teknik 
İdari 
İdari 
Teknik 
Teknik 
İdari 
idari 

AKTİF OLARAK 
GÖREV YAPIP 

YAPMADIĞI 

Yapmıyor 
Yapmıyor 
Yapmıyor 
Yapmıyor 
Yapmıyor 
Yapmıyor 
26/02/2001 Em. 
17/01/2000 Em. 
05/04/2000 Em. 
25/08/2000 Em. 
2404/2001 Em. 
16/02/2001 Em. 
08/10/1900 Em. 
22/01/2001 Nak. 
0202/2001 Em. 
Yapmıyor 
Yapmıyor 
Yapmıyor 
Yapmıyor 
Yapmıyor 
Yapmıyor 
Yapmıyor 
Yapmıyor 
Yapmıyor 

3- a) KURULUŞTA, BAŞMÜŞAVİR VEYA MÜŞAVİR KADROLARINDA BULUNAN BİR 
PERSONELİN AYLIK ORTALAMA MAAŞ, İKRAMİYE VE YOLLUK 
TOPLAMI: 1.014.708.000.-TL. 

b) KURULUŞTA GÖREVLİ TÜM BAŞMÜŞAVİR VEYA MÜŞAVİR KADROLARINDA 
BULUNAN PERSONELİN YILLIK TOPLAM MALİYETİ: 390.331.954.000.-TL. 
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TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

t ) KtTLERDE MEVCUT BULUNAN MÖŞAVİR-BAŞMUŞAVİRLERE İLİŞKİN BİLGİ TABLOSU 
(14,12.2001 tarihi itibûriylo) 

ADI SOYADI 

ALİGEVENKlRlş 

KEMAL ÇELİK 

BEDRETTİN TOKDEMİR 

BEKİR ULUBAŞ 

ARİFÖZTÜRK 

ÖZKAN GÖKSEL 

VEDATYÖRÜK 

MUSTAFA TÜRGUTER 

1 • 
EYÜP ERDOĞAN 

R.KAYHAN ÜNAL 

ERHAN KONAÇ 

A,HALOLWTERZfOĞLU 

LEVENT HEKİMOĞLU 

JNVANI 

MÜŞAVİR 

MÜŞAVİR 

MÜŞAVİR 

MÜŞAVİR 

MÜŞAVİR 

MÜŞAVİR 

MÜŞAVİR 

MÜŞAVİR 

MÜŞAVİR 

MÜŞAVİR 

MÜŞAVİR 

MÜŞAVİR 

MÜŞAVİR 

MÜKÎESADATt 1 

BİTİRDİĞİ OKUL , 

FEN.BlL(KlMYA)i 

İTlA 

KİMYA MÜH. 

ZİRAAT FAK 

İTlA 

ZİRAAT FAK 

İNŞAAT MÛH. 

ZİRAAT FAK 

ZİRAAT FAK. 

ODTÜ-KAMU YÖ 

İTlA 

ZİRAAT FAK 

ZİRAAT FAK 

1 
KAPTIĞI KAMU GÖREVLERİ 

«AF İŞLETME MD. 

DAİRE BAŞKANI 

ALKASAN MÜESSESE 
MD.YRD. 

TARIM BAKNAKİL 

DAİRE BAŞKANI 

ŞUBE MÜDÜRÜ 

BÖLGE MÜDÜRÜ 

DAİRE BAŞKANI 

BÖLGE MÜDÜRÜ 

DAİRE BAŞKANI 

DAİRE BAŞKANI 

GÜBRE SAN.NAKİL. 

BÖLGE MÜDÜRÜ 

TOPLAM 1 
HİZMET SÜRESİ 

7 Y I L - 7 A Y 

2 8 Y I I - 7 A Y 

19 Y IL-1 AY 

29 YIL 

37 YIL 

33 YIL-3 AY 

22YIL-6AY 

29YIL7AY 

28 Y I L - 9 AY 

17 Y IL-9 AY 

31 YIL 

19YIL-6AY 

27 YIL 

MOTİF OLARAK GÖREV 
rVVPIP YAPMADIĞI 

Hajhaş Teknolojisi 
toiçtırroalannda fiiten çalışıyor, 

Brençbrı ila ilgili ijlordo 
(jörov yapmaktadırlar 

Haşhaş Teknolojisi 
Aranmalarında fiilen çalışıyor. 

Branşları BoHgiRişterd» 
görev yapmaktadırlar 

Branokm Bo ilgi işlerde 
gorcvyepmoktadırter 

görev yapmaktadırlar 

Branşları i)» 9g& isterde 
gftrov yapmaktadırlar 

Bran§lan ik» ikjili ijterdo 
görev yapmaktadırlar 

Branştan ilo ilgili l&lerdo 
görev yapmaktadırlar 

Branştan ila üflit işlard» 
görev yapmaktadırlar 

Br»n$!an ite Itsttli içlorde 
görev yapmaktadırlar 

Branç&n Be ilgili işlerdo 
görev yapmaktadırlar 

Alım v» Muhafaza çalışmalarını 
fiiSon bulunmaktadır. 
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TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

2) 55.56.57. HÜKÜMETLER DÖNEMİNDE GÖREVLENDİRİLEN MÜŞAVlR VE BAŞMÜŞAVİRLER 
İLE GÖREV ALANLARI 

ADI SOYADI 

M.ATİLLA TAŞKIN 

DR.AHMET ERDURMUŞ 

OĞUZ ÇAKMAK 

BEDRETTİN TOKDEMİR 

EROL KASNAKLİ 

OSMAN ERCAN 

ÖZKAN GÖKSEL 

M.İLKER BÜYÜKÖZTÜRK 

ABDULLAH LEÜK 

REMZİ ZOR 

BEKİR ULUBAŞ 

ALİ GEVENKİRİŞ 

HASAN KARA 

EYÜP ERDOĞAN 

HAMİT DAYANIR 

TALAT UNCUOĞLU 

UNVANI 

MÜŞAVlR 

MÜŞAVlR 

MÜŞAVlR 

MÜŞAVİR 

MÜŞAVlR 

MÜŞAVİR 

MÜŞAVlR 

MÜŞAVlR 

MÜŞAVlR 

MÜŞAVlR 

MÜŞAVlR 

MÜŞAVlR 

MÜŞAVlR 

MÜŞAVlR 

MÜŞAVİR 

MÜŞAVlR 

GÖREV ALANI 

ŞUBEMD. 

DAİ.BŞK. 

BÖLGE MD. 

ALKASAN MÜES.MD.YRD. 

ŞUBE MD. 

BÖLGE MD. 

ŞUBE MD. 

GENÇLİK VE SPOR 
BAK.NAKLEN 

NAKLEN ATANDI. 

NAKLEN ATANDI 

TARIM BAK.NAKLEN 

AAF İŞLETME MD. 

NAKLEN ATANDI. 

BÖLGE MD. 

ÇEVRE BAK.NAKLEN 

BÖLGE MD. 

AKTİF OLARAK GÖREV 
YAPIP YAPMADIĞI 

13.6.2000 tarihinde istifaen 
ayrıldı. 

Halen Genel Md.Yrd. 

Halen istanbul Bölge Md. 

17.01.2000 tarihinde emekliye 
ayrıldı. 

21.03.2000 tarihinde emekliye 
ayrıldı. 

16.07.2000 tarihinde emekliye 
ayrıldı. 

31.12.1998 tarihinde emekliye 
ayntdı. 

Halen TBMM'de görevli 

11.01.2000 tarihinde istifaen • 
ayrıldı. 

Halen Daire Başkanı 

Halen Bölge Müdürü 
I 
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TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ 
GENEL laÛDÜRLÜĞO 

3) a) KURULUŞTA BAŞMÜŞAVİR VEYA MÜŞAVİRKADROLARINDA BULUNAN BİR PERSONELİN 
AYUK ORTALAMA MAAŞ, İKRAMİYE VE YOLLUK TOPLAMI 

15.01.2001 

15.04.2001 

15.05.2001 

15.0C.2001 

15.07.2001 

15.09.2001 

15.10.2001 

15.11.2001 

15.12.2001 

S AYUK TOPLAM 

AYUK ORTALAMA OCRET 

İKİ İKRAMİYENİN 
1 AYLIK TUTARI 

İKRAMİYE + MAAŞ ORTALAMASI 

712.958.000 

731.300.000 

803.3S4.000 

643.151.000 

004.572.800 

943.262.151 

968.747.400 

1.024.143.000 

1.068.506.200 

8.000.110.451 

880.000.000 

25.600.000 

914.600.000.-

b) KURULUŞTA GÖREVLİ TÜM MÜŞAVİR VEYA MÜŞAVİR KADROLARINDA BULUNAN 
PERSONELİN YILLIK TOPLAM MALİYETİ 

10.075.200.000.-
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KİT A D I : ETİ HOLDİNG A.Ş. GENEL MÜDl^LÜĞÜ 

1) KİT'LERDE MEVCUT BULUNAN MÜCAVİR • ÜAŞIj/lÜeAVİftLERE li;;i§KİU pl).Û:j T A ^ p ^ y 

ADİ SOYADI 

V.HKİ BIROOĞAN 

H AVNİSAATÇIOĞUI 

UNVANI 

MÜŞAVİR 

MÜŞAVİR 

m-ı* tfUUMtu&v. 

MÜKTESCRATf 

Bitirdiği Okul. yaptığı kpmu-fitirlövlsfi. 
loplar» kamu. hi>mnt-8dfpV.i:m.tii.''j' 
iMlltl «HU I 'İHI » l • \kWf mi I I ' »•».?% m 4M * lifi»»»—»»"! 
I.DM.MAWMYAMÜH;I»Öl..: 

MUllENaiS.'Tfe'KNIK Şf*'. 
DAİRE BA5KANYRD. a s ^ r - ;. .,-... 
Hfemotsüria.tl31 yıl 
EĞ£ UNlİMADeNf AKMAHEN £İOI,. 
MUHCriDlS/RAîjMilhfeMnirjMİJlift.MDÜ 

YBD IŞlMUD.Vnp ) $ İ : W ü p , Ü , 

OSMANAYKAÇ 

KAHRET I l(M BORAN 

8UKHAN ORAN 

DR.NİHA'f KAYA 

NECMETTİN CjÇKK 

A.HAYATI ONCUER 

MEHMET ELTURAN 

lVjW7-.raa.-.-< 

MÜŞAVİR 

MÜŞAVİR 

MÜŞAVİR 

MÜŞAVİR 

. MÜŞAVİR 

MUŞAVIH 

MÜŞAVİR 

GENCİ. MÜUÜ'IHVU YKH 

Hamal aüfasi 33 yıl 
İST KİMYA MÜH YÜK,0KUU» .', 
MÜHKNOlSJ tKNİK^Br i ' lA^MrR 
IŞLMÜDÜRU. MÜES.MÜDI'.'JHÖ.' 

»»••^t'ıılf.^l'-^^.At-^/^+i.'IS-iittJlıl* 

:A^itfü]$RA#^Wİ>; 

•,p. m*t/mf • fi 

:....,..:. .,..,:,,. TV;:.r w . , 

FCNVE TETKİK KRl-.tİYljS)^ 

OENErMÜfMİR YHÛW. " Y K T 

Hamel Clilf Sİ 33 yıl 
I.T.Ü îytİJHiMİM.f AK fıUUpKIJi;;;,; 

^ £ N J 2 ! S J £ 3 W J ^ J § . u 

HUmm sllrûaijM yıl 
,T-u,MV!,1J;AK.rMAt)Lti not. 

İN a q ınrM j|jpH AiM, Vjjf j), M A g» t: f|t. 

MÜHENDİS', BAŞMÜHENDİS 

MtiptJH;,DAjf<n pAŞKA»•y>il),l'l., 
tlızmol şikesi 'İAyıl 

M1SgSyAll,S\YASqTJJ>AU^AÎ>Itfo , „..... 
,Ü.SÇŞ.U.f;NS.sqS,SlYpOk-T.fiRA _ . 

M£MySJİLMANI^JJJ^im^~.. 
U7MAN Cf-NMUO Yl<t|). 
HofnaUiuMisi ^2 yıl 

ESK.O.M M AMADEN MÛy.i<Oİ;. 

ı̂ ijiîiî MûMJî viy>4--.-.. 
Ml'JEŞ. M.CjÜÜRÜ 1-pN ^ g j l v ı t<^|: I J V ^ İ „, ,;. 

İSİJgfMK.MtjDÜKU,,, 
Hizmet alııoei 31 yıl 

r r .Ü M,Af)t;N.BOl-. 
... ÎSWSl iND!aü^j ıaa£Mja^^ 

GGNEL'MOpÜnYRp... :,.',. „„,v.,„.r.^ '.„.. 
Hizmet 6ü.'or.l 23 yıl 
fl!i«ySE£M2ftB^ 
MFJ,PMRNi)i!|i:^yüŞf.|SlYA|jl;ç<|t-o„ 
M Ç ^ y O K ^ M A N ^ 
Hlımet sumsıM yıl .'• ' • • .h^^'^'^ti. •; 

.J&?}$l*İ 

YAPıVt'Jfc 

vAHY^lV 

. . j , , . , . . . ^ . , ^ : . . 

r4- YÂTPlVÖrt 

,„ 

:I1::'..I-I!.:H.İİ.|!^I><|. IJI IIJJV' I»»I-' ' 
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ALİ HI2AAIABOYLIN 

ADI SOYADI 

M.SADlZO_RAI.lOftlU 

MALİK ÛZKAN 

KrtoyrLYjöir 

REİS YALÇINKAYA 

OAYHAM KOYUNCU 

A BİCANİ KILIÇ 

HİLMİ BENE» ACAR 

UNVANI 

MÜŞAVİR 

MÜŞAVİR 

MÜŞAVİR 

MUŞAVİH 

MÜŞAVİR 

^MÜŞAVİR 

MÜŞAVİR 

MÜŞAVİR 

tV,J,;^,^W*J'-«-W^t^*V^^.Oli.'*.3'MW< 

Ditildim Okul, v«p|;û/ Mrtm fifjifcvlMi. 
ınplnm kaniu hı»ıiui nuı««i aitıi. 

MiUi^JiMi^^Ja^jJi:ı...,..;.>-. 
Al,TJ.A:|31AriSDAl:MARTrvtl 

PROGRAMCI,'MClİlElinlS. UAtfKAMl 

BAŞUZMAN 
HiayiHİıiljrasi 22 yt|.. 
ANIK,D:M .M.A.KİM VA MÜI j ftÖL- ^ ^ 
i M İ ^ P İ B j İ ^ ^ 

Cj-NE^MUmJHy» .̂. 
HHnKıt'flüm:) S1 yll' 

/l,Ü MAUfctjf AK.MAÜti.fil,^1J|4,BÛI. 
AUP' l t MADEN YLlKMİJfl.MASTISni 

MÜHENDla,^ j r : j ^ 

HI/meuuMsnSyıl 
CA2İÜNİ İKTİDARIM lAK.Itf"! TlOı. 

İST ÜNİ FEM rAK:te)L.ÛJI '/ÜKMUİI,. 

U2MAN YRt>, UZMAN. Y.»İK«l:KMUMI:rJUI3. 
GENEL MUDUR YRD 

H Ü-ANK-MES-YÛlToK MUM \)LH 

MEMIİB. MÜHıİR nAİfU'-!l'IAö(W'H 

PÜSU&MAtL* 
Hanın! fldrani 2C yıl 

•T ÜMHAtLI^JI M()H _ _ ..; 

ÎÛHENOİS, TES?ETüAÇMİ«İBlf5îf,' 
FBNVETCT.Wl..UVBa|,:0A|Rp.-pA-9K*>N 

GENia MUDUR VHU. 

Hj/rnat »ufaşl ?5 y<>. 

,T.Ü.MAKİNAMIIH,ÜÖİ 

MÜHENDİS. BAQIHOH.CNniGİ..Ml]lDlJİ{ VRO' 
MÜDÜft, MÜES.MOaYRtC l$f. M'OÜ YTU* 
GENEl.MüPURVli YKtt., 

HlzmaUtlrçsıai >']! 

:û;,!:.liİNjrAKı.. 

iv.<ii'i-).<jı.;. 

UZMAN. MUDUR;PAŞp!M<\li'ÇiUNt l. MUi,ı ,j;::r^î-!:J;;,.:!J? 
Hlaıtinl5ıUı<«i.11yı! 

ii«..V..'/if - s ; B ^ ; T I I,IKI 

'AKTİF AÛIttlİ(föjW: 

iyAHlfıV^ftffuSjl:'*; 

,._.:.,.^:';^^|!|İ^Ur4: 

•Bttfe 

^l i f t^ t^ . 

,.:/#«.., 

, # « 1 . 

ftf».t 

s&jm.: 

$&&&. 
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ADI SOYADI 

FRGUN GÜRCAN 

SUAT AVBEK 

ATEŞGURE.l., 

02KEMAUŞENTÜRK 

M.OÜLENT BIIGÜ 

MUHSİN AÇıK 

HAN'DAN ÇAKMAK 

Ü-RAClP UNCU 

ıÇgVOET YERUKAYALAH 

NURAY İPLIKÇlOGLU 

UNVANI 

MÜŞAVİR 

.MÜŞAVİR 

MÜŞAVİR 

MÜCAVİR 

MÜŞAVIR 

MÜŞAVİR 

.MÜŞAVİR U 

.MÜŞAVİR,., 

MÜŞAVİR 

..MÜŞAVİR 

MJİKresş&ATi; 

Gitiıdiği OKul, yaplıöi:K«|(itu'fı(İı4wİpriı 
toplam kamu h1wni.it üiiıeui «M. • 

LliÜ^^EAiyijöj^ıi^^^üiLii^,..,.., 

AiplF'.otMiıftK'jijöimy 

HızrnuU.'i!û()i3'Jyıl. 

M Ü I I E N D I K T ^ ^ 

MÛR8.MÜDQRÜ, DAlHf. BAŞKAM 
GENEL MÜDÜR YRO. 

ÛENKIMUOÜrtVEYlC» 

Hfrrnot surosı /• I yıl 
MT.lATIC.Viy.SAMHOl 

MJ:MUR ŞEPWD. SCT... «•!#»*&_ 
GENEL SFKYfm GKNB 

MÜDÜR. DAİRE tlAŞKAtlj fCW VI-' TE"V 
KRL UYH3İ 
H«iT10t«J(ftbi'(4yıl 

I.TAI.MAK HAK SANAYİ |-jiljrl UOl. 

AB O 'DR PA2ARLAMA-UAL,MA6Tk'R 

imv-i 

\1^.JLZ8$&İ$UK 

. MÜDÜR, DA1M3 UAŞKANI 
FEN VE TKT.KUl.ÜYfiSl 
Hl>nu>tajırfi6l2ayı> _. ̂  ' 

ESK!D.M!M,A,MÂİD"EN1:AK" 
MEMUR, MÜHİLNOia; DAgj^tipgNtlIfi 

MIJD YRU MÜOUR.^Mfc j $ j j j J L 
GEN6LMÜD.VRP; 
Hamor CU\K%I %l ytl 

fiAiis^iMiAyjL!^ 

MOOUR, „ . . , _ ' . "*'„„ . ' """' 
Mkff>6liuK!Ci3?yil. 

ODTÜ MOM l;AK.jy[ApH|lifj|.: 

M^İ^.Bl3.i}A3M^İ^!l,S^^llHiE.îtta' . . . . . 
MÜpÜRGI-KI I - I . ^ÜI j l ^VF ' f f l . 
Hızm*! suresi İİ yıl 

ESK D M MMIAOKH.PAK 

Glf fLMüOü, j j ;y f»V ı ı ı ı . ^ . , ^ ^ ^ ; _ _ 
Iteınijl pıırfeM ?D yıi 

ANA.l,lNl|KTlaA1lJAKlK"IISA;|.riı.U, 

MÜDÜR 
Hi«nöt»üf«)ti13:yıl 

..ük-ji*. 

:..Wli«, 

» ! ¥ 

...Mim 

..„.vsfi?niî. 

• M ? ^ 

•...Jittfüü.,.., 

UM. 

fı»« 
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2) 85 - 5G VE 57. HÜKÜMETLER PÖN^L£RlNQ^Qİ!İÎlİE^I|!İfp^&' 
MÜŞAVİR VE BAŞMÜŞAVİBLEP» İ^föÖftKV ft&MLAft 

ALI RIZA ALABOYUN 

ADİ SOYADI 

İSMET SİVRİOÖLU 

OSMAN AYKAC 

B.CAHİT Ö7JÜRK 

SUATAVBEK 

A.01CANİ Kil İÇ 
MUHSİN AÇIK 

NECMETTİN ÇİÇEK 

HİLMİ BENGR ACAR 

FAHRETTİN BORAN 

W-„.VJ.'İ İÜMCtyş.tt-.l.UI >VV 

UNVANI 

MÜŞAVİR 
MÜŞAVİR 

, MÜŞAVİR., 

MÜŞAVİR 

MÜŞAVİR 

MÜŞAVİR 

MÜŞAVİR 

MÜCAVİR 

MÜgAVlR , 

MuŞAViR 

aÖREVAUNİ 

İDARİ ' 

.JöAftL..,. 
TPKMİU 

— -~-|. 

•"' '•'• •[ " Y A M V & V ' - .' 

.S..- ..,^>!^!İV:..:J.^ 

«».»:»«cs^UL)» «Jr tSMmKsS* 1 

Wflp& 

;. -.totolj* 

3) 

a • KURULUŞTA BAŞMÜŞAVİR VCYA MÜŞAVİR KAPHOLAfÜOÜDA ftUk!LJNANM*f fcH$ÖNEİtW-
AYLİK ORTALAMA MAAŞ. İKRAMİYE Vr:'YOl.LUKTQP.LAMİ: B2S.Wfl Jffit 1 TL : • . 

b • KURULUŞTA GÖREVLİ TÜM BAŞMÜŞAVİRVCYA MÛgAVffl K A D R C I A M M A l a İ İ l N A M 
PERSOislELlN YILLIK TOPUM MAlJYPJ|taû9.tiq'6.aWiflfitt,.tt, 
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KITADJ: TOTON, TOTOh 

1) «İTLERDE tâEVCliT 

ADI SOYADI 0 İVANI 

MAMULLERİ. TUZ VEİAİ^'JSİİİC^yER» GENEL MÛDÜRLÜĞO (TEKEL) 

BULUNAN t ^ ^ V Î ^ ^ O - p İ V İ m İ R E İLİŞKİN BİLGİ 
T/^î&sîr 

MÜKTES£©ATr, 
Brttrd^i ûktf, yt^&*tt3rıtfâöwtferi. 
toplam teiTRfrejKtJSt sÖftsJ^b*. 

AKTİF 
OLARAK 
GÖREV 
YAPIP 
YAPMADIĞI 

AtaCÖdin OHALOĞLU Mrşovtf JBtJKiT^t^^^İSyâîgtJBa.yûkok. Yapıyor 

22 Yıl h t a l f e t a t ö & f â ^ 

Müfettîg^toaımeııt., 

Müfottı»r 

ŞuboMûdarO, • 

GrupBaşîatft» 

Soştfpnşp^ 

NKtodse^ lM^^ tö f f i t ^ : 

G.M.M0ftyW'.;.--^ 
ASehrtDOĞU' Müşavir Ankara (kvdT^Jt fe^ ' fe^ ta Halk. ltsk.Ybkfl<>koK. Yopıyor 

25 yıl 2 - i ^ j ^ i t ^ E ^ İ İ t İ ^ t e ^ . 

SekwWfİ(^SiJSa5İtdi» 
AM *si«âös :•-&;• 

MTA P ^ ^ . ^ p İ ^ ^ t « a u ' -

MTAPettürt^ 

rwi mm .IIBIIı^'-ı •-•<»« ' * * « « • II •» * 

L. Eti H&ki^-^Mi^^Jadto'Ysnlımcı»! 

Eti H o l d Ş ^ ^ ^ f e d A y e YKÜyasi 

„, v. il— 
İs . Eti H o k ^ ^ t f e j ^ ^ ' " ' *;: *":* 

^ İ İ 5 S Eti H o k ^ ^ ^ ^ M / İ ^ » J y . T . 0 y e 3 i 

H Kristal T&^ İ İ ^^T İ^dh .WlûdOrû vo Y,K.Ba$Han> 

İ f a — M i .«ua» 
reKELJG$»Mfe&gfe 

,WFwJ^>^3fe Müşavir I t t l l ^ T ^ ^ ^ k J ^ ^ ^ V b i d M c Yapıyor 

ı H M 

• .tVlılHİİl, .TBKELl^EBiSS^j^^dlIİJMnulu 

^ - - ' - > • • " • ' • • : 
mt^m&mı. Kısım Amiri 

. *••» • » • - • -

Ü_M 
T E K a , ^ ^ ^ j ^ y ^ i n ^ i : U t r n f t n Yardım. 

U * . BaMffijHBjSSBİflaft 
~ r u n -•-* • • Basına' &>&£& 

"rp\i • I .,., w ^ f ) - . l . , • T6KEl^g|8W^ iA -
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I.Hckkt BASMAN f, 

Hcsan AKKAN fv 

Tüft©$ GÖKSU N 

-

ûşavir 

l<$Ovir 

lOjovir 

36 yıl 3 öyfthr&tfiab ikftft^Jtteötr. 

IstonbuV'ftfejycjftScjhîfflU ' 

Arsın Kŝ fcte&fâVı». v* , , 
> * 

Ömerli (feymctamt . 

Itoâ^ŞKoytMia^p» . 

TEKEL 6JE*,©QtWws fejlSb Mûdûrü 

Hukuk K t o ^ r ^ ^ t S t ^ . . 

TEKEL ĞJSLEttM O^İVft kîs^> 1fliöorü 

Porconîî E&tGntf tCûtiûr Vtrmm. 

Pmorw5İÖ&WÛ3§£cm < , 

Gonol WÖ<!Kafcftltöû^rı 

Ist.Devt Wûh,voMm^V«sîtet> fctflh.YCikoK. 

34 yit 0 Gyfft hîzmca biöuVĵ fcîösdır. 

Batman AftC^^<>^MÎuV«Î!sl Ööf&men 

TEKEL 1tt^^.toJPb«tJ^nuhi , 

j$t^bu»Y.T.I»^lV»aj^Rfemoru 

tetartbut Y.t>Jfc^WKK)^û3Gf Mamuru 

İstanbul Y:Tft*^kJJ^^|*i3^flöifci 

PTT «ıY^1^^ânûcs*höa,^ûfıbndÎ8i 

U!ootınmenîc15.0ÖîAâ^Q)^ndtîi 

ÜJostımnoBrfclSJÎ^k^ör Var<l 

TEKEL âlMttfctNfcr' 

istlktvoYtelimiJVdtîdffiAi^i. 

24 yıl 1Ĉ tirMC%âaBrM«Jb*t̂ l£ffM9e3âadfr. 

Genci NtOtâûncİt Am|bmKi^t> fücmuru 

Genel RtKÎCfffâKAft^«ma^)b Uanan Yapımcısı 

Gcnol *£&^fto&QtziSW4^ $ofi 

AJk.lcfe. S & l l f e « § t e 1 ¥ ^ $ ( * 

AlklckSfia t?üa%fVJü£ftZn $b Müdürü 

Alk IcicS&i.r^.-vt^d Tİt.?$b IMMOrfi 

A^kk^^^Wwöd.Kr^fonLSb,MQC(ûrû 

Tuz S c r t ^ İ t v ^ İ Y O t ^ f t t 

Genol fâRfaı^MDi»^s . 

Yoptyof 
• 

Yapıyor 

Yapıyor 

-
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AtoerSANALP Gezi Ofttdvte M.t t^f t -*^03i Yapıyor 

29_yıl 1 Û £ ^ t e ^ , t ^ t e * f a f t r 

Ert«>c^Cr4rtJ^.M<fe^$bfJk> Memuru 

Ef7inc<^,C^f^^^£bâSbtr'd Voznecter 

EttifKCT^^rtVtel^tinK^.Şbf^d Muhasip 

Eraftc^j^Thû^ : 

Eaioc^Cas^OA.f^^ibOf^bftM Muhattcbeci 

Mufla B c ^ a c t f a a ^ t s » . 

Amasyal&flnûd&'O 

SckaryafCaı^ıikftrfQ_ 

(k^^tmf^vfc... 
..DoflanPASİN Mfitavir Milli Efet.0î&,Td»ıgg3i:vOîqj!u Ygpıyor 

39yı) 3tıyti>afaHT>sH t^unflteSOadtr 
• ı ı«ın ı ı ı lılı ı l T | ı il • 

Erelrecn 6c*çn<^to<>wtL 

Matetyd^t-fafe f *flFfcr> tSafam* 

Molafro Sfoftft tid tfetam Am»n_. 

Maigava$a P^f.tdTtîtrtŞdr, 

Mfttotytfg&tafr Md]ft£afa, AiW>, 

Ma)^r$fofe&ft&V,^Jrt9st 

MalotyojŞln fiı&,W0dagt|.., 

Ctbaiı Tû^n Eab sndSra 

Goosi t ı m a r a B3r#>Bgflyjfc. 
Ad«\oSfoPrib Kasara 

Tokat St^ytbModOfÛ 

tstonM s&ıfttfjagam 
Bayburt &&#nlKIQfO 

İstanbul SfoScMİOaOttt 

Us^BearçtcaftO '.. 

famît stft^taffflıaortî:,,.... 
G6ooj fetoesvteat ftttsyff" _ 1 

bhsnKOSEO&.U Mtılavlr Milli E»t|T^T<^^^^$^&<a«ku>u Yapıyor^ 

04 yıl 11 d»>ik.hg^tMîuqmta(toqif 

TEKEu « K S h t l İ t f m e&teftt 

TEKEl far$& fitf Ts&rtadf 

TEKELt/^sWfaP<3J^VCfciTqWK<y 

Tuz Grca>>S6qjfr yjMflffliffiji, 

'rff.vo t^ld^bg^ögrfejt f _ 

Ggrw^t^^jt isyi»faf.1r r . 
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2) S İ , Se. VE ST NCİ HükuMETLER I>0RÖİîtERM^GQr3\rLEÖİrtİLEtJ MÜŞAVİR VE 
6 ^ü$AVlRL"Efttig'GCiîî£V Atf^OAn? 

AOI SOYADI 0 

AZohniOOĞU U 

AEktoer YEŞİLYURT W 

AlporSANALP M 

3)0) KURULUŞTA BAŞ». 
PERSONELİN AYLW 
TOPLAMI* 822.764. 

b) KURULUŞTA GÖREVI 

BULUNAN PERSONEL 

{") Müşavirim*, fcendlrtrine 

WANI 

iŞdvir 

h*«vir 

(ışavir 

(I İŞAVİR 
CDRTAL 
2 2TL. 

JTÛMB 
İİIY1LU1 

t tost C 

GÖREV ALANI 

(*) ' ' 

P * , * • •• 

» 
1 

« 
% .. t 

< • 

V 

VEYAt*O^VftfKADî« 
AMAMAAfrJKRAMJYEY 

AŞMÜ$AVI8VEYA**D$ı 
<T0PLAfKHarUIYET»8 9! 

«n^Mööûftmrfındsnvt 

& 8 F OLARAK GÖREV 
VA>IP YAPMADIĞI 

YJ&V* 
ppvot 
YcîMyof 

«ÂftlKDA BULUNAN BİR 
'01İUK 

tyİR KADROLARINDA 
5$57 «36000 TL 

ıî*ino6ırûv!ed yapmaktadırlar. 
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ADI: TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. 

1) KİTLERDE MEVCUT BULUNAN MÜŞAVİR-BAŞMÜŞAVİRLERE İLİŞKİN BİLGİ 
TABLOSU 

I SOYADI 
21 DURAN GÖKKAYA 
ŞEYİN CANOĞLU 
NAY KESKİNKOL 
UPYÜCEYURT 
ŞEYİN BÜYÜKŞAHİN 
VATGÜLTEN 
/SET KARAKAŞ 
rtAİL SEYREKBASAN 
:ETADAK 
ÎÜRAYYAZ1CIOĞLU 
KUPAY 
İL ERDOĞAN 
IAMMER İLHAN 
IRUHŞENÖZBAY 
MİT KISACIK 
OL ATAU 
IRAN OKTAY 
LEYMAN AKGÜÇ 
CAİ IRMAK 
3ÜVEN BUZLUK 

UNVANI 
MÜŞAVİR 
MÜŞAVİR 
MÜŞAVİR 
MÜŞAVİR 
MÜŞAVİR 
MÜŞAVİR 
MÜŞAVİR 
MÜŞAVİR 
MÜŞAVİR 
MÜŞAVİR 
MÜŞAVİR 
MÜŞAVİR 
MÜŞAVİR 
MÜŞAVİR 
MÜŞAVİR 
MÜŞAVİR 
MÜŞAVİR 
MÜŞAVİR 
MÜŞAVİR 
MÜŞAVİR 

MÜKTESEBATI 
Bitirdiği Okul, yaptığı kamu görevleri, 
toplam kamu hizmet sûresi gibi 
ANKARA İ.T.İ.A.BANK VE SIG.YÜK.OK. 
İSTANBUL l.T.İAMAÜYE-MUHASEBE 
ANKARA ÜNVZİRAAT FAK.(TOPRAK BÖL) 
ANKARA BAŞKENT I.T.I.YÜK.OK. 
ANKARA ÜNİV2İRAAT FAK. 
İSTANBUL TEKNİK ÛNİV.KİMYA BÖL. 
EGE ÜNİV.MAKİNA FAK. 
ANKARA ÜNİV.ZİRAAT FAK.GENEL ZİRAİ 
İSTANBUL TEKNİK ÜNİV.MAKİNA BÖL 
ANKARA ÜNİV.FEN FAK.(KİMYA) 
ZAFER M.MÜH.FAK. 
ANKARA I.T.İ.A.KAMU YÖNETİMİ BÖL 
İSTANBUL TEKNİK ÜNİV.ELEKTRİK BÖL. 
ANKARA ÜNİV.ZİRAAT FAK.(GENEL ZİRAİ BİL.) 
HACETTEPE ÜNİV.MESLEK YÜKSEK 0KULU(2> 
ANKARA ÜNlVJZlRAAT FAK.(TARLA BİTK.) 
I.T.Ü.MAKİNA FAK.(MAKİNA) 
O.O.T.Ü.MATEMATİK 
ANKARA I.T.I A(KAMU YÖNETİMİ) 
İSTANBUL TEKNİK ÜNİV.MAKİNA BÖL. 

SCN KAMU GÖREV UNV 
Genel Müdür Yardımcısı 
Dsre Başkanı 
Faırika Müdürü 
Çinenlo Fab.-Genel Müd 
Dar e Başkanı 
Genel Müdür Yardımcısı 
Çinento Fab.-Genel Müd 
Genel Müdür Yardımcısı 
Genel Müdür Yardımcısı 
FaiRika Müdürü 
Da re Başkanı 
Da re Başkanı 
Da re Başkanı 
Fabrika Müdürü 
Perol Ofisi A Ş . Bölge M 
Fabrika Müdürü 
Fabrika Müdürü 
Da re Başkanı 
Da re Başkanı 
Fabrika Müdürü 



OYAD1 , 

-

UNVAN! 

, 

MUKTESEBATI 
Bitirdiği Okul. yaptığı kamu görevleri. 
toplam kamu hizmet suresi gibi 

• • 

SON KAMU GÖREV UNVANI 

( I 

KURULUŞTA. BAŞMÜŞAVİR VEYA MÜŞAVİR KADROLARINDA BULUNAN BİR PERSONELİN 
AYLIK ORTALAMA MAAŞ. İKRAMİYE VE YOLLUK 
TOPLAMI = 1.232.182.000.- ( NET: 950.110.000.-) 

KURUkUŞTA GÖREVÜ TÜM BAŞMÜŞAVİR VEYA MÜŞAVİR KADROLARINDA BULUNAN . 
PERSONELİN YILLIK TOPLAM MALİYETİ = 14.786.184.000x20 = 235.723.680.000.-
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2.- Kayseri Milletvekili Sadık Yakut'un, Özelleştirme İdaresi personeline ilişkin sorusg^j 
ve Devlet Bakanı Yılmaz Karakoyunlu'nun cevabı (7/5149} 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınız delaleti ile Devlet Bakanı Sayın Yılmaz 
KARAKOYUNLU'nun aşağıdaki sorularımı yazılı olarak cevaplandırılmasının 
gereğini arz ederim. Saygılarımla 

"° Sadık YAKUT 
Kayseri Milletvekili 

Soru 1.Özelleştirme idaresinde kaç Bakan ve Milletvekili yakını var? 
Soru 2.Görevleri nedir? 
Soru 3.Uzmanlık sahalan,birikimi ve kıdemleri nedir? 
Soru 4.Mevcut uzmanlara göre hızlı terfilerinin sebepleri nedir? 

T.C. 
D E V L E T B A K A N L I Ğ I 

SAYI :B.02.0.006IO4~265O , £ 5 " / # / 2 0 0 1 

KONU :7/5149-12348 esas sayılı 
Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :04.12.2001 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-12446 sayılı yazınız. 

Kayseri Milletvekili Sadık YAKUTun tarafımdan cevaplandırılmasını istediği 
7/5149-12348 esas sayılı soru önergesi incelenmiştir. 

özelleştirme İdaresi Başkanlığı personel atamalarında 657 ve 4046 sayılı Kanun 
hükümlerine uymak zorunda olduğundan, atamalar ilgili kanunlarda belirtilen şartlara haiz 
olanlar arasından yapılmaktadır. Personel atamalarında bunun dışında bir kriter dikkate 
alınmamakta ve personelin Bakan veya Milletvekili yakını olup olmadığı 
soruşturulmamaktad ı r. 

Yukarıda belirtilen şartlara haiz idare personeli, 4046 sayılı Kanun, ilgili 
yönetmelikler ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde kendilerine verilen görevleri 
yerine getirmektedirler, özelleştirme İdaresi Başkanlığı personeli 4046 sayılı Kanunla 
kendilerine verilen görevleri yerine getirme hususunda yeterli bilgi ve tecrübeye sahip 
bulunmaktadır. 

özelleştirme İdaresinde, bir kısım personelin diğer- personele göre hızlı terfisi 
kesinlikle sözkonusu değildir. Terfiler, 657 ve 4046 sayılı Kanunlar ile 13.08.2000 tarih ve 
24139 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı personeli Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliği hükümlerine göre 
yapılmaktadır. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Dr.Yılmaz KARAKOYUNMJ 
/ Devlet Bakanı J ^ 
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3.- Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz'ın, Danıştay kararıyla i p ^ P j J 
güç bedeli kesintisinin geri ödenmesine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar BakaA f̂ekı 
Çakan'ın cevabı (7/5208) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakam Zeki 
ÇAKAN tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygılarımla arz 
ederim.03.12.2001 

Mustâfa Niyazi YANMAZ 
Şanlıurfa Milletvekili y 

2000 yılının Ekim-Kasım-Aralık aylarında elektrik abonelerinden TEDAŞ 
tarafından GÜÇ BEDELİ adı altmda haksız tahsilat yapılmış, bilahare Danıştay 
kararıyla yönetmelik iptaline gidilmiş ve güç bedellerinin abonelere geri 
ödenmesi karar verilmiştir. Ancak Yasal faizleri ile 20 ile 40 milyon doları 
bulan bu rakamlar TEDAŞ tarafından hala ödenmemiştir. 

1- Yargı kararma rağmen ödemeler niçin yapılmamaktadır ? 
2- Geri ödemeler yapılacak ise bu ödemeler ne zaman ve ne şekilde 

yapılacaktır ? 
3- Şu ana kadar hiç geri ödeme yapılmışmıdır ? yapıldı ise bu oran 

toplam tutarın % kaçına tekabül etmektedir ? 

- 6 3 0 -
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T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

A n ka ra 

Sayı :B.15.0.APK.0.23.300V/? /6 
Konu : Yazılı Soru önergesi ,. . • *>nn; 

1 9 3 0 1 4 '"" 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M. Başkanlığımın 11.12.2001 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-12455 
sayılı yazısı. 

Şanlıurfa Milletvekili Sayın Mustafa Niyazi YANMAZ'ın tarafıma tevcih ettiği, 
7/5208-12460 esas no'lu yazılı soru önergesi T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99'ncu 
maddesi gereği cevaplandırılarak ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

ŞANLIURFA MİLLETVEKİLİ SAYIN MUSTAFA NİYAZİ YANMAZ'IN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

(7/5208-12460) 

Sorular: 

2000 yılının Ekim-Kasım-Aralık aylarında elektrik abonelerinden TEDAŞ tarafından 

GÜÇ BEDELİ adı altında haksız tahsilat yapılmış, bilahare Danıştay kararıyla yönetmelik 

iptaline gidilmiş ve güç bedellerinin abonelere geri ödenmesine karar verilmiştir. Ancak 

Yasal faizleri ile 20 ile 40 milyon doları bulan bu rakamlar TEDAŞ tarafından hala 

ödenmemiştir. 

Soru 1 : 

Yargı kararına rağmen ödemeler niçin yapılmamaktadır? 

Soru 2 : 

Geri ödemeler yapılacak ise bu ödemeler ne zamari ve ne şekilde yapılacaktır? 

- 6 3 1 -
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Soru 3 : 

Şu ana kadar hiç geri ödeme yapılmış mıdır? Yapıldı ise bu oran toplam tutarın % 
kaçına tekabül etmektedir? 

Cevaplar 1.2.3 : 

TEDAŞ Genel Müdürlüğü'nce T.C. Danıştay 10. Daire Başkanlığı'nın Esas No: 

2000/4713 sayılı yürütmenin durdurulması kararı gereği, tek terimli tarifeden enerji alan 

abonelerden 01.10.2000-31.12.2000 tarihleri arasında alınan güç bedellerinin talep 

edilmesi halinde geri ödenmesi gerektiğine ilişkin, Bakanlığım Enerji işleri Genel 

Müdürlüğü'nün 13.06.2001 tarih ve 2553-8738 sayılı yazısı doğrultusunda işlem yapılması 

hususunda TEDAŞ Genel Müdürlüğü talimatlandırılmıştır. TEDAŞ Genel Müdürlüğü'nce 

de tüm Bağlı ve Ortaklıkları ile Müesseselerine, 19.06.2001 tarih ve 1989 sayılı yazı ile 

söz konusu talimat iletilmiştir. 

Talimat doğrultusunda, 01.10.2000-31.12.2000 tarihleri arasında alınan güç 

bedelleri faturalardan mahsup edilmek suretiyle geri ödenmektedir. Şu ana kadar alınmış 

güç bedellerinin %5'i İade edilebilmiştir. 
4.- Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz'ın, Şanlıurfa İli yatırım programın 

ödeneklerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Zeki Çakan'ın cevabı ((7/5212) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Zeki 
ÇAKAN tarafindan yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygılarımla arz 
ederim.04.12.2001 " 

MustafaNfyazi YANMAZ 
Şanlıurfa Milletvekili \ 

Bakanlığınızca Şanlıurfa ili 2001 yatırım programında toplam 3 trilyon 
610 milyar TL ödenek ayrılmış , ancak Başbakanlığın 2001/19 sayılı tasarruf 
genelgesi gereğince 2 trilyon 740 milyar TL şeklinde revüze edilmiştir. 2001 yılı 
Eylül ayı itibariyle sadece 556 milyar TL'lik bir harcama yapılarak sadece 
%20.3' lük bir gerçekleşme sağlanmıştır. 

Türkiye' nin en büyük projesi GAP 'm Merkezi durumunda olan Şanlıurfa 
mızda sık sık elektrik kesintileri yaşanmaktadır. 21. Yüzyıla hiçte yakışmayan 
bu görüntüden Şanlıurfa'nın kurtarılması için 2001 yılı bütçe ödeneklerinin 
tamamının yatırama dönüştürülmesi , Aksi taktirde bu sıkıntıların daha da 
artacağı açıktır. 

1- Neden Dokuz aylık bir süre içinde ayrılan ödeneğin yalnızca 1/4 lik 
kısım kullanılmıştır. 

2- Geriye kalan üç ay içinde ayrılan ödeneğin tamamını nasıl ve ne 
şekilde hayata geçirmevi düşünüyorsunuz? 
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T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama vo Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

A n ka r a 

Sayı : B.15.0.APK.0.23.300 - / ? £ • * 
Konu : Yazılı Soru önergesi *?nrfl 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M. Başkanlığı'nın 11.12.2001 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-12455 
sayılı yazısı. 

Şanlıurfa Milletvekili Sayın Mustafa Niyazi YANMAZ'ın tarafıma tevcih ettiği, 
7/5212-12464 esas no'lu yazılı soru önergesi T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99'ncu 
maddesi gereği cevaplandırılarak ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
'^z— ^ Z İ R f ^ K A N 

Bakan 
ŞANLIURFA MİLLETVEKİLİ SAYIN MUSTAFA NİYAZİ YANMAZ'IN 

YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 
(7/5212-12464 Esas No.lu) 

Sorular: 

Bakanlığınızca Şanlıurfa ili 2001 yatırım programında toplam 3 trilyon 610 
milyar TL ödenek ayrılmış, ancak Başbakanlığın 2001/19 sayılı tasarruf genelgesi 
gereğince 2 trilyon 740 milyar TL şeklinde revize edilmiştir. 2001 yılı Eylül ayı 
itibariyle sadece 556 milyar TL'lik bir harcama yapılarak sadece %20.3'IUk bir 
gerçekleşme sağlanmıştır. 

Türkiye'nin en büyük projesi GAP'ın Merkezi durumunda olan Şanlıurfa'mızda 
sık sık elektrik kesintileri yaşanmaktadır. 21. Yüzyıla hiçte yakışmayan bu görüntüden 
Şanlıurfa'nın kurtarılması için 2001 yılı bütçe ödeneklerinin tamamının yatırıma 
dönüştürülmesi, aksi taktirde bu sıkıntıların daha da artacağı açıktır. 

Soru 1 : 
Neden Dokuz aylık bir süre içinde ayrılan ödeneğin yalnızca V* lik kısmı 

kullanılmıştır. 

Covap 1 : 
Şanlıurfa EDM'de gerçekleşen soruşturma sonucunda üst yönetimde yer alan 

çalışanların görevlerinden alınıp yeni bir kadronun işbaşına gelmesi ve bu yeni ekibin 
işlere hakim olması, belirli bir sürenin geçmesine sebep olmuştur. 
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Ayrıca, 2001/2862 sayılı fiyat farkı kararnamesinin geçici 17.2/C bendine göre, 
yüklenicilerin talebi üzerine Şanlıurfa EDM 2001 yılı Yatırım Programı Şehir 
Şebekeleri grubunda yer alan (Şanlıurfa Merkez, Siverek ve Harran) elektrik 
şebekelerinin tasfiyesine gidilmiştir. 

Yükleniciler tasfiye Kararnamesini bekledikleri için yükümlülüklerindeki işleri 
yavaşlatmışlardır. Bütün bu nedenlerden dolayı ilk 9 ayda gerçekleşme düşük 
olmuştur. 

Soru 2: 
Geriye kalan üç ay içinde ayrılan ödeneğin tamamını nasıl ve ne şekilde 

hayata geçirmeyi düşünüyorsunuz? 

Cevap 2: 
Tasfiye edilen tesislerin yeniden ihale edilmesi zaman alacağından, 2001 yılı 

sonuna kadar Şanlıurfa EDM'nin Yatırım Programında yer alan ödeneklerinin 
harcanması mümkün görülmemektedir. 

5.- Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, kurul ve üst kurullara ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Recep Önal'ın cevabı (7/5244) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın delaletlerinizle Sayın Başbakan tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması için gereğinin yapılmasını arz ederim. 

O*-

Mahmut GÖKSU 
Adıyaman Milletvekili 

57. Hükümet döneminde bazı KİT'lerle bakanlıklara bağlı bazı birimlerin 
idaresi için kurullar ve üst kurullar oluşturuldu. 

1- Toplam kaç tane kurul veya üst kurul var? Kaçı hükümetiniz 
döneminde kuruldu?Bunlar kaçar kişiden müteşekkil? Bu kurul 
üyelerinin seçiminde temel kriterler nelerdir? 

2- Bu kurulların sevk ve idaresinden sorumlu siyasi makam -Bakanlık-
hangisidir? Yoksa her kurul ilgili Bakana mı bağlı? Yoksa özerk mi? 
Hükümet kurul ilişkisi nasıl yürüyecek? 

3- Bu kurulların gerçekleşmesinde IMF'nin talepleri söz konusu mu? 
Mesela, telekominikasyon ve enerji piyasası kurullarının kurulması 
IMF'nin kredi taksitleri için bir koşul muydu? 

4- Yüksek öğretim Kurulunun bir takım' yanlış ve yasal olmayan 
uygulamaları gündeme geldiğinde "YÖK özerk bir kurul olduğundan 
yaptırımı gücümüz yoktur" dediniz. Yani YÖK'ün keyfî ve# kanunsuz 
işlerine hükümet olarak müdahele edilmedi. Aynen bunun gibi ileride 
bu kurullarla hükümetler arasında çıkacak sorunlar da YÖK gibi 
çözümsüz kalırsa bir kaos olmaz mı? Bir başka ifade ile sorumluluğu 
taşıyan siyasi iradenin bu kurullar üzerinde yetkisi ne kadardır? 
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T. C. 
D E V L E T B A K A N L I Ğ I 

SAYI : B.02.0.004Aik-iff 81 

KONU: 

€£/. '. £/2001 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) 12.12.2001 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5244-
12511/29915 sayılı yazınız. 

b) 25.12.2001 tarihli ve B.02.1.DPB.0.12.01/33894 sayılı yazı. 

Adıyaman Milletvekili Mahmut GÖKSU'nun Sayın Başbakanımıza tevcih 
ettiği ve Sayın Başbakanımızca kendileri adına koordinatörlüğümde 
cevaplandırılması tensip olunan 7/5244-12511 sayılı yazılı soru önergesi 
hakkındaki ilgi (a) yazınız üzerine Bakanlığım bağlı kuruluşu Devlet Personel 
Başkanlığından alınan ilgi (b) yazı ve ekinin suretleri ilişikte gönderilmiştir. 

Bilgilerine arz ederim. 

T.C. 
B A Ş B A K A N L I K 

Devlet Personel Başkanlığı 

SAYI :B.02.1.DPB.0.12.01/ J* ]?<?*? ^/ 
KONU: 

Recep ÖNA! 
Devlet Bakartı 

ANKARA 
/ /2001 

tflAU* ıoo\ 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sn. Recep ÖNAL) 

İLGİ: Makamlarınızın 14.12.2001 tarihli ve 1798 sayılı yazısı. 

îlgi yazı ekinde alınan, Adıyaman Milletvekili Sayın Mahmut GÖKSU'nun yazılı soru 
önergesinin 1, 2 ve 3 nolu sorularına verilecek cevaba esas teşkil edecek bilgiler ekte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

İeÜ. AYGÜÎJ-
Devlet Personel Başkan7 Vekili 
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ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ SAYIN MAHMUT GÖKSU'NUN YAZILI SORU 
ÖNERGESİNE VERİLECEK CEVABA ESAS TEŞKİL EDECEK BİLGİLER 

SORU- 1- Toplam kaç tane kurul veya üst kurul var? Kaçı hükümetiniz 
döneminde kuruldu? Bunlar kaçar kişiden müteşekkil? Bu kurul üyelerinin seçiminde 
temel kriterler nelerdir? 

a) Şuanda ülkemizde faaliyet gösteren kurullar ve üst kurullar şunlardır. 
- Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 
- Sermaye Piyasası Kurulu 
- Rekabet Kurulu 
- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu 
- Telekomünikasyon Kurulu 
- Şeker Kurulu 
- Enerji Piyasası Kurulu 
- Yüksek Denetleme Kurulu 
- Yüksek Seçim Kurulu 
- Yükseköğretim Kurulu 
- Üniversitelerarası Kurul 

b) Bunlardan, Şeker Kurulu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Telekomünikasyon 
Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu hükümetimiz döneminde kurulmuştur. 

Şeker Kurulu: 4.4.2001 tarih ve 4634 sayılı Kanunla kurulmuştur. 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu: 18.4.2001 tarih ve 4646 sayılı Kanunla 

kurulmuştur. 
Telekomünikasyon Kurulu: 27.1.2000 tarih ve 4502 sayılı Kanunla kurulmuştur. 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu: 18.6.1999 tarih ve 4389 sayılı Kanunla 

kurulmuştur, 

c) Şeker Kurulu toplam 7 üyeden, 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu toplam 7 üyeden, 
Telekomünikasyon Kurulu toplam 5 üyeden, 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu toplam 7 üyeden oluşmaktadır. 

d) Bu kurullarda görev alan üyelerin seçimindeki temel kriterler, kuruluş kanunlarında 
belirtilmektedir. Şöyle ki; 

4502 sayılı Kanunda, Kurul, 1 Başkan ve 4 üye olmak üzere toplam 5 kişiden 
oluşmaktadır. Kurul üyeliklerine atanacakların hukuk, iktisat, fınans, mühendislik, 
telekomünikasyon, işletme veya maliye dallarında yurt içinde veya yurtdışında en az dört yıllık 
yüksek öğrenim görmüş olmaları, hem mesleki açıdan hem de telekomünikasyon alanında 
yeterli bilgi ve deneyime sahip olmaları ve kamu veya özel sektörde en az 10 yıl çalışmış 
olmaları, devlet memuru atanabilme genel şartlarını taşımaları ve herhangi bir siyasi partinin 
yönetim, denetim veya başka bir üst kurulunda görev almamış veya bu görevinden ayrılmış 
olmaları şartlan aranır. Kurul üyeleri Bakanlar Kurulunca atanır. 

4628 sayılı Kanuna göre, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, biri başkan biri başkan 
vekili olmak üzere toplam 7 üyeden oluşmaktadır. Kurul üyeleri, hukuk, siyasal bilgiler, idari 
bilimler, kamu yönetimi, iktisat, mühendislik, işletme ya da maliye dallarında eğitim veren en 
az 4 yıllık yükseköğrenim kurumlarından mezun olmuş, kamu kurum ve kuruluşlarında ya da 
özel sektörde en az 10 yıl deneyim sahibi ve mesleğinde temayüz etmiş kişiler arasından 
Bakanlar Kurulu tarafından atanır. 

4634 sayılı Kanuna göre; Şeker Kurulu biri başkan ve biri başkan vekili olmak üzere 
toplam 7 üyeden oluşmaktadır. Bakanlar Kurulu; Bakanlık, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile 
Müsteşarlığın bağlı olduğu bakanlık, sakaroz kökenli şeker üreten ve sermayesi kamuya ait olan 
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şirket vile pancar kooperatiflerinin oluşturduğu üst birliğin göstereceği ikişer aday, sakaroz v& 
îûşasta kökenli şeker üreten şirketlerin her grubundan Türkiye'deki fabrikalarından nominal 
üretim kapasitesinin son 3 yıl ortalama üretimi en fazla olan 2 şirketin ayrı ayrı önerecekleri 
ikişer aday arasından birer üye olmak üzere başkan ve 6 üyeden oluşur. Kurul üyeleri; hukuk, 
iktisat, mühendislik, işletme, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi veya maliye dallarında yurt 
içi ya da yurt dışında en az dört yıllık yükseköğrenim görmüş (pancar kooperatiflerinin 
oluşturduğu üst birliği temsil eden üye için bu şart aranmaz), mesleki 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 maddesinin (A) fıkrasının 1,4, 5, 6 ve 7 numaralı bentlerinde belirtilen şartlar aranır. 

4389 sayılı Kanunla kurulan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu biri başkan, 
biri ikinci başkan olmak üzere 7 üyeden oluşmaktadır. Kurul Başkanı, Kurumun da başkanıdır. 
Üyelerin hukuk, iktisat, maliye, bankacılık, işletme, siyasal bilgiler, kamu yönetimi ve dengi 
dallarda veya bu dallarla ilgili mühendislik alanlarında en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş 
olanların ise belirtilen alanlarda lisansüstü öğrenim görmüş olmaları gerekir. Üyeler en az üçü 
bankacılık olmak üzere maliye-fınans alanında en az 10 yıl deneyim sahibi ve üst düzey 
yöneticilik yapmış veya yukarıda sayılan öğrenim dallarında en az 10 yıl öğretim üyeliği yapan 
adaylar arasından ilgili Bakanın önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca atanır. Bakanlar Kurulu, 
üyelerden birini başkan birini de ikinci başkan olarak görevlendirir. 

SORU 2- Bu kurulların sevk ve idaresinden sorumlu siyasi makam-Bakanlık-
hangisidir? Yoksa her kurul ilgili Bakana mı bağlı? Yoksa özerk mi? Hükümet kurul 
ilişkisi nasıl yürüyecek? 

-Telekomünikasyon Kurulu Ulaştırma Bakanlığı ile ilişkilendirilmiştir. 
-Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ile 

ilişkilendirilmiştir. 
-Şeker Kurulu Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile ilişkilendirilmiştir. 
-Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Devlet Bakanlığı ile ilişkilendirilmiştir. 

Kurulların tümü idari ve mali özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğe haiz olup, Devlet 
hiyerarşisi içinde Bakanlıklarla veya Devlet Bakanlıkları ile ilişkilendirilmişlerdir. Söz konusu 
kurulların hükümetimiz ile ilişkileri, bu kurulların kuruluş Kanunlarında yer alan hükümler 
çerçevesinde sürdürülmektedir. 

SORU 3- Bu kurulların gerçekleşmesinde İMF'nin talepleri söz konusu mu? 
Mesela, Telekomünikasyon ve Enerji Piyasası Kurullarının kurulması İMF 'nin kredi 
taksitleri için bir koşul muydu? 

Bu Kurullar; Avrupa Birliği sürecinde kamu kesiminin yeniden yapılandırılması, 
Devletin üreten değil organize eden, planlayan, denetleyen bir yapıya kavuşturulması, serbest 
piyasa ekonomisinin oluşturulması ile ekonominin rekabete açık, şeffaf bir hale gelmesinin 
sağlanması için kurulmuşlardır. 
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6.- Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, TSK ile ilgili yolsuzluk iddialarına ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Millî Savunma Bakanı Sabahattin Çakmakoğlu'nun cevabı (7/5263) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Bülent ECEVİT tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 11.12.2001 

Veysel CANDAN 

onya Milletvekili 

Elektronik Posta adresimize atılan bir e-mail'de Türk Silahlı Kuvvetlerini zan altında 

bırakacak birçok iddia bulunmaktadır. Bunlar kamuoyu tarafından izlenmektedir. Eğer bu 

iddialar cevapsız bırakılırsa Türk Silahlı Kuvvetlerini yıpratacak niteliktedir. Bu iddiaların 

netleşmesi, varsa usulsüzlüklerin giderilmesi doğru değilse, kurumlarımızın 

yıpratılmamasının gereğine inanıyoruz. 

Bu sebeple; 

1- Hava Kuvvetlerindeki CN-235 CASA uçaklarının uçuş tasarılarını doldurduktan sonra 

pilotlar 3.000 dolar uçuş tazminatı almaktadırlar. Fakat komutanlar hiç uçmadıkları 

veya başka uçaklarla uçtukları halde bu tazminatı aldıkları söylenmektedir. Bu doğru 

mudur? 

2- Şayet bu iddia doğru ise; ilgililer hakkında herhangi bir işlem yapılmış mıdır? 

3- 3.000 dolar tutan bu uçuş tazminatını alabilmek için herbir uçuş saati 10.000 dolar 

tutan gereksiz uçuşlara ihtiyaç olduğu söylenmektedir. Bu doğru mudur? 

4- CASA uçaklarının komutanların özel işlerinde kullanıldığı doğru mudur? 

5- Yapılan bu özel uçuşların şu adlar altında gizlendiği; "GÖREV" veya "UÇUŞ 

TASARISI", doğru mudur? 

6- Pilotların uçuş saatlerini doldurmak için uçuş sürelerini fazla gösterdikleri, bunun da 

uçakların zamanından önce bakıma alınmasını ve parçalarının değişmesini gerektirdiği 

doğru mudur? 

7- Konuyla ilgili uçuşların doğruluğu nasıl denetlenmektedir? 

8- Kantin gelir ve giderleri ile ilgili nasıl bir denetim yapılmaktadır? 
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9- Generallerin izinlerinde de makam araçlarını kullandıkları yönünde iddialar vardır, bu 

iddialar doğru mudur? 

10-General eşlerine beyaz renkli sivil plakalı ve şoförüyle birlikte araç tahsis edildiği 

doğru mudur? 

11-Bu araçların benzinini kim karşılamaktadır? 

12-Bununla ilgili herhangi bir denetim söz konusu mudur? 

13-Yürürlükteki kanunlara göre komutan eşlerinin böyle bir hakkı var mıdır? 

14-Komutanların makam tahsisli konutlarının eşyalarını her görev değişikliğinde 

değiştirdikleri söyleniyor. Bu doğru mudur? 

15-Bu kullanımla ilgili belli bir süre sınırlaması yok mudur? 

16-Her yeni komutanın eşyaları değiştirmesinin devlete maliyeti nedir? 

17-Sayın KIVRIKOGLU'nun bu konudaki ikazlarına rağmen herhangi bir değişiklik 

olmadığı doğru mudur? 

18-Komutan ve general konutlarında kullanılan her türlü temizlik malzemesi birliklerin 

levazım amirlikleri tarafından birliğe tahsisli ödeneklerden karşılanmakta mıdır, şayet 

öyleyse, bu usulsüz bir uygulama değil midir? 

19-Makam tahsisli cep telefonlarının çocuklar ve eşler tarafından kullanıldığı iddiası 

doğru mudur? 

20- Söz konusu cep telefonu faturalarının birlik kantinlerinin gelirleriyle ödendiği doğru 

mudur? 

21-Karargah ve kurumlara "Savunma malzemesi Alımı" maksadıyla tahsis edilen 

ödeneklerin komutan emirleri doğrultusunda amaç dışı kullanıldığı doğru mudur? 

22-Komutan ve generallerin orduevi ve sosyal tesislerde pahalı yiyecekler yemelerine 

rağmen sembolik ücretler ödediği doğru mudur? Şayet doğru ise bu giderler nereden 

karşılanmaktadır? 

23-Generallerin inşaat halindeki konutları birliklere iş yapan sivil müteahhitler tarafından 

parasız tamamlandığı iddia edilmektedir. Bu doğru mudur? 

24-Hava İkmal Bakım Merkezlerindeki ahşap atelyelerinin görevi nedir? 

25-Bu atelyelerde komutanların mobilya isteklerinin karşılandığı doğru mudur? 

26-Anadolu Üniversitesi'ne bağlı Sivil Havacılık Yüksek Okulu'ndan kaç subay çocuğu 

mezun olmuştur? 

27-General çocukları Doğu ve Güneydoğu'da askerlik yapmamakta mıdır? Şimdiye kadar 

kaç general çocuğu bu bölgelerde askerlik yapmıştır? 

- 6 3 9 -



T.B.M.M. B : 4 2 26 .12 .2001 0 : 4 

28-1998 yılında kurulan Kartal Vakfi'na Hava Kuvvetleri'ndeki tüm personelin zorunlu 

olarak üye yapıldığı doğru mudur? 

29-Kartal Vakfi'na üyelerden ne kadar aidat kesilmektedir? 

30-Vakıftan ayrılmak isteyen üyelerin çeşitli tehdit yöntemleriyle sindirildiği doğru 

mudur? 

31-İncirlik'de konuşlu bulunan tanker uçaklarından biri VIP Uçağı'na dönüştürülmüş 

müdür? Şayet dönüştürüldü ise bu amaç dışı bir kullanım değil midir? 

32-Eğer bu doğru ise; iki yıldan bu yana VIP Uçağı'na dönüştürülen tanker uçak şimdiye 

kadar kaç saatlik uçuş yapmıştır? Bu uçuşları hangi bölgelere yapmıştır? 

33-Askeriyenin Türkiye genelinde kaç adet sosyal tesisi vardır? 

34-Bu tesislerde asker, sivil ne kadar personel istihdam edilmektedir? 

35-Bu tesislerin yıllık giderleri ne kadardır? 

36-Giderlerin ne kadarı bütçeden, ne kadarı da kantin gelirleri gibi farklı kalemlerden 

karşılanmaktadır? 

37-Bu tesislerden faydalanın personel giderlerin ne kadarına katılmaktadır? 

38-Komutanların bu tesislerden yararlanırken sembolik ücretler ödedikleri iddiaları doğru 

mudur? 

39- Şayet doğru ise bunu engelleyici herhangi bir çalışma yapılmakta mıdır? 

40-Emekli generaller HAVELSAN, TAI, TEI, TÜRK HAVA KURUMU, TÜRK KUŞU, 

YÖK, KAMU BANKALARI gibi kuruluşlarda istihdam edildiği doğru mudur? 

41- Şayet doğru ise neden böyle bir istihdama gerek duyulmuştur? 

T.C. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

A N K A R A 
KAN.KAR. : 2001/7041-CS Z& ARALIK2001 

K O N U : Yazılı Soru Önergesi. 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : (a) TBMM.Bşk.lığının 14.12.2001 tarihli ve KAN.KAR MD.A.01.0.GNS.0.10. 00. 
02-7/5263-12543/30027 sayılı yazısı. 

(b) Başbakanlığın 20.12.2001 tarihli ve B.02.0.KKG.0.12/106-616-10/5843 
sayılı yazısı. 

Konya Milletvekili Sayın Veysel CANDAN tarafından Sayın Başbakan'a yöneltilen ve 
İlgi (b) ile Millî Savunma Bakanı koordinatörlüğünde cevaplandırılması istenilen 7/5263 
sayılı Yazılı Soru önergesinin cevabı Ek'te sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Sabahattin ÇÂKMAKOĞLU 
Millî Savunma Bakanı 
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KONYA MİLLETVEKİLİ SAYIN VEYSEL CANDAN TARAFINDAN VERİLEN 

7/5263 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI 

UZUNCA BİR SÜREDİR TEKNOLOJİK İMKANLAR KULLANARAK BAZI 

ÇEVRELER TARAFINDAN ORGANİZE EDİLDİĞİ SANILAN WEB SİTESİNDE TÜRK 

SİLÂHLI KUVVETLERİ'NE YÖNELİK ÇEŞİTLİ YAYINLAR YAPILDIĞI BİLİNMEKTEDİR. 

ESASINI TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİNDEN UZAKLAŞTIRILANLARIN 

OLUŞTURDUĞU ANLAŞILAN VE ÇEŞİTLİ MÜLÂHAZALARLA BAZI İÇ VE DIŞ 

ÇEVRELERCE DE DESTEKLENEN BU SİTELERDE, YANLI, YALAN VE MAKSATLI 

HABERLER DE ÜRETİLMEKTE, KİŞİLERE VE KURUMLARA GENELDE İFTİRALAR 

ATILARAK BUNLAR YIPRATILMAYA ÇALIŞILMAKTADIR. 

İSİMSİZ VEYA SAHTE İSİMLE YAPILAN İHBAR VE İDDİALAR HAKKINDA İLGİLİ 

YASA GEREĞİ HERHANGİ BİR İŞLEM YAPILMAMASI ESAS OLMAKLA BİRLİKTE, 

MAKSATLI OLDUĞU BİLİNEN BU TÜR İDDİALAR İÇİNDE CİDDİ VE SOMUT OLANLARI 

TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ'NİN İLGİLİ MAKAMLARINCA TİTİZLİKLE 

ARAŞTIRILMAKTA VE SONUÇ ALININCAYA KADAR DA TAKİP EDİLMEKTEDİR. 

BU YAZILI SORU ÖNERGESİ BAŞBAKAN SAYIN BÜLENT ECEVİT'İN 

TENSİPLERİ İLE CEVAPLANDIRILMIŞTIR. 

BİLGİLERİNİZE SUNARIM. 

© 
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Dönem : 21 Yasama Yılı: 3 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 596) 

Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 22 Arkadaşının, 
Yumurta Üreticilerinin Sorunlarının Araştırılarak Alınması 
Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci Maddeleri Uyarınca Bir Mec
lis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergesi ve (10/8) Esas 

Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Raporu 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Son günlerde yazılı ve görsel basına da akseden, âdeta 2-3 yılda bir konjonktürel olarak oluşan 
yumurta üreticilerinin bugünkü durumu içler acısıdır. % 90 yumurta randımanında bile tavuklarını 
kesime vermek mecburiyetinde kalan üreticilerin sorunlarını ve alınması gereken tedbirleri tespit 
amacıyla Anayasa ve İçtüzüğün ilgili maddeleri gereği Meclis araştırması açılmasını saygıyla arz 
ederiz. 14.5.1999 

Ahmet Derin 
Kütahya 

Metin Kalkan 
Hatay 

Mustafa Niyazi Yanmaz 
Şanlıurfa 

Mehmet Zeki Okudan 
Antalya 

Tevhit Karakaya 
Erzincan 

Lütfı Yalman 
Konya 

Şeref Malkoç 
Trabzon 

ismail Özgün 
Balıkesir 

Ahmet Sünnetçioğlu 
Bursa 

Ahmet Cemil Tunç 
Elazığ 

Kemal Al bayrak 
Kırıkkale 

Nurettin Aktaş 
Gaziantep 

Zülfükar îzol 
Şanlıurfa 

Uy as Arslan 
Yozgat 

Osman Yıtmakoğulları Veysel Candan 
İstanbul Konya 

GEREKÇE 
Bir yıldır devam edip, bugün üreticiyi isyan ettiren bir yumurta krizi devam etmektedir. Son bir 

yıl içinde yem fiyatları % 100'ün üzerinde artmasına rağmen, yumurta üretici fiyatlarının aynı kal
ması, hatta düşmesi, marketlerde ise üretici fiyatının iki misline satılması, binlerce yumurta üreti
cisini isyan ettirmiş, % 90 randımandaki tavuklarını kesime vermek mecburiyetinde bırakmıştır. 
2 kg gelebilen 30'luk bir viyol yumurta 300 000 TL'ye satılamamaktadır. Halbuki aynı besin 
değerine sahip 2 kg et 4-5 milyon TL'ye satılmaktadır. 

Suat Pamukçu 
Bayburt 

Ramazan Toprak 
Aksaray 

Ahmet Demircan 
Samsun 

Bekir Sobacı 
Tokat 

Mehmet Fuat Fırat 
İstanbul 

Mahfuz Güler 
Bingöl 

Nezir Aydın 
Sakarya 
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Örgütsüz küçük üreticilerin gerekli tanıtım ve reklamını yapamamaları, hükümetlerin ve ilgili 
Bakanlığın sahip çıkmaması sonucu, çok değerli bir besin olan yumurtanın tüketimi yeterince yapıl
madığı gibi, az sayıda büyük sermayedarın fiyatlar konusundaki spekülatif oyunlarına da engel 
olunamamaktadır. 

İki-üç yılda bir tekrarlanan ancak, bugün bir yıldır devam eden bu kriz, üreticileri altından kal
kamayacakları borçlar altına girmeye, Ziraat Bankasından aldıkları kredileri ödeyemeyecekleri bir 
konuma getirmiştir. 

Bu açıdan, acilen tedbir alınması gerektiğine inanıyor, bunun içinde, konuyu Meclis gün
demine taşımak gayesiyle Meclis Araştırması talep ediyoruz. 

Yumurta Üreticilerinin Sorunlarının Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin 

Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Yumurta Üreticilerinin Sorunlarının 
Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin 

Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis 
Araştırması Komisyonu (10/8) 4.1.2001 
Esas No. :A.01.1.GEÇ. 10/8-53 

Konu : Komisyon Raporu Hk. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 9.5.2000 tarihli 91 inci Birleşiminde alınan 

693 sayılı Karar ile kurulan (10/8) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu görevini tamam
lamıştır. Gerekli incelemeler neticesinde hazırlanmış olan rapor, Komisyonun 4.1.2001 tarih ve 10 
uncu Birleşiminde alınan 2 no.lu karar ile sonuçlandırılmıştır. 

Rapor ve Ekleri ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Prof. Dr. Abdülkadir Akçan 
Afyon 

Komisyon Başkanvekili 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 596) 



- 3 -

İÇİNDEKİLER 

Sayfa No. 

1. Araştırma Konusu 

2. Komisyonun Kuruluş ve Süresi 

3. Komisyon Çalışmaları 

4. Değerlendirmeler 

5. Sonuç ve Öneriler 

DİZİ PUSULASI 

4 

4 

4:24 

24:25 

25:33 

34 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 596) 
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1. ARAŞTIRMA KONUSU: 

Kütahya Milletvekili Ahmet DERİN ve 22 Arkadaşının 17.06.1999 tarihinde Meclis Başkan
lığına verdikleri önerge ile; 

"Yumurta Üreticilerinin Sorunlarının Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi" 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasını arz ve talep etmişlerdir. 

2. KOMİSYONUN KURULUŞU VE SÜRESİ: 
Kütahya Milletvekili Ahmet DERİN ve 22 Arkadaşının "Yumurta Üreticilerinin Sorunlarının 

Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi" amacıyla Anayasa'nın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin verdikleri önerge, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nun 09.05.2000 tarihli 91 inci Birleşimi'nde görüşülmüş 
ve 693 sayılı kararıyla, bu konuda bir Meclis Araştırması Komisyonu kurulmasına, Komisyonunun 
13 üyeden oluşturulmasına, Komisyon süresinin Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katip üye seçimi 
tarihinden itibaren 3 ay olmasına ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışmasına karar verilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan siyasi partilerin gösterdikleri adaylardan; 

Demokratik Sol Parti'den 3 Milletvekili; 

Afyon Milletvekili Gaffar YAKIN, Konya Milletvekili Abdullah Turan BİLGE, Niğde Millet
vekili Eyüp DOĞANLAR, 

Milliyetçi Hareket Partisi'nden 3 Milletvekili; 
Afyon Milletvekili Abdülkadir AKÇAN, Konya Milletvekili Hasan KAYA, Samsun Millet

vekili Ahmet AYDIN, 

Fazilet Partisi'nden 3 Milletvekili; 
Balıkesir Milletvekili İsmail ÖZGÜN, Kütahya Milletvekili Ahmet DERİN, Sivas Milletvekili 

Musa DEMİRCİ, 
Anavatan Partisi'nden 2 Milletvekili; 

İğdır Milletvekili Ali GÜNER, Muğla Milletvekili Hasan ÖZYER, 

Doğru Yol Partisi'nden 2 Milletvekili; 
Balıkesir Milletvekili İlyas YILMAZYILDIZ, Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri YIL

DIRIM, 

olmak üzere 13 Milletvekili, Genel Kurul'un 07.06.2000 tarihli 106 ncı Birleşimi'nde komis
yon üyeliklerine seçilmişlerdir. 

3. KOMİSYON ÇALIŞMALARI: 

A. GİDEN VE GELEN EVRAK : 

10/8 Esas Sayılı Yumurta Üreticilerinin Sorunlarının Araştırılarak Alınması Gereken Tedbir
lerin Belirlenmesi Amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu açılması kararlaştırılmış; 

Genel Kurulca kararlaştırılan 08.06.2000 tarihinde komisyon seçimi yapılmış ve Komisyon 
Başkanlığı'na Konya Milletvekili A.Turan BİLGE, Başkanvekilliği'ne Afyon Milletvekili Abdül
kadir AKÇAN, Sözcülüğe Kütahya Milletvekili Ahmet DERİN ve Katip üyeliğe Muğla Millet
vekili Hasan ÖZYER, toplantıya katılan 10 üyenin oy birliğiyle seçilmişlerdir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 596) 
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08.06.2000 tarih ve 1 sayılı yazı ile komisyon seçim sonucu Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığı'na sunulmuştur. (EK-GİDEN 1) 

08.06.2000 tarih ve 2 sayılı yazı ile Yumurta Üreticileri Demeği Başkanlığı'na hitaben yumur
ta üreticilerinin sorunlarını belirtmek üzere 15.06.2000 tarihinde komisyonumuzda bulunmaları is
tenmiştir. (EK-GİDEN 2) 

Yumurta Üreticileri Demeği 09.06.2000 tarih 359 sayılı yazı ile komisyonumuza bilgi verecek 
üyelerin listesini bildirmiştir. (EK-GELEN 1) 

09.06.2000 tarih ve 3 sayılı yazımız ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlığından, temsilci görev
lendirilmesi talep edilmiş ve Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 15.06.2000 tarih ve 48633 sayılı yazı 
ile Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü'nden Daire Başkanı Saadet DENİZ ve Şube Müdürü M. 
Yurdal ŞAHİN'in görevlendirildiğini bildirmiştir. (EK-GİDEN 3)-(EK-GELEN 2) 

09.06.2000 tarih ve 4 sayılı yazımız ile Dış Ticaret Müsteşarlığından, temsilci görevlendirilmesi 
talep edilmiş ve İhracat Genel Müdürü Murat YAZICI toplantıda hazır bulunmuştur. (EK-GİDEN 4) 

09.06.2000 tarih ve 5 sayılı yazımız ile Tarım ve Köy İşleri Bakanlığından, temsilci görevlen
dirilmesi talep edilmiş ve Genel Müdür Yardımcısı Adnan GÜLTEK toplantıda hazır bulunmuştur. 
(EK-GİDEN 5) 

09.06.2000 tarih ve 6 sayılı yazımız ile Maliye Bakanlığından, temsilci görevlendirilmesi talep 
edilmiş ve Maliye Bakanlığı Şube Müdürü Ahmet ÖĞÜT toplantıda hazır bulunmuştur. (EK-
GİDEN 6) 

09.06.2000 tarih ve 7 sayılı yazımız ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından, temsilci 
görevlendirilmesi talep edilmiş ve D.P.T. Hayvancılık sektörü uzmanı Dr. Necdet Cemal ÇİZMECİ 
toplantıda hazır bulunmuştur. (EK-GİDEN 7) 

09.06.2000 tarih ve 8-21 sayılı yazılarımız ile Yumurta Üreticileri, S.S. 2 No.'lu Başmakçı Tav. 
Koop. Başkanı Sn. Nazmi KILIÇARSLAN, Çorum Yum.Paz.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı M. 
Kemal DURAN, Kaytaş A.Ş.Genel Müdürü Ünal YILMAZ, Azim A.Ş. Başkanı H.Abdullah 
KABAK, Bilimsel Tav.Derneği Başkanı Prof. Dr. Rüveyde AKBAY, Besd-Bir Başkanı Kemal AK
MAN, Veteriner Tav.Derneği Başkanı Doç. Dr. Cengiz GÜRER, Türkiye Yem Sanayiciler Birliği 
Demeği Başkanı M. Ülkü KARAKUŞ, Yumurta Üreticileri Demeği Başkanı Nuri SÖZMEN, Tahir 
YİRÜN, Mustafa GÜREŞ, Sadık SEZGİN, H.Sait EVRENKAYA, Ramazan GÜRBÜZ'ün, Komis
yonumuzun 15.06.2000 tarihli Tarım,Orman ve Köyişleri Komisyonu salonunda saat 14.00'de top
lanılmak üzere davet edilmişlerdir. (EK-GİDEN 8-1,14) 

12.06.2000 tarih ve 22 sayılı yazımız ile Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünden, bir görevlinin 
Bankalarını temsilen bulundurulması talep edilmiş ve Daire Başkanı Sedat Rıfat DOYUM toplan
tıya katılmıştır. (EK-GİDEN 9) 

Ayrıca 12.06.2000 tarih ve 23 sayılı yazımızla Üretici Mehmet KARA ve 13.06.2000 tarih ve 
10/8-25 sayılı yazımız ile Keskinoğlu Damızlık İşletmesi Sanayi A.Ş.'de Mehmet ve Fevzi KES-
KİNOGLU, 15.06.2000 tarihli komisyon toplantımıza davet edilmişlerdir. (EK-GİDEN 10, 11) 

Yumurta Üreticileri Derneği 15.06.2000 tarih ve 360 Sayılı yazı ile komisyonumuza bilgi için 
bir rapor sunmuştur. (EK-GELEN 3) 

Veteriner Tavukçuluk Derneği, 15.06.2000 tarihli yazı ile komisyonumuza yumurta tavuk
çuluğu sektörü ve gelişmeler konusunda görüşlerini bildiren bir rapor sunmuştur. (EK-GELEN 4) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 596) 
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Türkiye Yem Sanayicileri Birliği 15.06.2000 tarihli yazı ile komisyonumuza yumurta üretici
lerinin sorunlarına ilişkin bir rapor sunmuştur. (EK-GELEN 5) 

Konya Yumurta Üreticileri Derneği 12.06.2000 tarih ve 23 sayılı komisyonumuzun göndermiş 
olduğu yazıya 12.06.2000 tarihli yazı ile cevap vermiştir. (EK-GELEN 6) 

Besd-Bir (Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçılar Birliği) 09.06.2000 tarih ve 13 sayılı komis
yonumuzun göndermiş olduğu yazıya cevaben 15.06.2000 tarihli bir rapor iletmiştir. (EK-GELEN 7) 

Konya Yumurta Üreticileri Ramazan GÜRBÜZ ve Mehmet KARA, 16.06.2000 tarihli yazı ile 
komisyonumuza yumurta üreticilerinin sorunları ve çözüm önerileri hakkında görüşlerini bildirmiş
lerdir. (EK-GELEN 8) 

16.06.2000 tarih ve 27 sayılı yazımız ile Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı'ndan, üreticiye 
tanınan Teşvik Kredisi ile ilgili çalışmalann komisyonumuza bildirilmesi istenmiştir. (EK-GİDEN 12) 

Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nce 28.06.2000 tarih ve 40407 
sayı ile cevap yazısı gönderilmiştir. (EK-GELEN 10) 

16.06.2000 tarih ve 28 sayılı yazımız ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Teşvik ve Uygulama 
Genel Müdürlüğü'nden, Teşvik Kredisiyle ilgili bilgi ve belgeler istenmiştir. (EK-GİDEN 13) 

16.06.2000 tarih ve 29 sayılı yazımız ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı'ndan, yumur
ta üreticileriyle ilgili düzenlenen rapor ve çalışmaların bildirilmesi istenmiştir. (EK-GİDEN 14) 

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının, 20.06.2000 tarih ve 49763 sayılı bir cevabi yazısı. (EK-
GELEN 9) 

Devlet Planlama Teşkilatımdan Dr. Necdet ÇİZMECİ'nin 23.06.2000 tarihinde, 8 inci 5 Yıllık 
Kalkınma Planı Hayvancılık Özel İhtisas Komisyonu'nun hazırladığı rapor elden bila sayı ile gön
derilmiştir. (EK-GELEN 11) 

Konya yumurta üreticileri adına Ramazan GÜRBÜZ ve Mehmet KARA, Türkiye'de yumurta 
tavukçuluğu sektörünün sorunları ve çözüm önerileri hakkında 22.06.2000 tarihli cevabi yazısı. 
(EK-GELEN 12) 

19.06.2000 tarih ve 30 sayılı yazımız ile Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü'nden 
KDV oranının % 8'den % l'e indirilmesi konusundaki çalışmaları istenmiştir. (EK-GİDEN 15) 

Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü'nün, 12.07.2000 tarih ve 33575 sayı ile KDV 
oranı ile ilgili görüşlerini belirten cevabi yazısı. (EK-GELEN 13) 

19.06.2000 tarih ve 31 sayılı yazımız ile Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Tavukçuluk Danışmanı 
Kurulu'ndan konuyla ilgili belge ve raporlar istenmiştir. (EK-GİDEN 16) 

19.06.2000 tarih ve 32 sayılı yazımız ile Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Tarımsal Üretim ve 
Geliştirme Genel Müdürlüğü'nden konuyla ilgili belge ve raporlar istenmiştir. (EK-GİDEN 17) 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'nün, 
26.06.2000 tarih ve 6953 sayı ile istenilen raporu. (EK-GELEN 14) 

19.06.2000 tarih ve 33 sayılı yazı ile Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı APK Kurul Başkan
lığımdan konuyla ilgili belge ve raporlar istenmiştir. (EK-GİDEN 18) 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı APK Kurul Başkanlığı'nın 21.06.2000 tarih ve 2387 sayılı yazı 
ile konuyla ilgili istenilen belge ve raporları. (EK-GELEN 15) 
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Ankara Ticaret Borsası'nın 11.07.2000 tarih ve 4484 sayı ile gümrük vergisi ile ilgili görüş
lerini belirten yazısı. (EK-GELEN 16) 

12.10.2000 tarih ve 38 sayılı yazı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliş
tirme Genel Müdürlüğü'nden komisyonumuzda bir uzmanın görevlendirilmesi istenmiştir. (EK-
GİDEN 19) 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, 16.10.2000 
tarih ve 4706 sayılı yazı ile Hayvancılık Daire Başkanlığı Kanatlı ve Küçük Evciller Şube Müdür 
Vekili Kadir ÖZMELİOĞLU'nun görevlendirildiği bildirilmiştir. (EK-GELEN 17) 

12.10.2000 tarih ve 39 sayılı yazı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tavukçuluk Araştırma Ens
titüsü Müdürlüğü'nden komisyonumuzda bir uzmanın görevlendirilmesi istenmiştir. (EK-GİDEN 20) 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, 17.10.2000 tarih ve 
2688 sayılı yazı ile Veteriner Hekim Hilmi Ergin DEDEOGLU'nun görevlendirildiği bildirilmiştir. 
(EK-GELEN 18) 

06.11.2000 tarih ve 41 sayılı yazı ile TRT Genel Müdürlüğü'ne sağlık, beslenme ve çocuk 
eğitimine yönelik programlarda yumurta tüketimini teşvik edici bölümlerin yer alması amacıyla 
başvurulmuştur. (EK-GİDEN 21) 

07.11.2000 tarih ve 42 sayılı yazı ile Hacettepe Üniversitesi Sağlık Teknolojisi Yüksek Okulu 
Beslenme ve Dietetik Bölümü Başkanlığı'na başvurulmuş ve sağlıkçı bakış açısından yumurta hak
kındaki görüşlerinin, literatür listesiyle desteklenerek bildirilmesi istenmiştir. (EK-GİDEN 22) 

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Teknolojisi Yüksek Okulu Beslenme ve Dietetik Bölümü'nden 
Prof. Dr. Türkan Kutluay MERDOL imzalı 14.11.2000 tarih ve 753 sayılı yazısı Eki'nde Yrd. Doç. 
Dr. Seyit M. MERCANLIGİL'in hazırlayıp gönderdiği yumurtanın sağlıkçı gözüyle değerlendirme 
yazısı alınmıştır. (EK-GELEN 19) 

Komisyon, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Prof. Dr. Hüsnü Yusuf GÖKALP'e taleplerini biz
zat elden vermiştir. (EK-GİDEN 23) 

07.12.2000 tarih ve 46 sayılı yazı ile yapılması düşünülen görüşmelerin randevularının bütçe 
görüşmeleri nedeniyle yerine getirilememesi göz önüne alınarak bir aylık ek süre alınması amacıy
la Genel Kurul'dan talepte bulunulmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nun 
08.12.2000 tarihli 27 nci Birleşimi'nde alınan 709 No.'lu Kararla komisyonun çalışma süresi bir ay 
uzatılmıştır. (EK-GİDEN 24) 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı APK Kurulu Başkanlığı'nın, 18.12.2000 tarih ve 4285 sayı ile 
komisyonumuzun Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'na iletilen sorunlarına ilişkin, bu Bakanlığın görüş
lerini belirten cevabi yazısı. (EK-GELEN 20) 

04.01.2001 tarih ve 47 sayılı yazımızla Milli Savunma Bakanlığı'na, komisyonumuzun bu 
Bakanlık ile ilgili sunduğu öneriler. (EK-GİDEN 25) 

08.01.2001 tarih ve 48 sayılı yazımızla Sağlık Bakanlığı'na, komisyonumuzun bu Bakanlık ile 
ilgili sunduğu öneriler. (EK-GİDEN 26) 

08.01.2001 tarih ve 49 sayılı yazımızla Maliye Bakanlığı'na, komisyonumuzun bu Bakanlık ile 
ilgili sunduğu öneriler. (EK-GİDEN 27) 

08.01.2001 tarih ve 50 sayılı yazımızla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na. komis
yonumuzun bu Bakanlık ile ilgili sunduğu öneriler. (EK-GİDEN 28) 
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08.01.2001 tarih ve 51 sayılı yazımızla Milli Eğitim Bakanlığı'na, komisyonumuzun bu Bakan
lık ile ilgili sunduğu öneriler. (EK-GİDEN 29) 

08.01.2001 tarih ve 52 sayılı yazımızla Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Devlet 
Bakanlığı'na, komisyonumuzun bu Bakanlık ile ilgili sunduğu öneriler. (EK-GİDEN 30) 

18.10.2000 tarih ve 40 no.'lu sayılı TBMM İdare Amirliği'ne Kadir ÖZMELİOĞLU ve Hilmi 
Ergin DEDEOGLU'na giriş kartı çıkarılması ile ilgili yazımız. (EK-GİDEN 31) 

06.07.2000 tarih ve 36 sayılı TBMM Genel Sekreterliği'ne hitaben, Ramazan AKÇA'nın 
komisyonda görevlendirilmesi yazısı. (EK-GİDEN 32) 

B. KOMİSYON TOPLANTILARI VE İLGİLİ KURUMLARLA YAPILAN GÖRÜŞMELER : 

15.06.2000 Tarihli 1.Toplantı: 
Yukarıda belirtilen kurumlarla yapılan yazışmalar neticesinde Başkan, Başkanvekili, Sözcü, 

Katip ve 8 üye ile davet edilen 37 adet yumurta üreticileri ve kurum temsilcileri toplantıya katılmış
lardır. 

Başkan A.Turan BİLGE (Konya Mv.) Araştırma Komisyonu'nun kuruluş nedeni ve Komis-
yon'un amacı olan yumurta üreticilerinin içinde bulunduğu kriz hakkında yaptığı açış konuşmasın
dan sonra ilk olarak Yumurta Üreticileri Derneği Başkanı Nuri SÖZMEN'e söz vermiştir. 

Nuri SÖZMEN, 20 seneden beri bu derneğin başkanlığını yaptığını, bu zaman zarfında sek
törün sık sık krize girdiğini, son sıkıntının vahameti nedeni ile, durumu gerekli yerlere ilettiklerini 
ve TBMM'nde konu ile ilgili araştırma komisyonu kurulduğunu belirterek, komisyon üyelerine 
teşekkür etmiştir. 

Dernek Başkanı Nuri SÖZMEN tarafından hazırlanan dosya komisyon üyelerine dağıtılmış, 
sorunları ana başlıklar altında şöyle sıralamışlardır: 

- İhracat desteği sağlanması, 
- Dış pazarlarla rekabet edebilme olanaklarının sağlanması, 
- Destekleme teşvik kredisinin verilmesi, 

- KDV oranının % l'e indirilmesi, 
- Yumurta kullanmayı ve yemeyi özendirici reklamların yapılmasının sağlanması, 

- (Sübvansiyon) Üreticiye faturaladığı yumurta üzerinden destek sağlanması, 

- Yeni kurulacak yumurta tozu, pastörize fabrikası ve haşlanmış, soyulmuş, salamura fabrikası 
ve boyanmış yumurta fabrikaları gibi yeni tesislere destek verilmesi böylece sektör bazında kayıtlı 
ekonomiye de geçiş sağlanacağı, 

- Bürokrasi ve örgütlenme, 
Dosya içeriğindeki ana başlıklar, sorunların neler olduğu konusunda komisyon üyelerine 

sunulmuştur. Ayrıca teşvik kredisi ile ilgili açıklamada bulunan, dernek başkanı Nuri SÖZMEN, 
80'li yıllarda üreticiye zamanın hükümetleri tarafından kaynak kullanım destekleme kredisinin 
verildiğini, modern tavukçuluğun o tarihte başladığını, bugün üretimin tüketimden fazla olmasının 
kümeslerin bir kısmını atıl duruma düşürdüğünü ifade etmiştir. 

T.M.O (ienel Müdürlüğü Bölge Ofisleri'nden, üç ay vadeli alımlarda, karşılıksız bir yıl süreli 
banka teminat mektubu verildiğini, T.M.O.Depo Müdürlükleri, sözleşme süresi sonunda, borç 
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ödenmesine rağmen yeni alım sözleşmesi yaparken, önceden verilmiş teminat mektubunu yenileme 
talebinde bulunduklarını, her üç ayda bir yenileme talebi, üreticiye üç kez pul, harç vs. ek masraf 
yüklediğini belirtmiştir. 

Dernek Başkanı Nuri SÖZMEN, Türkiye'nin tavuk etinin % 20'sini, ekonomik ömrünü tamam
layan ve kesime gönderilen yumurta tavuklarının oluşturduğunu, bu tavukların devlet kesim-
hanelerinde kesilerek, askeriyede tüketiminin sağlanmasının temini ile tavuk üreticilerine katkı sağ
lanacağını ve yemlik buğdayların yumurta üreticisine bürokrasi eliyle verilmesinin sağlanmasını 
ifade etmiştir. 

Başkan A.Turan BİLGE, dernek başkanı Nuri SÖZMEN'in sözlerine açıklık getirerek, damız
lık civcivin bugünkü piyasa fiyatının 250-350 bin TL. olduğunu, altı ay boyunca yem, bakım ve iş
çilik masrafları ile maliyetinin 1.500.000 TL'ye mal olduğunu, net ağırlığı 1.2 kg olan tavuğun 
kümesten alım fiyatının 350 bin TL hesabı ile kazancın yumurtadan sağlanmak durumunda ol
duğunu belirtmiş, her bir yumurtada üretici 10 bin TL zarar ettiği cihetle işin vahametinin ortada ol
duğu aşikârdır demiştir. 

Dernek Başkanı'nın "çıkma" tabir edilen, ekonomik ömrünü bitiren tavukların da kesilmesi 
talebine, Başkan A. Turan BİLGE, Manisa'daki et kombinasının bu sektöre verilmesini veya is
tifade edilmesinin sağlanması ile sağlıklı bir ortamda kesilen tavukların değişik şekillerde kullanıl
mamasının tavuk üreticilerinin sorunları içinde olduğunu belirtti. 

Reklam konusunda görüşlerini açıklayan Ali AKMAN (Bursa Akman Tavukçuluk), bugünkü 
sektör krizinin asıl sebebinin Arz-Talep konusu olduğunu, dünya genelinde fert başına 250-300 
yumurta tüketildiği halde, Türkiye'de yumurta hakkında yanlış kanaatler yerleşmiş olmasından 
dolayı tüketimin az olduğunu, hükümetimizin bu düşünceyi değiştirecek yazılı ve görsel basında 
reklam konusunda destek verip yardımcı olduğunda sorunların her yönüyle çözümleneceğine inan
dığını ifade etmiştir. 

Veteriner hekim Ramazan GÜRBÜZ söz alarak, Ali AKMAN beyin reklam konusuna açıklık 
getireceğini beyan etmiş ve beslenme konusunda yumurta tüketiminde yanlış bilgilenme olduğunu. 
yumurtadaki kolesterolün, kolesterol bombası haline getirildiğini, oysa kolesterolün faydalı ve 
zararlı yönlerinin bulunduğunu yumurtadaki kolesterolün besinsel kolesterol olup, zaten vücudun 
ihtiyacı olan besinsel kolesterolün vücudun kullanması gereken kolesterol olduğunu, bilimsel araş
tırma yapılarak T.R.T. vasıtasıyla halkımızın yanlış bilgilendirildiğinin düzeltilmesini, T.R.T.'nin bu 
konuda yardımcı olması dileğini ifade etti. 

Ramazan GÜRBÜZ, beraberinde getirdiği kolesterol hakkındaki belgeyi komisyona sunmuş
tur. Ayrıca Başkan A.Turan BİLGE ,kendisine hitaben komisyonumuz üyeleri adına araştırma yap
mak üzere 3 kişilik bir komisyon kurmasını ve kolesterolün fayda ve zararlarını araştırmasını is
temiştir. 

Mehmet Sadri YILDIRIM (Eskişehir Mv.), yumurtadaki kolesterolün zararlı olabileceğini, in
san vücuduna faydasının mı, zararının mı olduğunun açıklanması gerektiğini vurgulamıştır. 

Başkan A.Turan BİLGE konuya açıklık getirerek yumurtada iki çeşit kolesterolün bulun
duğunu, Ramazan GÜRBÜZ'ün yumurtadaki kolesterolün yapıcı özelliğini kastettiğini belirtmiş
tir. 
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Ahmet DERİN (Kütahya Mv.), çocuklarda kolesterol problemi olmadığını, belli yaş grubunun 
üzerinde kolesterolün belirlendiğini ifade etmiş. Ramazan GÜRBÜZ'ün açıklamasında, 70 yaş üs
tü grubunda yapılan bir araştırma sonucu, günde 2 yumurta yiyen grupta, 3 ay sonra bir miktar total 
kolesterolün yükseldiğinin görüldüğünü ifade etmiştir. 

Bilimsel Tavukçuluk Derneği Başkanı Rüveyde AKBAY söz alarak, TBMM'de konu ile ilgili 
özel bir komisyon kurulmasına teşekkür ederek, yumurtanın doğal oluşumdan meydana gelen bir 
besin maddesi olduğunu, ayrıca tabiat tarafından orijinal ambalajı ile sunulduğunu, bayatlaması 
dışında hile katmanın mümkün olmadığını, besin değerinin yüksek olduğunu, halkımızın yanlış bil
gilendirilmesi neticesinde tüketimin yetersiz düzeyde olduğunu, sektörün güçlü olması, üretim 
planlamasını çok iyi yapması gerektiğini, iç ve dış tüketimin kesin rakamlarla belirlenmesini, en 
büyük sorunun iç tüketimin azlığı olduğu, iç tüketimin artırılmasında eğitim programları, yumur
tanın önemi, maliyetin düşürülmesi, yem fiyatlarının düşürülme çarelerinin aranmasını, yumurtanın 
kullanış biçiminin de değiştirilmesi konusunda halkın bilinçlendirilmesini, ihracatçı birlikler kurul
masını devletin bu birliklere destek vermesini, dış ülkelerde pazar araştırması yapılmasının temini
ni, stok mallar için gerekli koşulların sağlanmasını, yumurta üreticilerinin kendi aralarında iyi bir 
organizasyon oluşturmalarını, KDV oranının düşürülmesi ile maliyetin düşeceğini, iç ve dış tüke
timin artırılarak, ihracata verilen desteklerin yeniden gözden geçirilmesini ifade etmiştir. 

Hasan KAYA (Konya Mv.) söz alarak, üretici sorunlarının büyük boyutlarda olduğunu, tüketi
mi sağlayabilmek için kolesterol konusunun çözüme ulaştırılması gereğini vurgulamıştır. 

Daha sonra Kemal AKMAN (Besd-Bir) söz alarak, eğitim kampanyasının daha genişletil
mesini, yem hammaddelerinin dünya fiyatları düzeyinde sağlanmasını, karma yemin desteklen
mesini, sübvansiyon yapılmayan durumlarda akaryakıt ve nakliyede indirim sağlanmasını, kredi 
borçlarının ertelenmesi ve rehabilitasyon kredilerinin açılmasını, yumurta ihracatına verilen ihracat 
iade miktarının artırılmasını, yumurta işleyen sanayinin kurulmasını, yumurta tozu gibi ürünlere, 
piyasaya çıkarılacak yeni proseslere kaynak sağlanmasını ve Türkiye'ye dışarıdan 350 ton yumur
ta tozunun girdiğini, 1 kg yumurta tozu için 4 kg yumurta kullanıldığını, pazarlama organizasyon
larının kurulmasını, örgütlenmenin önemine işaretle kısa vadede, tarımsal ürün birlikleri yasa 
tasarısının bir an önce yasalaşmasını beklediklerini, sektör için bunun çok önemli olduğunu, sorun
ları orta ve uzun vadeli olarak düşündüğünü, birincisinin kapasite kullanımı olduğunu, bugün % 40 
atıl kapasite ile çalıştıklarını, damızlık üretimi, hijyen sorunları, biyogüvenlik sorunlarını hal
lederek, dünya tavuk ürünü pazarlarında Avrupa Birliği ve Türkiye ile ilgili ilişkileri takip edip, 
orada yerimizi alarak, borsada işlem görür hale getirilmesi gerektiğini ifade etmiştir. 

Besd-Bir Genel Sekreteri Doç. Dr. Erol ŞENGÖR, tüketim artırıcı önlemler alınmasını, acilen 
Sağlık Bakanlığı ile koordineli çalışılıp bir kampanya yapılmasını, yumurta kolesterol bağlantısının 
aydınlatılmasını, 1000 yumurtaya 7 $ ihracat iadesinin bugün net 2.7 $ olduğunu, acilen miktar 
barajının kaldırılmasını ve bu rakamın yükseltilmesinin gereğini vurguladı. 

Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Başkanı Ülkü KARAKUŞ, üretimde bir problem olmadığını, 
pazarlama durumunun yetersiz olduğunu, toptan çıkış fiyatı ile perakende çıkış fiyat farkının zaman 
zaman %50 ile %70'i bulmakta olduğunu, pazarlama organizasyonunun kendi arasında organize 
edilmesi gerektiğini vurgulamış, Başkan A.Turan BİLGE de bu fikre iştirak ettiğini ifade etmiştir. 

Ülkü KARAKUŞ devamla, küçük bakkalların kapanmakta olduğunu ve 5 yıl içinde büyük 
marketlerin pazara yön vereceğini, yumurta üreticisinin bugün kendi içinde organize olmazsa, mar
ketlerin deklare ettiği fiyatlarla yumurta vermeye mahkûm olacaklarını belirtmiştir. 
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Başkan A.Turan BİLGE marketlerin yumurtayı aldıklarını ama bir ay önceki yüksek fiyat ne 
ise onu uyguladıklarını, Ülkü KARAKUŞ ile kendisinin de aynı görüşte olduğunu, marketlerin 
% 20 kâr yapmasının dengeli olduğunu, oysa ki marketlerin kâr oranlarını yükselttiklerini, perakende 
ve toptan fiyat farkının üreticinin kendi arasındaki organizesi ile dengelenmesinin mümkün ola
bileceğini, yem açısından bakıldığında % 1 KDV oranındaki alım zorunluluğu bulunan tahılı, % 8 
ile satma mecburiyetinin getirildiğini, Türkiye'nin yem üretimi resmi kaynaklarca 6 milyon 44 bin 
ton görülmekle beraber, gayri resmî 10 milyon tonu bulduğunu, aradaki 4 milyonun kayıtsız ekono
mi olduğunu, KDV oranı % l'e indirilirse kayıt altına alınan ekonominin getireceği kazancın 95 tril
yon, bugünkü duruma göre % 8 KDV oranı ile devletin 56.6 trilyon geliri olmakta, 95-56.6 = arada
ki fark yaklaşık 40 trilyonun daha devlete intikal edeceğini, karma yeme yüzde açısından sübvan
siyon verilmesinin sağlanmasının istendiğini belirtmiştir. 

Gaffar YAKIN (Afyon Mv.) yumurta üreticileri sorunlarının çok önemli olduğunu ve dört aşa
mada incelenmesinin daha seri ve yararlı olacağını ifade ile, 1-Civciv, 2-Yem ve yumurta, 3-İç ve 
dış pazarlama, 4-Yumurta ile ilgili eğitime kademe kademe gidilmesinin rapor yazımı için de yarar
lı olacağını belirtmiştir. 

Başkan A.Turan BİLGE, yumurta üreticilerinin diledikleri gibi konuşmalarını daha sonra da 
toplantılar yapacağını ifade etmiştir. 

Nuri SÖZMEN (Yum. Ürt. Der. Bşk.) her türlü sorulara açık olduklarını, konularla ilgili üreti
cilerin toplantıda hazır bulunduklarını ifade etmiş, Başkan A.Turan BİLGE, komisyonda görüşülen 
konuların kararlar halinde hükümete götürüleceğini, değinilmeyen konuların da gündeme getiril
mesini istemesi üzerine Alaattin ÖZKÜLAHLI (Çorum Ürt. Paz. A.Ş. Genel Md.) söz alarak, şir
ketlerinin Türkiye yumurta ihracatının %50'sini gerçekleştirdiğini özellikle Türk Cumhuriyetleri, 
Bulgaristan ve Romanya'ya ihracat yapıldığını, 1998 yılında 615 milyon adet yumurta ihracatı sağ
landığını, 1999 yılında ise yumurta ihracatının 356 milyon adete düştüğünü ve ihracattan elde edilen 
vergi iadesinin şirketin vergi, sigorta gibi devlete olan borçlarına mahsup edildiğini, 2000 yılında 
işlenmiş gıda ürünlerine uygulanan peşin teşvik ödemelerinin yumurta üreticilerine de uygulan
masını istediklerini belirtmiştir. 

Toplantıda hazır bulunan Dış Ticaret Müsteşarlığı temsilcisi Murat YAZICI, 1986-1990 yılları 
miktar ve değer ortalamalarının Dünya Ticaret Örgütü'ne kota edildiğini, ihracatın miktar ve değeri 
üzerinden 1000 yumurtaya 7 $ verildiğini, bu değerle o zamana göre 50 milyon adet öngörül
düğünü, 1999 yılı itibarıyla 142 milyon yumurta ihracatına teşvik verildiğinden alınan müsaadenin 
yaklaşık 3 katına çıkıldığından 2.7 $'a indirmek durumunda kaldıklarını, bu durumun rakamsal 
zorunluluktan kaynaklandığını, OECD ülkeleriyle görüşmelerinin sürdüğünü, bu sene müzakerelere 
başlayacaklarını beyanla, 5 Nisan 1994 krizinden sonra hükümetin kararı ile teşviklere para öden
meyeceğini, mahsup sisteme devam edileceğini belirterek bu durumda üreticinin giderleri, alacak
larından az olduğu cihetle paralarının biriktiğini, 1998 ve daha sonraki yıllarda alacaklarını nakde 
çevirdiklerini, 1999 yılı birikmiş alacaklarını, Para Kredi Koordinasyon Kurulu'na sevk ettiklerini, 
mümkün olursa yıl sonunda nakde çevireceklerini, Avrupa Birliği, Dünya Ticaret Örgütü ile yapıla
cak yeni müzakerelerde belirli ürünlere verilen ihracat teşviklerinin artırılması çalışmaları olduğunu, 
OECD ülkelerinin de aynı görüşte olduğunu ifade etmiştir. 

Sayın Musa DEMİRCİ (Eski Tarım Bakanı) Hazine Müsteşarlığının, bugüne kadarki tarım 
görüşmelerinde Türkiye'yi temsil ettiğini, Tarım Bakanlığı teknik elemanlarının bulunmadığını, 
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sektörde tecrübe eksikliği olduğunu, sıkıntıların özellikle yurt dışı görüşmelerde sektör temsil
cisinin olmayışından kaynaklandığını, şimdi ise TBMM'den çıkacak kararla, tarım tavizlerinin 
yenilenmesi için Hazine ve Dış Ticaret'e yeterince tecrübeli ve söz sahibi olacak bir temsilcinin tes
cil ettirilmesi gerekliliğini dile getirmiş ve yurt dışı görüşmelerde, bu sektörün de bulunması gerek
tiğini ifade etmiştir. 

Alaattin ÖZKÜLAHLI söz alarak, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin unculara uyguladığı teşvik yön
teminin kendilerine de uygulanmasının sağlanması ve serbest bölgede dünya fiyatlarından mazot 
alımının sağlanmasını, hayvan hastalıklarının (şap, veba gibi) halledilmesinin büyük önemi ol
duğunu, hayvan hareketlerinin zabıt altına; alınmasını, bu yüzden Türkiye'nin maddi yönden büyük 
kayıpları olduğunu, üretici birliklerinin oluşturulması, üretimin planlanması ve yönetiminin sağlan
ması, Tarımsal Üretici Birlikleri Tasarısı'nın gerekliliğini belirtmiştir. 

Başkan A. Turan BİLGE, Tarım Bakanlığı bünyesinde 21 Aralık 1999'da Tarımsal Destekleme 
ve Yönlendirme Kurulu kurulduğunu, Kurul'un Tarım Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, DPT, Dış 
Ticaret ve Hazine Müsteşarları ile Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü temsilcilerinden oluştuğunu, 
her ay toplantısını muntazam yaptıklarını, bundan sonraki aşamada Başbakan'ın, Kurul'un başkanı 
olarak Tarım Bakanına yetki verdiğini, Kurul'un tanımının tarımda yeniden yapılandırma ve destek
leme olduğunu, Kurul'un amacının; tarım sektöründe tarım ile sanayi arasındaki bütünleşmeyi ve 
uyumu gerçekleştirmek, tarımsal ihracatı artırmak, üretici birlikleri ile uluslararası yükümlülüklerin 
yerine getirilmesi, piyasa düzenlemelerini oluşturmak, tarım politikalarını tek elden ve etkin biçim
de yürütmek olduğunu, çalışmaların en son düzeye geldiğini ifade etmiştir. 

Tarım Bakanlığı temsilcisi Adnan GÜLTEK, üretici birlikleri yasasının çok geniş katılımlı 
olarak hazırlandığını, Bakanlar Kurulunda;imzaya açıldığını, çok yakında Tarım Orman ve Köyiş-
leri Komisyonuna geleceğini, sınır ticareti ile ilgili Bakanlığın bir çok tedbirler aldığını, geçen sene 
tarımsal ürün sayısı 52 iken bu yıl 3-4 kademe düşürüldüğünü, ülkemize kaçak hayvan ve kaçak 
hayvansal ürün girdiğini, ilgili kurum ve kuruluşlardan oluşan bir araştırma heyetinin sınırlarımız
da dolaştığını ve araştırdığını, salgın hastalıkların ekonomiye yükünün, harcanan paranın çok 
üzerinde olduğunu. Tarım Bakanlığına hastalıklar için 1.5 trilyon ayrıldığını, hastalıklardan kayıp 
ise 30-40 trilyon olduğunu, ayrılan bu meblağ ile hastalıklarla mücadelenin mümkün olamayacağını 
belirtti, kolesterol konusunda Sağlık Bakanlığı ve Tıp Fakülteleri ile görüşülmesi gereğini vur
guladı. 

Başkan A.Turan BİLGE, Sağlık Bakanından randevu talebinde bulunacağını ve heyet halinde 
Bakan'ın ziyaret edileceğini ifade etmiştir. 

Ünal YILMAZ (KAYTAŞ Gn. Md.), 3 yıldır Tarım ve Maliye Bakanlarına, zor durumda ol
duklarını anlatmaya çalıştıklarını, sorunlarının şunlar olduğunu belirtmiştir. Yemde ve yumurtada 
KDV oranının % l'e düşürülmesi isteklerinin, "IMF gelirlerin azalmasını istemiyor" cevabı ile geri 
çevrildiğini, yumurtanın işlenmiş tarım ürünü olup olmadığının tartışıldığını,paketleme tesislerinde 
indirimli elektrik tarifesinden yararlanamadıklarını, ihracat iadesi artırma taleplerinin dikkate alın
madığını, ödenen iadenin de 6 veya 8 ay gibi uzun bir sürede ödendiğini, yurt dışına satılan buğday 
ve arpanın dünya fiyatlarından kendilerine satılmadığını, kendilerinin yurt dışından alınan mısırdan 
vazgeçebileceklerini beyan etmelerine rağmen "Dışarı ihraç ettiğimiz ürünün farkının Hazine'den 
görev zararı olarak ödendiğini, iç piyasaya verdiğimiz zaman bu farkın ödenmeyeceği" cevabını al
dıklarını söylemiştir. 
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Buğdayın satış fiyatı 80 $ (yemlik gruplara yakın olanı) Türkiye'de satılan mısırın 160 $ ol
duğunu ve bu durumda tercihlerinin buğday olabileceğini ifade etmiştir. 

Yumurta maliyetini yükselten yeme, ithalatta buğday, arpa, mısır için uygulanan % 50-60 arası 
gümrük vergisinin yüksek olduğunu, yemin % 70'i tahıl olduğuna göre % 50 fon uygulaması ile 
maliyete yansıyan kesimin % 30'u bulmakta olduğunu ve yumurta ihracatında çok düşük bir iade 
oranı ve nakit ödenmeyen alacakla karşılaştıklarını, bitkisel üretimin tarımda öne çıkarıldığını, hay
vansal üretimin arka sıralara itildiğini, kırmızı etin durumunun ortada olduğunu, hayvansal üretim 
için kullanılan arpanın yurt içi satışı 80.000 TL, yurt dışı satışının 40.000 TL olduğunun bilindiğini, 
tavuk üretiminde izlenen bu yolun devamında ciddi sorunların ortaya çıkacağını ifade ederek çözüm 
önerilerini şöyle belirtmişlerdir: Kısa vadede acilen alınması gereken tedbir olarak, Tarım İl Müdür
lüklerince kümesteki tavuk miktarlarının tespit edilmesi ve tavuk başına 1 $ olarak belirlenip nakit 
ödeme yerine Ofisten arpa, buğday veya ne varsa destek olarak verilmesini, uzun vadede ise üreti
ci birliklerinin acilen resmî bir hüviyete kavuşturulmasını ve kendi problemlerini kendilerinin 
çözümleyerek, devlete yük olmadan kendi ayakları üzerinde durmasının sağlanması, olarak gör
düğünü, ifade etmiştir. 

Eyüp DOĞANLAR (Niğde Mv.), yumurta üretiminde giderler içerisinde işçi ve işveren SSK 
primi ve vergiler ile elektrik vb. giderlerin yüzde oranları ne olduğu sorusuna, Ünal YILMAZ rapor
daki değerlerin kesin rakamlar olduğunu ve bunların toplam giderin % 25-30 olarak kabul edildiğini 
ifade etmiştir. 

Komisyon Başkanı A.Turan BİLGE TC. Ziraat Bankası Zirai Krediler Daire Başkanı Sedat 
Rıfat DOYUM'a söz vermiş ve Sayın DOYUM özetle: sektörü finanse eden tek kuruluşun Ziraat 
Bankası olduğunu, son 5 yılda Ziraat Bankası'nın kaynak maliyetlerinin çok altında faiz oranlarıy
la sektörü finanse ettiğini, bu yüzden de büyük zararlara uğradığını, 13758 sayılı kararname ile 
Ziraat Bankası'nın uğrayacağı zararların Hazine tarafından karşılanacağını, uğranacak zarar göster
gesinin faiz oranına bağlandığını, faiz oranlarının Hazine'nin iç borçlanma faizleriyle bağlantılı ol
duğunu, Hazine'nin borçlanma sisteminde meydana gelen değişiklik nedeniyle kaynak maliyetlerin
de hızlı bir düşüş yaşandığını, faiz oranlarının % 40'a indiğini, beklenenin çok altında düşüşler 
nedeniyle bankanın görev zararı alamaz hale geldiğini, Mart ayından beri kaynak maliyetleri % 70 
civarında iken Haziran'da % 50 seviyelerine indiğini, çıkarılan kararnameye teknik bir ayrıntı 
konarak; küçük ve orta boy tarımsal işletmelerin dışında kalan işletmelere, sermayeyi gerektirir 
tarım dışı faaliyeti olanlara kredi açamayacağını, açarsa da görev zararı talep edilemeyeceğini. 
Ziraat Bankası Hazine ile yaptığı protokolde, her tarım alt sektörü için bir kapasite belirlediğini, bu 
değerlendirmeye göre, 20.000 tavuk kapasitesinin altındakilerin orta boy ve bunun üzerindekilerin 
ise büyük boy işletme olarak değerlendirildiğini, Türkiye'ye de işletmelerin % 80'inin 20.000'in al
tında olduğunu, bunu kesinlikle söylemenin doğru olacağını, 01.01.2000 tarihinden önce kredi al
mış tüm işletmelerin o günün kredi faiziyle devam etmekte olduklarını, bugün alanlara ise % 60 
üzerinden faiz uygulanmakta olduğunu, bankanın kaynak maliyetinde meydana gelen düşüşe bağlı 
olarak faiz oranlarının düşeceğini ve 01.01.2000 tarihinde uygulanan faiz oranının bugünkü oranla 
birleşeceğini, bankanın kaynak maliyetleri, ekonomide meydana gelen değişikliklere göre çok 
düşük bir faiz oranı veya piyasaya yakın bir faiz oranıyla sektöre destek verileceğini ifadeyle söz
lerine şöyle devam etmiştir. 
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Bankanın görüşüne göre sorunların giderilmesinde kalıcı bir çözüme yer verilmesi, öncelikle 
sektörün örgütlenme düzeyinin artırılması ve buna bağlı olarak da Tavukçuluk sanayinin geliştiril
mesi gerektiğini vurgulamış ve Ziraat Bankası'nın bu konu da rol almak istediğini, küçük üretici
lerin sayısının çok olduğunu, üretim yaparken verimli üretim yapmalarının ve ürettiklerini pazar
lamalarının zor olduğunu, bunların birtakım tarımsal sanayi kuruluşlarının veya birtakım işlet
melerin etrafında örgütlenmelerinin gerekliliğini ve böylece finanse etmenin daha kolay ve faydalı 
olacağını belirtmiştir. 

Rüveyde AKBAY, Tarımla ilgili konularda, tarım dışı Bakanlıkların ve kuruluşların görev al
malarının yanlış olduğunu, Tarım Bakanlığı'nın koordinesinde olmasının doğru olacağını ve-üç der
neğin imzası ile Tavukçuluk Danışma Kurulu'na bir rapor verdiklerini ve Tavukçuluk Danışma 
Kurulu ile sürekli toplanılmasını arzu ettiklerini belirtmiştir. 

Nazmi K1LIÇASLAN (Başmakçı Tav.Koop.Bşk.), üyelerinin çoğunluğunun küçük üretici ol
duklarını, bu yüzden de bir çoğunun zarar edip kapandıklarını belirtmiştir. 

Mehmet İCARA, Türkiye'de ve Konya'da tavuk üreticilerinin hızlı ve plansız büyüme göster
diğini. üreticilerin dağınık vaziyette olduklarını, bu sektörün ne denli büyük olduğunu anlatabilmek 
için sektörde 11.000 ailenin direkt, dolaylı olarak ilaç firmaları, premiksçiler, yem üreticileri ve yem 
hammaddesi üreten çiftçilerin de dahil edilmesiyle 100.000 aileyi ilgilendirdiğini, yıllık yumurta 
satış cirolarının 300 Trilyonu bulduğunu, diğer sektörlerin artı yatırımlarını da dahil ettiklerinde 
katrilyonlara ulaştığını, son derece modern tekniklerle yürütülen bu sektörün büyük sorunları ol
duğunu daha önceki üreticilerin dile getirdikleri sorunlara katıldıklarını ifadeyle, tavukçuluğun bu 
güne kadar ciddi şekilde desteklendiğini, şu anda da durdurulmasını istediklerini ve devletin Kır
mızı Et'e gösterdiği duyarlılığın beyaz et ve yumurtaya da göstermesini istediklerini beyanla, 
profesyonel düzeyde faaliyet gösteren rantabl çalışır vaziyetteki işletmelerin ön planda tutulması 
gerektiğini ve Ziraat Bankası'nca bu işletmelerin desteklenmesinin sağlanması gerekliliğini, damız
lık civciv ithalatının kontrol altına alınmasını, belirli bir üretim programı içinde bu üretimlerin 
yapılmasını, üretici biriikleri yasasının çıkarılmasını, planlı ekonomiye geçilmesini, Toprak Mah
sulleri Ofisi'nin çiftçi ile üretici arasında bir denge unsuru olması gerektiğini, yumurta üreticilerine 
ucuz ham madde temininin sağlanmasını Savunma Bakanlığı, Turizm Bakanlığı nezdinde görüş
melerde bulunarak yumurta tüketiminin artırılmasının teminini, dış ticarete yönelik, Birleşmiş Mil
letler aracılığı ile İrak'a petrol karşılığı yumurta satılmasının sağlanmasını belirtmiştir. 

Cengiz GÜRER (Veteriner Tavukçuluk Derneği Başkanı), yumurta üretimi analizinin doğru 
yapılmasının yarar sağlayacağını, geçmişte yumurta tavukçuluğunun üreticiye çok iyi kârlar getir
diğini, bu nedenle üretimin, talep kapasitesinin üzerinde arttığını, şu anda da üretim konusundaki 
sıkıntının arz-talep dengesizliğinden kaynaklandığını, üretim aşamasındaki sıkıntının veteriner 
grubunu da etkilediğini, Türkiye'de üretim kaybının büyük ölçüde olduğunu, üreticilerin 95 hayvan 
100 hayvandan elde edecekleri kârı beklediklerini, bunun da fiziksel olarak olmayacağını, elde 
edilen fazla kârın kapasite artırımına yöneldiği için verimliliğe yönelik yatırımlar yapılmadığını, 
sağlıkla ilgili tutarlı, istikrarlı ve ekonomik bir yol izlenmesini ve bunun devletin politikası olması 
gereğini vurgulamış ve Avrupa ülkelerine yumurta ihracatının yapılamadığını, çünkü Avrupa ül
kelerinin sağlıklı yumurta üreten işletmelerden yumurta alabileceğini belirttiğini, tavuk hastalık
larıyla ilgili ne özel ne de devlete ait bir kurumun bulunmadığını, bunun önemli bir eksiklik ol
duğunu, en azından belgeler bazında, devletin gözetiminde ama tamamen özel kurum ve kuruluş-
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ların üstleneceği tutarlı bir sağlık kontrol sisteminin yerleşmesini, salgın hastalıklardaki ilaç kul
lanımının kontrolsüzlüğünün kayıpları artırarak maliyeti yükselttiğini, kısa vadede bir takım önlem
lerin alınması gerektiğine inandığını, Türkiye'de beyaz et üretiminde üreticilerin yüzde yüz entegre 
olduklarını, yumurta üreticilerinin ise bu konuma gelmediklerini, gelir farklılıkları ayrı olan grup
ların beyaz ete yöneldiklerini, yumurtadaki kolesterol çekingenliğinin yumurta tüketimini et
kilediğini belirtmiştir. 

Yüce CANOLER (Besd-Bir Ziraat Yüksek Mühendisi) söz almış ve yumurta üretiminin talep
le bağlı olarak düşük olduğunu, bunun başlıca nedeninin kolesterol olduğunu, yetişkinlerin koles
terol kuşkusu nedeniyle yumurtadan uzak durması, genç ve çocukların da büyüklerden etkilen
diğini, bu etkilenmenin doğru tanıtım ve reklamlarla önlenip hatta tüketimin arttırılabileceğini, 
okullardaki eğitimin de buna katkı sağlayacağını, devletten de reklamlar ve kampanyalar konusun
da yardım beklediklerini ve RTÜK'ün özel TV kanallarına da yumurtanın önemini belirtici yayın
lara yer verdirmesinin yerinde olacağını belirtmiştir. 

Kütahya Bölgesi yumurta üreticisi, Kemal ÖZKUL, alınan kredilerin ödeme süresinin uzatıl
masını istemiştir. 

Konuyla ilgili söz alan Ziraat Bankası yetkilisi Sedat Rıfat DOYUM, üreticinin bankaya 
ödemelerini yapamayacağını bildirmesi halinde, bankanın kendisine ek süre tanıdığını ve faiz 
yükünün devam ettiğini, ancak geçen yıl alınmış bir kredi ise ölçeğine bakılmaksızın 37.81 + 15 
olarak devam edeceğini, bu oranın da her ay değiştiğini, kanunî takip aşamasına gelen mükellefe ise 
ya taksitlendirme veya yeni ödeme planına bağlama işleminin gündeme gelebileceğini belirtmiştir. 

Yumurta Üreticileri Derneği Başkanı Nuri SÖZMEN, kredi kullanamaz duruma düşmüş 
üreticinin bankaya gayrimenkulunu teminat göstererek, karşılığında alınacak teminat mektubu ile 
TMO'dan hammadde alımının sağlanması gereğini vurgulamıştır. 

Ziraat Bankası yetkilisi S.Rıfat DOYUM, bunun iki yolu olduğunu söylemiş, üreticinin direkt 
Ziraat Bankası'na gelerek gayrimenkullerini teminat göstererek TMO'ya hitaben teminat mektubu 
alabileceğini veya TMO'nun teminat mektubu uygulamasından vazgeçerek ilgilinin gayrimenkul
lerini kendisi ipotek alarak ona ürün verebileceğini belirtmiştir. 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı yetkilisi Adnan GÜLTEK, TMO'nin bir KİT olduğunu, bu 
konuyu ilgili makamlara arz etmesi gerektiğini belirtmiştir. 

Rıfat DOYUM tekrar söz alarak, yumurta reklamından önce toplum üzerinde öyle bir baskı 
yapılmalı ki, yumurta aleyhinde kimse konuşmamalı, reklamın ters tepki görmemesi olasılığının da 
göz önüne alınmasını, reklam maliyetlerinin de çok büyük olduğunu beyan etmiştir. 

Abdülkadir AKÇAN (Afyon Mv.), Türkiye'de kümes, barınak hijyenine dikkat edilmediğini. 
bu yüzden de üç temel olumsuzlukla karşılaşıldığını; birincisinin yumurtlama sıklığı, hayvanın ay
nı miktarda yem yemesine rağmen, hayvandan alınan yumurta sayısının düşmesi, ikincisinin hay
vanın bağışıklık sisteminin zayıflayıp hastalıklara karşı direncinin azalması, birçok tavuğun birden 
ölümüne yol açacağını ve işletme maliyetini yükselteceğini, yumurta başına maliyetin yükselmesin
de de rol oynayacağını, bu durumun giderilebilmesinin basit, koruyucu, kimyasal önlemlerle or
tadan kalkacağını, üçüncüsünün ise eğitimli kişilerin yetiştirilmesi olduğunu, eğitim çalışmalarının 
veya yol gösterici faaliyetlerin yapılması gerektiğini, bu konuda devlete görev düştüğünü, kul
lanılan aşıların başka hastalıklar için enfeksiyon oluşturup oluşturmadığını, kullanılan yemin hem 
prospektüsüne uygunluğunu, hem de hijyenik olup olmadığını ve de kullanılan civciv materyalinin 
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uygunluğunu ve kontrolünü yapmasının faydalı olacağını, bu konunun özel sektöre bırakılmadan 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca geliştirilmesinin sağlanması gerektiğine inandığını belirtmiştir. 

Erol ŞENGÖR söz alarak; üretici birliklerinin kurulmasının son derece önemli olduğunu, her
kesin yumurta üretimi yapmaması gerektiğini, üretim yapan kişilerin konunun bilincinde ehil 
kişilerden oluşturulması gerektiğini, pazarlamaya önem verilmesini, yumurtada temizliğe dikkat 
edilmediğini, paketleme işine önem verilmesini, gerekirse yumurta kutularının üstüne tarih konması 
gerektiğini, buzdolabında bekletilen yumurtanın tarihsiz yumurtadan daha iyi olacağını, kolesterol 
konusunda eldeki bilgilere ilaveten bir şeyler yapılması lazım geldiğini belirtmiştir. 

İzmir Bölgesinde şahısların işlettiği yüksek kapasiteli ve modern teknikle donanımlı işlet
melerin bulunduğunu belirten Mustafa GÜREŞ, (İzmir A.Ş.) yukarıda değinilen tarih ve otomatik 
temizleme konularına girilirse % 80 üreticinin mağdur olabileceğini belirtmiştir. 

Daha sonra söz alan Hazine Müsteşarlığı Teşvik Uygulama Müdürlüğü Daire Başkanı Saadet 
DENİZ, Teşvik Uygulama Müdürlüğü'nde yatırımlara teşvik verildiğini, 1994 yılından sonra 
Hazine ve Dış Ticaret'in ihracat teşviki ile yatırımların teşvikini birbirinden ayırdığını, dünyadaki 
gelişmelere göre tedbirlerin alındığını, üreticiye bir yön vermeye çalıştıklarını, 1999 yılında bir sek
tör incelemesi yaptırılarak, sektördeki atıl kapasiteyi dikkate aldıklarını ve Haziran 1999 yılında al
dıkları karar gereğince yumurta tavukçuluğuna yeni yatırımlar için teşvik vermediklerini, ancak 
sektörün sıkıntılarını ve şimdi dile getirilen sorunlar paralelinde, sektörde iyileşmeyi sağlayacak 
modernizasyon, kalite düzeltme, darboğaz giderme ve sektördeki sanayiye yönelik yatırımlar 
yapılacak şekilde teşviklerini düzenlemiş bulunduklarını, burada konuşulan sorunlar ve tevsi 
konusunu da dikkate alarak gelecekte düzenlemeler yapacaklarını ifade etmiş ve devamla 1999 
yılındaki sınırlamalarından önce 1995-1999 yılları arasında 131 yatırımcıya teşvik verildiğini, 1999 
yılında 11 ve 2000 yılında ise 5 yatırımcıya belge verdiklerini, bundan sonra yeni fikirlere, yeni 
yatırımlara ve yumurta sanayi konusundaki yatırımlara öncelikli teşvik vereceklerini belirtmiş, 
devamla yumurta üreticilerinin küçük ölçekli olduğunu, bu nedenle de bazı desteklerden yarar
lanamadıklarının bilindiğini ifade ederek, bu üreticilere imkân sağlanacağını, yeni bir KOBİ teşvik 
kararnamesi hazırladıklarını, köklü değişiklikler yaparak KOBİ kapsamına giren işletme büyüklük
lerini yeniden tanımladıklarını, eski KOBİ kapsamına giren işletmelerin 100 Milyarlık bir yatırım 
değerine sahip olmalarının esas alındığını, şimdi bunu 400 Milyara çıkardıklarını ve KOBİ ile nor
mal yatırım teşviklerinin farklarını izah etmiştir. 

KOBİ teşviklerinden hem işletme, hem de yatırım kredisi alabildiklerini, normal teşvik kap
samında nakit kredi teşvikinin verilmediğini, KOBİ kararnamesindeki ikinci önemli değişikliğin 
tarımsal sanayiinin ayrı bir başlık altında irdelendiğini, işletme, paketleme gibi faaliyetlerinin de ar
tık imalat olarak değerlendirebileceğini, bunların da kredilerden yararlanabilme olanağına kavuş
muş olacaklarını belirtmiştir. 

Başkan, Saadet DENİZ'in sözlerinin yazılı olarak katılımcılara verilmek üzere derlenmesini 
rica etmiştir. 

Kısa bir aradan sonra toplantıya tekrar devam edilmiştir. Söz alan Erol ŞENGÖR, halen eski 
sistem üzerinde çalışıldığını, yenilenemediğimiz sürece kalite güvencesi ve diğer koşullar yerine 
getirilmediği takdirde bu krizlerden kurtulunamayacağını, yumurtayı sevdirmekle birlikte taze 
muhafaza etmenin gereğini vurgulamıştır. 
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Başkan T.BİLGE, eskiye nazaran bugün et ve yumurta tavukçuluğunun sektör olarak çok 
büyük aşamalar kaydettiğini, dünya piyasaları ile boy ölçüşebilecek modernizasyon ve hijyenik 
durumda olduğunu belirtmiştir. 

Ülkü KARAKUŞ (Türkiye Yem Sanayi Birliği Başkanı), sektöre damızlık sağlayan işlet
melerin yetkililerinin de yapılacak toplantıya çağrılmalarını ve konuyla ilgili görüşlerinin alın
masını istemiştir. Başkan T.BİLGE, damızlık müesseselerinin de kontrol altına alınması gerektiğini 
ifade ederek, Ülkü KARAKUŞ'a yeniden söz vermiştir. 

Ülkü KARAKUŞ Türkiye'nin damızlık ihtiyacını 5-6 firmanın karşıladığını, damızlık materyal 
geldiği zaman kümese girdiğini ve yarka dönemini tamamladıktan sonra potansiyel yumurta üreten 
bir fabrika durumuna geldiğini, civcivin fazla olması nedeniyle fiyatların düştüğünü, hem damızlık-
çı hem de yumurta üreticilerinin mağdur olduğunu ifade etmiş ve Meclis Araştırma Komisyonu'ndan 
konuyla ilgili bir kararın çıkıp çıkamayacağını sormuştur. 

Nuri SÖZMEN söz alarak Türkiye'de yumurta üreticilerinin bir çatı altında toplanmasını, mil
letvekillerinin kendilerini bir araya getirecek çalışmalar yapmasını, elektrikte uygulanan sübvan
siyonun ve TMO'nden sağlanacak hakların. Türkiye Yumurta Üreticileri Derneği kanalı ile sağlan
masını, damızlık konusunda da aynı prosedürün takip edilmesini istediğini ifade etmiştir. 

Samsun Milletvekili Ahmet AYDIN söz alarak, 18 yıllık tecrübeli bir yumurta üreticisi ol
duğunu, Türkiye'de civciv, yarka ve yumurtlayan tavuk sayısının veri tabanın yapılmasının önemli 
olduğunu, bu sektörün, bazen çok fazla kâr bazen de çok fazla zarar ettiğini, şu anda ise zararda 
devam ettiğini, teşviklerin Türkiye geneline yayılmasını, Türkiye'de bölgesel birliklerin kurul
masını, bu birliklerin denetiminden geçmeden piyasaya yumurta sürülmemesini, yumurta standar
dının belirlendikten sonra pazara sürülmesi gerektiğini, özellikle tarih konusunun önemli olduğunu, 
üretim tarihinin bilinmesi halinde yumurta tüketiminin artacağını ve bu gün yurt dışına ihracat yap
manın mümkün olmadığını, dış ülkelerdeki yumurta fiyatlarının yol parasını dahi karşılamadığını, 
zor durumda bulunan yumurta üreticilerinin, Yumurta Üreticileri Derneği'nin çatısı altında teşkilat
lanmasını, Tarım Bakanlığı ile diğer teşkilatlarda gerekenin yapılmasını istemiş ve toplantıya 
katılan katılımcıların görüşlerini aldıklarını, sektörü bu durumdan kurtarmak için en hızlı kararların 
alınması gerektiğini vurgulamıştır. 

Başkan T.BİLGE, başka söz almak isteyen olup olmadığını, yok ise başka konulara geçeceği
ni belirterek, Nazmi KILIÇARSLAN'a söz vermiştir. KILIÇARSLAN (Başmakçı Tav.Koop.), 
1400 işletmeden 150 işletme kaldığını ve zor durumda olduklarını belirtmiştir. 

Kemal AKMAN, sektörün selameti için damızlıkçılarla dayanışma içinde olunması gerek
tiğini, damızlık faaliyetinin arz ve talep meselesi olduğunu, talepten çok civciv üretildiğinde sata
cak yer bulunmadığını, geçen yıllara bakıldığında istikrarsızlık olduğunu, damızlık konuşunun 
yumurta ile özleştiğini ve onun bir parçası olduğunu bu nedenle toplantıya katıldıklarını ifade et
miştir. 

Afyon Dost Damızlık sahibi Sabit PEKİN söz alarak, civciv damızlıkçısı olarak 9 kişi olduk
larını ve aralarında piyasa koşullarından ötürü anlaşamadıklarını, yumurta üreticisi, kârını yumurta 
yönlü yatırıma yaptığını, bir sene sonra yapılan desteklere rağmen aynı sıkıntıların çekileceğini, 
Türkiye'de 300.000-350.000 parent stok yani ebeveyn damızlığa ihtiyaç olduğunu, hesabının şöyle 
yapıldığını, 63 milyon insan ortalama 125 yumurta yiyorsa, 63 x 125= Türkiye'de 7 milyar 800 mil
yon yumurtaya ihtiyaç olduğunu, bir tavuğun ortalama 285 yumurta verdiğini, 7 milyar 800 milyon 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 596) 



- 1 8 -

yumurtanın 285'e bölündüğünde yaklaşık 27 milyon 500 bin tavuk miktarı ihtiyacı bunu da 80 civ
civ sayısına bölersek, 345.000 adet yumurtacı damızlığına ihtiyaç olacağını, şu anda damızlık ade
dinin 470.000 olduğunu belirtmiş, bu miktarın % 25 azaltılması gerektiğini, damızlıkçı firmaların 
bunu uygulamasının kendilerine yine de para kazandıracağını, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın 
damızlık ithalatına sınırlama getirilmesi lüzumunu belirtmiştir. 

Başkanın bir konuyu aydınlatmak amacıyla, Sabit PEKİN'e, profesyonel civciv üretimi yapan
ların dışında F2 dölünü civciv fiyatları yükseldiğinde piyasaya satmaya kalkanların üretim kapa
sitelerinin ne olduğu sorusuna, Sabit PEKİN büyük üreticilerin buna tenezzül etmeyeceğini, bu ris
ke girmeyeceğini, zaten bu işi yapanların kapasitelerinin çok küçük olduğunu, isteme cevap vere
meyeceğini ifade etmiştir. 

Sabit PEKİN devamla, damızlık rakamlarının çok büyüdüğünü, bu sene 345 000 yerine, plan
lanan 575 000 damızlık gelirse, iki rakam arasındaki farkın 2 milyar 350 bin yumurta edeceğini, 
bunun da ihracatla eritilemeyeceğini, 100 000 damızlığın az gelmesi ile yumurtanın daha az üretil
miş olacağını, damızlıkçınm da, civciv alanın da, yumurta satanın da kazanacağını, kendisinin 
görüşüne göre damızlık miktarının sınırlandırılması gerektiğini vurgulamıştır. 

Söz alan Nuri SÖZMEN, Derneğe 9 damızlıkçınm aynı zamanda yumurta üreticisi olarak 
kayıtlı olduğunu ifade ederek, pazarlama sıkıntılarından ötürü tavukları genç olmasına rağmen tüy 
dökümüne soktuklarını, her devrede durmadan tüy dökümü yaparak yumurtlama süresini uzattık
larını, bu sıkıntılarının aşılması için örgütlenmenin önemini bir kere daha dile getirerek damızlık-
çılar, yemciler ve veterinerlerle beraber çalışmanın zorunluluğunu ve komisyonun da kanunî nizam
nameyi sağlamasını istediklerini belirtmiştir. 

Kemal AKMAN'ın söz isteği üzerine Başkan A.Turan BİLGE, bu komisyon toplantısının bir 
civciv üretici tartışmasına mahal vermeden, amacı dışına çıkılmaması gerektiğini, Genel Kurul 
çalışma saatleri içinde olduğu halde kendilerinin burada katılımcıları dinlediklerini, herkesin düşün
ce ve fikirlerini dile getirdiğini, hepsinin yerinde talepler olduğunu, geçmiş hükümetlerin bakan
larının bu konuda yardımcı olduklarını, ancak köklü bir çözüm bulunamadığını, sorunlarla ilgili 
önergenin muhalefet partisinden gelmiş olmasına rağmen bir bütün olarak çarelerini aramaya baş
ladıklarını, problemlerin çözümüne yardımcı olacaklarını, katılımcıların getirdiği yazılı bilgilerle 
çalışmalarına devam edeceklerini, TBMM Genel Kurulu'nun kısa bir süre içinde tatile girmesinin 
ardından Ekim'de toplantılara devam edileceğini, konunun güncelliğini kaybetmemesi için bu 15 
günde bazı gelişmelerin kaydedilebileceğini beyan etmiştir. 

Mehmet MERT, bir otorite boşluğu olduğunu, birlik ve beraberlik içinde çalışıldığında sorun
ların çözüme kavuşacağını, Birlikler Kanunu'nun mutlaka çıkarılması lazım geldiğini vurgulamış
tır. 

Başkan Turan BİLGE de, o kanunun aşağı yukarı hemen çıkabileceğini belirterek, bir çalışma 
planı yapılması gereğini vurgulamıştır. 

Nazır SERCAN (Çorum Sercan Tavukçuluk) üretici görüşlerinin hemen hemen hepsinin aynı 
noktalarda birleştiğini, kendisinin bir teklifi olduğunu, burada bulunan 6 gruptan komisyona birer 
temsilci vererek konuyu güncellikten düşürmeden sonuca en kısa zamanda ulaştırmanın gereğini 
belirtmiş ve dayanacak güçlerinin kalmadığını ifade etmiştir. 

Gaffar YAKIN (Afyon Milletvekili), konuların yakından bilindiğini tespite gerek olmadığını, 
1 Temmuz'a kadar rapor hazırlayıp, Başbakan'a, Tarım Bakanı'na, Hazine'den sorumlu Devlet 
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Bakanı'na ve Maliye Bakanı'na acilen alınması gereken tedbirlerin, komisyon halinde götürmeyi 
teklif etmiş ve komisyona ilaveten üretici temsilcileriyle birlikte önerilerin tartışılması gerektiğini 
belirtmiştir. 

Başkan Turan BİLGE, yerinde tespitlerde bulunulduğunda işin vahametinin görüleceğini 
beyanla Ahmet DERİN'e (Kütahya Milletvekili) söz vermiştir. 

Ahmet DERİN, bu komisyonun iki özelliği olduğunu, birincisinin muhalefetin verdiği öner
geyi iktidarın kabul ettiğini, ikincisinin ise komisyon üyelerinin konuya aşina olduklarını, süreye ih
tiyaç duymadığını, yazılacak raporun bir reçete olduğunu, halbuki raporu yazmadan reçetenin 
komisyon üyelerince bilindiğini, rapor yazmanın önemli olmadığını, bunun kendilerince bir gecede 
yapılabileceğini, Genel Kurul'da da okunabileceğini, ama hiçbir şeye ulaşılamamış olabileceğini, 
yapılması gerekenin reçete yazmak değil, çare bulmak olduğunu, reçetedeki ilaçları bulmak ve han
gilerine hemen ulaşılabileceğini, hangilerinin yerine rahatlatacak ikame ilaç bulunabileceğini sap
tamak ve televizyondan başlanarak, Başbakan veya Yardımcısı, Ziraat Bankası, Tarım Bakanı, Baş
bakan veya vekil tayin edeceği birisi ile görüşülen Birlikler Yasası'nın öne alınması gayretinin gös
terilmesi, krizin had safhada olması nedeniyle direkt olarak alınması, gereken tedbirlerin 15 gün 
içinde yapılabileceklerin yapılmasının planını yapmanın faydalı olacağını, eğer üreticilerden de 
temsilci gerekiyorsa, çalışmalarda onların da bulunmasının, en azından morallerini yükselteceğini 
ve sözlerine devamla, tavukçuluk sektöründeki krizinin sebeplerinin büyük bir kısmını bizzat üreti
cilerin hazırladığını, Devletin belirli bir miktar dışında damızlık ithaline müsaade vermemesiyle 
işin hallolacağını, bu işi de belirli bir program ve plan dahilinde Planlama ve Hazine'nin yapacağını, 
belirli kota konmasının yerinde olacağını, bu kota ile ilgili talimatın yetkili makama ulaşarak, 
yumurta tavukçuluğu sektörünün oluşturduğu krizlere bir nebze mani olunabileceğini düşündüğünü 
ifade etmiş ve üreticilere teşekkür ederek başarılar dilemiştir. 

Başkan, Ahmet DERİN ve Gaffar YAKIN'ın komisyona sunduğu önerilerin yapılıp yapıl
maması tartışması üzerine, "yapalım" cevabıyla Ahmet DERİN tekrar söz alarak, Meclis tatile 
girinceye kadar, bakanlar tatile gitmeden önce yapılabileceklerin azamisinin yapılmasını düşün
düğünü beyan etmiştir. 

Başkan Turan BİLGE, Salı günü (20.06.2000) Komisyon üyeleri arasında bir toplantı yapıp 
edinilen bilgilerin değerlendirilmesini ve uygun görülen darhızlıkçı, yem sanayici, veteriner ve 
tavuk yetiştiricisinden oluşan 6 kişiyi geçmemek kaydıyla, haftanın son günlerinde bir toplantı daha 
yapabileceklerine dair komisyon üyelerinin olumlu fikirlerini almıştır. 

Gaffar YAKIN (Afyon Milletvekili) herkesin birbirini tanıdı için kendileriyle ilgili acilen 
yapılması gereken sorun ve önerilerini rapor halinde getirmelerini ve bu önerilerle, ilgili Bakanlık
larla hemen temasa geçmelerinin TBMM'nin 1 Temmuzda tatile girmesi nedeniyle gerekliliğini 
ifade etmiştir. 

DPT temsilcisi Dr. Necdet Cemal ÇİZMECİ, 17 seneden beri DPT'nin hayvancılık sektöründe 
bulunduğunu, 35 seneye yakın bir zamandır bu sektörle ilgili bölümlerde tecrübesinin olduğunu 
beyanla, konuya katkı sağlamak amacıyla söz aldığını, Yüce Meclis'in gündeminde 8 inci Beş Yıl
lık Kalkınma Planı bulunduğunu, her plan öncesi özel ihtisas komisyonlarının ettirildiğini, hayvan
cılık ihtisas komisyonun da plan öncesinde teşekkül ettiğini, toplantıda hazır bulunan kişilerin bir 
kısmının tavukçuluk raporunu kendilerine verdiklerini, raporun bir örneğinin komisyona sunula
cağını, ülkemizde hayvancılığın hemen hemen her safhasında problemler olduğunu ve hayvan-
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cılığın her dalında danışma kurulları oluşturulduğunu, bu fikri dile getirenin de kendisi olduğunu, 
yumurta tavukçuluğu konusunun da 8 inci Beş Yıllık Planda bulunduğunu, Tarım Bakanlığı'nda 
yapılan toplantılarda konunun işlendiğini ve raporun komisyona ulaştırılabileceğini, ikinci konunun 
ise rakamlarda yanlışlığın olduğunu, Türkiye'nin rakamlarını DİE'nin yayınladığını ve DİE'nin is
tatistiklerine göre yumurta adedinin 13.8 Milyar adet gösterildiğini, bir evvelki yılda 10-11 Milyar 
olduğunu, buradaki arkadaşların farklı rakamlar verdiklerini, DİE'nin rakamlarını kullanmak zorun
da olduklarını, Komisyonca rapor istenmediği için rapor getirmediğini, sektörde bir sıkıntının ol
duğunu ve tehlike sinyallerinin bulunduğunu, burada bulunanların konularının uzmanı olduklarını, 
konunun ciddi olduğuna göre, 15 gün içinde meselenin çözümlenemeyeceğini, konuya üç vadede 
bakmak gerektiğini, kısa, orta ve uzun olarak değerlendirilmesini, tavukçulukta yemin en büyük gir
di olduğunu, kesif yemin 6 milyon değil, reel de 10 milyon ton olduğunu, Türkiye'de koordinasyon
suzluk bulunduğunu, Türkiye'nin pazar olma yolunda olduğunu, nüfus artışına bakılarak kota 
konusunun yeniden düşünülmesi gerektiğini, Devlet İstatistik Enstitüsü'nün de toplantıya celp edil
mesi gereğini vurgulamıştır. 

Başkan teşekkür ederek, Salı günü tekrar toplanılacağım, Nuri SÖZMEN'den kitapçık haline 
getirilen tekliflerinin madde madde özet olarak komisyona fakslanmasını isteyerek toplantıyı kapat
mıştır. 

20.06.2000 Tarihli 2.Toplantı: 

Komisyonumuz Eski Personel Binası 4.Kat Araştırma Toplantı Salonu'nda 10 üyenin iştiraki 
ile toplanarak, yumurta üreticilerinin ve ilgili kurumlardan gelen eldeki bilgi ve belgelerin değer
lendirmesini yapmıştır. Komisyonda Başkan'ın açış konuşmasından sonra ilk olarak komisyon 
üyelerinden Ahmet DERİN (Kütahya) söz alarak seçim bölgesi olan Tavşanlı'daki yumurta üretici
leri ile yaptıkları toplantıda ele alınan konular içerisinde en önemlilerinden biri olarak damızlık 
konusunun dile getirildiğini ifade ederek, bu konudaki üreticilerin şikayetlerini belirtmiştir. Ayrıca 
damızlık ithali konusunda, Tarım Bakanlığı ile yumurta reklamı konusunda, TRT ile yumurta ve 
yemdeki KDV'nin % l'e indirilmesi konusunda, leblebiyi örnek göstererek Maliye Bakanlığı ile 
üreticilerin TMO'dan tüccara nazaran ayrıcalıklı olarak yem hammaddesi temin edilebilmesi 
hususunda, Ofis yetkilileri ile görüşülmesini önermiştir. 

Musa DEMİRCİ (Sivas) söz alarak, yumurta üretim tesislerinin bir kısmının et tavukçuluğuna 
dönüştürülmesini, BESD-BİR'in beyaz et sektöründe açık bulunduğunu belirtmesini işaret ederek 
yumurta üretim tesislerindeki fazlalığın bu yolla kısmen ortadan kaldırılabileceğini ifade etmiştir. 

İlyas YILMAZYILDIZ (Balıkesir) yumurta tavukçuluğu tesisleri sahiplerinin, Ziraat Ban-
kası'ndan aldıkları krediler nedeniyle sıkıntıda olduklarını, öncelikle Ziraat Bankası yetkilileri ile 
görüşülerek üreticilerin banka kıskacından kurtarılması gerektiğini belirtmiştir. 

Ziraat Bankası'nın kredi konusunda üreticilere sağladıkları imkanlar ve karşılığında çıkardık
ları sorunlar komisyon üyelerince tartışılmış netice olarak, Başkan'ın Ziraat Bankası'nın üretici ye
rine tüccarla muhatap olmayı, dolayısıyla üretici ile fazla muhatap olmamayı yeğlediğini belirt-
mesiyle noktalamış, bundan sonra yapacakları toplantıya yumurta üreticisi firmaların yetkililerin
den 5-6 kişiyi davet etmeyi üyelerin onayına sunmuştur. 

Çorum, Kayseri, Konya, Afyon gibi illerden gelecek üretici firma yetkilileri ile Yumurta Üreti
cileri Derneği Başkanı'nın bundan sonra yapılacak toplantıya davet edilmeleri kararlaştırılmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 596) 



- 2 1 -

İlyas YILMAZYILDIZ, sorunlar karşısında geçici çözümlerle değil, kalıcı çözümler peşinde 
olunmasını, sektör için kararlı bir ortam oluşturulmasını, borsa kurulması, pazar bulunması, tüke
timin artırılması gibi önlemlere ağırlık verilmesini istemiştir. Ziraat Bankası konusunu ise üst düzey 
yöneticilerle görüşülmesini önermiştir. Daha sonra söz alan Başkan, Hazine Müsteşarlığından gön
derilen cevabi yazıyı okuyarak yatırım niteliği itibarıyla küçük ölçekli olan yumurta üretimine 
dönük yatırımların, KOBİ kapsamında değerlendirme imkanının artabileceğini belirtmiştir. Yumur
tanın besin değerinin vurgulanması, taşıdığı kolesterolün insan sağlığındaki etkilerinin üyeler 
arasında tartışılması sonucu, tıp fakültelerinde bu konuda çalışmalar yaptırılması imkanlarının araş
tırılmasında fikir birliğine varılmıştır. Reklam konusunun TRT nezdinde gündeme getirilmesi, 
Tarım Bakanlığı'nın damızlık miktarının sınırlandırılması konusunda, Maliye Bakanlığı'nın KDV 
konusunda ziyaret edilmesi, Sağlık Bakanlığı'nın, Millî Eğitim Bakanlığı'nın, Millî Savunma 
Bakanlığı'nın ve Dış Ticaret'ten sorumlu Devlet Bakanı'nın ziyaret edilmesi konusunda karar veri
lerek toplantı kapatılmıştır. 

22.06.2000 Tarihli 3.Toplantı: 

Tarım ve Köy İşleri Komisyonu'nda 22.06.2000 tarihinde saat 10.30'da açılan toplantıya 
komisyon üyeleri ve davet edilen Besd-Bir'den Başkan Kemal AKMAN ve Yüce CANOLER, Yem 
Sanayicileri Birliği Başkanı Ülkü KARAKUŞ, Çorum Gıda A.Ş.'den Alaattin ÖZKÜLAHLI, 
Yumurta Üreticileri Derneği Başkanı Nuri SÖZMEN, Kaytaş Genel Müdürü Ünal YILMAZ, 
yumurta üreticilerinden Ramazan GÜRBÜZ, Kemal DURAN ve Mehmet KARA iştirak etmiştir. 
Bu toplantıda acil çözüm için görüşülmesi gereken konular tartışılmış, yem ve yem hammaddelerini 
ucuza temin edebilme yolları, yumurta tüketimine destek olabilecek çalışmalar, KDV'nin % l'e in
dirilmesi konusu, damızlık civciv ithali, ithalat destekleri, yumurta ve kolesterol ilişkileri, TMO'dan 
yem hammadesi temini konuları dile getirilmiştir. Toplantıda söz alan üyeler ve Özel sektörden 
gelen katılımcılar yukarıda belirtilen konularda kendi açılarından yaşanan sorunları ve mevcut 
durumu açıklayarak çözümler önermişlerdir. 

27.06.2000 Tarihli 4.Toplantı: 

27.06.2000 tarihinde aynı salonda saat 12.00'de toplanan komisyon, komisyona sunulan bil
gi ve belgeleri değerlendirmiş ve sorunların bakanlıklar nezdinde görüşmeler yapılarak, giderilmesi 
konusunda fikir birliğine varmıştır. Bir plan dahilinde hareket edilmesi kararlaştırılmıştır. 

Yukarıda belirtilen tarihteki komisyon toplantısında tespit edilen strateji doğrultusunda 
28.6.2000 tarihinde Başbakan Yardımcısı Sayın Hüsamettin ÖZKAN ile parlamentodaki Başbakan
lık odasında saat 9.30'da görüşülmüştür. Komisyon Başkanı A.Turan BİLGE başkanlığında Abdül-
kadir AKÇAN (Afyon), Ahmet DERİN (Kütahya), Hasan ÖZYER (Muğla), Hasan KAYA (Kon
ya), Eyüp DOĞANLAR (Niğde) ve Gaffar YAKIN (Afyon) toplantıda hazır bulunmuşlardır. 

Başkan A.Turan BİLGE (Konya) söz alarak önerge gereği kurulan komisyonun çalışmalarının 
çok seri bir şekilde yürütülmekte olduğunu, yapılan toplantılara yumurta üreticilerinin davet edile
rek sorunlarının dinlendiğini, belirlenen sorunlarla ilgili Bakanlar nezdinde görüşmeler yapılması 
konusunda Sayın Başbakan Yardımcısı Hüsamettin ÖZKAN'ın yardımlarını talep etmiştir. 

Sayın ÖZKAN sorunların giderilmesi için yakından ilgileneceğini ve özellikle gıda mad
delerinin KDV oranlarının ayarlanmasının gerekli olduğunu belirterek, üretim-girdi safhasında da 
yardımcı olacağını söyleyerek, sorunlar konusunda Başbakanlık'ta görevlendireceği bir görevlinin 
komisyonla muhatap olarak ilgileneceğini; Ziraat Bankası Genel Müdürü ile görüşülüp, komisyon 
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heyetinin dinlenmesini ve sorunlara çözüm bulunabileceğini ve Milli Savunma Bakanı, Dış İşleri 
Bakanı, Millî Eğitim Bakanı, Maliye Bakanı ve Tarım ve Köy İşleri Bakanı ile görüşerek sorunların 
dinlenmesini sağlayacağını ifade etmiştir. 

2 Temmuz 2000 tarihinde saat 12.30'da Başkan A.Turan BİLGE (Konya) başkanlığında Abdül-
kadir AKÇAN (Afyon), Ahmet DERİN (Kütahya), Ahmet AYDIN (Samsun), Gaffar YAKIN (Af
yon), Hasan KAYA (Konya), Hasan ÖZYER'den (Muğla) oluşan komisyon heyetince Maliye 
Bakanı Sayln Sümer ORAL makamında ziyaret edilmiş, kendilerine yumurta üreticilerinin sorun
ları izah edilmiş, bu sorunlardan bir tanesi olan KDV'nin yem ve yumurtada % l'e indirilmesi talep 
edilmiştir. Sayın Bakan konuyu bürokratlarına inceleteceğini ve komisyon üyeleri ile bürokratlarını 
biraraya getirerek konunun tartışılmasını sağlayacağını belirtmiştir. Ancak daha sonra Maliye 
Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü'nden gönderilen Bakan imzalı yazıda KDV'nin % 8'den % l'e 
indirilmesi, benzer sektörlere örnek olmaması açısından, aynı zamanda girdilerin % 8 KDV tev-
kifatını dengelemesi bakımından KDV'nin % l'e indirilmesinin mümkün olamayacağı bildirilmiş
tir. 

Meclis çalışmalarına ara verilmesi ile komisyon ancak 12.10.2000 tarihinde tekrar toplanabil
miştir. Bu arada Komisyon Başkanı A.Turan BİLGE'nin (Konya) rahatsızlığı nedeniyle bu tarihteki 
toplantıya Başkanvekili Abdülkadir AKÇAN (Afyon) başkanlık etmiştir. 

12.10.2000 Tarihli Toplantı: 
Başkanvekili Abdülkadir AKÇAN (Afyon) başkanlığındaki toplantıda Başbakan Vekili 

Hüsamettin ÖZKAN ve Maliye Bakanı Sümer ORAL'a yapılan ziyaretler tartışılmış, gerekirse bu 
makamların tekrar ziyaret edilmesi, bunun yanında Tarım Bakanlığı, TEDAŞ ile yumurta 
tüketiminde etkili olabileceği düşünülen, daha önce söz konusu edilen kurumların ziyaret edilmesi 
gündeme getirilmiştir. Komisyon çalışmalarının sonuna yaklaşılması nedeniyle rapor hazırlanması 
konusunda yardımcı olmak üzere Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme 
Genel Müdürlüğü (TÜGEM) ve Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü'nden birer uzmanın görevlendiril
mesi talebi dile getirilmiştir. 

07.12.2000 Tarihli Toplantı: 
Başkanvekili Abdülkadir AKCAN'ın (Afyon Milletvekili) yurt dışında olması nedeniyle Söz

cü Ahmet DERİN (Kütahya Milletvekili) başkanlığında toplanan komisyon, çalışmaların devam et
mesi sebebiyle, bir aylık ek süre tanınması amacıyla Genel Kurul'dan talepte bulunulmasına karar 
vermiştir. 

Konuyla ilgili 07.12.2000 tarihli yazı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na gönderilmiş 
ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nun 08.12.2000 tarihli 27 nci Birleşiminde alınan 
709 No.'lu Kararla komisyonun çalışma süresi bir ay uzatılmıştır. 

14.12.2000 Perşembe günü saat 10.00'da Komisyon Başkanvekili Abdülkadir AKÇAN (Afyon 
Milletvekili) başkanlığında, Komisyon Sözcüsü Ahmet DERİN (Kütahya Milletvekili), Katip Üye 
Hasan ÖZYER (Muğla Milletvekili), Üye Hasan KAYA (Konya Milletvekili), Üye Ahmet AYDIN 
(Samsun Milletvekili), Üye İsmail ÖZGÜN (Balıkesir Milletvekili)'den oluşan heyetimiz Sayın 
Tarım ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf GÖKALP'i makamında ziyaret etmiştir. 

Sayın Bakan komisyonumuzca 6 maddede özetlenen görüşlerimizi dinlemiş, söz konusu 
konularda komisyonla aynı görüşleri paylaştığını belirterek taleplerimize kısa sürede yazılı olarak 
cevap vereceğini belirtmiştir. 
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18.12.2000 tarihli ve 4285 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'ndan gönderilen alınan yazıda, 
Sayın Bakan'a arz edilen hususlar maddeler halinde cevaplandırılmıştır. 

1- TMO tarafından üreticiye dünya fiyatları ile tahıl verilmesi talebi; 

Dünya fiyatlarından iç piyasaya mal verilmesi, ancak görev zararının Hazine tarafından kar
şılanması ile mümkündür. Bununla ilgili olarak Bakanlığımızda oluşturulan komisyon çalışmaları 
tamamlanmak üzeredir. Bu çalışmaya göre; tavuk eti veya yumurta ihracatı yaptığını belgeleyen 
üreticilere, ihraç ettikleri ürün miktarına göre belirlenecek miktar kadar dünya fiyatları üzerinden 
yemlik tahıl verilmesi gerçekleştirilecektir. Bununla ilgili olarak hazırlanacak olan Bakanlar Kurulu 
Kararı en kısa sürede Tarımda Yeniden Yapılandırma ve Destekleme Kurulu'nda görüşüldükten son
ra Başbakanlığa sunulacaktır. Bu Kararın ilgili kamu ve özel sektör tarafından desteklenmesi gerek
mektedir. 

2- Kümes, kafes ve bina yapımına destekleme yapılmasının önlenmesi; 

"Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu" uygulaması ile ülkemizde tavukçuluk sektörü hızla 
gelişerek tavuk eti ve yumurta üretiminde önemli gelişmeler sağlanmıştır. Ancak, bu gelişme ül
kemizin belirli yörelerinde yoğunlaşmıştır. Bu uygulama 1995 yılında kaldırılmıştır. Bugün Bakan
lığımızca sektöre yatırımlarla ilgili herhangi bir destek verilmemesine rağmen, Hazine Müsteşarlığı 
tarafından belirli büyüklükteki yatırımlar ve entegre tesisler için Teşvik uygulaması devam etmek
tedir. Yumurta ve tavuk etinin işlenerek yurt içi ve yurt dışı tüketiminin arttırılmasına yönelik 
yatırımların destekleme kapsamına alınması da planlanmaktadır. Tarım sektörüne yapılacak her tür
lü yatırımların desteklenmesine ve kredilendirilmesine yönelik taleplerin Bakanlığımız görüşü doğ
rultusunda sonuçlandırılması büyük önem arz etmektedir. Bu konuda destek ve kredi kurumlarının 
verecekleri gerekli desteği veya krediyi Bakanlığımızın olumlu görüşü olmadan kullandırmamaları 
sağlanmalıdır. 

Bugün ülkemizde kamu kurumları arasında tarım sektöründe çok başlılık mevcut olup, bu 
sorunu bir parça olsun ortadan kaldırmak için Bakanlığımız Müsteşarı Başkanlığında ilgili kuruluş 
temsilcilerinin katılımı ile "Tarımda Yeniden Yapılandırma ve Destekleme Kurulu" oluşturulmuş ve 
Kurul bugüne kadar önemli çalışmalar yapmıştır. Ancak, bu çalışmaların daha etkin olarak yerine 
getirilebilmesi için, ilgili birimlerin sorumlu olduğu Bakanlardan oluşan ve bünyesinde AB'nde ol
duğu gibi, FEOGA (Tarımsal Garanti ve Yönverme Fonu) benzeri bir Fon bulunan Kurul'un oluş
turulması şart görülmektedir. Böylece tarım sektöründe kullanılacak tüm destek ve teşvikler bir çatı 
altında toplanacak ve kaynaklar daha verimli kullanılacaktır. Bu amaca yönelik olmak üzere Bakan
lığımızca hazırlanan "Tarım Kanunu"da Başbakanlığa sunulmuştur. 

3- Üretici Birlikleri Yasa Tasarısının kanunlaşmasının sağlanması; 

Tarım sektöründe ürün bazında üreticileri bir çatı altında toplayacak, üreticilere üretim 
aşamasından tüketim aşamasına kadar her safhada gerekli her türlü desteği sağlayacak ve AB ile en
tegrasyonda önemli bir yasal boşluğu dolduracak olan "Tarımsal Üretici Birlikleri Kanun Tasarısı" 
Bakanlığımızca hazırlanarak, 28 Şubat 2000 tarihinde Başbakanlığa sunulmuştur. 

Diğer taraftan, mevcut "Haller Kanunu" yeniden gözden geçirilmeli, üreticilerin ürettikleri 
ürünün daha kısa yoldan, herhangi bir aracıyı devreye sokmadan, tüketicilere daha ucuz ürün pazar-
lanmasını sağlayacak değişiklikler yapılmalıdır. 
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4- Üretim planlaması yapılarak mısır ve soya vb. gibi yem maddeleri ekiminin artırılmasının 
teşvik edilmesi; 

Hayvan yem hammaddesi olarak özellikle mısır ve soya üretiminin artırılmasına yönelik çalış
malar Bakanlığımızca yapılmaktadır. Soya üretiminin artırılması prim sistemi ile desteklenmekte, 
"Tarımda Yeniden Yapılandırma ve Destekleme Kurulu'nda" alınan bir karar ile prim desteği bu yıl 
da devam ettirilmektedir. Ayrıca, mısır üretimi de 2.Ürün Projesi kapsamında desteklenmekte ve 
Hububat Alım Kararnamesi içerisinde taban fiyat uygulaması ile desteklenmektedir. 

Ayrıca, ülkemizde üretim fazlası ürünlerden çekilecek alanlarda başta mısır ve soya üretiminin 
teşvik edilmesini sağlayacak "Alternatif Ürün Projesi" Bakanlığımızca hazırlamış olup, 2001 yılı 
içerisinde uygulamaya konacaktır. Ancak, bu proje için gerekli olan dış kaynak transferinin en kısa 
sürede Bakanlığımız kullanımına sağlanması gerekmektedir. 

Ürün planlamasının ülke çapında uygulanması Bakanlığımızın öncelikli konuları arasında yer 
almaktadır. Bu amaç için parite uygulamasına dayalı proje hazırlanmış ve Bakanlar Kuruluna sunul
muştur. Ancak, yeterli kaynak sağlanamadığı için 2000 yılı içerisinde uygulamaya konulamamıştır. 
Ürün planlamasının, 2001 yılı içerisinde uygulamaya konulacak "Doğrudan Gelir Desteği Projesi" 
kapsamında değerlendirilmesi planlanmaktadır. 

5- Tavukçuluk sektörünün kesin kapasitesinin belirlenerek sayı ve sağlık yönünden kontrol al
tına alınması, Bakanlığın tavukçuluk işletmelerinin kurulmasında daha etkili olmasının sağlanması; 

Günümüze kadar ülkemizde sağlıklı ve güvenilir tarımsal istatistik ve veri tabanı oluş
turulamamış, mevcut istatistiki bilgiler Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından derlenmiştir. Bakanlık 
olarak 2001 yılı içerisinde uygulamaya koyacağımız "Çiftçi Kayıt Sistemi Projesi" ile tarımsal veri 
tabanı oluşturulacak, Türk tarımında daha sağlıklı ve güvenilir veriler kullanılarak üretim yönlen
dirilecek, böylece planlı üretime geçilecektir. 

6- Dış Ticaret Müsteşarlığının tarımla ilgili anlaşmalarında Tarım ve Köyişleri Bakanlığından 
uzman katılımının talep edilmesi; 

Dünya Ticaret Örgütü Anlaşması, Serbest Ticaret Anlaşmaları ve Avrupa Birliği ile yapılan 
Gümrük Birliği anlaşması gibi Uluslararası anlaşmaların müzakere aşamalarında Bakanlığımız uz
manlarının mutlak katılımının sağlanması, anlaşmaların bağlayıcı olması nedeni ile önem arz et
mektedir. Bugüne kadar Bakanlık olarak özellikle son zamanlarda katılımların gerçekleştiği sağlan
mış olsa bile, bu çalışmaların sonuçlandırılmadan önce "Tarımda Yeniden Yapılandırma ve Destek
leme Kurulunda" görüşüldükten sonra karara bağlanmasında yarar vardır. 

04.01.2001 tarihinde Millî Savunma Bakanlığı'na, 08.01.2001 tarihinde Sağlık Bakanlığı'na, 
Maliye Bakanlığı'na, Millî Eğitim Bakanlığı'na, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na, komis
yonumuzun bu bakanlıklarla ilgili görüşleri gönderilmiştir. 

4. DEĞERLENDİRMELER: 
Dünya ülkeleri ulusal beslenme politikalarında, dengeli bir beslenme ve yüksek biyolojik 

değerliliği nedeniyle hayvansal ürünlerin tüketimini artırmaya yönelik çalışmalara öncelik vermek
tedirler. Tavukçuluk sektörü et ve yumurta olarak üretiminin kolaylığı ve ekonomik olması nedeniy
le tüm dünya ülkelerinde bir sanayi haline gelmiştir. Ülkemizde de hayvansal protein açığının 
kapatılması bakımından bu sektör yatırımcıların ilgi alanına girmiş, yatırım teşvikleri ve Ziraat Ban-
kası'nın ucuz kredileri sayesinde son 15 yılda Türkiye'de en büyük sektörlerden biri olmuştur. 
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1986 yılında Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'nca uygulamaya konulan Kaynak Kullanımı ve 
Destekleme Fonu (KKDF) tavukçuluk sektöründe yeni kapasitelerin doğmasına yol açmıştır. Bu 
uygulamalarla yapılan kümeslerin büyük çoğunluğu 10.000 adetlik kapasitenin altındadır. Küçük 
etçi işletmelerin sözleşmeli üretim sistemine girerek büyük entegre şirketlerin üretim organizas
yonuna katılmaları, birçok girdi, finansman ve pazarlama sorunlarına çözüm sağlamıştır. Yumurtacı 
işletmelerde bu tip sözleşmeli üretim modeli yerleştirilememiştir. Ancak bazı yörelerde kurulan 
yumurtacı şirketler ve kooperatifler yoluyla (Çorum Yumurta Üretim Pazarlama A.Ş., Kayseri 
Yumurta Pazarlama A.Ş., Afyon Başmakçı Tav. Koop., Konya Yumurta Pazarlama A.Ş.) pazarlama 
konusunda olumlu gelişmeler gözlenmektedir. Yumurta üretim kapasitesi ve üretimi artarken talebe 
göre bir planlama yapılamadığı için ortaya çıkan arz fazlası, yumurta fiyatlarının üretim maliyet
lerinin altında kalmasına ve böylece sektörün krize girmesine yol açmıştır. 1998 yılı Mart ayından 
bu yana üretici zararına yumurta satmış, birçok üreticinin çiftliği, evi, arabası borçlarını ödeye
memesi nedeniyle hacizli duruma düşmüştür. Ülkemizin içinde bulunduğu enflasyonist ekonomik 
yapı nedeniyle, yumurtanın en büyük girdisi olan yemin fiyatı, ithal edilen hammaddelerden kay
naklanan fiyat artışları ile sürekli artarken, yumurta fiyatları aynı oranda artış sağlayamamıştır. 
Bunda yüksek maliyetler nedeniyle ihracat yapılamaması, iç piyasada kolesterol korkusuyla ve en 
büyük yumurta tüketicisi durumunda olan kitlenin alım gücünün düşmesi en büyük etken olmuş
tur. 1998 Wat Poultry Statistical Yearbook kayıtlarına göre, yumurta üretim sıralamasında 14 üncü 
durumda olan ülkemizin, aynı kayıtlara göre tüketimde kişi başına 134 yumurtayla 54 üncü sırada 
olması bir Pazar sorununun olduğunu ve arz talep dengesizliğini göstermektedir. Kaldı ki 2000 yılı 
tüketiminin kişi başına 75-80 yumurta civarında hesaplanması krizi açıkça işaret etmektedir. 

Yumurta Tavukçuluğunun Sorunları: 
Yumurta tavukçuluğunun içinde bulunduğu krize neden olan sorunları aşağıdaki şekilde sırala

mak mümkündür: 
a. Damızlık Sorunu 
b. Yem Sorunu 
c. Pazarlama Sorunu 
d. Finans Sorunu 
e. Sağlık Sorunları 
Bu sorunlar içerisinde en önemlileri yem ve pazarlama sorunları olup birbirleriyle etkileşim 

içerisindedirler. Bu sorunlar gerek kamu yetkililerince, gerekse üretici ve üretim pazarlama şirket
lerince ortak olarak dile getirilmektedir. Bu sorunlara, üretim ve pazarlamayı bünyesinde toplayan 
tavukçuluk şirketlerince önerilen çözümler komisyonumuzca belirlenmiştir. 

5. SONUÇ VE ÖNERİLER : 
Yumurta Üretici Temsilcilerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri 
A. Üretim ve Yatırıma Yönelik Öneriler : 
- Üretim planlaması yapılabilmesi için sektörün ciddi bir envanterinin çıkarılması gerekmek

tedir. 

Bize göre Türkiye'nin kurulu kapasitesi tüketimin oldukça üzerindedir. 
Yumurta üretiminde arz fazlalığından dolayı her 3-4 yılda bir kriz yasana gelmiştir; 1991, 

1994, 1998 yıllarında olduğu gibi. 
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Krizdeki sektörün daha fazla plansız büyümesinin önlenmesi için verilen yatırım teşviklerinin 
acilen tüm Türkiye çapında durdurulması, 

- Kredilerin yeni yatırımlara değil, âtıl kapasiteyle çalışan işletmelere işletme sermayesi olarak 
yönlendirilmesi, 

- özellikle T.C.Ziraat Bankası son yaptığı uygulama ile küçük işletmeleri destekleme yönün
de kararın mutlaka değiştirilerek yerine daha verimli çalışan mevcut işletmelerin desteklenmesine 
kaydırılması. 

- Damızlık civciv ithalatının kesinlikle kontrol altına alınması, ülkemizin ihtiyacına göre belir
lenmesi. 

- Kuluçkahane ve damızlık işletmelerinin kuruluşu, açılış ve üretimleri kontrol altına alınmalı, 
belli bir üretim programı çerçevesinde üretim yapmaları sağlanmalı. 

- Yeni üretim çiftliklerinin kuruluş, açılış ve çalışma usullerini gösterir yönetmelikler çıkarıl
malı, kapasite artırımı sınırlandırılmalı. 

- Üretici Birlikleri Yasası'nın bir an önce çıkarılarak, sektör yatırım safhasından itibaren, der
hal disipline edilmeli, 

Kurulacak birliklerin cazibesini artırmak için sektöre sağlanacak destekler Birlikler aracılığıy
la temin edilmeli. Hazırlanacak Birlikler Yasası sektörle ilgili caydırıcı yaptırımlara sahip olmalı. 
Örneğin, birliklere üyelik için minimum kapasite belirlenmeli, küçük işletmeler cazip olmaktan 
çıkarılmalı. 

B. Maliyet ve Finansmana Yönelik Öneriler: 
- Ürünün desteklenmesi; desteğin son ürün olan yumurtaya fatura üzerinden verilmesi (bu uy

gulama kayıtlı ekonomiye geçiş yönünde ve faturasız yapılan satışlardaki haksız rekabetin önlen
mesinde de yararlı olacaktır.) 

- Yumurtada uygulanan KDV oranının % l'e indirilmesi, dolayısıyla esas girdi olan yemin de 
KDV oranının % l'e indirilerek böylece sektörün kayıtlı ekonomiye çekilmesi sağlanmış olup, fa
turasız satış yapanların oluşturduğu haksız rekabet engellenmiş olacaktır. (Yem hammaddelerindeki 
KDV % 1 ağırlıklıdır.) 

- Yumurta üretiminde maliyetleri düşürmek için dünya fiyatlarından hammadde temin edil
mesi. 

Tarımı destekleme politikasıyla aslında mısır, buğday, arpa ve soya üreten üreticiler değil, bu 
ürünlerin ticaretini yapan büyük tüccarlar desteklenmektedir. Esas sorun da halk, maalesef dünya 
fiyatlarının iki katı fiyata yumurta ve diğer hayvansal ürünleri yemektedir. Daha doğrusu 
yiyememektedir.Yoğunca kullandığımız mısır komşu ülkelerde bile 70-100 $/t iken bizde 160-170 
$/t fiyattadır. TMO hammadde fiyatlarını yükseltici roloynamaktan çıkmalı, tahıl üreticisi çiftçiler 
ile yumurta üreticisi arasında köprü görevi yüklenmelidir. 

- Yem hammaddeleri taban fiyat ile destekleneceğine, yem hammaddesi üreten çiftçiler des
teklenmeli. Mısır ve soya fasulyesi üretimi ihtiyaca göre planlanmalı ve fiyatları borsada belir
lenerek, oluşan fiyatlarla taban fiyatı arasındaki fark üreticiye teşvik primi olarak ödenmeli. (Bu 
proje Türkiye'de denenmektedir. Hızla yaygınlaştırılmalıdır.) 

- Orta ve uzun vadede yem bitkisi üretimi özellikle Konya Ovası ve GAP Bölgesi'nde teşvik 
edilmeli, 
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- Mısır ve soya ekimi özendirilmeli, alternatif yem hammaddesi olan kanola, sorgum, tapyoka 
ekimi desteklenmeli. 

- T.M.O. aracılığıyla fazla üretilen buğday ve arpa, ihracat yerine dünya fiyatlarından yumur
ta üreticilerine satılmalı. 

- Sektörün finansman maliyetinin düşürülmesi için, tavukçuluk sektöründe kullanılan tarımsal 
kredi faiz oranları enflasyon hedef rakamının altına indirilmeli. Önerimiz % 20'dir. 

- Ziraat Bankası tarımsal kredi limitlerinin yükseltilmesi. 

C. Pazarlama ve Tüketime Yönelik Öneriler: 

- Fındık ve mercimekte olduğu gibi tanıtım ve tüketimi teşvik için uzun dönemli ve sistematik 
bir biçimde TV, radyo ve basın yayın aracılığıyla tanıtımı ve reklamı yapılmalı, bu konu devletin, 
toplumun sağlığı ve dengeli beslenmesi açısından milli bir politikası olmalı. 

- Okullarda yumurtanın beslenmedeki önemi, öğretmen ve öğrencilere kavratılmalı ve sev-
dirilmeli. 

- Askeri birliklerdeki genç insanlara dengeli beslenme açısından yumurta sevdirilmeli ve tüke
timi artırılmalı. 

- Halkın yumurtanın besin değeri konusunda genel olarak bilinçlendirilmesi ve yemesi sağlan
malı. 

- Turizm Bakanlığı aracılığıyla tüm otellerde sabah kahvaltısında yumurtanın menüye ilavesi 
sağlanmalı. 

- Yumurta bölgelerdeki Ticaret Borsalarında ihale usulüyle gerçek fiyatlar ile satılmalı. 

D. Dış Ticarete Yönelik Öneriler : 

- Yumurta maliyetinin % 70-80'ini oluşturan karma yem hammaddelerinin yerli kaynaklardan, 
dünya fıyatlannın çok üzerinde temin edilmesi, ithalat vergilerinin, özellikle mısırda çok yüksek 
oranlarda olması nedeniyle yumurta yüksek maliyetlerde üretilmektedir. Bu nedenle, maalesef yurt 
dışında rekabet şansımız yoktur. 

- İhracat yaptığımız Azerbaycan ve Ermenistan pazarları İran'a kaptırıldı. İran'da yem ham
maddesi ucuz olduğunu, Azerbaycan'a 11 $/Box (18.000 TL) fiyata yumurta sattığını biliyoruz. 
Gürcistan pazarı da kaybedilmek üzere. Ancak maliyetin altında, zararına satış yapıldığı takdirde 
pazarda kalınabilmektedir. 

- Romanya da geçtiğimiz yıl sonunda Türkiye'de hayvan hastalıklarını bahane ederek ihracatı 
kesti. Ayrıca aynı bahane ile Bulgaristan'da yumurta yüklü tırları ülkesinden zaman zaman geçişin
de sıkıntı yaratmaktadır. Bu sorunlar ilgili bakanlıklarca çözümlenmeli. 

- Uygulanan ambargo nedeniyle ihracat yapılamayan Irak pazarlarına yeniden giriş için gerek
li uluslar arası girişimde bulunulmalı. BM tarafından hazırlanan, petrol karşılığı gıda ve ihtiyaç 
maddeleri listesine yumurta da dahil edilmeli. 

- İhracata gönderilecek yumurtanın taze ve temiz olduğu ciddi olarak ilgili sağlık kurumların
ca kontrolü yapıldıktan sonra sağlık raporları verilmeli. Bu konu titizlikle takip edilmeli. 

- Yumurta ihracatında uygulanan teşvik 15 USD/1000 Adet yumurta değerine çıkarılmalı. 
Mevcut maliyetler ile ihracat yapma şansımız yoktur. 
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- Yumurta ihracat iadelerinin "miktar barajı" ve "azami ödeme oranı" sınırlarıyla daraltıl
madan, yararlanılacak biçimde devreye sokulması, mahsup şeklinde değil, nakit olarak öden
mesinin sağlanması. 

KOMİSYONUMUZCA BELİRLENEN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ : 

Türkiye tarımı bitkisel üretim ağırlıklı bir yapı göstermekte, hayvancılığın bu yapı içindeki payı 
olması gerekenden küçük kalmaktadır. Gelişmiş ülkelerde bitkisel üretimin ağırlığı % 30-40, hayvan
cılığın payı % 60-70 düzeyinde iken bizdeki durum bunun tam tersi hayvansal üretim % 30, bitkisel 
üretim % 70 ağırlıktadır. Ülke hayvancılığı kronikleşen sorunların etkisinden kurtarılamadığı için 
beklenen silkinmeyi bir türlü gerçekleştirememekte, bu alanda yapılan projeler, ayrılan kaynaklar is
tenilen sonucu yaratamamaktadır. 

Tavukçuluk hayvancılığın bu genel görünümünden çok farklı ve oldukça iyi durumdadır. Hay
vancılık sektörü içinde, gelişme kaydetmeyi başarmış, kümes, damızlık, beslenme, yetiştirme, 
verim sağlık, teknik bilgi, kesimhane gibi konulardaki sorunlarına mevcut üretim sistemi içinde 
çözümler bulmuş hayvancılığın tek alt sektörü olarak gösterilebilir. 

Kendi olanaklarıyla bir kısım sorunlarını çözmeyi başarabilmiş tavukçuluk sektörünün bu 
durumu, devlet desteğinden mahrum kalması sonucunu doğurmamalı veya desteğe ihtiyaç yok iz
lenimini vermemelidir. Sektörümüz birçok sorunun tehdidi altındadır. Hemen her yıl eski ve yeni 
çeşitli sıkıntıları göğüsleyerek ayakta kalma mücadelesi vermektedir. 

Mevcut sorunlar "Öncelikli Çözüm Önerileri" ve "Orta Veya Uzun Vadede Çözüm Önerileri" 
olarak iki ana başlık altında ele alınabilir. 

A. Öncelikli Çözüm Önerileri : 
1. Tüketim Düşüklüğü ve Tüketimi Artırıcı Öneriler : 

Ülkemizde 1997 yılına kadar yumurta tüketiminde artış olmuş ancak son 3 yıldan bu yana 
büyük bir düşüş yaşanmıştır. Fert başına yumurta tüketimimiz (2000 yılı tahmini kişi başına or
talama 75-80 adet) AB ülkelerinin tüketim miktarlarının (kişi başına ortalama 220 adet) çok altın
da hatta yarısı kadardır. Ülkemizin yumurta tüketimini iki katına çıkarmak mümkün ve gereklidir. 
Bu sayede ancak Avrupa Ülkelerinin tüketim seviyelerine ulaşmamız sağlanmış olacaktır. 

- Tüketimi Özendirici Reklamlar Düzenlenmesi: Tüketimi artırmada promosyonun etkisinden 
yararlanmak için profesyonelce hazırlanmış kampanyalar düzenlenmesi büyük yararlar sağlayacak
tır. Yumurta üreticilerinin iki yıldır süren kriz nedeniyle mali güçleri tükendiğinden bu tür kampan
yaların finansmanına katılmaları beklenmemelidir. Böyle bir kampanyanın, patates, süt ve mer
cimek tüketimini artırmada olduğu gibi, kısa vadede Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın önderliğinde 
ve Devletin desteği ile yapılması, üretici birlikleri oluşturulduğunda ise üretici kişi ve firmaların 
ürün satışları üzerinde uygulanacak fonlarla sağlanması yararlı görülmektedir. 

- Üretici ve Tüketicilerin Eğitimi: En ucuz protein kaynağı olarak yumurtanın, insan sağlığı 
açısından ve özellikle gelişme döneminde olan yeni nesil açısından taşıdığı önem ülkemiz insanına 
yeterince anlatılabilmesi halinde tüketimi artırıcı etki yapacağı muhakkaktır. Yumurtanın kandaki 
kolesterolü yükselttiği gibi yanlış bilgilerin düzeltilmesi de önem taşımaktadır. Bu konuda Sağlık 
Bakanlığı ile koordineli olarak eğitici ve yumurtanın besin değerini tanıtıcı, sağlıklı bireylerin 
yumurta tüketimi nedeniyle kandaki kolesterol seviyeleri hakkında aydınlatıcı çalışmalar yapıl
masında büyük faydalar sağlanacaktır. 
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Tüketiciler dışında yumurta üreticilerinin de gerek kümes hijyeni gerekse üretilen yumurtaların 
temiz ve sağlıklı muhafazası konusunda eğitilmesinde yarar bulunmaktadır. Sağlıklı şartlarda üretil
miş ve muhafaza edilmiş yumurtaların pazarda fark edilmesinin sağlanması gerekir. 

2. Yumurta Maliyetlerinin Yüksekliği ve Maliyeti Düşürme Önerileri : 

Daha fazla yumurta üretmenin, iç ve dış pazarda daha fazla mal satabilmenin ilk şartı maliyetin 
düşürülmesidir. Yem fiyatlarının hızlı değişimine yumurta fiyatları ayak uyduramamaktadır. Üreti
ciler zaman zaman zararına mal satma durumuna düşmektedir. Bu durum üretimde dalgalanmalara 
sebep olduğu gibi sonuçta fiyatları kararsız hale getirmektedir. 

Üretim maliyetinin % 70'ini yem bedeli oluşturmaktadır. Yem hammaddesinin içinde yer alan, 
soya, mısır, balık unu ve premiksler büyük oranda ithalat yoluyla temin edilmektedir. Yumurta yem
lerinde ithal hammaddelerin miktarını % 50 oranıyla ifade etmek mümkündür. (Yem Sanayicileri 
Birliği tahminidir.) İthal hammaddelerin ticareti döviz bazında gerçekleştirildiğinden yem fiyat
larının artışı önlenememektedir. İç piyasadaki olumsuz Pazar koşulları nedeniyle ürün (yumurta) 
fiyatları yem fiyatlarıyla aynı oranda artmamaktadır. Bu da üreticilerin işletmesini kapatmasına 
kadar gidecek bir yolu açmaktadır. 

- Yemlerin ucuzlatılması: Kanatlı yemlerin maliyetinin ucuzlatılabilmesi büyük oranda ham
maddelerin fiyatına bağlı kalmaktadır. İthal edilen mısır, soya ve balık ununun yurt içinde üretim 
imkanlarının artırılması ve iyi bir destekleme prim politikası güdülerek Dünya fiyatlarından yem 
hammaddesi kullanımının sağlanması, mevcut üretimin ihtiyacı karşılayabilecek miktarlara yüksel
tilmesi mümkündür. Ülkemizde üretilen toprak mahsullerinin desteklenmesini sağlamak için ithal 
hammaddelerin fiyatlarının üzerine uygulanan fonların yüksekliği yemlerin maliyetini de olumsuz 
etkilemektedir. Destekleme taban fiyatı yerine prim sisteminin uygulamaya konularak, hayvancılık 
sektörünün ihtiyacı olan yem hammaddelerini daha ucuz ve yeterli miktarda temin etmesinin sağ
lanması gereklidir. 

- KDV oranının düşürülmesi: Üretim girdileri, civciv, karma yem ve ilaçlara uygulanan KDV 
oranlarıyla, canlı hayvan, tavuk eti ve yumurtanın toptan ve perakende satışına uygulanan KDV 
oranı % l'e düşürülmelidir. Hayvansal ürünlerin maliyetlerindeki en büyük girdi yem bedelleridir. 
Bilhassa kümes hayvanları yalnızca karma yemle beslenmektedir. Girdilerdeki payı % 70 gibi bir 
orana sahiptir. Bu nedenle hayvansal ürünlerin fiyatlarını karma yem fiyatlarıyla beraber değerlen
dirmek gerekmektedir. Tüm hayvansal ürünler "temel gıda" seviyesindedir. Bu ürünler de. bu ürün
leri üreten hayvanların tükettikleri yemler de temel gıda olarak nitelendirilerek % 1 KDV'li mallar 
statüsüne alınmalıdır. Bu uygulama yem ve yumurta fiyatlarında % 7'lik bir ucuzlama yaratacaktır. 
Ayrıca, faturasız ve KDV'siz satışlardan doğan haksız rekabeti de önleyecek belgeli satışları ar
tıracaktır. KDV'si % 1 olarak belirlenen nohut bir "ilk ürün"dür, işlenip leblebi haline getirildiği hal
de KDV'si yine % 1 olarak uygulanmaktadır. Yumurta da işlem görmemiş hayvansal bir "ilk 
ürün"dür ve KDV'si % 1 olmalıdır. 

- Akaryakıt ve nakliyede indirim: Gerek ısıtmada kullanılan yakıtın, gerekse nakliyede kul
lanılan yakıtın sübvanse edilmesi (örneğin Avrupa'da farklı renkli mazot uygulamasında olduğu 
gibi) maliyeti düşürebilecek başka bir tedbirdir. 

- Enerji sorunlarının çözümlenmesi: Tavukçuluk tesislerinin genellikle yerleşim merkezlerinin 
çevresinde ve kırsal alanlarda olması, bu tesislerin köy elektrifikasyon hattından alınan enerji ile 
beslenmesine yol açmaktadır. Bu bölgelerde kurulu bulunan trafoların eski kapasitelerine göre 
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yetersiz kalması nedeniyle sık sık elektrik kesintileri meydana gelmekte, süresi belirsiz bu kesintiler 
bilhassa sıcak yaz günleri havalandırma yapılamamasından dolayı toplu ölümlere neden olmaktadır. 
Ayrıca kuluçka tesislerinde büyük maddi kayıplara uğranılmaktadır. 

3. Banka Kredilerinin Ertelenmesi ve Rehabilitasyon Kredilerinin Açılması: 

Yumurta üreticilerinin büyük bir kısmı geçtiğimiz iki yılda ya iflas etmiş ya da işletmelerini 
tasfiye etmek zorunda kalmıştır. Halen ayakta kalanlar ise artık krize direnecek gücü kalmamış olan 
işletmelerdir. Bu nedenle yumurta tavukçuluğu faaliyeti nedeniyle T.C. Ziraat Bankası'na borçlu 
olan işletmelerin vadesi gelen borçları faizsiz ertelenmeli, vadesi geçtiği için kanunî takibe intikal 
etmiş alacakların tahsili durdurularak, aynı şekilde faizsiz olarak yeni vade tanınmalıdır. İşletmesi 
boşaldığı için kredi borcunu ödeyemez duruma düşen işletmelere rehabilite amaçlı yeni krediler 
açılmalı ve tüm bu uygulamalardan doğacak banka zararının bir defalık olmak üzere Hazine'den 
karşılanması sağlanmalıdır. 

4. Yumurta İhracatına Verilen İhracat İadelerinin Artırılması: 
Halen yumurta ihracatına uygulanan iade miktarı 1000 yumurta için 2.6 $'dır. Tebliğde yer alan 

limit 7 $/1000 adet olarak görülmekte ise de aynı tebliğde yer alan miktar barajı ve azami ödeme 
oranları nedeniyle fiilen ele geçen miktar 2.6 S/1000 adede düşmektedir. Bu da, ihracatçı firmanın 
devlet alacaklarına mahsup edilmekte ve nakit ödeme yapılmamaktadır. Bu iade miktarları da ihraç 
edilecek yumurtanın belli bir miktarı ile sınırlı tutulmaktadır. Bu sınırlamalar kaldırılarak 7 $/1000 
adedin tamamının ihracat yapana iade edilmesi sağlanmalıdır. 

Ayrıca İrak pazarına petrol karşılığı izin verilen gıda maddeleri içerisine yumurtanın da alın
ması konusunda Dış Ticaret Müsteşarlığınca çalışmalar yapılması gerekli görülmektedir. 

5. Yumurta İşleyen Sanayiin Kurulmasının Teşviki: 
Ülkemizde kurulu bulunan yumurta tavukçuluğu tesislerinin, tüketimin çok üzerinde bulun

ması. ihraç imkanlarının sınırlı olması nedeniyle yeni tesis kurulması için teşvik verilmemesi gerek
mektedir. 

Yumurtanın naturel olarak tüketilmesi yanında, dayanıklılığını artıracak, toplu halde tüketimi
ni, muhafaza ve nakliyesini kolaylaştıracak işlemlerden geçirilerek, sarısı ve akı ayrılmış (sıvı), pas
törize edilmiş, dondurulmuş, yumurta tozu şekline dönüştürülmüş ürünler halinde piyasaya çıkarıl
masını sağlayacak sanayi tesislerinin kurulması, tüketimi artırıcı etki sağlayacaktır. 

Her yıl yapılmakta olan yaklaşık 350 ton yumurta tozu ithalatını da önleyecek olan yumurta 
ürünleri üretecek sanayi tesislerinin, üretim bölgelerinde kurulması teşvik edilmelidir. 

6. Pazarlama Organizasyonunun Kurulması: 

Ülkenin tüm tavukçuluk ürünü ihtiyacını karşılayabilecek üretim potansiyeline sahip olan sek
törümüz ne yazık ki iyi bir pazarlama organizasyonuna sahip değildir. Tavukçulukta yaşanan 
ekonomik krizlerin önlenebilmesi arzı kontrol etmekle mümkündür. Yumurta pazarlama şirketleri 
güzel örnekler oluşturmuş ve ilerisi için ümit vermiştir. Bu olumlu gelişmelerle oluşan kuruluşlar, 
bir merkezin disiplininde koordine edilebildiği takdirde iyi bir pazar organizasyonunun ortaya kon
ması mümkün olabilir. 

TBMM'de yasalaşmayı bekleyen "Üretici Birlikleri Yasa Tasarısı"nın kanunlaşması halinde, 
özellikle tavukçuluk sektörünün üretim ve pazarlama konularında başarılı Birlikler oluş
turulabilecektir. 
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B. Orta ve Uzun Vadede Çözüm Önerileri: 

1. Kapasite Kullanımı : 

Ülkemiz tarım sektöründe istikrarlı bir "ulusal tarım politikası" olmadığından bu sektör 
içerisindeki her üretim dalı, yaşanan istikrarsızlıklardan payını almakta, her yıl bir veya birkaç üründe 
plansız üretim nedeniyle pazarlama sorunlarıyla karşı karşıya kalınmaktadır. 

Günümüzde yumurta üretimi, yurt içi talebinin tamamını karşılarken, bu sektörün fiyat dal
galanmaları, maliyet yüksekliği ve ihracat yapılamaması gibi sorunlarla baş başa kalması bugünkü 
kriz ortamının doğmasına neden olmuştur. Artan üretim doğrultusunda tüketimin artış kay-
dedememesi nedeniyle yumurta fiyatlarında 1998-99 yıllarında yaşanan olumsuz gelişmeler, 
yumurta üretim kümeslerinin giderek boşalmasına ve atıl kapasitenin bir ara % 40'a ulaşmasına yol 
açmıştır. 

Ülkemizin yumurta ihtiyacını karşılamanın yanında Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ve Or
tadoğu ülkelerinin taleplerine cevap verebilecek düzeyde üretim yapma olanağının iyi kullanılabil
mesi, yumurta üretimindeki atıl kapasitelerin değerlendirilmesi suretiyle ekonomimize önemli kat
kılar sağlanması mümkündür. Dünya tavuk eti ve yumurta ticaretinin 1/3'ünü oluşturan Ortadoğu ve 
Eski Sovyetler Grubu pazarlarından ülkemiz yeterli payı alamadığı gibi bu amaçla üretim yapabil
me olanaklarına da sahip değildir. İhracata yeterli sübvansiyon uygulanması halinde atıl kapa
sitelerin üretime girmesi ve yeni üretim kapasitelerinin oluşturulması sağlanabilir. Ülkemiz yumur
ta tavukçuluğunda işletmelerin % 71.4'ü 10.000 adetten daha düşük ölçeklidir. Bu durumda küçük 
işletmelerin tamamının iş gücü ihtiyacı aile fertlerince karşılandığından, şimdilik bu işletmeler 
ekonomik üniteler olarak çalışmalarını sürdürebilmektedirler. Onun için küçük işletmelerin çokluğu 
şimdilik sorun olarak görülmemektedir. Ancak artan üretim maliyetleri otomasyon ihtiyacını doğur
makta, bu da giderek küçük işletmelerin devreden çıkmasına yol açacağı gerçeğini ortaya 
çıkaracaktır. 

2. Damızlık Üretimi: 

Tavukçulukta kaydedilen bunca gelişmeye rağmen damızlık konusundaki dışa bağımlılık halen 
devam etmektedir. Her yıl damızlık yumurta ve damızlık civciv ithal edilerek sektörün ihtiyacı kar
şılanmaktadır. Herhangi bir ticari ambargo uygulanması veya hastalık nedeniyle karantina uy
gulanan ülkelerden ithalatın yapılamaması gibi durumlarda tavukçuluk sektörünün kısa sürede dar
boğaza girmesi kaçınılmaz olacaktır. 

Tavukçulukta damızlık, hibrit (melez) çalışmaları ve üretiminin pahalı yatırımları ile çok özel 
uzmanların istihdamını gerektiriyor olması, bu konuda yapılacak kamu ve özel sektör yatırımlarını 
olumsuz yönde etkilemektedir. Sektörün dışa bağımlılıktan kurtarılabilmesi için, yerli damızlık üre
timini, Püre Line'den (saf hat) başlayarak kesintisiz üretim zincirinin tüm aşamalarını elinde tuta
cak kamu veya özel sektör kuruluşları oluşturulmalı ve bu kuruluşlar, hibe, düşük faizli kredi, ver
gi muafiyeti gibi teşviklerle desteklenmeli, gerekirse üretici birliklerinin maddi desteğinde devlet 
imkanlarıyla yatırımlara yöneltilmelidir. 

3. Yem ve Beslenme Sorunları: 

Tüm hayvancılık dallarında olduğu gibi yumurta tavukçuluğunda da en büyük girdi karma 
yemdir. Karma yem sürekli artan fiyatlarıyla maliyetleri artırdığı gibi zaman zaman üreticinin hem 
maddî hem de manevî kayıplarına yol açmaktadır. Karma yem üreticisi olan yem fabrikalarının, 
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yeterli denetlenememesi veya ildeki yetkililerin inisiyatifine göre denetlenmesi, hammaddelerdeki 
kalite istikrarsızlıkları neticesi, üretilen yemler kümeslerde verim düşüklüklerine ve bazen de kit
lesel ölümlere neden olmaktadır. Üreticilerin bu gibi durumlardan korunması için yemlerin etiket-
lerindeki değerlere sahip olup olmadığı Tarım ve Köyişleri Bakanlığı yetkililerince sıkı bir şekilde 
denetlenmelidir. Üretici zararları konusunda destekleyici çözümler üretilmelidir. 

Tarımda sigorta uygulamalarının bir an önce gerçekleşme safhasına getirilerek üreticilerin 
gerek hayvan materyalinin gerekse ürünlerinin geleceğinin güvenceye alınması temin edilmelidir. 

4. Hijyenik Sorunlar: 

Büyük yatırımlarla kurulan, hijyenik yönden birinci derecede korunmaları gereken grand pa-
rent (büyük ebeveyn) stok, parent (ebeveyn) stok ve kuluçka işletmelerinin yakınlarına, hijyenik 
yönden hassasiyete fazla önem verilmeyen broiler kümesleri, kesimhaneler ve yumurta üretim 
kümesleri kurulabilmektedir. 

Salgın hastalıklar tavukçuluk sektöründe zaman zaman ekonomik kayıplara sebep olmaktadır. 
Bunun önlenebilmesi veya zararın asgariye indirilmesi amacıyla, üreticilerin aşılama ve hijyen 
kurallarına uyup uymadıkları, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl ve İlçe Teşkilatlarınca denetlenmeli, 
kurallara uymayanlara ağır cezai yaptırımlar getirilmelidir. 

Mevcut mevzuata göre yeni kurulacak tarım tesislerine şehirlerde İl İmar Müdürlükleri ve köy
lerde muhtarlar kuruluş izni vermektedirler. Kuruluş izni verilirken çevredeki hassas kuruluşların 
korunması gözetilmemektedir. 

Birinci derecede korunmaya muhtaç olan bu tür damızlıkçı ve kuluçkacı işletmeler tespit edi
lerek çevrelerinde belli bir tampon bölge, bir koruma bandı oluşturularak, bu sahaya hijyenik has
sasiyet derecesine önem verilmeyen işletmelerin kurulmasına izin verilmemelidir. 

5. Dünya Tavuk Ürünleri Pazarında Avrupa Birliği ve Türkiye : 

Dünya yumurta ihracatında AB yaklaşık % 70 payla ilk sıradadır. AB üyesi olan Hollanda, 
Dünya yumurta ihracatının % 50'sini karşılayabilmektedir. Tüm bu rakamlar, AB ülkelerinin 
yumurta üretiminde sahip oldukları kapasite hakkında yeterli bilgi vermektedir. Ülkemizin yumur
ta ihracatı istikrarlı bir seyir izlemediği gibi Dünya ihracatı içindeki payı % 0.5-1 arasında kalmak
tadır. 

Dünya Ticaret Örgütü (WTO) sözleşmesi nedeniyle tavuk ürünlerinin ihracatı için yeterli süb
vansiyon uygulanamaması sonucu Türkiye, Dünya pazarına açılamamaktadır. Üretim maliyetleri 
yüksek ve yumurta tüketimi düşüktür. İç pazara adeta hapsolmuş durumdaki tavukçuluk sektörünün 
dış pazarda bir yer tutamaması halinde varlığını sürdürmesi çok zor olacaktır. 

AB'ne geçiş döneminde, Türkiye'nin üye ülkelere tanıdığı tavizler nedeniyle sınırlarımızdan 
her an sübvansiyonlu ucuz yumurta girme tehlikesi vardır. Bu ihtimal, tavukçuluk sektörünü sürek
li olarak tehdit altında tutmakta ve tedirgin etmektedir. Tavukçulukta maliyetler düşürülmediği tak
dirde bu tehditten kurtulmak mümkün görülmemektedir. AB'ye tam üyelik halinde üye ülkelerden 
Türkiye'ye düşük maliyetli tavuk ürünlerinin girmesi kaçınılmaz olacaktır. Tam üyelik geçiş 
sürecinde maliyetler yeterince düşürülemediği takdirde tavukçuluğumuzun bu krizden sağlam çık
ması mümkün olmayacaktır. 

AB yeni üyelerini, uygulanmakta olan ortak tarım politikası doğrultusunda ve kendi pazarının 
taleplerini karşılayacak şekilde üretim programı yapmaya zorlayacaktır. Dünya yumurta ihracatın-
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da birinci sırada bulunan AB'nin, Türkiye'nin pahalı maliyetlerle üretime istediği gibi devam et
mesine göz yummayacağı muhakkaktır. 

Tavukçuluk sektörünün çok gelişmiş olmasına rağmen pahalı maliyetler nedeniyle gerileme 
durumuna düşürülmemesi için bu günden tedbir alınmalıdır. En etkili tedbirler, maliyetleri düşüre
cek önlemlerle, ihracatın geliştirilmesini sağlayacak teşviklerin uygulanmasıdır. Bu sayede dış 
pazarda bir yer tutmak, mevcut üretim kapasitesinin tamamını kullanabilmek, daha güçlü bir sek
törle AB'ye tam üyeliği karşılamak mümkün olacaktır. 

6. Borsa İşlemleri: 
Tavuk eti ve yumurta pazarlaması işlemleri borsaya tâbidir. Şu an için borsalar tavukçuluk sek

törüne hizmet verememektedir. Ancak tescil harcı olarak her faturadan % 0.3 oranında para kes
mektedir. Yüksek maliyetler ve düşük kâr marjlarıyla zaman zaman da zararına satışlara devam 
ederek çalışan tavukçuluk sektöründe borsa, hiçbir yarar sağlamayıp maliyeti artıran bir unsur 
durumundadır. Borsa yönünden konuya bakıldığında ise tavukçuluk ürünlerinin borsaya en çok 
gelir getiren işlemlerin başında geldiği görülmektedir. Borsa sektörümüzün yararına hizmetler vere
bilecek tesis ve imkanlara kavuşuncaya kadar tavuk ürünleri satışının borsa işlemleri dışında tutul
masının sorunu hafifleteceği düşünülmektedir. 

Karar No. : 2 4.1.2001 

KARAR 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 9.5.2000 tarihli 91 inci Birleşiminde alınan 

kararla, "Yumurta Üreticilerinin Sorunlarının Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlen
mesi Amacıyla Kurulan 10/8 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonumuz"; çalışmalarını 
tamamlamış olup, hazırlanan Rapor'un Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulmasına 
karar verilmiştir. 

Başkan 
A. Turan Bilge 

Konya 

Başkanvekili 
Prof. Dr. Abdülkadir Akçan 

Afyon 
ığı nedeniyle katılamadı) 

Kâtip 
Hasan Özyer 

Muğla 
Üye 

Ahmet Aydın 
Samsun 

Üye 
Musa Demirci 

Sivas 

Üye 
Hasan Kaya 

Konya 
Üye 

Eyüp Doğanlar 
Niğde 
Üye 

Ali Güner 
İğdır 
Üye 

Mehmet Sadri Yıldırım 
Eskişehir 

Sözcü 
Ahmet Derin 

Kütahya 

Üye 
Gaffar Yakın 

Afyon 
Üye 

İsmail Özgün 
Balıkesir 

Üye 
İlyas Yılmazyıldız 

Balıkesir 
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DİZİ PUSULASI 
Ek Adedi Özü 

1 3 Adet Komisyon Kararları ve Önerge Dosyası (1 Dosya) 

2 160 Sayfa Komisyon Toplantı Tutanakları (1 Dosya) 
3 20 Adet Gelen Evrak (1 Dosya) 

4 32 Adet Komisyon Yazıları (Giden Evrak) (1 Dosya) 
5 1 Adet Zimmet Defteri 

6 1 Adet Gelen-Giden Evrak Defteri 
7 9 Adet Devam Cetveli-Gündem Dosyası (1 Dosya) 

8 5 Adet Kaynaklar (1 Dosya) 
Toplam : 6 Dosya, 2 Defterden ibarettir. 
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Dönem : 21 Yasama Yılı: 4 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 777) 

Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel 
Müdürlüğünün Yeniden Yapılandırılması ile Tütün ve 
Tütün Mamullerinin Üretimine, İç ve Dış Alım ve Satımma, 
4046 Sayılı Kanunda ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 20.6.2001 Tarih
li ve 4685 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi 
Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere 
Geri Gönderme Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu 

Raporu (1/888) 

Not: Kanun, Başkanlıkça, Anayasa ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına havale edilmiştir. 

T.C. 
Cumhurbaşkanlığı 6.7.2001 

B.01.0.KKB.01 
KAN.KAR.-.39-18/A-2-2001-492 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 
İLGİ : 21.6.2001 günlü, A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-10377/25411 sayılı yazınız. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce 20.6.2001 gününde kabul edilen, 4685 sayılı "Tütün, Tütün 

Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Yeniden Yapılandırılması ile Tütün ve 
Tütün Mamullerinin Üretimine, İç ve Dış Alım ve Satımına, 4046 sayılı Kanunda ve 233 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" incelenmiştir : 

1.4685 sayılı Yasada, tütün ve tütün mamullerinin üretimi, iç ve dış alımı ve satımı konuların
da, sektörü düzenleyen ve denetleyen bağımsız bir Kurum'a yer verilmekte; 1177 sayılı Tütün ve 
Tütün Tekeli Yasası yürürlükten kaldırılarak tütün üretiminde coğrafi sınırlama sona erdirilmekte; 
tütünün fıyatlandırılması, alımı, satımı ve dış satımı ile tütün ürünlerinin üretimi, fıyatlandınlması, 
satışı gibi konularda sektör tümüyle serbest rekabete açılmaktadır. 

Yasada, tütün ve tütün ürünlerinin dışalımının sabitleştirilmesi sonrasında yerli üreticilerin ve 
geçimini tütün tarımıyla sağlayan çiftçilerin sorunlanm çözümleyecek herhangi bir düzenlemeye 
yer verilmemiştir. 

Yasanın, 6 ncı maddesinde, üretici tütünlerinin, sözleşme esasının yanısıra açık artırma mer
kezlerinde, açık artırma yöntemi uygulanarak alınıp satılacağı öngörülmüş; ancak, sözleşmeye bağ-
lanamadığı için üreticinin açık artırma yöntemiyle satışa çıkardığı tütünlerini, alıcı bulunamaması 
durumunda nasıl değerlendireceğine ilişkin bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Böyle bir durumda, 
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tütün üretiminden çekilmek zorunda kalacak olan üreticilerin tütün tarımından vazgeçmeleri 
olasılığının yüksek olmasına karşın, Yasada, üretimin sürdürülmesi ve üreticilerin gelir kayıplarını 
giderme yöntem ve ilkeleri gösterilmemiştir. 

Tütün yerine başka bir ürüne yönelinmesi, gerek arazinin toprak yapısının elverişsiz olması 
gerekse iklim özellikleri gibi nedenlerle kolayca ve kısa sürede gerçekleştirilebilecek bir çözüm ol
madığına göre, Yasanın belirtilen konulardaki düzenleme eksiğinin büyük sosyal sorunlara yol aç
ması kaçınılmazdır. 

Açık artırma yöntemiyle tütün satışının güçlüğü ve tütünün yurt içinden alınma zorunluğunun 
bulunmaması, üreticinin, özellikle fiyat yönünden piyasada etkinlik gösteren sınırlı sayıdaki kişi ve 
kuruluşların tek yanlı saptadığı koşullara mahkûm edilmesi sonucunu doğuracaktır. Sosyal huzur
suzlukların ve kimi üreticilerin üretimden çekilmelerinin bir başka nedenini oluşturacağı açık 
bulunan bu durumları önlemek için Yasada herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir. 

Anayasanın 176 ncı maddesinde, Anayasanın dayandığı temel görüş ve ilkelere yer verilen 
başlangıç bölümünün, Anayasa metnine dahil olduğu belirtilmiş; maddenin gerekçesinde de, baş
langıçtaki temel görüş ve ilkelerin, Anayasanın diğer kurallarıyla eşdeğer olduğu vurgulanmıştır. 
Ayrıca Anayasanın 2 nci maddesindeki, Türkiye Cumhuriyeti'nin başlangıçta yer verilen temel il
kelere dayanan bir Devlet olduğu belirlemesi, başlangıç kısmındaki temel ilkeleri cumhuriyetin 
nitelikleriyle özdeşleştirmiştir. 

içerdiği temel görüş ve ilkeler yönünden Anayasanın diğer kurallarıyla eşdeğer olan 
Anayasanın başlangıç bölümünün beşinci paragrafında, hiçbir düşünce ve görüşün Türk ulusal 
çıkarları karşısında korunma göremeyeceği belirtilerek, ulusal çıkarların herşeyin üzerinde tutul
ması gerektiği vurgulanmıştır. 

Ayrıca, Anayasanın 2 nci maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin nitelikleri belirlenirken, top
lumun huzuru, ulusal dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı olunacağına yer 
verilerek toplumun çıkarlarına öncelik tanınmış; 5 inci maddesinde de, bireylerle toplumun gönenç, 
huzur ve mutluluğunu sağlamak Devletin temel amaç ve görevleri arasında sayılmıştır. 

Öte yandan, Anayasanın yine 2 nci maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal bir hukuk 
devleti olduğu belirtilmiştir. Sosyal hukuk devleti, Anayasa Mahkemesinin birçok kararında da vur
gulandığı gibi, insan hak ve özgürlüklerine saygı gösteren, bireyin gönenç ve huzurunu gerçekleş
tirip güvenceye alan, birey ve toplum arasında denge kuran, emek ve sermaye ilişkilerini dengeli 
olarak düzenleyen, özel girişimcinin güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasını sağlayan, çalışanların 
insanca yaşamasını ve çalışma yaşamının kararlılık içinde gelişmesi için sosyal, ekonomik ve malî 
önlemleri alarak çalışanları koruyan, işsizliği önleyici ve ulusal gelirin adaletli biçimde dağılmasını 
sağlayıcı önlemleri alan, adaletli bir hukuk düzeni kuran ve bunu sürdürmekle kendini yükümlü 
sayan bir Devlettir. 

Sosyal Devlet ilkesi, sosyal sorunlar ve huzursuzlukların yaşanmaması için yerli tütün 
üreticilerinin, geçimini tütün tarımıyla sağlayan ailelerin gelir kayıplarının hangi yöntemle 
giderileceğinin ve tütün üretiminin nasıl sürdürüleceğinin yasada düzenlenmesini zorunlu kılmak
tadır. 

2. 4685 sayılı Yasanın tüm kurallarının birlikte değerlendirilmesinden, tütün sektörünün 
tümüyle serbest rekabete açıldığı anlaşılmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 777) 



— 3 — 

Anayasanın 45 inci maddesinde, Devletin tarım arazileri ile çayır ve meraların amaç dışı kul
lanılmasını ve tahribini önlemek, tarımsal üretim planlaması ilkelerine uygun olarak bitkisel ve hay
vansal üretimi artırmak amacıyla, tarım ve hayvancılıkla uğraşanların işletme araç ve gereçlerinin 
ve diğer girdilerinin sağlanmasını kolaylaştıracağı; bitkisel ve hayvansal ürünlerin değerlendiril
mesi ve gerçek değerinin üreticinin eline geçmesi için gereken önlemleri alacağı belirtilmiştir. 

Ayrıca, Anayasanın 166 ncı maddesinde, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı, özellikle 
sanayiin ve tarımın yurt düzeyinde dengeli ve uyumlu biçimde hızla gelişmesini planlamak Dev
letin görevleri arasında sayılmıştır. 

Sosyal Devlet ilkesi ve yukarıda yer verilen anayasal kurallar karşısında, tütün üretiminin 
düzenlenmesi, tütün kalitesinin iyileştirilmesi, Türk tütününün niteliğinin ve türünün korunması, 
tütün ekimi yapılma yöntemleri, tütün satış sözleşmelerinden doğacak uyuşmazlıkların çözüm yol
ları, tütün satış merkezlerinin kurulacağı yerleri, satılamayan tütünün korunma yöntemleri, yaprak 
tütün ticareti yapacaklarda aranacak koşullar, yaprak tütünlerin işlenmesi yöntemleri gibi konuların 
Yasada düzenlenmemesi önemli bir eksiklik olarak değerlendirilmiştir. 

3. 4685 sayılı Yasanın 6 ncı maddesinin yedinci fıkrasında, Türkiye'de, marka bazında sigara 
için yıllık en az iki milyar adet, diğer tütün ürünleri için yıllık en az onbeş ton üretenlerin, aynı mar
ka tütün ürününden serbestçe dışalım yapabilecekleri, fiyatlandırabilecekleri ve satabilecekleri; bu 
fıkrada belirtilen üretim tutarlarına ilişkin koşulları yerine getirmeyeni erce yapılacak sigara ve diğer 
tütün ürünlerinin dışalımına, fiyatının belirlenmesine ve yurt içinde pazarlanmasına ilişkin yöntem 
ve ilkelerin, Kurumun önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca belirleneceği kurala bağlanmıştır. 

Görüldüğü gibi fıkrada, her türlü tütün ürünlerinin dışalım hakkı, Türkiye'de üretim kuruluşu 
olan ve belli tutarda sigara ve diğer tütün ürünlerini üretenlerin yanında üretim kuruluşu olmayan 
ve dolayısıyla sigara ve diğer tütün ürünlerini yurt içinde üretmeyenlere de tanınmaktadır. 

Sigara ve diğer tütün ürünlerinin dışalımına ilişkin bu geniş serbestinin, üreticiler yönünden 
herhangi bir önlem alınmadan ve geçiş süreci tanınmadan kabul edilmesi, yerli sigara ve tütün 
üreticilerinin üretim etkinliklerini tümüyle durdurmalarına yol açabilecek niteliktedir. 

Ayrıca, sigara üretiminin temel girdisi olan tütünün dışalımında, yerli üreticilerin fon ve ver
giler nedeniyle karşılaştıkları yüksek maliyet dikkate alınmadan sigarada serbest dışalıma geçil
mesi, belirtilen olumsuz etmenler nedeniyle yabancı markalı sigaraların Türkiye'de üretilmesinin 
gerekçesini ortadan kaldırmakta ve içpazar böylece tümüyle yabancı sigara tekeline açılmış olmak
tadır. 

Anayasanın 45 inci maddesinde, Devlete verilen, tarımsal üretim planlamasına uygun olarak 
bitkisel üretimi artırmak amacıyla tarımla uğraşanların işletme araç ve gereçlerinin ve diğer gir
dilerinin sağlanmasını kolaylaştırma görevi ile sigara ve tütün üreticilerinin üretim etkinliklerinin 
tümüyle durdurulmasına neden olacak yasal düzenlemeleri bağdaştırmak olanaksızdır. 

Öte yandan, Anayasanın 167 nci maddesinde, Devletin, para, kredi, sermaye, mal ve hizmet 
piyasalarının sağlıklı ve düzenli işlemelerini sağlayıcı ve geliştirici önlemleri alacağı, piyasalarda 
eylemli ya da anlaşma sonucu doğacak tekelleşmeyi ve kartelleşmeyi önleyeceği kurala bağlanmış
tır. Yasanın, içpazarı yabancı sigara tekeline açacak nitelikteki düzenlemesi, Anayasanın bu mad
desiyle de bağdaşmamaktadır. 
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4. 4685 sayılı Yasanın geçici 1 inci maddesinin (B) fıkrasında, Bakanlar Kurulunca 2000 ve 
2001 yılı ürünü tütünlerin Devlet nam ve hesabına alımında bulunmak üzere bir kamu kuruluşunun 
görevlendirileceği, bu kapsamdaki alımların giderleri ile finansmanının bütçeden ayrılacak ödenek
le sağlanacağı; 2002 ve izleyen yıllar tütün ürünü için destekleme alımı yapılmayacağı belirtilmiş
tir. 

Bu fıkra kuralı ve Yasanın genel düzenlemesinden, 2002 yılından başlayarak tütünde destek
leme alımının kaldırıldığı anlaşılmaktadır. 

Oysa, kimi Avrupa Birliği ülkeleri ile Amerika Birleşik Devletleri'nin, işin özellikle sosyo
ekonomik boyutunu gözönünde tutarak ekonomik yönden geri kalmış üreticilere ve özellikle toprak 
yapısı gereken verimlilikte olmayan bölgelerdeki tütün ekicilerine bütçeden ödeme yaparak destek 
verdikleri bilinmektedir. 

Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ile ilgili olarak kurulan "Tütün ve Tütün Mamulleri 
Sanayii Özel İhtisas Komisyonu" raporunda da, "Avrupa Birliği ülkelerinde 1998-1999 yılları 
itibariyle, 110 bin kadar üretici, 135 bin hektar kadar arazide, yılda 345 bin ton kadar tütün üret
mektedir. Bu tütünler içinde 75-100 bin ton kadarı oriental tip olup Yunanistan'da yetiştirilmektedir. 
Oriental tütünler piyasada ortalama 1.09 ile 2.9 Eur/Kg birim fiyatla üreticiler tarafından işleyici fir
malara satılmaktadır. Aynı tütünlere Avrupa Birliği ayrıca 2.5 ile 4.1 Eur/Kg destekleme primi 
ödemektedir. Sonuç olarak Yunanistan'daki tütün üreticisinin eline, tütün çeşitlerine göre ortalama 
3.6 ile 6.9 Eur/Kg arası bir fiyat geçmektedir" denilerek, Avrupa Birliğindeki destekleme alımı uy
gulamasına değinilmektedir. 

Bu durumda, yasakoyucunun tütün üreticilerine ilişkin söz konusu ekonomik yaklaşımının, 
üretimin sürdürülmesi ve üreticinin rekabet gücü yönünden sosyal bir sorun yaratacağı açıktır. 

Her ne kadar, Yasanın 7 nci maddesinde, "Tarımsal destekleme politikaları çerçevesinde doğ
rudan bütçeden veya uluslararası kuruluşlardan sağlanan kaynaklardan, doğrudan ve/veya dolaylı 
olarak yapılacak her türlü ödemelere ilişkin usul ve esasları belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir" 
kuralına yer verilmekte ise de, kamu maliyesinin durumu ve Anayasanın yukarıda yer verilen ilke 
ve kuralları göz önünde bulundurulduğunda, tütün üreticilerinin gelir kayıplarını giderme yönünden 
daha somut düzenlemelere gereksinim olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Sonuç olarak, yukarıda yer verilen Anayasa kuralları ve ilkeleri çerçevesinde, Türk tarımının 
geliştirilmesinin, Türk üreticisinin yabancı kaynaklı tarım ürünleri karşısında korunmasının ve des
teklenmesinin, yalnızca ekonomik gerekçeler ve malî politikalar kapsamında ele alınmaması; 
yapılacak düzenlemelerin, Devletin, tarımın yurt düzeyinde dengeli ve uyumlu biçimde hızla geliş
mesini planlamak, tarımsal üretim planlaması ilkesine uygun olarak bitkisel üretimi artırmak 
amacıyla tarımla uğraşanların işletme araç ve gereçleri ile diğer girdilerinin sağlanmasını kolaylaş
tırmak görevleri ve sosyal devlet ilkesi ile de uyuşması gerektiği değerlendirilmektedir. 

Bu bağlamda, tütün üretiminin ve bu üretim sonunda elde edilen ürünün değerlendirilmesine 
ilişkin yasal düzenlemelerin, üreticiyi koruyan, üretimin sürdürülmesini ve tarımın geliştirilmesini 
sağlayan kuralları içermesi Anayasadan kaynaklanan bir zorunluluktur. 

Getirilen düzenlemelerin tütün üretimini yok edici ve sigara pazarını tümüyle dışalıma dayan-
dırıcı sonuçlar doğurması nedeniyle TEKEL'in elindeki fabrika ve işletmelerin gerçek değerlerinin 
çok altında satılma olasılığı ise ayrı bir sorun olarak görülmektedir. 

Yukarıda açıklanan gerekçelerle, kamu yararına, hukuka ve anayasal ilkelere uygun düşmeyen 
4685 sayılı "Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Yeniden 
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Yapılandırılması ile Tütün ve Tütün Mamullerinin Üretimine, iç ve Dış Alım ve Satımına, 4046 
sayılı Kanunda ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun", 
Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü maddeleri uyarınca, yayımlanması uygun görülmeyerek, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi'nce bir daha görüşülmek üzere ekte geri gönderilmiştir. 

Ahmet Necdet Sezer 
Cumhurbaşkanı 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Plan ve Bütçe Komisyonu 23.11.2001 
Esas No. : 1/888 
Karar No. : 75 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Türkiye Büyük Millet Meclisince görüşülerek kabul edilen ve onaylanmak üzere 21.6.2001 

tarihinde Cumhurbaşkanlığı Yüce Makamına sunulan 20.6.2001 tarihli ve 4685 sayılı "Tütün, 
Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Yeniden Yapılandırılması ile 
Tütün ve Tütün Mamullerinin Üretimine, İç ve Dış Alım ve Satımına, 4046 sayılı Kanunda ve 233 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun", Sayın Cumhurbaş
kanınca Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü maddeleri uyarınca bir defa daha görüşülmek üzere Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına geri gönderilmiş ve Başkanlıkça, 17.9.2001 tarihinde 
gerekçeli geri gönderme tezkeresi ile birlikte Komisyonumuza havale edilmiştir. 

Bu defa, Komisyonumuzun 22.11.2001 tarihinde yaptığı 16 ncı Birleşimde anılan Kanun ile 
geri gönderme tezkeresi, Hükümeti temsilen Devlet Bakanı Yılmaz Karakoyunlu ile Maliye Bakan
lığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilâtı Müs
teşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve Tekel 
Genel Müdürlüğü temsilcilerinin de katılımlarıyla incelenip görüşülmüştür. 

Cumhurbaşkanlığının geri gönderme Tezkeresinde; 
o 4685 sayılı Kanun, tüm hükümleri ile birlikte değerlendirildiğinde, tütün sektörünün tümüy

le serbest rekabete açıldığının anlaşıldığı, 
o Tütün ve tütün ürünlerinin dışalımının serbestleştirilmesi sonrasında yerli üreticilerin ve 

geçimini tütün tarımıyla sağlayan çiftçilerin sorunlarının çözümlenmesine yönelik düzenlemelere 
4685 sayılı Kanunda yer verilmediği, 

o Kanunun 6 ncı maddesinde; üreticilerin tütünlerinin sözleşme esası yanında, açık artırma 
merkezlerinde, açık artırma yöntemi uygulanarak alınıp satılmasının öngörüldüğü, ancak sözleş
meye bağlanamadığı için üreticinin açık artırma yoluyla satışa çıkardığı tütünlerini, alıcı 
bulamaması durumunda nasıl değerlendirileceği konusunda bir düzenlemeye yer verilmediği, böy
le bir durumda üreticilerin tütün tarımından vazgeçmeleri olasılığının yüksek olmasına karşın, 
üretimin sürdürülmesine ve üreticilerin gelir kayıplarının giderilmesine ilişkin yöntem ve ilkelerin 
gösterilmediği, 

o Her türlü tütün ürünlerinin dışalım hakkının, Türkiye'de üretim kuruluşu olan ve belli tutar
da sigara ve diğer tütün ürünlerini üretenlerle birlikte üretim kuruluşu olmayanlara da tanınmasının, 
üreticiler açısından herhangi bir önlem alınmadan ve geçiş süreci tanınmadan kabul edilmesinin, 
yerli sigara ve tütün üreticilerinin üretim etkinliklerini tümüyle durdurmalarına yol açabileceği, 
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o Ayrıca, yerli üreticilerin fon ve vergiler nedeniyle karşılaştıkları yüksek maliyet dikkate alın
madan, sigarada serbest dışalıma geçilmesinin, yerli üreticilerin rekabet gücünü ortadan kaldıracağı 
ve iç pazarın tümüyle yabancı sigara tekeline açılmasına neden olacağı, 

o Anılan Kanunun geçici 1 inci maddesinin (B) fıkrasında, 2002 ve izleyen yıllarda tütün 
ürünü için destekleme alımı yapılmayacağının hükme bağlandığı, bu hüküm ve Kanunun genel 
düzenlenmesinden 2002 yılından başlayarak tütünde destekleme alımının kaldırıldığının anlaşıldığı, 
oysa Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletlerinde ekonomik yönden geri kalmış üreticilere ve 
özellikle toprak yapısı gereken verimlilikte olmayan bölgelerdeki tütün ekicilerine işin sosyo
ekonomik boyutunu dikkate alarak bütçeden ödenek ayrılarak destek sağlandığı, her ne kadar, 
Kanunun 7 nci maddesinde tarımsal desteklemenin usul ve esaslarını belirleme konusunda Bakan
lar Kuruluna yetki tanınmakla birlikte, tütün üreticilerinin gelir kayıplarını giderme yönünden 
Kanununda daha somut düzenlemelere gerek olduğu, 

o Sonuç olarak; 
- Anayasanın başlangıç ilkeleri ve hükümleri ile 2 nci, 45 inci, 166 ncı ve 167 nci maddeleri 

ile Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planında belirtilen konular çerçevesinde; Tütün üretiminin 
düzenlenmesine, tütün kalitesinin iyileştirilmesine, Türk tütününün niteliğinin ve türünün korun
masına, tütün ekimi yapılma yöntemlerine, tütün satış sözleşmelerinden doğacak uyuşmazlıkların 
çözüm yollarına, tütün satış merkezlerinin kurulacağı yerlerin belirlenmesine, satılamayan tütünün 
korunma yöntemlerine, yaprak tütün ticareti yapacaklarda aranacak koşullara, yaprak tütünlerin iş
lenmesi yöntemlerine Kanunda yer verilmemesinin bir eksiklik olduğu, 

- Kanunun, yalnızca ekonomik gerekçeler ve malî politikalar kapsamında ele alınmadan, Dev
letin; tarımın yurt düzeyinde dengeli ve uyumlu biçimde hızla gelişmesini planlamak, tarımsal 
üretim planlaması ilkesine uygun olarak bitkisel üretimi artırmak amacıyla tarımla uğraşanların iş
letme araç ve gereçleri ile diğer girdilerin sağlanmasını kolaylaştırmak görevleri ve sosyal devlet il
kesi doğrultusunda yeniden değerlendirilmesi gerektiği, 

-Devletin, tütün üretiminin ve bu üretim sonunda elde edilen ürünün değerlendirilmesine iliş
kin yasal düzenlemelerin, üreticiyi koruyan, üretimin sürdürülmesi ve tarımın geliştirilmesini sağ
layan kuralları düzenlemesinin Anayasadan kaynaklanan bir zorunluluk olduğu, 

şeklindeki görüş, eleştiri ve değerlendirmeler sonucunda kamu yararına, hukuka ve Anayasal 
ilkelere uygun düşmediği gerekçesi ile 4685 sayılı Kanun, bir defa daha görüşülmek üzere Türkiye 
Büyük Millet Meclisine iade edilmiştir. 

Komisyonumuzda, Kanun ve Geri Gönderme Tezkeresinin tümü üzerinde yapılan görüşmelerde; 
- 4685 sayılı Kanunla, tütün ve alkollü içki üretimi, dağıtımı, satımı ve ithali ile ilgili düzen

lemeleri ve denetlemeyi yapmak üzere idarî ve malî özerkliğe haiz bir kurulun oluşturulduğu, 
- Kanun ile; tütün ve tütün mamullerinin üretimi ile dış alım ve satımının serbest rekabete açıl

dığı, Avrupa Birliği ile tam üyelik süreci dikkate alındığında sözkonusu düzenlemenin olumlu bir 
gelişme olarak değerlendirildiği, 

- Komisyonumuzun, sözkonusu Kanunu Cumhurbaşkanının geri gönderme tezkeresinde 
belirttiği gerekçeler doğrultusunda, özellikle tütün üreticilerinin haksız rekabete karşı korunmasına 
yönelik tedbirleri kapsayacak şekilde yeniden değerlendirmesi gerektiği, 

- Tütün ekilen arazilerin coğrafî şartlardan dolayı alternatif ürün ekimine müsait olmadığı, bu 
nedenle Kanunda, tütün üreticilerine bir geçiş dönemi içerisinde gelir kayıplarını gidermeye yönelik 
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tedbirlere yer verilmemesinin, kamu yararı ve Anayasanın hükümleri dikkate alındığında bir eksik
lik olarak değerlendirildiği, 

- Sözkonusu Kanun ile iç piyasanın yabancı tütün tekellerinin insafına terkedildiği yönündeki 
mülahazaların doğru olmadığı, zira 15 yıldır sigara ithalatının belli kurallar çerçevesinde serbest ol
duğu, 

- Yerli tütün üreticilerinin haksız rekabete karşı korunması amacıyla, başta Avrupa Birliği ül
keleri olmak üzere Dünyadaki tütün üreticilerine sağlanan desteklemelerin benzeri bir destekleme 
sisteminin kurulması gerektiği, bu sistemin oluşturulmasından sonra iç piyasanın serbest rekabete 
açılmasının daha doğru bir yaklaşım olacağı, 

- Kanunun sosyal yönü de dikkate alınarak, tütün ekimi yapılan yörelerde ikame ürüne 
yönelinmesi amacıyla gerekli alt yapı çalışmalarına öncelik verilmesi gerektiği, 

- Tütünün kullanım alanı dikkate alındığında alcı yönünden bir tekel durumunun söz konusu 
olduğu, bu nedenle tütün ticaretinde serbest piyasa şartlarının oluşmasının mümkün olmadığı, 

- Küçük üreticinin korunması amacıyla Kanunda, Devletin müdahale alımı yapmasına imkân 
sağlayan düzenlemelere yer verilmesi gerektiği, 

- Kanunlann Kalkınma Planlarına uygun olarak çıkarılmasının Anayasal bir zorunluluk ol
duğu, bu nedenle 4685 sayılı Kanunun, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planına uygun olarak, tütün 
üreticisinin desteklenmesine yönelik mekanizmaları kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesinin 
bir zorunluluk olduğu, 

- Tarım ürünlerinin değerlendirilmesinde gerekli alt yapısı hazırlanarak sözleşme sisteminin, 
tüm tarım ürünlerini kapsayacak şekilde yaygınlaştırılmasının ideal bir yaklaşım olduğu, 

- Kanun ile tütün sektöründe serbest rekabet şartlarının oluşturulmasının öngörüldüğü, böylece 
tütün üretiminde kalitenin artacağı ve fiyatın daha uygun şartlarda oluşmasının sağlanacağı, 

- 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ile Ülkemizde üretilen ve satılan mal ve 
hizmetlerin rekabetçi bir yapı içinde alınıp, satılmasının öngörüldüğü, anılan Kanunla uyumlu bir 
şekilde hazırlanan 4685 sayılı Kanunun tütün sektöründe serbest piyasa şartlarının oluşmasına kat
kı sağlayacağı, 

- Tütün üretiminin ülke ihtiyacından fazla olduğu, uzun yıllardır Devletin destekleme alımı 
yolu ile önemli miktarda kamu kaynağını bu alana kanalize ettiği, bu açıdan bakıldığında Kanunun 
tütünde fazla üretimi önleyici mekanizmaları öngörmesinin olumlu karşılandığı, böylece kamu kay
naklarının daha rasyonel kullanılacağı ve tütünde kalitenin yükseleceği, 

- Kanunun 7 nci maddesinde konunun sosyal boyutu dikkate alınarak, tarımsal desteklemeye 
ilişkin hususların düzenlendiği, böylece tütün dahil tüm tarımsal ürünlere yönelik Devlet desteğinin 
bir çerçeve içinde değerlendirilmesi imkânının ortaya çıktığı, 

şeklindeki görüş, eleştiri ve değerlendirmeleri müteakip Hükümet adına yapılan tamamlayıcı 
açıklamada ise; 

- Tütün ekiminin 42 il ve 86 ilçede yapıldığı, bu kadar geniş bir alanda ve çok sayıda üreticiyi 
ilgilendiren bir konuda Hükümetlerin her zaman gerekli hassasiyeti gösterdiği, 

-Konunun sosyal boyutu dikkate alınarak, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının hazırladığı makro 
tarım politikası çerçevesinde tütün ekim alanlarında alternatif ürün ekilmesine yönelik çalışmaların 
başladığı, 
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- Ülkemizde 1986 yılından beri 3291 sayılı Kanun çerçevesinde tütün ve tütün mamullerinin 
üretimi, ithalatı ve satışı ile ekici tütünlerinin borsalarda veya yazılı sözleşme yapılarak satılabil-
mesine ilişkin usul ve esasların düzenlendiği, dolayısıyla 1986 yılından beri tütün ithalatının serbest 
olduğu, bu nedenle tütün ve tütün mamullerinin ithalatının ilk defa 4685 sayılı bu Kanunla serbest 
bırakıldığı yönündeki mülahazaların gerçekçi olmadığı, 

- Sigara ithalatının, uygulanan tarife dışı engeller gibi vergi ve fonlardan dolayı yerli üretime 
göre 4 kat daha pahalı olduğu, bu itibarla iç pazarın tümüyle yabancı sigara tekeline açılmış 
olacağına ilişkin görüşlere katılmanın mümkün olmadığı, 

- Ülkenin tütün ihtiyacının 150 bin ton civarında olduğu, bu miktarın azami olarak 180 bin ton 
olarak gerçekleştiği, 

- 180 bin tonluk tütün üretiminin ancak 65 bin tonluk kısmının tüccar tarafından alındığı, geri 
kalan miktarın TEKEL tarafından değerlendirildiği, 

- Tütünde temel problemin 180 bin tonun üstünde gerçekleştirilen üretimden kaynaklandığı, 
bu fazla üretim neticesinde 500 bin tonluk bir stokun oluştuğu, bunun TEKEL'in 2 katrilyon 
civarında bir görev zararı ile karşı karşıya kalmasına yol açtığı, mevcut üretim trendinin bu şekilde 
devam etmesi halinde bu rakamın katlanarak büyüyeceği, ülke ekonomisinin artık bu yükü kal
dıramadığı, 

- Dünya tütün üretiminde Türkiye'nin % 3-4'lük payı ile 4 üncü sırada bulunduğu, Dünya 
piyasalarında Türk tütününün şark tütünü olarak % 65 oranında bir potansiyele sahip olduğu, bu 
ezici rekabet neticesinde kaliteli ürünlerin % 75'inin ihraç edilebildiği, 

- Sosyal hukuk devleti olmanın bir gereğinin de serbest piyasa şartlarını tam ve eksiksiz olarak 
sağlamak olduğu, sözkonusu Kanun ile öngörülen düzenlemelerin bu çerçevede ele alınıp değerlen
dirilmesinin yararlı olacağı, 

- Tarımsal desteklemenin en önemli niteliğinin alternatif ürün projelerini faaliyete geçirmek 
olduğu, bu çerçevede ilgili Bakanlıklann katılımlanyla tütün sektörüne yönelik destekleme 
projelerinin hazırlandığı, 

- Kanunun 7 nci maddesinde genel bir tanmsal desteklemeye yönelik olarak Bakanlar 
Kuruluna yetki verildiği, böylece ilk defa tarımsal desteklemenin yasal bir dayanağının oluşturul
duğu, 

îfade edilmiştir. 
Kanun ve Cumhurbaşkanlığının Geri Gönderme Tezkeresi üzerinde yapılan görüşmeleri 

müteakip, Kanunun maddeleri üzerindeki görüşmelere geçilmesi Komisyonumuzca kabul edilmiş
tir, 

Kanunun, 1,2,3,4, 5, 6, 7, 8,9,10 ve Geçici 1 inci maddeleri ile yürürlük ve yürütmeye iliş
kin 11 ve 12 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir, 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
Başkan Başkanvekili Sözcü 

Metin Şahin Hayrettin Özdemir Ahmet Kabil 
Antalya Ankara Rize 

Kâtip Üye Üye 
Cafer Tufan Yazıcıoğlu Dengir Mir Mehmet Fırat Gaffar Yakın 

Bartın Adıyaman Afyon 
(Muhalefet şerhi vardır) 
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Üye 
Sait Açba 

Afyon 
(Muhalefet şerhim eklidir) 

Üye 
Hüseyin Arabacı 

Bilecik 

Üye 
Hayati Korkmaz 

Bursa 

Üye 
Hakkı Duran 

Çankırı 

Üye 
S. Metin Kalkan 

Hatay 
(Muhalefet şerhim eklidir) 

Üye 
Masum Türker 

İstanbul 

Üye 
Hasan Çalış 

Karaman 
Üye 

Necdet Tekin 
Kırklareli 

Üye 
Metin Ergun 

Muğla 

Üye 
Kemal Kabataş 

Samsun 
(Muhalefet şerhimiz eklidir) 
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Üye 
M. Zeki Sezer 

Ankara 

Üye 
Necati Yöndar 

Bingöl 
(Muhalefet şerhim eklidir) 

Üye 
Oğuz Tezmen 

Bursa 
(Muhalefet şerhim eklidir) 

Üye 
Aslan Polat 

Erzurum 
(Muhalefet şerhim eklidir) 

Üye 
Mehmet Dönen 

Hatay 
(Muhalefet şerhim eklidir) 

Üye 
Nesrin Nas 

İstanbul 

Üye 
Arslan Aydar 

Kars 
Üye 

Kemal Köse 
Kocaeli 

Üye 
Ş. Rami s Savaş 

Sakarya 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Yaşar Topçu 

Sinop 

Üye 
Bekir Gündoğan 

Tunceli 

Üye 
M. Güven Karahan 

Balıkesir 

Üye 
Zeki Ergezen 

Bitlis 
(Muhalefet şerhim eklidir) 

Üye 
M. Alton Karapaşaoğlu 

Bursa 
(Muhalefet şerhim ekli) 

Üye 
Mehmet Sadri Yıldırım 

Eskişehir 
(Muhalefet şerhim eklidir) 

Üye 
Aydın Ayaydın 

İstanbul 

Üye 
Celal Adan 

İstanbul 
(Muhalefet şerhi eklidir) 

Üye 
Mehmet Serdaroğlu 

Kastamonu 
Üye 

Süleyman Çelebi 
Mardin 

Üye 
Cevat Ayhan 

Sakarya 
(Muhalefet şerhi eklidir) 

Üye 
Lütji Ceylan 

Tokat 
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TÜTÜN TASARISINA MUHALEFET ŞERHÎMlZDİR 
Türkiye Büyük Millet Meclisince 20.6.2001 gününde kabul edilen 4685 sayılı (Tütün, Tütün 

Mamulleri, Tuz ve Alkol işletmeleri Genel Müdürlüğünün yeniden yapılanması ile tütün ve tütün 
mamullerinin üretimine, iç ve dış alım ve satımına, 4046 sayılı Kanunda ve 233 sayılı Kanun Hük
münde Kararnamede değişiklik yapılmasına dair Kanunun) Cumhurbaşkanlığımızca duyarlılık gös
terilerek, Anayasamızın başlangıcında devletimizin temel ilkelerinden olan sosyal devlet ilkesine ve 
Anayasamızın 176 ncı maddesine bu yasanın aykırı olduğu gerekçesiyle Meclise yenide iade et
miştir. 

Cumhurbaşkanımızın duyarlılığına katılıyoruz ve daha önce Plan ve Bütçe Komisyonunda bu 
yasa tasarısı görüşülürken yazdığımız Muhalefet Şerhi ile Cumhurbaşkanımızın yasayı Meclise iade 
etme gerekçeleri örtüşmektedir. 

Ancak hükümetin bu gerekçeleri dikkate almayarak tasarının tekrar Cumhurbaşkanlığınca geri 
çevrilmesini önlemek için, virgülüne bile dokunmadan çıkartılmasını istediğini görmekteyiz. Bu 
nedenlerle Muhalefet Şerhimizi aynen olduğu gibi tekrarlıyoruz. 

1. Türkiye'de 2000 yılı itibariyle 200-220 bin ton tütün üretilmektedir. Türkiye'de 170 bin ton 
sigara tüketilmekte, 110 bin ton da ihracaat yapılmaktadır ki, Türkiye'nin ihracatı 280 bin tondur. 

Ülkemizde son 10 yıldır tütün yakılmaktadır. Türkiye'de tütün yakılıyor ifadesi duyumlara ve 
söylentilere göredir. 

Türkiye'de 40 bin ton sigara ve 40 bin ton da tütün ithal edilmesi nedeni ile stok oluşmuştur. 
Ülkemizde sigara ve tütün ithalatı yapılmasaydı veya yapılan ithalat kadar ihracat yapılsaydı stok 
oluşmazdı. 

Dolayısıyla tütün stokumuz var, tütün yakılıyor söylemlerine katılmak mümkün değildir. 
2. Ülkemizde sigara tüketimi 168 000 tondur. Bu tüketim miktarı 8.4 milyar paket sigara et

mektedir. 
Ortalama sigara fiyatı 1 000 000 liradan kabul edildiğinde ülkemizdeki toplam sigara pazarının 

değer olarak 8.4 katrilyon lira olduğu görülmektedir. Bu değerin yaklaşık 6 katrilyon lirası vergidir. 
Bu kesintilerden 6 katrilyonluk vergi ile beraber Savunma Sanayi Fonu, Eğitime Yardım Fonu, 

Sağlık Hizmetleri Fonu, Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonlarına önemli kaynaklar aktarılırken, 300 
trilyon liralık tütün üretimi ile uğraşılıp bu kaynakların tümü yok edilecektir. 

8.4 katrilyon liranın geri kalan 2.4 katrilyon lirası da pazarlama payıdır. 
3. Bu geniş pazarda Tekel devreden çıkınca, tüketici daha pahalıya sigara tüketmek zorunda 

kalacaktır. 
Ayrıca katkı maddeli olan ve sağlığa daha zararlı yabancı sigaralar pazara hakim olacaklardır. 

Dünyadaki stok fazlası tütünler ülkemize rahatlıkla girecektir. 
Yasa taslağında tütün ve tütün mamulleri ithalatını kolaylaştırıcı hükümlere yer verilmiştir. Bu 

durum Türkiye'de tütün üretimini engelleyici ve tütün üreticisini mağdur edici ortamı hazırlayacak
tır. 

Tütün ve tütün üreticisini desteklemek için somut bir düzenleme yapılmamış ve bu konu 
Bakanlar Kurulunun inisiyatifine bırakılmıştır. 

Tasarının 6 ncı maddesinde bir takım düzenlemeler yanında tütün ve sigara ithaliyle ilgili 
düzenlemeler getirilmiştir. Bu düzenlemeler Türkiye'de tütün üretimini kısıtlayıcı, geniş çapta it
halata imkân tanıyan hükümler olarak düzenlenmiştir. 
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Bir taraftan üretim ihtiyaçları kadar tütün ithalatı, diğer taraftan sigara ithalatı için en az 2 mil
yar adet üretim şartı ile istediği kadar sigara ithal etme imkânı getirilmiştir. Bununla da yetinil-
memiş, 2 milyar üretim şartına geçici 1 inci maddenin g fıkrası ile sıfıra kadar indirme konusunda 
Bakanlar Kuruluna yetki verilmiştir. 

Bu maddedeki sakıncaları gidermek için birincisi üretim ihtiyacının °/o 15 oranında Türk 
Tütünü kullanılması şartı ile tütün ithaline izin verilmeli, ikincisi ise sigara ithaline sıfıra kadar in
dirme yetkisi madde metninden çikarılmahdır. 

4. Tasarının 1 inci maddesinin (e) fıkrası ile açık artırma başlangıç fiyatı son 5 yıl içinde 
seçilecek, 3 yılın ihraç fiyat ortalamasının % 50 eksiği olarak tarif edilmiştir. Bu çok düşük bir fiyatı 
öngörmektedir. 

Aslında çiftçilerin ürünlerini gerçek değeri ile pazarlâyabilmeleri için piyasayı bir müdahale 
kürültış'ünun (Avrupa Birliğinde olduğu gibi) düzenlemesi gerekmektedir. 

Bunu %'e'fç*&ıeştt1fe$ilmek için tekelin yaprak tütün işleme tesiSlerİriİrt'özerkleştirilerek 
muhafazası gere'ldidir. 

Diğer taraftan bu konu ile ilgili olarak tasarının 3 üncü maddesinin sön fıkrasında bu 8 oranın 
% 20 artırılması ayrıca öngörülmüştür. Bu düzenlemenin de madde metninden çıkarılması gerek
mektedir. 

5. Bu bakımdan tütün üretilen topraklara alternatif ürün teklif etmek hayal mahsulü ve aldat
macadır. Bu nedenle tütün üretiminden vazgeçtiğimiz takdirde 250 bin hektar alan tanm dışına 
çıkacak ve bu alanlar çölleşecektir. 

6. Ülkemizde de; tütün tarımı gelenek ve göreneklere göre yapılan kalitesi için ihtisas isteyen 
çok uğraşı gerektiren bir tarım şekli olduğu gibi yılda 12 ay işveren, ayrıca çiftçilerin yanında 
Anadolu şehirlerinin varoşlarında yaşayanlara geçici istihdam sağlayan özelliği ile işsizliğe çare 
veren bir üretimdir. 

Türkiye'de 600 bin tütün ekicisi bulunmaktadır. Yani 5 milyon kişinin geçimini ve istihdamını 
sağlayan tütün üretiminden vazgeçmek demek; büyükşehirlere, varoşlara göç olması ve işsizliğin 
artması demektir ki, bu da ülkemizin sosyal yapısından katmerleşerek sorunlar yaratacaktır. 

AB'nin düzenlediği ekteki raporun "İptal Edilen Senaryolar" başlığı altında da belirtildiği gibi 
sektörün emek yoğun olup, 200 bin kişiye iş sağlaması nedeniyle üretimden vazgeçilemeyeceği 
belirtilmektedir. 

Kırsaldaki nüfusun azalmaması için tütün üreticilerine Avrupalılarca, tütün mahsulünden elde 
ettiği gelirin % 80'inden fazlası prim olarak verilmektedir. 

Düşük kaliteli toprakta yetiştiği için bu ürüne karşı ekonomik açıdan mümkün bir tarımsal al
ternatif bul unmamaktadır. 

Bu düşünce ile Avrupalılar, insanları tanm alanında kalmaya teşvik ederek, tütün üretmeye 
verilen destek yaşayabilir bir kırsal dokunun temelini oluşturmakta ve bölgelerin ayakta kalmasına 
yardımcı endüstriyel faaliyeti üretmektedir. 

7. Dünyanın en kaliteli tütünü Türkiye'de üretilmektedir. Avrupa'nın tütünü düşük kalitelidir 
ve bu tütünleri yaşam gücü düşük olan ülkelerin sigaralarında kullanılmaktadır. 

Bu demek oluyor ki, yeni yasa ile, hiçbir kayda tâbi olmadan belli miktarda sigara üreten ve 
Bakanlar Kurulu kararıyla ithalat izni alan çok uluslu sigara üreticilerinin diğer ülkelerde stoklan-
mış, içinde bulunan ilâç kalıntıları ve depolama sürecinde oluşan sağlığa zararlı maddeler nedeni ile 
insan sağlığına zararlı diye ABD ve AB'de sigara üretiminde yasaklanmış olan tütünler ülkemize 
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getirilerek Türkiye'de üretilen sigaralarda kullanılacak ve tüketicinin de sağlığı önemli ölçüde et
kilenecektir. 

Bunun sonucunda tütüne yapılan desteklemenin çok daha üstünde bir para, düşük kaliteli ve 
insan sağlığını tehdit eden tütünlerden üretilen sigaralar nedeniyle tüketicilerin yakalanacağı has
talıklara ödenecek tazminatlara gidecektir. 

8. Güneydoğu illerimizde tütünün geniş yapraklı ve damarı olması nedeniyle belli dönemlerde 
sorun olmuşsa da uygulanan kota sistemi ve Diyarbakır'da kurulan sap damarları ayıran fabrika 
sayesinde bu bölge tütünü de diğer tütünler gibi sigara harmanında kullanılabilir standarda kavuş
turulmuştur. 

Böylece Güneydoğulunun göçü önlenmiş, Gündeydoğu insanı marjinal görüşlü devlet düşman
larının kaynağı olmaktan kurtarılmıştır. 

9. Türkiye'de üretilen ürünlerin nihaî tüketim maddeleri içinde oranı Avrupalıların da dediği 
gibi ihmal edilebilir bir rakamdır. Bir paket sigara içinde 30 bin TL.'lik tütün, 30 bin TL.'lik de iş
çilik maliyeti bulunmaktadır. 

Gerek işçiliğin, gerekse tütün fiyatının 1,5 milyon TL.'ye satılan sigara maliyeti içerisinde 
önemli ölçüde etkisi yoktur. 

10. ABD Merkez Bankası üst kurulu sektör temsilcilerinden oluşmaktadır. Bizde ise sektör 
temsilcileri yerine bu ürünü işleyip para kazanan kişiler ve onlara hizmet eden kişiler tarafından 
oluşmaktadır. 

Tütün piyasasını düzenleme, tütün ile tütün mamulleri ile ilgili iç ve dış ticaret politikalarını ve 
diğer hususları belirlemek üzere kurulan ve bu konuda geniş yetkiler tanınan Tütün, Tütün Mamul
leri ve Alkollü içkiler Piyasası Düzenleme Kurulunda ticaret ve sanayi sektörünün temsil edilmesi 
öngörüldüğü halde üretici kesimi temsilen TZOB'ye yer verilmemesi gelecekte bu yasanın 
yaratacağı olumsuz sonuçları daha da ağırlaştırıcı bir düzenleme olarak değerlendirilmektedir. 

Tasanda birçok sakıncalı düzenleme bulunmaktadır. Ancak gelecekte bu düzenlemelerin en 
azından üretici açısından sakıncalarını asgariye indirebilmek için, Yasa Tasarısının 2 nci maddesin
de öngörülen Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü içkiler Piyasası Düzenleme Kurulunda bütün çift
çileri temsil etmek üzere TZOB'ye yer verilmesi gerekli görülmektedir. 

Devlet zarar ettiriyor derken, Türk tütüncülüğü, devletle birlikte çok uluslu şirketler ve partiler 
tarafından oluşturulan üst kurul tarafından yönetilecektir. 

11. Ne üretimin düzenlenmesi öngörülmüş, ne de piyasada küçük tütün üreticilerinin ken
dilerini tüccar ve sanayi karşısında koruyabilmelerini sağlayıcı tedbirler bu tasarıda öngörülmüştür. 

Tasarı bu şekliyle yasalaşırsa, Türk Tütünü ve tütün üreticisi kendi kaderine terk edilmiş 
olacak, tamamen tasfiye olarak başka alternatifi de bulunmayan üreticiler işsiz, gelirsiz ve 
geçinemez halde sosyal problemler olarak hükümetlerin karşısında duracaktır. 

Yukarıda saydığımız nedenlerden dolayı bu tasarıya muhalif olmayı ülke gerçeklerinin gereği 
sayıyoruz. 

Mehmet Dönen Kemal Kabataş Sadri Yıldırım 
Hatay Samsun Eskişehir 

Celal Adan Necati Yöndar Oğuz Tezmen 
istanbul Bingöl Bursa 
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MUHALEFET ŞERHİ 
1/888 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri ile ilgili kanun tasarısı hakkın

da muhalefet şerhi, 
Tasarı ile tütün tarımında 2002 ve müteakip yıllar için destekleme alımları kaldırılmaktadır. 
Tütünde sözleşmeli ekime geçilmekte, sözleşme dışı üretilen tütünlerin açık artırma merkez

lerinde açık artırma yoluyla alınıp satılacağı hükmü getirilmektedir. 
1.- Yeni düzenleme ile milyonlarca tütün çiftçisinin ne olacağı belli değildir. Asırlardır tütün

cülükle geçinen insanlar ortada kalacaktır. 
Sözleşmeli ekime geçiş için makul bir geçiş süresi getirilmeli idi. Halen sözleşmeli tütün ekimi 

yapılan illerde bu sistem oturmuştur. Ancak en az on yıllık bir geçiş süresi olmuştur. Buralarda 
yabancı tütün tipleri yetiştirilmektedir. 

2 . - Tasarı ile sigara pazarı yabancı firmalara açılmaktadır. Getirilen yerli üretim şartı kademeli 
olarak beş yılda kaldırılmakta, sınırlama yetkisi Bakanlar Kuruluna verilmektedir. Türkiye şartların
da bu yetkinin kullanılabilmesi zor görünmektedir. Bir müddet sonra sigara pazarının tamamı 
yabancı firmaların eline geçecektir. 

3 . - Yabancı firmalar Türkiye pazarını genişletmek için her yola başvurarak sigara tiryakiliğini 
yayacaklardır. Bir taraftan insan sağlığını tehdit etmesi ve diğer tarafdan sağlık harcamalarını artır
ması bakımından bu tehlikeli gidişi dikkatle değerlendirmek gerekir. 

4 . - Tarımda birtakım baskılarla her mahsul için günübirlik ayrı karar vermek hiçbir meseleyi 
çözmez, tarımın ve çiftçinin meselelerini daha da artırır. Tarımda bir ana plan hazırlanarak her mah
sul için yapılacak işleri bu çerçevede ele almak gerekir. Hangi mahsulü, ne kadar, ne şekilde, ne 
kadar süre için ve hangi hedeflere ulaşmak için destekleyeceğimizi açıkça ortaya koymalıyız. Böy
le bir plan ve program ortaya koymadan uluslararası sermayenin baskısı ile yapılacak düzenlemeler 
Türkiye'nin iktisadi ve sosyal sıkıntılarını artırır. 

5.- Tasarının Sn. Cumhurbaşkanının veto gerekçeleri dikkate alınmadan ve iktisadi çoğunluğu 
sayesinde en ufak bir değişikliğe izin verilmeden kanunlaştırılması yadırganacak bir husustur. Bu 
haliyle çıkarılacak kanunun Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilebileceği de dikkate alın
malıdır. 

Aslan Polat Cevat Ayhan 
Erzurum Sakarya 

S. Metin Kalkan 
Hatay 

TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 
14.6.2001 tarihinde 1/875 esas sayısıyla görüşmesi yapılan Tekel Yasa Tasarısı ile ilgili 

muhalefet şerhimiz aşağıdadır. 
1.- Tamamen uluslararası tütün mamulleri tröstlerince dış bir ülkede hazırlatıldığı anlaşılan 

yasa tasarısı tamamen Türk tütün ekicisi ve tütün sanayiini yok etmeye yönelik tuzak maddelerle 
düzenlenmiş bir yasa tasarısıdır. 

2- Yasa'da, tütün ve tütün ürünlerinin dışalımının serbestleştirilmesi sonrasında yerli 
üreticilerin ve geçimini tütün tarımıyla sağlayan çiftçilerin sorunlarını çözümleyecek herhangi bir 
düzenlemeye yer verilmemiştir. 

Yasa'nın 6. maddesinde, üretici tütünlerinin, sözleşme esasının yanısıra açık artırma merkez
lerinde, açık artırma yöntemi uygulanarak alınıp satılacağı öngörülmüş; ancak, sözleşmeye bağ-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 777) 
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lanamadığı için üreticinin açık artırma yöntemiyle satışa çıkardığı tütünlerini, alıcı bulunamaması 
durumunda nasıl değerlendireceğine ilişkin bir düzenlemeye yer verilmemiştir. 

3 . - Tütün yerine başka bir ürüne yönelinmesi, gerek arazinin toprak yapısının elverişsiz olması 
gerekse iklim özellikleri gibi nedenlerle kolayca ve kısa sürede gerçekleştirilebilecek bir çözüm ol
madığına göre, Yasa'nın belirtilen konulardaki düzenleme eksiğinin büyük sosyal sorunlara yol aç
ması kaçınılmazdır. 

Açık artırma yöntemiyle tütün satışının güçlüğü ve tütünün yurt içinden alınma zorun
luluğunun bulunmaması, üreticinin, özellikle fiyat yönünden piyasada etkinlik gösteren sınırlı 
sayıdaki kişi ve kuruluşların tek yanlı saptadığı koşullara mahkum edilmesi sonucunu doğuracaktır. 
Sosyal huzursuzlukların ve kimi üreticilerin üretimden çekilmelerinin bir başka nedenini oluş
turacağı açık bulunan bu durumları önlemek için Yasa'da herhangi bir düzenlemeye yer veril
memiştir. 

4 . - Sosyal devlet ilkesi ve yukarıda yer verilen anayasal kurallar karşısında, tütün üretiminin 
düzenlenmesi, tütün kalitesinin iyileştirilmesi, Türk tütününün niteliğinin ve türünün korunması, 
tütün ekimi yapılma yöntemleri, tütün satış sözleşmelerinden doğacak uyuşmazlıkların çözüm yol
ları, tütün satış merkezlerinin kurulacağı yerleri, satılamayan tütünün korunma yöntemleri, yaprak 
tütün ticareti yapacaklarda aranacak koşullar, yaprak tütünlerin işlenmesi yöntemleri gibi konulann 
Yasa'da düzenlenmemesi önemli,bir eksiklik olarak değerlendirilmiştir. 

5.- Tütün ve mamulleri piyasasına girebilmek için işlenmiş tütün miktarları yasada belirtilmiş 
ve yabancı sermayenin gelmesinin teşviki nedeni olarak gösterilen bu gerekçe, daha ileriki yıllarda 
üretim yükümlülüğünün artırılması yönünde olması gerekirken, bunun tersine bu mükellefiyetler 
yıllara göre azaltılmış ve sonunda sıfırlanmıştır. Bu durum da yasanın amacını ortaya çıkarmaktadır. 

6.- Kurulması düşünülen tütün ve mamulleri düzenleme kurulunun kuruluşu, malî ve idarî yet
kileri genel idare sistemimize tamamen aykırı, sanki bu kurula verilen bir nevi rüşvet görünümüne 
bürünmüştür. Bu konu ile ilgili değişiklik önergelerimiz komisyonda bulunmaktadır. 

7.- Bu yasa ile ihraç imkânı olan şark tipi tütünün ihracatı alt düzeye ineceği gibi doğu ve 
güneydoğu Anadolu'da yetiştirilen tütünün ise tamamen ekimi ortadan kalkacak ve en az 300 000 
aile geçim kaynaklarını kaybedeceklerdir. Bu konuda alternatif ekimi çeşitlendirilmesi için süre 
verilmemiş ve herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir. 

8. DPT tarafından yayınlanan sekizinci beş yıllık kalkınma planı tütün ve tütün mamulleri 
sanayii adlı kitap DPT tarafından yayınlanmış resmî bir belgedir. Bu kitabın ikinci sayfasında isim
leri belirtilen 4 kişilik ihtisas komisyonunda raportör Philip Morris firmasından Levent Yücel'dir. 
Tütün alt komisyonunda ise raportör ve üye olarak yine tütün uluslararası tröstün iki üye, tütün 
mamulleri alt komisyonunda ise başkan dahil raportör ve 5 üye tröst temsilcileridir. Bu korkunç bir 
göstergedir ve bu tröstlerin etkinliklerini göstermektedir. 

9. Her cümlesiyle Türk ekonomisinin ve sanayiinin uluslararası tröstlere pazarlanmasının bir 
belgesi niteliğinde olan bu yasa tasarısının ülkeye ve insanlarımıza bir şey kazandırmayacağı ve 
kaybettireceği kesindir. Yasanın tek çıkarılma sebebi IMF'ye verilen niyet mektubunda da belirtil
diği üzere sadece alınacak olan kredinin ön görüşme şartının yerine getirilmesidir. Böylesine bir 
yasanın Millî iradeyi temsil eden yüce TBMM'den geçmemesini diliyor, Genel Kurulda bu konuda 
tüm gücümüzle gerekeni yapmanın millî bir görev olduğunu beyan ediyoruz. 

Dengir Mir Mehmet Fırat Sait Açba Zeki Ergezen 
Adıyaman Afyon Bitlis 

M. Altan Karapaşaoğhı 
Bursa 
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ANAYASANIN 89 UNCU MADDESİ 
GEREĞİNCE CUMHURBAŞKANINCA BÎR 

DAHA GÖRÜŞÜLMEK ÜZERE GERİ 
GÖNDERİLEN KANUN 

TÜTÜN, TÜTÜN MAMULLERİ, TUZ VE 
ALKOL İŞLETMELERİ GENEL MÜ
DÜRLÜĞÜNÜN YENİDEN YAPILANDI
RILMASI İLE TÜTÜN VE TÜTÜN MA
MULLERİNİN ÜRETİMİNE, İÇ VE DIŞ 
ALIM VE SATIMINA, 4046 SAYILI KA
NUNDA VE 233 SAYILI KANUN HÜK
MÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR KANUN 

Kanun No. 4685 Kabul Tarihi: 20.6.2001 

Amaç ve tanımlar 
MADDE 1. - Bu Kanunun amacı; Tütün, 

Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri 
Genel Müdürlüğünün yeniden yapılandırılması 
ile Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler 
Piyasası Düzenleme Kurumunun kurulmasına, 
bu Kurumun görev ve yetkilerinin düzenlen
mesine ve tütün ve tütün mamullerinin Tür
kiye'de üretimine, iç ve dış alım ve satımına 
ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Bu Kanunun uygulanmasında, 
a) Bakan : Kurumun ilişkilendirildiği Dev

let Bakanını, 
b) Kurul: Tütün, Tütün Mamulleri ve Al

kollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurulunu, 
c) Kurum: Tütün, Tütün Mamulleri ve Al

kollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumunu, 
d) Genel Müdürlük : Tütün, Tütün 

Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel 
Müdürlüğünü, 

e) Açık artırma başlangıç fiyatı: Her kalite 
grad-randıman tütün için son beş yılda Kurulca 
seçilecek üç yılın ihraç fiyat ortalamasının yüz
de elli eksiğini, 

ifade eder. 
Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İç

kiler Piyasası Düzenleme Kurumu ve Kurulu 
MADDE 2. - Bu Kanunla ve diğer kanun

larla verilen görevleri yerine getirmek ve yet-

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

TÜTÜN, TÜTÜN MAMULLERİ, TUZ VE 
ALKOL İŞLETMELERİ GENEL MÜ
DÜRLÜĞÜNÜN YENİDEN YAPILANDI
RILMASI İLE TÜTÜN VE TÜTÜN MA
MULLERİNİN ÜRETİMİNE, İÇ VE DIŞ 
ALIM VE SATIMINA, 4046 SAYILI KA
NUNDA VE 233 SAYILI KANUN HÜK
MÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR KANUN 

Amaç ve tanımlar 
MADDE 1. - Kanunun 1 inci maddesi ay

nen kabul edilmiştir. 

Türün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İç
kiler Piyasası Düzenleme Kurumu ve Kurulu 

MADDE 2. - Kanunun 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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(Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince (Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Kabul Ettiği Metin) 

Üzere Geri Gönderilen Kanun) 
kileri kullanmak üzere kamu tüzel kişiliğini 
haiz, idarî ve malî özerkliğe sahip, Tütün, 
Tütün Mamulleri ve Alkollü içkiler Piyasası 
Düzenleme Kurumu kurulmuştun Kurumun 
merkezi Ankara'dadır. Kurum gerekli gördüğü 
yerlerde irtibat büroları kurabilir. Kurumun or
ganları, Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü iç
kiler Piyasası Düzenleme Kurulu ve hizmet 
birimleridir. Kurum, Başbakanın görevlen
direceği bir Devlet Bakanı ile ilişkilendirilir. 

Kurul, Kurumun karar organıdır. Kurul, 
biri Başkan ve biri Başkan vekili olmak üzere 
toplam yedi üyeden oluşur. Kurul Başkan ve 
üyeleri; Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Hazine Müs
teşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Türkiye 
Ziraat Odaları Birliği ve Genel Müdürlüğün il-
gilendirildiği Bakanlığın önereceği ikişer aday 
arasından Bakanlar Kurulunca atanır. 

Kurul üyeleri; hukuk, iktisat, işletme, 
uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi, maliye, 
tıp, mühendislik ve tütün eksperliği alanlannda 
yurt içinde ya da yurt dışında en az dört yıllık 
yükseköğrenim görmüş, meslekî açıdan yeterli 
bilgi ve deneyime sahip bulunan ve meslekleri 
ile ilgili olarak kamuda veya özel sektörde en 
az on 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 beş yıldır. 
Görev süresi biten üye yeniden seçilebilir. Her
hangi bir nedenle üyelikleri sona erenlerin yer
lerine Bakanlar Kurulu tarafından bu maddenin 
ikinci fıkrasında belirtilen usule göre en geç bir 
ay içinde yeni bir üye atanır. Bu şekilde atanan
lar, yerine atandıkları üyelerin sürelerini 
tamamlar. Arka arkaya dört toplantıya veya bir 
yıl içinde toplam on toplantıya mazeretsiz 
olarak katılmayan üyeler istifa etmiş sayılırlar. 
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(Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek 

Üzere Geri Gönderilen Kanun) 
Kurul üyelerinin görev süreleri dolmadan 

görevlerine son verilemez. Ancak, bu Kanun
daki yasakları ihlâl ettiği veya bu Kanun ile 
kendilerine verilen görevler ile ilgili olarak iş
lediği suçlardan dolayı haklarinda mahkûmiyet 
kararı kesinleşen Kurul Başkan ve üyeleri, 657 
sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca Dev
let memuru olmak için aranan şartları kaybet
tikleri tespit edilen veya üç aydan fazla bir süre 
ile hastalık, kaza veya başka bir nedenle görev
lerini yapamaz durumda olan veya görev 
süresinin kalan kısmında görevine devam 
edemeyeceği, üç aylık süre beklenmeksizin 
tam teşekküllü bir hastaneden alınacak heyet 
raporu ile tevsik edilen Kurul üyeleri, süreleri 
dolmadan Bakanlar Kurulu tarafından görev
den alınır. 

Kurulun çalışma esasları, görev ve yet
kileri 

MADDE 3. - Kurulun görev ve yetkileri 
şunlardır : 

a) Bu Kanun gereğince Kurum tarafından 
yürütülecek görevler ile ilgili düzenlemeleri 
yapmak. 

b) Bu Kanunda öngörülen idarî para 
cezalarının tahsil edilmesine ilişkin işlemleri 
yürütmek. 

c) Satış ve uygunluk belgesi başına 
alınacak tutarların tespiti ile tescil, izin ve ruh
sat harçlarının Kurum tarafından tahsiline iliş
kin işlemleri yürütmek. 

d) 4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zarar
larının önlenmesine Dair Kanunda yeralan 
hükümler saklı kalmak kaydıyla, tütün ve alkol 
tüketiminden kaynaklanan kamusal, toplumsal 
ya da tıbbî nitelikteki her türlü zararlı etkileri 
önleyecek düzenlemeleri yapmak, bunlarla il
gili kararları almak. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Kurulun çalışma esasları, görev ve yet
kileri 

MADDE 3. - Kanunun 3 üncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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(Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince (Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Kabul Ettiği Metin) 

Üzere Geri Gönderilen Kanun) 
e) Bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili sek-

törel düzenlemeler yapmak. 
f) Yurt içinde ve yurt dışında konusuyla il

gili kuruluşlarla işbirliği yapmak, gerektiğinde 
bu kuruluşlara Kurumun üye olmasına karar 
vermek. 

g) Personel atamaları da dahil olmak üzere 
Kurumun personel politikasını oluşturmak. 

h) Kuruma taşınır ve taşınmaz mal veya 
hizmet alınması, satılması ve kiralanması 
konularında karar vermek. 

ı) Kurumun alacak, hak ve borçlan hak
kında karar vermek. 

j) Kuruma bağlı akredite laboratuvar-
larınm tesis edilmesine ve işletilmesine ilişkin 
şartları tespit etmek. 

k) 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve 
Takibine Dair Kanun, 4250 sayılı İspirto ve İs
pirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu, 492 sayılı 
Harçlar Kanunu ve diğer kanunlar ile Genel 
Müdürlüğe verilmiş olan görevleri yürütmek. 

1) Görev alanı ile ilgili konularda gerekli 
gördüğü her türlü bilgiyi, tütün, tütün mamul
leri ve alkollü içkiler piyasasında mal veya hiz
met üreten, pazarlayan, satan gerçek ve tüzel 
kişilerle bunların her türlü birliklerinden is
temek. 

m) Kanunlarla verilen diğer görevleri 
yürütmek. 

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. Kurul üyelerinin, görevlerini yaptık
ları sırada öğrendikleri gizli bilgileri açık
lamaları halinde, haklarında 765 sayılı Türk 
Ceza Kanununun 229 uncu maddesi hükmü uy
gulanır ve Kuruldaki görevlerine son verilir. Bu 
kişiler Kurul üyeliğine tekrar seçilemezler. 
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(Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek 

Üzere Geri Gönderilen Kanun) 
Kurumun hizmet birimleri, Kurum 

personelinin statüsü, atanma usulü ve özlük 
hakları 

MADDE 4. - Kurul Başkanı Kurumun en 
üst amiri olup, Kurumun genel yönetim ve tem
silinden sorumludur. Kuruma, Kurul kararıyla 
iki başkan yardımcısı atanır. 

Kurum hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve 
sürekli görevler, idarî hizmet sözleşmesiyle 
sözleşmeli olarak istihdam edilen personel eliy
le yürütülür. Kurum personeli ücret ve malî 
haklar dışında 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununa tâbidir. 

Kurul Başkanı ve üyeleri ile Kurum per
soneli 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emek
li Sandığı Kanununa tâbidir. Emeklilik açısın
dan Kurul Başkanı bakanlık müsteşarına, Kurul 
üyeleri bakanlık müsteşar yardımcısına denk 
statüde olduğu kabul edilir. 

Kurul Başkan ve üyeliklerine atananlar
dan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu veya 
özel mevzuatla düzenlenmiş personel rejimine 
tâbi olanlar, Kuruldaki görevleri sona erdikten 
sonra başvurmaları halinde ilgili Bakan tarafın
dan, mükteseplerine uygun bir kadroya atanır
lar. Akademik unvanların kazanılması için 
gerekli şartlar saklıdır. 

Kurul Başkan ve üyelerinin aylık net üc
retleri, en yüksek Devlet memurunun her türlü 
ödemeler dahil aylık net ücretinin iki katını 
geçmemek üzere Bakanın teklifi üzerine 
Bakanlar Kurulu tarafından tespit edilir. 

Kurul üyeleri göreve başlama ve görevden 
ayrılma tarihlerinden itibaren bir ay içinde ve 
görevleri devam ettiği sürece her iki yılda bir 
mal beyanında bulunmak zorundadır. 

Kurum personelinin ücret ve diğer malî 
hakları, Bakanlar Kurulunca belirlenecek esas
lar çerçevesinde Kurulca tespit olunur. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Kurumun hizmet birimleri, Kurum 
personelinin statüsü, atanma usul ve özlük 
hakları 

MADDE 4. - Kanunun 4 üncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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(Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek 

Üzere Geri Gönderilen Kanun) 
Kurumun gelir ve giderleri ile denetimi 
MADDE 5. - Kurumun gelirleri şunlardır: 

a) Yurt içinde üretilen veya ithal edilen 
tütün mamulleri ile alkol ve alkollü içkilerin 
yurt içinde yapılacak ilk teslimlerinde satış 
fiyatının binde dördü. 

b) Mamul üretimi, satışı ve uygunluk bel
gesi başına alınacak tutar. 

c) Tescil, izin ve ruhsat harçları. 

d) Bu Kanunda yer alan idarî para 
cezalarının yüzde yirmibeşi. 

Gerektiğinde (a) bendinde belirtilen oranı 
yüzde elliye kadar azaltmaya, ödeme usul ve 
esaslarını tespite Bakanlar Kurulu yetkilidir. 
Bu tutar hiçbir vergiye matrah teşkil etmez. 

Kurumun giderleri şunlardır : 

a) İdarî giderler. 

b) Sektörle ilgili araştırma-geliştirme 
faaliyetleri ile tütün ve alkol tüketiminden kay
naklanan kamusal, toplumsal ya da tıbbî 
nitelikteki her türlü zararlı etkileri önleyecek 
çalışmaları yönlendirerek organizasyonu sağ
lamak üzere gerekli gördüğü faaliyetlerin des
teklenmesinden doğan giderler. 

Kurumun giderleri Kurul kararıyla yürür
lüğe giren yıllık bütçeye göre yapılır. Kurumun 
bütçe yılı takvim yılıdır. Yıllık gelir ve gider 
arasındaki fark Maliye Bakanlığınca belir
lenecek esaslar dahilinde genel bütçeye ak
tarılır. Kurumun mal ve varlıkları Devlet malı 
sayılır, haczedilemez, rehnedilemez. 

Kurum Başbakanlık Yüksek Denetleme 
Kurulunun denetimine tabidir. 

Üretici tütünlerinin alımı ve satımı, 
tütün mamulleri üretimi, tütün ve tütün 
mamulleri ticareti 

MADDE 6. - Üretici tütünleri yazılı söz
leşme esası veya açık artırma yöntemiyle alınır 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Kurumun gelir ve giderleri ile denetimi 
MADDE 5. - Kanunun 5 inci maddesi ay

nen kabul edilmiştir. 

Üretici tütünlerinin alımı ve satımı, 
tütün mamulleri üretimi, tütün ve tütün 
mamulleri ticareti 

MADDE 6. - Kanunun 6 ncı maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 777) 
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Üzere Geri Gönderilen Kanun) 
ve satılır. Sözleşmeli üretim esasına göre 
üretilen tütünlerin fiyatları, tütün mamulleri 
üreticileri ve/veya tüccarlar ile üreticiler 
ve/veya temsilcileri arasında varılan 
mutabakata göre belirlenir. Yazılı sözleşme 
yapılarak üretilen tütünler dışında kalan üretici 
tütünleri, açık artırma merkezlerinde açık artır
ma yöntemiyle alınır ve satılır. Açık artırmaya 
başlangıç fiyatlarından başlanır ve satışa konu 
tütünler en yüksek fiyatı veren alıcıya satılarak 
tescil edilir. 

Türkiye'de tütün mamulleri üretmek is
teyenlerin; yıllık üretim kapasitesi tek var
diyada, sigara için iki milyar adet, diğer tütün 
mamulleri için ise onbeş tondan az olmayan, 
tütün hazırlama bölümleri dahil tam ve yeni 
teknoloji ile tesisler kurmaları şarttır. 

Bu şartlan yerine getirenler, ürettikleri 
tütün mamullerini serbestçe satabilir, fıyatlan-
dırabilir ve dağıtabilirler. Türkiye'de tütün 
mamullerini üretmek ve satmak isteyenler, 
Kurumdan üretim, satış ve/veya uygunluk bel
gesi almak zorundadırlar. 

Üreticiden alınan tütünlerin tütün satış 
merkezlerine veya Kuruma tescili kaydıyla, 
dahilde alınıp, satılması, nakledilmesi ile stan
dartlara uygun olan tütünlerin ihracı serbesttir. 
Kırık ve döküntü tütünlerin gerektiğinde ih
racatı Kurumdan izin alınarak yapılır. 

İşlendikten sonra ihraç amacıyla olsa dahi 
tütün ithali ancak, üretim ihtiyaçlarıyla sınırlı 
olarak bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen 
tütün mamulleri üretenler tarafından 
yapılabilir. 

Firmaların Ülke genelinde kuruluş yeri 
nerede olursa olsun her satıcının sipariş verdik
leri ürünleri yerinde teslim etmeleri şarttır. 
Türkiye'de üretilen tütün mamullerinin ihracı 
serbesttir. 

Türkiye'de, marka bazında sigara için yıl
lık en az iki milyar adet, diğer tütün mamulleri 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 777) 
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Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek 

Üzere Geri Gönderilen Kanun) 
için yıllık en az onbeş ton üretenler, aynı mar
kadan olmak üzere serbestçe ithalat yapabilir
ler, fıyatlandırabilirler ve satabilirler. Bu fık
rada belirtilen üretim miktarlarına ilişkin şart
ları yerine getirmeyenlerce yapılacak sigara ve 
diğer tütün mamullerinin ithalatı, ithal edilen 
tütün mamullerinin fiyatının belirlenmesi ve 
yurt içinde pazarlamasına ilişkin usul ve esaslar 
Kurumun önerisi üzerine Bakanlar Kurulu 
tarafından belirlenir. Bu maddede belirtilen 
şartlarla ilgili işlemlerin tespit ve takibi Kurum 
tarafından yürütülür. 

Tütün ve tütün mamullerinin ithalatında 
Kurumdan uygunluk belgesi alınır. 

Türkiye'de tütün eksperliği yapmak için, 
tütün eksperliği yüksek okullarından veya 
muadili yerli ve yabancı okullardan lisans 
düzeyinde yüksek öğrenim diploması alarak 
mezun olmak şarttır. Tütün eksperi unvanına 
sahip olmayanlar, tütün alım ve satım 
muayenelerini, tütün vasıf, değer ve nevilerinin 
belirlenmesini ve tütün işleme, bakım, fab
rikasyon eksperliği yapamazlar, tütün işlerinde 
bilirkişi ve hakem olamazlar. Tütün eksper
lerinin görev, yetki ve meslekî sorumlulukları 
Kurul tarafından çıkarılacak yönetmeliklerle 
düzenlenir. 

Tarımsal destekleme 
MADDE 7. - Tarımsal destekleme 

politikaları çerçevesinde doğrudan bütçeden 
veya uluslar arası kuruluşlardan sağlanan kay
naklardan, doğrudan ve/veya dolaylı olarak 
yapılacak her türlü ödemelere ilişkin usul ve 
esasları belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Cezai hükümler 
MADDE 8. - Kuruluş ve faaliyet iznini al

madan tütün ve tütün mamulleri ile alkollü iç
kiler üretmek üzere fabrika, tesis veya imalat
hane kuran ve işletenlere; işyerleri veya 
ikametgâhlarında söz konusu maddeleri üreten
lere bir yıldan üç yıla kadar hapis ve ikiyüzyir-
mibeş milyon liradan az olmamak üzere üretil-

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Tarımsal destekleme 
MADDE 7. - Kanunun 7 nci maddesi ay

nen kabul edilmiştir. 

Cezai hükümler 
MADDE 8. - Kanunun 8 inci maddesi ay

nen kabul edilmiştir. 
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Üzere Geri Gönderilen Kanun) 
miş tütün ve tütün mamulleri ile alkollü içkiler 
piyasa değerinin on katı tutarında ağır para 
cezası verilir. Bu hüküm 6 ncı maddenin ikinci 
ve üçüncü fıkrasına aykırı hareket edenler hak
kında da uygulanır. 

Satış belgesi almadan satış yapanlar, el
lerindeki mamulâta el konulmakla birlikte ruh
sat harcının on katı tutarında ağır para cezası ile 
cezalandırılır. 

Belirtilen suçları işleyenlere yardım eden
ler hakkında asıl faillere verilecek cezaların 
yarısı hükmolunur. Bu fiillere katılan memur 
ve görevliler de asıl failler gibi ceza görürler. 

Yönetmelikler 
MADDE 9. - A) 1. Kurulun çalışma usul 

ve esasları ile Kurul üyeleri, Kurum personeli 
ile bunların yakınlarının yapamayacakları işler, 

2. Kurumun hizmet birimleri ile bunların 
görev ve sorumlulukları, kadro unvanları, 
sayıları ve Kurum personelinin emeklilik 
statülerinin belirtilmesi açısından durumu, 

Kurulun önerisi üzerine Bakanlar Kurulu 
tarafından çıkarılacak yönetmeliklerle, 

B) Tütün ve tütün mamulleri ile alkol ve 
alkollü içkilerin iç ve dış ticareti, sigara fab
rikalarının kurulmasının izin ve şartları, 
üretilecek tütün mamullerinin teknik özellik
lerinin belirlenmesi, üretim şartını kar
şılamayan firma mamullerinin fiyatlandırıl-
ması, dağıtılması, satışı ve kontrolü ile bayilik
ler verilmesi, üretici tütünlerinin yazılı sözleş
me esası veya açık artırma yöntemi ile alınıp 
satılması,, açık artırma başlangıç fiyatının tek
nik olarak saptanması, Dünyada ve Tür
kiye'deki gelişmeler dikkate alınarak açık artır
ma başlangıç fiyatını tespitte kullanılan oranın 
yüzde elliye kadar artırılması ve 4250 sayılı İs
pirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu ile bu 
Kanunun uygulanmasıyla ilgili diğer usul ve 
esaslar Kurum tarafından çıkarılacak yönet
meliklerle, 

Düzenlenir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Yönetmelikler 
MADDE 9. - Kanunun 9 uncu maddesi 

aynen kabul edilmiştir. 
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Değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan 

hükümler 
MADDE 10. - A) 8.6.1984 tarihli ve 233 

sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ekin
deki "(B) Kamu İktisadî Kuruluşları (KÎK)" 
bölümünde yer alan "Tütün, Tütün Mamulleri, 
Tuz ve Alkol işletmeleri Genel Müdürlüğü" bu 
bölümden çıkarılmış ve aynı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin ekindeki "(A) iktisadî Devlet 
Teşekkülleri (IDT)" bölümüne eklenmiştir. 

B) 24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Özel
leştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve 
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Karar
namelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanunun 20 nci maddesinin (C) bendinin 
sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

Özelleştirme programında bulunan ve ser
mayesinin tamamı Devlete ait olan anonim şir
ket statüsündeki kuruluşlarda, Türk Ticaret 
Kanununun genel kurul toplantılarına ilişkin 
hükümieri uygulanmaz. 

C) 4046 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin 
başlığı ''Muafiyet" olarak değiştirilmiş ve mad
deye aşağıdaki bent eklenmiştir. 

c) Özelleştirme programında bulunan 
kuruluşlarda ticaret siciline tescil işlemleri ve 
Sermaye Piyasası Kurulu kayıt işlemlerinden 
ücret alınmaz. 

D) 2.1.1961 tarihli ve 196 sayılı Ekici 
Tütünleri Satış Piyasalarının Desteklenmesine 
Dair Kanun, 9.5.1969 tarihli ve 1177 sayılı 
Tütün ve Tütün Tekeli Kanunu ile 28.5.1986 
tarihli ve 3291 sayılı 1211 Sayılı Türkiye Cum
huriyet Merkez Bankası Kanunu, 3182 sayılı 
Bankalar Kanunu, 2983 sayılı Tasarrufların 
Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırıl
ması Hakkında Kanun, 2985 Sayılı Toplu 
Konut Kanunu, 7.11.1985 tarihli ve 3238 Sayılı 
Kanun, 2499 Sayılı Sermaye Piyasası 
Kanununda Değişiklik Yapılması ve 1177 
Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun Bazı 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan 
hükümler 

MADDE 10. - Kanunun 10 uncu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması ve 
Kamu iktisadî Teşebbüslerinin Özelleştirilmesi 
Hakkında Kanunun 17 nci maddesinin birinci 
fıkrası hükmü ile ikinci fıkrasında yer alan 
"tütün ve tütün mamullerinin üretimi, ithalatı 
ve satışı ile ekici tütünlerinin borsalarda veya 
yazılı sözleşme yapılarak satılabilmesine iliş
kin usul ve esaslar ve" ibaresi yürürlükten kal
dırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1. - A) Genel Müdür
lüğün özelleştirme işlemleri tamamlandıktan 
sonra, bu Kanunun 2 nci maddesindeki Kurul 
üyeliği için Genel Müdürlüğün ilgilendirildiği 
Bakanlığın aday önerme yetkisi Kurula geçer. 

B) 2002 ve müteakip yıllar tütün ürünü 
için destekleme alımı yapılmaz. Bakanlar 
Kurulunca 2000 ve 2001 yılı ürünü tütünlerinin 
Devlet nam ve hesabına alımında bulunmak 
üzere bir kamu kuruluşu görevlendirilir. Bu 
kapsamdaki alımların masrafı ve finansmanı 
bütçeden tahsis edilecek ödenekle sağlanır, 
alımlara ilişkin denetim Yüksek Denetleme 
Kurulunca yapılır. 

2000 ve 2001 yılı ürünleri için 1177 sayılı 
Kanuna ekli cetvelde isimleri yazılı tütün 
tarımı serbest olan ilçeler dışında kalan yerler 
ile bu ilçelerin tespit edilmiş ve kesinleşmiş 
tütün üretim alanlarının dışında kalan yerlerde 
ekilen tütün fideleri veya dikilen tütünler 
sökülüp yok edilir. Failleri hakkında üç aydan 
bir seneye kadar hapis cezası ve ekilmiş olan 
fideliklerin metrekare veya artığı için beşyüz 
bin lira, dikilmiş olan tarlalann her bir dekar 
veya artığı için yüz bin lira idarî para cezası 
verilir. Tütünler toplanmışsa el konulmakla bir
likte her bir kilo ve artığından bir milyon lira 
idarî para cezası alınır. 

Yaprak tütün üretim bölgelerinde ekim 
belgesi almadan veya belge almasına rağmen 
belgesinde belirtilen alandan fazla veya ekim 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

GEÇİCİ MADDE 1. - Kanunun Geçici 
1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı: 777) 
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belgesinde kayıtlı yerden başka yerde ekim 
yapanların tütünlerine el konulmakla birlikte 
haklarında iki aydan bir seneye kadar hapis ve 
el konulmakla birlikte el konulan tütünlerin her 
bir kilo ve artığı için beş milyon lira idarî para 
cezasına hükmolunur. 

Ekim belgesinde tespit edilen miktarların 
kabul edilebilir bir sebep olmaksızın yüzde 
onundan fazla veya az tütün teslim eden 
üreticiler hakkında fazla veya eksik teslim 
edilen miktarların her kilo ve artığı için beşyüz 
bin lira idarî para cezasına hükmolunur. Üret
tikleri tütünün tamamını teslim etmeyenler 
hakkında yukarıdaki cezaların iki katı uy
gulanır. 

Ekim ve ticaret belgesi olmadan ellerinde 
tütün bulunduran, nakleden veya satan kim
selerin tütünlerine ve nakil vasıtalarına el 
konulur ve her bir kilo ve artığından bir milyon 
lira idarî para cezası alınır. 

1177 sayılı Kanuna göre kendilerine 
verilecek kontrol görevlerini yerine getirmeyen 
muhtarlar ve diğer kolluk kuvvetleri hakkında 
on milyon lira idarî para cezasına hükmolunur. 

Bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 1177 
sayılı Kanunun bu fıkrada belirtilen hüküm
lerinin uygulanmasına 2001 yılı ürünü kampan
ya döneminin bitimine kadar devam edilir. 

C) Kurumun teşkili aşamasında Kurumda 
istihdam edilecek personel kadrolarının ve vas
fının tespitini sağlamak üzere, Maliye Bakan
lığı, Özelleştirme idaresi Başkanlığı, Hazine 
Müsteşarlığı, Devlet Personel Başkanlığı ve 
Genel Müdürlükten birer temsilcinin katılımı 
ile bir komisyon kurulur. Komisyon bu 
Kanunun yürürlüğe girmesini müteakip bir ay 
içinde toplanır. Komisyonca belirlenecek kad
roların tamamı istekleri halinde Genel Müdür
lüğün ilgili birimlerinde çalışan personelden 
karşılanır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 777) 
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Üzere Geri Gönderilen Kanun) 
D) Kurum bu Kanunun yürürlüğe gir

mesini müteakip en geç üç ay içinde görev yap
maya başlar. Bu süre içerisinde bu Kanunla 
Kuruma verilen görevler Genel Müdürlük 
tarafından yürütülür. 

E) Kurumun, Genel Müdürlükten dev
ralacağı taşınır, taşınmaz mallar ile her türlü 
araç-gereç ve cihazların aidiyeti ile devre iliş
kin işlemler, Kurum ve Genel Müdürlük arasın
da yapılacak protokoller ile belirlenir. Devre 
tabi mallar bedelsiz olup, devir ile ilgili işlem
ler her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. 

F) Bu Kanunun yayımlandığı tarihte tütün 
eksperi olarak çalıştığını belgeleyenlerin hak
ları saklıdır. 

G) 6 ncı maddenin yedinci fıkrasında yer 
alan marka bazında sigara için en az iki milyar 
adet fiili üretim miktarı ölçüsü, bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihi izleyen; birinci takvim 
yılı sonuna kadar iki milyar adet, ikinci takvim 
yılı sonuna kadar bir milyar sekiz yüz milyon 
adet, üçüncü takvim yılı sonuna kadar bir mil
yar altı yüz milyon adet, dördüncü takvim yılı 
sonuna kadar bir milyar dört yüz milyon adet, 
beşinci takvim yılı sonuna kadar bir milyar iki 
yüz milyon adet olarak uygulanır. 

Diğer tütün mamulleri için en az onbeş ton 
fiili üretim miktarı ölçüsü bu Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihi izleyen; birinci takvim yılı 
sonuna kadar onbeş ton, ikinci takvim yılı 
sonuna kadar ondört ton, üçüncü takvim yılı 
sonuna kadar onüç ton, dördüncü takvim yılı 
sonuna kadar oniki ton, beşinci takvim yılı 
sonuna kadar onbir ton olarak uygulanır. 

Altıncı yıldan itibaren uygulanacak olan 
bu ölçüleri sıfıra kadar indirmeye ve tütün, 
tütün mamulleri, alkol ve alkollü içkilerin dış 
ticaretine ilişkin usul ve esasları belirlemeye 
Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 777) 



2 8 -

(Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek 

Üzere Geri Gönderilen Kanun) 
MADDE 11. - Bu Kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
MADDE 12. - Bu Kanun hükümlerini 

Bakanlar Kurulu yürütür. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 11.- Kanunun 11 inci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. - Kanunun 12 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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DANIŞMA KURULU ÖNERİSİ 

1. - Genel Kurulun toplantı günlerinden Salı gününün denetim konularına (Anayasanın süreye 
bağladığı konular hariç), Çarşamba ve Perşembe günlerinin de Kanun Tasarı ve Teklifleri ile 
Komisyonlardan Gelen Diğer İşlerin görüşülmesine ayrılması, Salı ve Çarşamba günlerinde bir
leşimin başında bir saat süre ile sözlü soruların görüşülmesi, sunuşlar ve işaret oyu ile yapılacak 
seçimlerin her gün yapılması önerilmiştir. 

(Genel Kurulun 15.6.1999 tarihli 15 inci birleşiminde kabul edilmiştir.) 

GRUP ÖNERİSİ 

1. - Genel Kurulun, 25 Aralık 2001 Salı günü, 15.00-19.00, 20.00-22.00, 26 Aralık 2001 
Çarşamba ve 27 Aralık 2001 Perşembe günleri 14.00-19.00, 20.00-22.00 saatleri arasında çalış
ması, 25 Aralık 2001 Salı günü Sözlü Sorular ile Diğer Denetim konularının görüşülmeyerek 
Kanun Tasarı ve Tekliflerinin görüşülmesi, 26 Aralık 2001 Çarşamba günü de Sözlü Soruların 
görüşülmemesi; 25 Aralık 2001 Salı, 26 Aralık 2001 Çarşamba ve 27 Aralık 2001 Perşembe gün
leri seçimlerin yapılmaması; 27 Aralık 2001 Perşembe günü saat 22.00'ye kadar Gündemin 11 inci 
sırasına kadar olan Kanun Tasarı ve Tekliflerinin görüşmelerinin tamamlanamaması halinde, Genel 
Kurulun, 28 Aralık 2001 Cuma günü de 14.00-19.00,20.00-22.00 saatleri arasında çalışması ve bu 
günde de Kanun Tasarı ve Tekliflerinin görüşülmesi, Gündemin 11 inci sırasına kadar olan Kanun 
Tasarı ve Tekliflerinin görüşmelerinin saat 22.00'ye kadar tamamlanamaması halinde, bu işlerin 
tamamlanmasına kadar çalışma süresinin uzatılması önerilmiştir. 

(Genel Kurulun 25.12.2001 tarihli 41 inci birleşiminde kabul edilmiştir.) 

KOMİSYON TOPLANTILARI 

* Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve * Dışişleri Komisyonu 
Turizm Komisyonu 27.12.2001 Perşembe 
26.12.2001 Çarşamba Saat: 10.00 
Saat: 10.00 * Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 

* Plan ve Bütçe Komisyonu Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 
26.12.2001 Çarşamba 27.12.2001 Perşembe 
Saat: 10.30 Saat: 10.30 
27.12.2001 Perşembe * İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 
Saat 10.30 27.12.2001 Perşembe 

Saat: 13.00 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
42 NCİ BİRLEŞİM 26 . 12 . 2001 ÇARŞAMBA Saat: 14.00 

1 -BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

4K 
q̂? 

SUNUŞLARI 

2-ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1. - Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 22 Arkadaşının, Yumurta Üreticilerinin Sorunla
rının Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 104 ve 105 inci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergesi 
ve Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (10/8) (S. Sayısı: 596) (Dağıtma tarihi: 14.11.2001) 

3 - S E Ç İ M _ ^ _ 

1. - Plan ve Bütçe Komisyonunda boş bulunan ve bağımsız milletvekillerine düşen bir üyelik 
için seçim. 

4 - OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 - MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

^ 
K& 

7 - S Ö Z L Ü SORULAR 



8 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DIGER 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. - Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilâtının Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 618 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname; Sosyal 
Güvenlik Kurumu Teşkilâtının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı; Kayseri Milletvekili 
Hasan Basri Üstünbaş ve Üç Arkadaşının Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilâtının Kurulması ile Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık, 
Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/755, 1/689, 2/699) (S. Sayısı: 
666) (Dağıtma tarihi: 7.5.2001) 

3. - Türkiye iş Kurumunun Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılması Hakkında 617 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname; Türkiye îş Kurumu Kanun 
Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/754, 
1/692) (S. Sayısı: 675) (Dağıtma tarihi: 14.5.2001) 

4. - Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, 
Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 619 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
Aynı Mahiyetteki Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe 
Komisyonları Raporları (1/756, 1/691) (S. Sayısı: 676) (Dağıtmatarihi: 15.5.2001) 

5. - Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığının Kurulması ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 616 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sosyal 
Sigortalar Kurumu Kanunu Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe 
Komisyonları Raporları (1/753, 1/690) (S. Sayısı: 685) (Dağıtma tarihi: 29.5.2001) 

6. - İzmir Milletvekili Rifat Serdaroğlu'nun; İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın; Amasya 
Milletvekili Ahmet İyimaya'nın; Ankara Milletvekili Yıldırım Akbulut'un; Şırnak Milletvekili Mehmet 
Salih Yıldırım'ın; Gaziantep Milletvekili Ali Ilıksoy, Konya Milletvekili Ömer İzgi ve Ankara 
Milletvekili Nejat Arseven'in; İstanbul Milletvekili Ziya Aktaş ve 42 Arkadaşının; Zonguldak 
Milletvekili Hasan Gemici'nin ve İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifleri ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/94, 
2/232, 2/286,2/307, 2/310,2/311, 2/325, 2/442,2/449) (S. Sayısı: 527) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

7. - Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili Yücel 
Seçkiner'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/898, 2/174) (S. Sayısı: 747) 
(Dağıtma tarihi: 6.11.2001) 

8. X - Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Yeniden 
Yapılandırılması ile Tütün ve Tütün Mamullerinin Üretimine, İç ve Dış Alım ve Satımına, 4046 Sayılı 
Kanunda ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 20.6.2001 Tarihli ve 
4685 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek 
Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/888) (S. Sayısı: 777) (Dağıtma tarihi: 
26.11.2001) 

9. X - 17.8.1999 ve 12.11.1999 Tarihlerinde Meydana Gelen Depremlerden Zarar Görenlerin Vergi 
Borçları ve Vergi Cezalarının Terkini ile Vergi Usul Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu ve Harçlar 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/869) 
(S. Sayısı: 788) (Dağıtma tarihi: 21.12.2001) 

10. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Azerbaycan Doğal Gazının Türkiye 
Cumhuriyetine Sevkiyatına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/902) (S. Sayısı: 780) (Dağıtma tarihi: 3.12.2001) 

11. - 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerin Sayıştay Başkanlığına Ait 
Bölümünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/846) 
(S. Sayısı: 670) (Dağıtma tarihi: 11.5.2001) 

(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 
12. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsrail Devleti Hükümeti Arasında Kara Taşımacılığı 

Alanında İlkeler Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/303) (S. Sayısı : 100) (Dağıtma tarihi : 
3.8.1999) 

13. 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) 

14. 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) 

15. 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) 

16. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayii 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/813) (S. Sayısı: 647) (Dağıtma tarihi: 16.4.2001) 

17. 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) 

18. X - Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye Ek Çocuk Satışı, Çocuk Fahişeliği ve Çocuk Pornografisi ile 
İlgili İhtiyari Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/842) (S. Sayısı: 690) (Dağıtma tarihi: 31.5.2001) 

19. 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) 

20. 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) 

21. X - Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) Kuruluş Yasası ve Sözleşmesinde Değişiklik 
Yapan Kyoto ve Mineapolis Tam Yetkili Konferansları Sonuç Belgelerinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/834) (S. Sayısı : 696) (Dağıtma tarihi : 
7.6.2001) 

22. 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) (Dağıtma tarihi: 23.2.2001) 

23. 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) 

24. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda Hukukî 
ve Adlî İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/283) (S. Sayısı: 165) (Dağıtma tarihi : 1.10.1999) 

25. 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) 

26. 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) 

27. X - Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/290) (S. Sayısı : 735) (Dağıtma tarihi: 1.10.2001) 

28. 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 Tasansı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/687) (S. Sayısı: 515) (Dağıtma tarihi: 27.6.2000) 
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8 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

29. - Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 
Devlet Memurları Kanunu, Harcırah Kanunu ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve 
Plan ve Bütçe Komisyonları Raporlan (1/593) (S. Sayısı : 643) (Dağıtma tarihi: 11.4.2001) 

30. — 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) 

31. - Telsiz Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/732) (S. Sayısı: 571) (Dağıtma tarihi: 11.1.2001) 

32. X - Hayvanları Koruma Kanunu Tasarısı ve İçişleri ve Çevre Komisyonları Raporları (1/393) 
(S. Sayısı: 89) (Dağıtmatarihi: 30.7.1999) (*) 

33. - 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) 

34. - 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) 

35. - Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri, Tarım, Orman ve 
Köyişleri ve Adalet Komisyonları Raporlan (1/600) (S. Sayısı : 619) (Dağıtma tarihi : 28.2.2001) 

36. - Gözlükçülük Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Şanlıurfa 
Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz'in 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) 

37. - 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) 

38. - Şanlıurfa Milletvekili Sedat Edip Bucak'm 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) 

39. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/352) (S. Sayısı: 290) (Dağıtma tarihi: 14.1.2000) 

40. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/371) (S. Sayısı : 291) (Dağıtma tarihi: 14.1.2000) 

41. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/307) (S. Sayısı : 322) (Dağıtma tarihi: 11.2.2000) 

42. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/391) (S. Sayısı: 323) (Dağıtma tarihi: 11.2.2000) 

43. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/392) (S. Sayısı : 324) (Dağıtma tarihi: 11.2.2000) 

44. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/393) (S. Sayısı: 325) (Dağıtma tarihi: 11.2.2000) 

45. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/395) (S. Sayısı : 326) (Dağıtmatarihi: 11.2.2000) 

46. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/396) (S. Sayısı : 327) (Dağıtma tarihi: 11.2.2000) 

47. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Turizm 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/274) (S. Sayısı : 101) (Dağıtma tarihi: 30.7.1999) 
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8 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
48. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik 

Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasansı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve 
Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonlan Raporlan (1/489) (S. Sayısı: 174) (Dağıtma tarihi: 19.10.1999) 

49. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Şili Cumhuriyeti Arasında Yatınmlann Karşılıklı Teşviki ve Korun
masına İlişkin Anlaşma ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve 
Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları Raporlan (1/530) (S. Sayısı: 183) (Dağıtma tarihi: 25.10.1999) 

50. - Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Tasansı ve Sağlık, Aile, 
Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/477) (S. Sayısı : 377) (Dağıtma tarihi : 
8.3.2000) 

51. - Bazı Kurum ve Kuruluşlann Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasansı ile Aynı Kanunun İki Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasansı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/597, 1/562) (S. Sayısı: 394) (Dağıtma tarihi: 10.4.2000) 

52. 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 Komisyonlan Raporları 
(1/269) (S. Sayısı : 102) (Dağıtma tarihi: 3.8.1999) 

53. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Siyasî Ahlak Komisyonu Kanunu Teklifi ve Anayasa 
Komisyonu Raporu (2/75) (S. Sayısı: 40) (Dağıtma tarihi: 15.7.1999) 

54. 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) 

55. - Türk Silahlı Kuvvetlerinde İlk Nasıp İstihkakına İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (1/390) (S. Sayısı: 72) (Dağıtma tarihi: 26.7.1999) 

56. - Hazır Gıda İaşesi Kanunu Tasansı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/439) 
(S. Sayısı: 74) (Dağıtma tarihi: 26.7.1999) 

57. X - Uluslararası Sergilere İlişkin Sözleşme ile Sözleşmeye Değişiklik Getiren Uluslararası Sergiler 
Bürosu Genel Kurul Karanna Katılmamızın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/273) (S. Sayısı: 85) (Dağıtma tarihi: 30.7.1999) 

58. X - Dünya Turizm Teşkilâtı 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) 

59. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonlan Raporları (1/267) (S. Sayısı: 95) (Dağıtma tarihi: 3.8.1999) 

60. X - Türkiye Cumhuriyeti Ordusu Subay, Askerî Memur ve Muadilleriyle Astsubaylann Giyeceğine 
Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasansı ve İçişleri ve Millî Savunma 
Komisyonları Raporları (1/402) (S. Sayısı: 112) (Dağıtma tarihi: 3.8.1999) 

61. - 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) 

62. - Topyekûn Savunma Sivil Hizmetleri Kanunu Tasansı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/385) 
(S. Sayısı: 139) (Dağıtmatarihi: 13.8.1999) 

63. - Sıtma ve Frengi İlaçlan İçin Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/469) (S. Sayısı: 142) (Dağıtma tarihi: 14.8.1999) 

64. 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 Komisyonlan Raporları (1/293) (S. Sayısı: 149) (Dağıtma tarihi: 25.8.1999) 

65. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Dışişleri Komisyonlan Raporlan (1/308) (S. Sayısı: 151) (Dağıtma tarihi: 25.8.1999) 

66. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Dışişleri Komisyonlan Raporları (1/270) (S. Sayısı: 143) (Dağıtma tarihi: 26.8.1999) 

67. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ İlinde Büyükşehir Belediyesi Kurulması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/191) 
(S. Sayısı: 181) (Dağıtma tarihi: 19.10.1999) 
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68. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Türk Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi Genel Müdürlüğü Arasında 

Arsa Tahsisi Hakkında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/511)(S. Sayısı: 177) (Dağıtmatarihi: 20.10.1999) 

69. 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) 

70. - Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasansı ve 
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/481) (S. Sayısı : 187) 
(Dağıtma tarihi: 25.10.1999) 

71. - Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar îzol 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) 

72. - Askerî Hava Alanlan Çevresinde Uygulanacak tnşaat ve Her Türlü Mania Sınırlamaları 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/384) (S. Sayısı : 193) (Dağıtma tarihi : 
4.11.1999) 

73. - 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 Komisyonlan Raporları (1/381) (S. Sayısı: 196) (Dağıtmatarihi: 17.11.1999) 

74. X - Ozon Tabakasını incelten Maddelere Dair Montreal Protokolünde Yapılan Değişikliğin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre ve Dışişleri Komisyonlan Raporları 
(1/541) (S. Sayısı: 208) (Dağıtma tarihi: 18.11.1999) 

75. - Samsun Milletvekili Ahmet Demircan ve 18 Arkadaşının, Kuzey Anadolu Projesi Bölge 
Kalkınma idaresi 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) 

76. - Uşak Milletvekilleri Mehmet Yaşar Ünal ile Hasan Özgöbek'in, Yükseköğretim Kurumları 
Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 
190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve içtüzüğün 37 
nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/129) (S. Sayısı: 220) (Dağıtma tarihi : 
6.12.1999) 

77. - Konya Milletvekili Teoman Rıza Güneri ve 8 Arkadaşının, Konya Ovası ve Orta Anadolu 
Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilâtının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi ve içtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/4) (S. Sayısı: 219) (Dağıtma tarihi: 8.12.1999) 

78. - Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasansı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve İçişleri Komisyonları Raporları 
(1/568) (S. Sayısı: 252) (Dağıtma tarihi: 21.12.1999) 

79. - 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 ) 

80. - 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) 

81. - Jandarma Teşkilât, Görev ve Yetkileri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasansı, Jandarma Teşkilât, Görev ve Yetkileri Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı, Jandarma Teşkilâtı Görev ve Yetkileri Kanununa İki Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasansı 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 ) 

82. - 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 ) 

83. - Denizli Milletvekili Beyhan Aslan'ın, Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 9 
Eylül 1993 Tarih ve 504 Sayılı KHK'nin 1 inci Maddesinin 1 inci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/23) (S. Sayısı : 300) 
(Dağıtma tarihi: 21.12.1999) 
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84. - 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) 

85. - 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) 

86. - 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) 

87. - 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) (Dağıtmatarihi: 28.12.1999) 

88. - Yardım Toplama Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve 
İçişleri Komisyonları Raporları (1/566) (S. Sayısı: 310) (Dağıtma tarihi: 14.1.2000) 

89. - 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 Komisyonlan Raporları (1/386) (S. Sayısı :313) (Dağıtma 
tarihi: 26.1.2000) 

90. - 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) 

91. - 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) 

92. - Gümüşhane Milletvekili Lütfı Doğan ve 48 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumlan 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) 

93. - 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) 

94. - İzmir Milletvekili Hasan Ufuk Söylemez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan 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) 

95. - Kayseri Milletvekili Abdullah Gül'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan 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) 

96. - Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldınlması 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)(Dağıtmatarihi: 14.2.2000) 

97. - Malatya Milletvekili Mehmet Recai Kutan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan 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) 

98. - Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldınlması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan 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) 

99. - İstanbul Milletvekili Abdülkadir Aksu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldınlması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan 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: 227ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 
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100. - 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 iki Arkadaşının İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/176) (S. Sayısı: 228'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

101. - 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 Atalıan 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) 

102. - 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) 

103. - 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) 

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 içtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/197) (S. 
Sayısı: 242'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

105. - Kocaeli Milletvekili Osman Pepe'nin, Danca Adıyla Bir ilçe 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) 

106. - 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 içtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/278) (S. 
Sayısı: 262'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 18.2.2000) 

107. - 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) 

108. - 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 içtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara itirazı (3/367) (S. Sayısı: 274'e 1 inci 
Ek) (Dağıtma tarihi: 18.2.2000) 

109. - istanbul 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) (Dağıtmatarihi: 18.2.2000) 

110. - Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Yükseköğretim Kurumlan Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna İki Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/85) (S. Sayısı : 349) 
(Dağıtma tarihi: 21.2.2000) 

111. - Trabzon Milletvekili Şeref Malkoç ve 20 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları 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) 

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. - 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) 

114. - 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) 
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115. - 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) 

116. - 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) (Dağıtmatarihi: 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 
(3/169) (S. Sayısı: 362) (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 
(3/167) (S. Sayısı: 363) (Dağıtma tarihi: 28.2.2000) 

119. - 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) 

120. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Kültür 
Merkezlerinin Kuruluşu ve işleyişi Hakkında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/626) (S. Sayısı : 372) (Dağıtmatarihi: 6.3.2000) 

121. - Fazilet Partisi Genel Başkanı Malatya Milletvekili Recai Kutan ve Doğru Yol Partisi Genel 
Başkanı İstanbul Milletvekili Tansu Çiller ile 185 Milletvekilinin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/452) (S. Sayısı : 379) 
(Dağıtma tarihi: 6.3.2000) 

122. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış ve 50 Arkadaşının, 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 (2/263) (S. Sayısı: 378) (Dağıtma tarihi : 7.3.2000) 

123. - 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) 

124. - 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) 

125. - 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) 

126. - 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) 

127. - 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) 

128. - 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 Aİcın'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/397) (S. Sayısı : 
345'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 22.3.2000) 

129. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 20 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumlan Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 
ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/107) (S. Sayısı : 381) (Dağıtma tarihi : 
28.3.2000) 

130. - 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) 
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131. - 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) 

132. - Burdur Milletvekili Hasan Macit'in, Yükseköğretim Kurumlan Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/420) (S. Sayısı: 388) (Dağıtma tarihi : 4.4.2000) 

133. - 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) 

134. - 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) 

135. - 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) 

136. - 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) 

137. - 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) 

138. - 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) 

139. - 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) 

140. - 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) 

141. - 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) 

142. 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) 

143. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir 
Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/654) (S. Sayısı: 417) (Dağıtmatarihi: 1.5.2000) 

144. - Bursa Milletvekili Burhan Orhan'ın, Beş İlçe (Alanyurt, Tahtaköprü, Kurşunlu, Yenice, Cerrah) ve 
Bir İl (İnegöl) 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) 

145. - 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 ilişkin Önergesi (2/357) (S. Sayısı: 420) (Dağıtma tarihi : 
4.5.2000) 
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146. - Erzurum Milletvekili Zeki Ertugay ve 8 Arkadaşının, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma 

İdaresi Teşkilâtının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi ve içtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/173) (S. Sayısı: 425) (Dağıtmatarihi: 15.5.2000) 

147. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün, 8.3.1950 Tarih 
ve 5590 Sayılı Kanunun Adı ile Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ye 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) 

148. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Devleti Hükümeti Arasında Hava Taşımacılığı 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/648) (S. Sayısı: 431) (Dağıtma tarihi: 29.5.2000) 

149. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava 
Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/649) (S. Sayısı: 432) (Dağıtmatarihi: 29.5.2000) 

150. - 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) 

151. - Burdur Milletvekili Hasan Macit'in, 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 94 üncü Maddesinde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınmasına İlişkin Önergesi (2/378) (S. Sayısı: 437) (Dağıtma tarihi: 29.5.2000) 

152. - Devlet Mezarlığı Dışında Defnedilen Bazı Devlet Büyüklerinin Mezarları Hakkında Kanun 
Tasarısı ile Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekilleri Erzu
rum Milletvekili İsmail Köse ve Konya Milletvekili Ömer lzgi ile 7 Arkadaşının, Aynı Mahiyetteki Kanun 
Teklifleri ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/559,2/250, 2/360) (S. Sayısı: 435) (Dağıtma tarihi: 30.5.2000) 

153. - 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) 

154. - 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) 

155. - 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) 

156. 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) 

157. 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) 

158. - 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) 

159. - 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) 

160. - Bolu Milletvekili Mustafa Karslıoğlu'nun, Yükseköğretim Kurumlan 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) 

161. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Hindistan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasmm Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/671) (S. Sayısı: 489) (Dağıtma tarihi: 19.6.2000) 
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162. - îzmir 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) (Dağıtmatarihi : 19.6.2000) 

163. - 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) 

164. - 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) 

165. - Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan ve 41 Arkadaşının, Elbistan Adı ile Bir İl ve Üç İlçe 
(Tanır, Çardak, Arıtaş) 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) 

166. 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) 

167. - 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, trençlik ve Spor Komisyonları Raporları (1/685) (S. 
Sayısı : 505) (Dağıtma tarihi: 22.6.2000) 

168. 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) 

169. 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) 

170. - Devlet İhale Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (1/564) (S.Sayısı: 522) (Dağıtma tarihi: 28.6.2000) 

171. - 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) 

172. - 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) 

173. - 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) (Dağıtmatarihi: 1.10.2000) 

174. - 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 Akin'ın, İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazları (3/460) (S. Sayısı: 450'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

175. - 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) 

176. - Kır Bekçileri Hakkında Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/711) (S.Sayısı: 521) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

177. - 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) 

178. - 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) (Dağıtmatarihi: 1.10.2000) 
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179. - 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) 
(Dağıtmatarihi: 1.10.2000) 

180. 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) 

181. - 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) 

182. - 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) 

183. 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) 

184. - 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) (Dağıtmatarihi: 15.11.2000) 

185. - 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) 

186. - 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) 

187. - 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) 

188. 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 Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/653) (S. Sayısı : 548) (Dağıtma 
tarihi-.24.11.2000) 

189. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Moğolistan Arasında Hukukî, Ticarî ve Cezaî Konularda Adlî 
Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/735) (S. Sayısı: 550) (Dağıtma tarihi : 27.11.2000) 

190. - Yozgat Milletvekili İlyas Arslan ve 20 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumlan Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bir 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınmasına İlişkin Önergesi (2/11) (S. Sayısı: 556) (Dağıtma tarihi: 29.11.2000) 

191. - Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasansı ve Anayasa Komisyonu Raporu 
(1/777) (S. Sayısı: 557) (Dağıtma tarihi: 29.11.2000) 

192. - Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün, Yükseköğretim Kurumlan 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) 

193. - Bolu Milletvekili Necmi Hoşver'in, Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli 
Yörelerde İstihdam Yaratılması ve Yatınmlann 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) 
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,194. - 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) 

195. - Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 3201 Sayılı 
Emniyet Teşkilâtı 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) 

196. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 
190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelere Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/499) (S. Sayısı: 570) 
(Dağıtma tarihi: 8.1.2001) 

197. - 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) 

198. - 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) 

199. - 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) 

200. - 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) 

201. - Yedek Subaylar ve Yedek Askeri 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) 

202. - Balıkesir Milletvekili llyas Yılmazyıldız'ın, Yükseköğretim Kurumlan 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) 

203. - 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 İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/446) (S. Sayısı: 582) (Dağıtma tarihi: 
29.1.2001) 

204. - 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) 

205. - Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/383) 
(S. Sayısı: 589) (Dağıtma tarihi: 29.1.2001) 

206. - Türk Polis Teşkilâtını Güçlendirme Vakfı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/803) 
(S. Sayısı: 594) (Dağıtma tarihi: 29.1.2001) 

207. - 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) 

208. - 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) 

209. - Giresun Milletvekili Turhan Alçelik'in, Yükseköğretim Kurumlan 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) 
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210. - Kırıkkale Milletvekili Hacı Filiz'in Yükseköğretim Kurumları 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) 

211. - Bayburt Milletvekili Suat Pamukçu ve 15 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 
Alınmasına İlişkin Önergesi (2/37) (S. Sayısı: 604) (Dağıtma tarihi: 12.2.2001) 

212. - Adıyaman Milletvekili Dengir Fırat ve 5 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları 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 (2/393) (S. Sayısı: 605) (Dağıtma tarihi: 12.2.2001) 

213. - 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) 

214. - İçel Milletvekilleri Edip Özgenç, Akif Serin ve Turhan Güven'in, 20.5.1933 Tarih ve 2197 Sayılı 
Kanunun 1 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) 

215. - 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) 

216. 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) 

217. 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) 

218. - 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) 

219. - 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) 

220. - 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 İlişkin önergesi (2/580) (S. Sayısı: 622) 
(Dağıtma tarihi: 27.2.2001) 

221. - Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (1/810) (S. Sayısı: 625) (Dağıtmatarihi: 1.3.2001) 

222. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Çek Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alman 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) 

223. - Yozgat Milletvekilleri Şuayip Üşenmez, Mesut Türker ve Ahmet Erol Ersoy ile 13 Arkadaşının, 
Yükseköğretim Kurumlan 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) 

224. - Manisa Milletvekili Ekrem Pakdemirli'nin, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 41 
inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/443) (S. Sayısı: 628) (Dağıtma tarihi: 20.3.2001) 
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, 2 2 5 , - T ü r k Ceza Kanunu, , Cezaların İnfazı Hakkında Kanun ve Karayolları Trafik Kanununda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile İzmir Milletvekili Işılay Saygm'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 Te,klifı, Bursa Milletvekili Ali Arabacı ve 5 Arkadaşının Karayolları Trafik 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Erol Al'ın Türk 
Ceza Kanunu ve Karayolları Trafik Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (İ/796, 2/341, 2/559, 2/562, 2/563, 2/686) (S. Sayısı : 629) (Dağıtma tarihi: 
20.3,2001) . ..• :. . . - . . , . • . . 

226. - Ankara Milletvekili Şevket Bülent Yahnici'nin, 5680 Sayılı Basın Kanununa İki Ek Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/589).(S. Sayısı: 630) (Dağıtmatarihi: 20.3.2001) 

\ 227. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Kaya ve 12 Arkadaşının, 5 İlçe (Tanır, Arıtaş, Çohulhan, 
Büyükyapalak, Büyüktatlı) ve Elbistanafşin Adıyla Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 
nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/608) (S. Sayısı: 631) (Dağıtma tarihi: 
20.3.2001) ,•' ..; 
. ., 228. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün, Bir İlçe 
(Bahçelievler) 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) 

229, - Ankara Milletvekili UluçGürkan'ın, Ankara İline Bağlı Olarak Batıkent Adıyla Bir İlçe 
Kurulmasına İlişkin Yasa önerisi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/524) (S..Sayısı: 633) (Dağıtmatarihi : 27.3.2001) 

;230. - Balıkesir Milletvekili Aydın Gökmen'in, 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 Alınmasına 
İlişldn Önergesi (2/633) (S. Sayısı: 634) (Dağıtma tarihi: 27.3:2001) 

231. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün, Bir İlçe 
(Ümitköy) Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınmasına İlişkin Önergesi (2/116) (S. Sayısı : 641) (Dağıtma tarihi : 10.4.2001) 

• 232, - Ankara.Milletvekili Uluç Gürkan'ın, Ankara İline Bağlı Olarak Bilimkent Adıyla Bir İlçe 
Kurulmasına İlişkin Yasa Önerisi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/525) (S.Sayısı: 642) (Dağıtma tarihi: 10.4.2001) 

• 233. - Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik; Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (1/822) (S. Sayısı: 645) (Dağıtma tarihi : 12.4.2001) 
,. 234. :r-.İzmir Milletvekili Süha Tanık'ın, İzmir İlinde Mordoğan Adıyla Yeni Bir İlçe Kurulması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/374) (S. Saytsı: 648) (Dağıtma tarihi: 16.4.2001) 

235. - Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar 
Sosyal: Sigortalar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/588) (S. Sayısı : 649) (Dağıtma tarihi : 
J6.4.20Û1) • ,;,:•.;/ . :; ; : .....,.;•• -,,„:• - ,•, . 

236; - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Güneş'in, Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım 
Reformu Kanunu ile, Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde İstihdam Yaratılması ve 
Yatırımların Teşvik Edilmesi ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınmasına İlişkin Önergesi:(2/623) (S, Sayısı.: 650) (Dağıtma tarihi : 16.4.2001) 

237. - Aydın Milletvekilleri Bekir Ongun ile Ali Uzunırmak'ın, Bir İlçe (Umurlu) Kurulmasına İlişkin 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/282) 
(S. Sayısı: 656) (Dağıtma tarihi: 25.4.2001) 

238. -Bayburt Milletvekili Şaban Kardeş ve 8 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında 2809 Sayılı Kanuna Ek 
ve Geçici Maddeler Eklenmesi ve 78 ye 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi 
(2/523) (S. Sayısı: 657) (Dağıtma tarihi: 25.4.2001) 

- 1 8 -



8 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
239. - Ankara Milletvekili Uluç Gürkan'ın, Ankara İline Bağlı Olarak Çayırhan Adıyla Bir İlçe 

Kurulmasına İlişkin Yasa Önerisi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/568) (S. Sayısı: 658) (Dağıtma tarihi: 25.4.2001) 

240. X - Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Değişikliğinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/827) (S. Sayısı : 659) 
(Dağıtma tarihi: 1.5.2001) 

241. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna Arasında Hukukî Konularda Adlî Yardımlaşma ve İşbirliği 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/829) (S. Sayışı: 660) (Dağıtma tarihi: 1.5.2001) 

242. - Kırşehir Milletvekili Ramazan Mirzaoğlu ve 3 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumlan Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 
ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/233) (S. Sayısı : 661) (Dağıtma 
tarihi : 1.5.2001) 

243. - Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'ın İki İlçe (Uluçınar, Payas) ve Bir İl (İskenderun) 
Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin Önergesi (2/476) (S. Sayısı: 662) (Dağıtmatarihi : 1.5.2001)' 

244. - İçel Milletvekili İstemihan Talay ve 11 Arkadaşının, Üç İlçe (Yenice, Gülek, Huzurkent) ve Bir İl 
(Tarsus) Kurulması ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önerge 
(2/545) (S. Sayısı: 663) (Dağıtmatarihi: 1.5.2001) 

245. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu ve 41 arkadaşının, Fransa'nın Cezayir'de Yaptığı 
Soykırım Hakkında Kanun Teklifi; İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Fransa'nın Gerçekleştirdiği 
Mezalimler ve Soykırımların Tanınması Hakkında Kanun Teklifi; Milliyetçi Hareket Partisi Grup 
Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oktay Vural, Erzurum Milletvekili İsmail Köse ile Hatay Milletvekili 
Mehmet Şandır'in, Türkiye Cumhuriyeti Aleyhine Çalışma Yapan Ülkelere Uygulanacak Yaptırımlara Dair 
Kanun Teklifi ve Eskişehir Milletvekili Mail Büyükerman'ın, Fransa'nın Cezayir'de Yaptığı Soykırım 
Hakkında Kanun Teklifi ve Dışişleri ve İçişleri Komisyonları Raporlan (2/669, 2/671, 2/672,2/673) 
(S. Sayısı: 665) (Dağıtma tarihi: 2.5.2001) 

246.X - Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporlan (1/613) (S. Sayısı : 668) 
(Dağıtmatarihi: 9.5.2001) 

247. - Aydın Milletvekilleri Bekir Ongun ve Ali Uzunırmak'ın, Bir İlçe (Atça) Kurulmasına İlişkin 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin, Önergesi (2/285) 
(S. Sayısı: 672)(Dağıtmatarihi: 11.5.2001) 

248. - Ankara Milletvekili Şevket Bülent Yahnici'nin, 18 Mart Günü'nün Şehitler Günü Olarak İlan 
Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin Önergesi (2/491) (S. Sayısı: 673) (Dağıtma tarihi: 11.5.2001) . . : 

249. - Manisa Milletvekili Ekrem Pakdemirli'nin, Askerlik Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme: Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/641) (S. Sayısı: 674) (Dağıtma tarihi: 11.5.2001) 

250. X - Türkiye'nin MATRA Programına Katılımına İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/840) 
(S. Sayısı: 680) (Dağıtma tarihi: 23.5.2001) 

251. X - Uluslararası Ticarî İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Rüşvet Verilmesinin Önlenmesi 
İçin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/773) (S. Sayısı: 684) (Dağıtma tarihi: 25.5.2001) . . . . . . . 

252. - Nüfus Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasansı ve İçişleri Komisyonu 
Raponı (1/852) (S. Sayısı 686) (Dağıtma tarihi: 28.5.2001) 

253. - Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/848) (S. Sayısı 689) (Dağıtma 
tarihi :28.5.2001) 

254. - Sivas Milletvekili Musa Demirci ve 14 Arkadaşının, Suşehri İli'nih Kurulması Hakkında Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/27) (S. 
Sayısı: 691) (Dağıtma tarihi: 31.5.2001) 
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255. X - Türkiye Cumhuriyeti ile İtalya Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 

Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/855) (S. Sayısı: 692) (Dağıtma tarihi: 31.5.2001) 

256. - Tekirdağ Milletvekili Nihan îlgün'ün, 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 Alınmasına İlişkin Önergesi (2/612) (S. Sayısı: 693) (Dağıtma tarihi: 31.5.2001) 

257. - İçel Milletvekili Ali Er'in, 2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hak
kındaki Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/658) (S. Sayısı: 694) (Dağıtma tarihi: 
31.5.2001) 

258. - Aydın Milletvekilleri Bekir Ongun ile Ali Uzunırmak'ın, Bir İlçe Kurulmasına İlişkin Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önerge (2/284) (S. Sayısı: 
699) (Dağıtma tarihi: 7.6.2001) 

259. - Adana Milletvekilleri M. Halit Dağlı, Musa Öztürk ve Ali Halaman'ın, Bir İl Kurulması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/495) 
(S. Sayısı: 700) (Dağıtma tarihi: 7.6.2001) 

260. - Ordu Milletvekili Sefer Koçak ve 10 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 (2/565) (S. Sayısı: 701) (Dağıtma tarihi: 7.6.2001) 

261. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri Arasında Nükleer Enerjinin Barışçıl 
Kullanımına İlişkin İşbirliği Anlaşması ve Eki Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanım Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/830) (S. Sayısı: 703) (Dağıtma tarihi: 11.6.2001) 

262. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilİ Ankara Milletvekili Saffet Ankan Bedük'ün, Bir İlçe 
(Batıkent) Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınmasına İlişkin Önergesi (2/115) (S. Sayısı : 704) (Dağıtma tarihi : 12.6.2001) 

263. - Sivas Milletvekili Musa Demirci ve 16 Arkadaşının, Tarımsal Alt Yapı ve Sulama Genel 
Müdürlüğü Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi ve içtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/351) (S. Sayısı : 705) (Dağıtma tarihi : 12,6.2001) 

264. - Tokat Milletvekilleri H. Hüseyin Balak, Lütfı Ceylan ve Reşat Doğru'nun, Bir İlçe (Hasanşeyh) 
Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin Önergesi (2/593) (S. Sayısı : 706) (Dağıtma tarihi: 12.6.2001) 

265. X - Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesinin Biyogüvenlik Kartagena Protokolünün Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/831) (S. Sayısı: 709) (Dağıtma tarihi: 13.6.2001) 

266. X - Avrupa Çevre Ajansına ve Avrupa Bilgi ve Gözlem Ağına Türkiye Cumhuriyetinin Katılımı ile 
İlgili Olarak Avrupa Topluluğu ve Türkiye Cumhuriyeti Arasında Yapılan Anlaşmanın Kabul Edilmesi ile 
İlgili Müzakerelerin Nihai Senedinin ve Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Topluluğu Arasında Türkiye 
Cumhuriyetinin Avrupa Çevre Ajansı ve Avrupa Bilgi ve Gözlem Ağına Katılımı Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre, Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/805) (S. Sayısı: 715) (Dağıtma tarihi: 18.6.2001) 

267. X - Avrupa Peyzaj Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/853) (S. Sayısı: 716) (Dağıtma tarihi: 18.6.2001) 

268. - Aydın Milletvekilleri Bekir Ongun ve Ali Uzunırmak'ın, Bir İlçe (Ortaklar) Kurulmasına İlişkin 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/283) 
(S. Sayısı: 717) (Dağıtma tarihi: 18.6.2001) 

269. - Balıkesir Milletvekili Aydın Gökmen'in, Balıkesir İlinde Büyükşehir Belediyesi Kuruluşu 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/519) (S. Sayısı: 718) (Dağıtma tarihi: 18.6.2001) 

- 2 0 -



8 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ ÎLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
270. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan arasında Ortak Sınırın Anti-Personel Mayınlardan 

Arındırılması ve Bunların Gelecekte Sınır Koruma Amacıyla Kullanılmaması İçin Bir İkili Rejim Tesis 
Edilmesi Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/867) (S. Sayısı: 725) (Dağıtma tarihi: 28.6.2001) 

271. X - Türkiye Cumhuriyeti ve Slovak Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/868) (S. Sayısı: 726) (Dağıtma tarihi: 28.6.2001) 

272. X - 1990 Tarihli Petrol Kirliliğine Karşı Hazırlıklı Olma, Müdahale ve İşbirliği ile İlgili 
Uluslararası Sözleşme ve Eklerine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/871) (S. Sayısı: 727) (Dağıtma tarihi: 1.10.2001) 

273. X - Türkiye Cumhuriyeti ve Portekiz Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunmasına İlişkin Anlaşma ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/872) (S. Sayısı: 736) (Dağıtma tarihi: 1.10.2001) 

274. - Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair 27.6.2001 Tarihli ve 4696 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/887) (S. Sayısı : 740) (Dağıtma tarihi: 15.10.2001) 

275. X - Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Kuruluşu Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/891) (S. Sayısı : 741) (Dağıtma 
tarihi: 15.10.2001) 

276. - Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener ve 4 Arkadaşının, Alacahan Adıyla Bir İlçe Kurulmasına 
İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önerge 
(2/167) (S. Sayısı: 742) (Dağıtma tarihi: 23.10.2001) 

277. - Bursa Milletvekili Ali Arabacı'nın, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve içtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin Önergesi (2/600) (S. Sayısı: 743) (Dağıtma tarihi: 23.10.2001) 

278. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya ve 32 Arkadaşının, 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü 
Hakkmda Kanun Hükmünde Kararnameye Bağlı Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önerge (2/614) (S. Sayısı: 744) 
(Dağıtma tarihi: 23.10.2001) 

279. - Oyun Yerleri ile Oyun Alet ve Makineleri Hakkında Kanun Tasansı ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (1/762) (S. Sayısı: 745) (Dağıtma tarihi: 25.10.2001) 

280. - Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına Bağlı Kurumlarda 
Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasansı ve Millî 
Savunma ve Plan ve Bütçe Komisyonlan Raporlan (1/812) (S. Sayısı: 746) (Dağıtma tarihi: 25.10.2001) 

281. - İzmir Milletvekili Güler Aslan ve 6 Arkadaşının, İzmir İlinde Uzundere Adı ile Bir İlçe Kurulması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önerge 
(2/553) (S. Sayısı: 748) (Dağıtma tarihi: 30.10.2001) 

282. - Osmaniye Milletvekili Şükrü Ünal'ın, 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 Alınmasına İlişkin önergesi (2/682) (S. Sayısı: 749) (Dağıtma tarihi: 30.10.2001) 

283. - Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu, Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ile Türk Silahlı 
Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasansı ve İçişleri ve Millî Savunma 
Komisyonları Raporları (1/864) (S. Sayısı: 750) (Dağıtma tarihi: 1.11.2001) 

284. - Ardahan Milletvekili Saffet Kaya'nın, Yükseköğretim Kurumlan Teşkilâtı Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkmda Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin Önergesi (2/670) (S. Sayısı: 751) (Dağıtma tarihi: 5.11.2001) 

285. - Osmaniye Milletvekili Birol Büyüköztürk ve 35 Arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önerge (2/689) (S. Sayısı: 752) (Dağıtma tarihi: 5.11.2001) 
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286. - Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 

Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/862) (S. Sayısı: 756) (Dağıtma tarihi: 8.11.2001) 
287. - Türk Silahlı Kuvvetleri Hasta Beslenme Kanunu Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 

ve Millî Savunma Komisyonları Raporları (1/863) (S. Sayısı: 757) (Dağıtma tarihi: 12.11.2001) 
288. - Amasya Milletvekili Gönül Saray Alphan'ın, Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanununda Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 
Raporu (2/571) (S. Sayısı: 765) (Dağıtma tarihi: 12.11.2001) 

289. X - Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesine İlişkin İhtiyari Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasansı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve 
Dışişleri Komisyonları Raporları (1/896) (S. Sayısı: 759) (Dağıtma tarihi: 13.11.2001) 

290. X - Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Statüsünün Bazı Maddelerinde Yapılan Değişikliklerin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/916) (S. Sayısı: 
760) (Dağıtma tarihi: 13.11.2001) 

291. X - Türkiye-Efta Ortak Komitesinin 2000 Yılına Ait 4 Sayılı Kararının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/919) (S. Sayısı: 761) (Dağıtma tarihi: 
13.11.2001) 

292. - Bartın Milletvekili Zeki Çakan'ın, Bartın İlinde Kozcağız ve Kumluca Adları ile İki İlçe 
Kurulmasına Dair Kanun Teklifi ve içtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/21) (S. Sayısı: 762) (Dağıtma tarihi: 13.11.2001) 

293. - Kastamonu Milletvekilleri Murat Başesgioğlu, M. Hadi Dilekçi ile Mehmet Serdaroğlu'nun, 
Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı 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 (2/508) 
(S. Sayısı: 763) (Dağıtmatarihi: 13.11.2001) 

294. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Saffet Ankan Bedük'ün, Bir İlçe 
(Pursaklar) Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınmasına İlişkin Önergesi (2/526) (S. Sayısı: 764) (Dağıtma tarihi: 13.11.2001) 

295. X - Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/913) 
(S. Sayısı: 770) (Dağıtma tarihi: 26.11.2001) 

296. X - Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasına Altıncı Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/926) (S. Sayısı: 771) (Dağıtma tarihi: 
26.11.2001) 

297. X - Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından insan Hakları ve insan Haysiyetinin Korunması 
Sözleşmesi: İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/915) (S. Sayısı: 772) (Dağıtmatarihi: 26.11.2001) 

298. - Türk Ceza Kanunu ile Hapishane ve Tevkifhanelerin İdaresi Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/928) (S. Sayısı: 775) (Dağıtma tarihi: 
26.11.2001) 

299. X - Uydular Aracılığı ile Haberleşme Uluslararası Teşkilâtı (INTELSAT) Anlaşmasının ve İşletme 
Anlaşmasında Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/877) (S. Sayısı : 776) (Dağıtma tarihi : 
30.11.2001) 

300. - Özürlüler Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Sağlık, Aile, 
Çalışma ve Sosyal işler Komisyonları Raporları (1/907) (S. Sayısı: 778) (Dağıtma tarihi : 3.12.2001) 

301. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uganda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret, Ekonomik 
ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/909) (S. Sayısı: 781) (Dağıtma tarihi : 3.12.2001) 

302. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Yugoslavya Federal Hükümeti Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/881) (S. Sayısı: 779) (Dağıtmatarihi: 5.12.2001) 
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303. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Suçluların İadesi 

Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/924) (S. Sayısı: 782) (Dağıtma tarihi: 5.12.2001) 

304. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Genel Ticari, 
Ekonomik, Kültürel ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/910) (S. Sayısı: 783) (Dağıtma tarihi: 10.12.2001) 

305. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kongo Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret, Ekonomik 
ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/918) (S. Sayısı: 784) (Dağıtmatarihi: 10.12.2001) 

306. - Ceza İnfaz Kurumlan ve Tutukevleri ve Personeli Eğitim Merkezleri Kanunu Tasansı ve Adalet 
ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/744) (S. Sayısı: 786) (Dağıtma tarihi: 19.12.2001) 

307. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kosta Rika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Teknik 
İşbirliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/925) (S. Sayısı: 787) (Dağıtma tarihi: 19.12.2001) 

© 
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